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i m pl i c a ts

TALLERS
CURSOS
EXPOSICIONS
ACTIVITATS
L IDIOMES

Anglès, alemany, francès i italià.
En un món globalitzat no n’hi ha
prou amb ser bilingüe. Atreveix-te
a millorar les teves competències
lingüístiques.

en

la

www.artsioficis.cat

for ma ció

L ART I ARTESANIES
Propostes amb mitjans artístics
tradicionals i propostes
d’interacció entre art i noves
tecnologies.
Descobreix l’artista que portes
dins. T’hi ajudarem!

L CUINA I
PASTISSERIA

Tallers gourmet per aprendre i
passar-s’ho bé. Des de cuina i
pastisseria de tota la vida, a tallers
de noves tendències.

L EMPRESA
L TIC

De l’alfabetització digital a la
certificació ACTIC nivell 2. Ja
no pots esperar més, forma’t i
aconsegueix un certificat.

Les empreses compten amb
un fons per a la formació dels
treballadors. L’has fet servir mai?
Demana’ns quina formació
necessites, i nosaltres t’ajudem a
fer-la i bonificar-la.
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L ART I
L’Escola Municipal d’Arts i Oficis ha estat un
centre de referència a Olesa de Montserrat
durant quasi un segle. Al llarg de la seva història ha anat adaptant l’oferta formativa a
les necessitats o interessos del moment, i ha
estat pionera en l’oferta formativa de competències professionals, transversals i artístiques.
Actualment disposa d’una variada oferta formativa en l’àmbit dels idiomes, les arts, les noves tecnologies i la cuina i pastisseria, i també
programa cursos específics a demanda de
particulars i empreses.
El curs 2018-19 consolidarem les propostes
d’interacció entre art i noves tecnologies iniciades el curs passat, ampliarem les propostes
artístiques amb un curs que marida reciclatge
i creativitat en l’àmbit tèxtil i insistirem en la
formació a distància per a aquells que volen
certificar competències lingüístiques, però no
disposen de gaire temps. Amb tot, continuarem treballant per oferir-vos una formació de
qualitat el màxim personalitzada possible, esperant que trobeu entre els nostres cursos i
tallers els que puguin afavorir el vostre desenvolupament curricular individual, així com els
vostres interessos creatius i artístics.
Mireu al nostre web les programacions i els
horaris més detallats.
Matrícula preferent per als alumnes de l’Escola fins al 22 de juny
Matrícula per als alumnes nous a partir del 2
de juliol.

ARTESANIES
TALLERS D’ART INFANTIL I JUVENIL
Són cursos on es proposen
diferents projectes enfocats
a desenvolupar la capacitat
d’observació i d’experimentació
amb diferents materials i
tècniques artístiques, potenciant
l’expressió d’idees i sentiments, tot
desenvolupant la capacitat creativa
i la capacitat d’interpretació del
món i la societat que ens envolta.
S’ofereixen diversos grups amb
la finalitat d’adaptar els continguts
i les estratègies pedagògiques a
diferents edats:

L TALLER D’ART - GAUDIM!

Adreçat a nens i nenes
de 2 i 3 anys
Dilluns de 17.30 a 19.00 h
Professora: Susanna Garcia-Duran

L TALLER D’ART -

EXPERIMENTEM!
Adreçat a nens i nenes
de 4 a 6 anys
Dimarts de 17.30 a 19.30 h
Professora: Íngrid Moragas

L TALLER D’ART - EXPRESSEM!
Adreçat a nens i nenes
de 7 a 9 anys
Dimecres de 17.30 a 19.30 h
Professora: Íngrid Moragas

L TALLER D’ART - CREEM!

MATRÍCULA
OBERTA

fins al
21 de setembre
de 2018

Parc Municipal, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 13 41
Horari d’atenció al públic: de 17.00 a 21.00 h
A/e: secretaria@artsioficis.cat
www.artsioficis.cat
facebook.com/artsioficisolesa
twitter.com/artsioficis
instagram.com/artsioficis

Adreçat a nois i noies
de 10 a 13 anys
Dimecres de 17.30 a 19.30 h
Professor: Manel Díaz

L TALLER DE PINTURA INFANTIL
Adreçat a nens i nenes
de 6 a 13 anys
Divendres de 17.30 a 19.30 h
Professora: Gladys Figueras

FOTOGRAFIA ARTÍSTICA I
PROFESSIONAL
Curs que permet endinsar-se
de forma pràctica en cada un
dels processos i eines essencials
per dominar la fotografia digital:
usar adequadament la càmera,
conèixer les regles de composició,
adaptar correctament la fotografia
a les condicions ambientals (llum),
familiaritzar-se amb els conceptes
de la fotografia d’estudi...

El curs compta amb un espai virtual
per exposar els treballs. Es faran
dues sortides.
Dilluns de 19.00 a 21.00 h
De l’1 d’octubre del 2018 al 25 de
febrer del 2019
Professora: Íngrid Moragas
FOTOGRAFIA, VÍDEO I MÒBIL –
8 sessions
La facilitat que ens ofereixen els
mòbils a l’hora de fotografiar o
gravar el nostre dia a dia fa que
cada cop sigui més habitual
fer-ne ús. Les app d’edició són
cada cop més completes i poden
aconseguir resultats impressionants
a través dels nostres dispositius
Android i iOS. En aquest curs,
aprendrem a treure el màxim partit
a aquestes app per arribar a fer
fotografies i vídeos de qualitat.
Divendres de 18.30 a 20.00 h
Del 5 d’octubre al 14 de desembre
del 2018
Professora: Íngrid Moragas
ESCULTURA 2.0
Escultura 2.0 és un taller que
vol tractar un tema clàssic, el
modelatge amb cartró, unintlo amb les noves tecnologies
de programari tridimensional.
Partint de models treballats amb
programari lliure com Blender i
passats al pla amb Pepakura, es
podran desenvolupar a una escala
qualsevol figures que unirem
a mode de trencaclosques. Els
participants posaran el límit a la
mida. Un cop fet aquest pas, ens
servirem de la tradició gegantera
per fer acabats de cartró pedra,
escuma o resina i pintats artístics
amb tècniques diverses.
Dijous de 19.00 a 21.00 h
Professor: Manel Díaz
TÈCNIQUES DE PINTURA
Seguint un itinerari formatiu
es donarà a conèixer i
s’experimentarà amb diferents
recursos i tècniques de pintura:
oli, acrílic, tremp, aquarel·la,
tinta xinesa, tècniques sobre
suports rígids i flexibles. i Es
complementarà amb dibuix artístic
i tècniques de gravat.
Dilluns de 19.00 a 21.00 h
Professor: Manel Díaz
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DIBUIX ARTÍSTIC,
TOT UN MÓN
L’objectiu és donar a conèixer
diferents recursos i tècniques
de dibuix: llapis, grafit,
sanguina, tècniques seques i
tècniques humides. En el marc
de les tècniques humides,
s’enllaçarà amb alguna
tècnica de pintura, i dins de
les seques, s’experimentarà
amb alguna tècnica de gravat.
S’hi inclouran procediments
com l’aerografia, aplicable
a múltiples superfícies, i
s’introduirà el concepte
d’il·lustració per donar finalitat
als projectes. Insistirem en el
tema de la perspectiva i les
eines gràfiques per observar i
traduir l’entorn en els dibuixos.
Dimecres de 19.30 a 21.30 h
Professor: Manel Díaz
PINTURA
El taller està obert tant a
alumnes que s’inicien com
a alumnes que ja porten un
bagatge en el llenguatge
pictòric.
Dimarts o dijous
de 17.00 a 19.30 h
Professora: Gladys Figueras
JOIERIA
El taller de joieria és un espai
de creació i experimentació.
Vuit alumnes per classe ens
permet donar una formació
molt personalitzada.
S’aprendrà a serrar, soldar,
llimar, esmerilar, fondre, polir i
altres tècniques relacionades
amb la joieria, com la cera
perduda.
L’objectiu del curs és donar a
l’alumne tots els coneixements
de l’ofici i així poder
desenvolupar una correcta
realització dels treballs.
No cal tenir-ne nocions
prèvies.
Tres propostes d’horari:
Dilluns de 18.30 a 21.00 h
Dimecres de 10.00 a 12.30 h
Dimecres de 16.30 a 19.00 h
Professora: Montserrat
Esparbé
RESTAURACIÓ DEL MOBLE
(CLÀSSICA I CREATIVA)
Taller de restauració del moble
en el qual l’alumne aprendrà

a dur a terme el procés de
conservació i/o restauració
complet d’un moble antic,
incloent la restauració
de qualsevol tipus de
complement sigui porcellana,
pintura, entapissat (senzill),
empaperat, daurat...
Però si el que interessa és
reciclar i reutilitzar, canviant
la imatge total d’una peça,
també s’aprendran diferents
recursos per tal de donar vida
a peces passades de moda
o que ja no agraden utilitzant
diverses tècniques com
clivellats, decapatges, estergits,
découpage, acabats rústics o
lacats…
Es treballarà partint d’obres
que l’alumne vulgui restaurar, o
bé l’Escola en proporcionarà.
Dilluns de 18.00 a 20.00 h
Dijous de 10.30 a 12.30 h
Professora: Elfi Bartés
ART TÈXTIL I PATCHWORK
La creació artística sobre tèxtils
és un treball d’expressió a
través del color i la forma.
Aquest taller està destinat
a totes les persones que,
amb habilitat, creativitat i bon
gust, volen donar el seu toc
personal a diferents peces
de roba, bé encaixant petits
retalls de roba (patchwork), bé
utilitzant tècniques de calat,
punt de creu, punt iugoslau,
punt de Palestrina... amb
idees tradicionals i alhora
innovadores de la decoració
tèxtil.
Grup A
Dimarts de 16.00 a 18.00 h
Grup B
Dimarts de 18.00 a 20.00 h
Professora: Núria Cabassa
RECICLATGE
NOU
TÈXTIL CREATIU
El taller de reciclatge tèxtil
creatiu té com a objectiu
aprendre a transformar de
forma original roba i estris
quotidians reciclables en desús
per convertir-los en objectes
nous aprofitables.
A través de tècniques
senzilles com tallar, enganxar,
cosir, pintar… donarem una
segona vida a la roba que
ja no utilitzem, mentre els
alumnes adquireixen nous

coneixements i noves
habilitats. Aprendrem com
un texà, un vestit o un retall
de roba es poden convertir
– amb una bona dosi
d’imaginació – en objectes
útils per a casa nostra, per a
ús personal o per a regalar.
Aprofitant els recursos que
ens envolten fabricarem
marcs, gerros, bosses, estoigs,
davantals, organitzadors,
polseres…
Un taller on l’enginy i la
capacitat creativa són les
principals eines per treure el
màxim profit del reciclatge.
Dilluns de 19.15 a 21.15 h
Professora: Lourdes Ponce

cursos afegeixen una hora
exclusivament de conversa a la
setmana per tal de potenciar la
comunicació oral.
Curs d’iniciació per a adults
sense cap coneixement de la
llengua anglesa
Cursos per a l’obtenció de les
certificacions de Cambridge
PET, FCE i CAE
Horaris de matí i
a partir de les 16.00 h

L FORMACIÓ

SEMIPRESENCIAL
ANGLÈS NIVELL B2.2

L FRANCÈS

L IDIOMES

L ITALIÀ

D’acord amb un mètode
comunicatiu, els alumnes
focalitzen el seu aprenentatge
en les 4 habilitats bàsiques:
comprendre, llegir, escriure i
parlar.

A partir de 14 anys
Nivells A1 i A2

Les classes són de caire
dinàmic i participatiu amb
l’objectiu de motivar els
alumnes cap a l’aprenentatge
significatiu de l’idioma.
Per tal d’adaptar les estratègies
metodològiques i didàctiques
a cada franja d’edat la
Fundació té establerts tres
itineraris formatius.

L ANGLÈS INFANTIL - Cursos

dissenyats específicament per
a nens i nenes de 6 a 11 anys

L ANGLÈS JÚNIOR - Itinerari

pensat per a alumnes de 12 a
15 anys
A partir del tercer nivell, els
cursos afegeixen una hora
exclusivament de conversa a la
setmana per tal de potenciar la
comunicació oral.

L ANGLÈS PER A ADULTS

A partir de 16 anys
A partir del tercer nivell, els

L ALEMANY

L CONVERSA EN ANGLÈS

En funció del nivell del grup es
plantejaran des de converses
a l’entorn de situacions
quotidianes fins a debats
dirigits en llengua anglesa
sobre temes d’actualitat.
L’objectiu del curs és millorar
la capacitat d’expressió
practicant i solucionant
problemes.

L CONVERSA EN ALEMANY,

FRANCÈS I ITALIÀ.
Dirigit a estudiants que tinguin
coneixements de la llengua
equivalents a dos cursos.
L’objectiu del curs és millorar la
capacitat d’expressió, ampliar
el lèxic i conèixer millor el
llenguatge familiar i col·loquial,
resolent els possibles dubtes
en verbs, preposicions,
sintaxi... Practicant i solucionant
problemes és com s’avança.

Tots els horaris a
www.artsioficis.cat

CURS 2018-2019 www.artsioficis.cat Arts&Oficis
L TIC
Tots els cursos són totalment
pràctics. Cada alumne disposa
d’un ordinador. L’instructor
fa una explicació sobre una
determinada eina amb l’ajuda
d’un projector i proposa les
tasques als alumnes per tal que
puguin practicar.

L USUARI BÀSIC EN TIC

Curs adreçat a persones
sense coneixements previs
d’informàtica que volen
utilitzar l’ordinador per buscar
informació a Internet, crear un
compte de correu electrònic,
i enviar i rebre missatges;
descarregar i gestionar
fotografies des de la seva
càmera; aprendre a utilitzar un
processador de textos (Word),
i d’altres utilitats bàsiques per
fer servir un ordinador pensant
en el lleure.
Dimarts de 17.00 a 19.00 h
Del 2 d’octubre del 2018
al 29 de gener del 2019
Professor/a: per determinar

L USUARI INICIAT EN TIC

Curs adreçat a persones
que hagin fet el curs d’Usuari
bàsic o bé tinguin nocions
elementals en el maneig d’un
ordinador i que en vulguin
treure més partit. S’avançarà
en la navegació i comunicació
en el món digital i en el
tractament de la informació
escrita, i s’introduiran eines per
a la creació de documents
audiovisuals.
Dimarts de 17.00 a 19.00 h
Del 5 de febrer
al 28 de maig del 2019
Professor/a: per determinar

L OFIMÀTICA

Curs d’octubre a juny adreçat
a tothom que necessiti utilitzar
les eines ofimàtiques amb
destresa i eficàcia en l’entorn
personal, laboral o dels estudis.
Dimarts de 19.00 a 21.00 h
Curs d’octubre a juny
Professor/a: per determinar
Al final del curs l’alumne té la
possibilitat d’examinar-se per
obtenir la certificació ACTIC
nivell 2 que emet la Generalitat

de Catalunya i que acredita el
nivell de competències en TIC
davant de qualsevol empresa
o administració.

de la cuina. Es donaran a
conèixer els conceptes bàsics
dels aliments, la nutrició i la
cuina

L EXCEL INTERMEDI

Divendres de 17.30 a 19.30 h
Curs d’octubre a juny

Curs d’Excel de 30 hores dirigit
a persones amb coneixements
bàsics del programari. Creació
de plantilles. Fórmules relatives
i absolutes. Creació de
formularis.
Els continguts s’adaptaran a les
necessitats dels participants.
Dimecres de 20.00 a 22.00 h
Del 10 d’octubre del 2018
al 30 de gener del 2019
Professor/a: per determinar

L WORDPRESS, CREA LA

TEVA WEB
Realització de pàgines web
amb el gestor de continguts
Wordpress, el més utilitzat. La
finalitat és gestionar la web un
mateix, sense dependre de
tercers, tant en el disseny com
en el contingut, i aprendre a
optimitzar-la tenint en compte
el SEO, el disseny, la usabilitat i
tot allò que hi està directament
relacionat.
Dilluns de 19.00 a 21.00 h
De l’11 de març
al 27 de maig del 2019
Professora: Íngrid Moragas

L CUINA I

PASTISSERIA
L’Àrea de Cuina i Pastisseria
de la Fundació proposa tallers
mensuals amb la voluntat
d’adaptar-se als interessos de
l’ampli ventall de persones
interessades a millorar les
seves competències culinàries.
Són cursos destinats a
l’aprenentatge de diferents
tècniques de cuina i pastisseria,
però també per aprofundir en
el coneixement de la nutrició,
la dietètica, l’alimentació i la
gastronomia.

L CUINA INFANTIL

Taller pensat per ser un espai
relaxat i lúdic on els infants i
joves desenvolupin la seva
imaginació i creativitat a través

L PINTXOS BASCOS

Dies 2, 9, 16 i 23 d’octubre
De 19.00 a 21.00 h

L XOCOLATES

Dies 6, 13, 20 i 27 de novembre
De 19.00 a 21.00 h
PASTISSERIA CREATIVA:
L GALETES NADALENQUES
4, 11 i 18 de desembre
De 19.00 a 21.00 h

L CUINA VEGETARIANA
8, 15, 22 i 29 de gener
De 19.00 a 21.00 h

L PASTISSOS DE DIUMENGE
Dies 5, 12, 19 i 26 de febrer
De 19.00 a 21.00 h

L DEL MAR A LA TAULA

La cuina del peix
Dies 5, 12, 19 i 26 de març
De 19.00 a 21.00 h

L ARROSSOS I RISOTTOS
Dies 2, 9 i 30 d’abril
De 19.00 a 21.00 h

L CUINA RÀPIDA PER A
CONVIDATS
7, 14, 21 i 28 de maig
De 19.00 a 21.00 h

Els tallers són participatius i
finalitzaran amb la degustació
del que s’ha cuinat.

d’Arts i Oficis ha esdevingut
centre organitzador de
cursos bonificables per la
Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo (FTFE).
Els destinataris finals de les
accions formatives han de ser
treballadors assalariats que
cotitzin a la Seguretat Social
pel concepte de formació
professional.
L’Escola actua com a centre
formatiu, però també com
a entitat organitzadora
encarregant-se de tots els
tràmits amb la Fundación.
Qui pot disposar del fons de
la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo?
Totes les empreses que
tenen treballadors assalariats
compten amb un fons destinat
a la formació continuada dels
treballadors.
Com funciona?
Abans de començar
la formació, se n’ha de
comunicar l’inici a la FTFE a
través de l’aplicació informàtica
a la qual té accés l’Escola
Municipal d’Arts i Oficis. Un
cop finalitzat i abonat el curs,
l’empresa presenta la factura
amb el TC del mes posterior a
la finalització, i l’import gastat
en formació se li resta de les
despeses a la Seguretat Social
dels treballadors.

L EMPRESA

Com pot ajudar l’Escola
Municipal d’Arts i Oficis a
utilitzar el fons que teniu a
disposició per a formació?
• Calculant l’import de què
disposa la vostra empresa
per formar els treballadors.
• Organitzant la formació a
demanda, sigui a l’Escola
d’Arts i Oficis o bé a In
Company.
• Gestionant tota la
documentació perquè la
formació us sigui bonificada.

Les empreses compten amb
un fons per a la formació dels
treballadors. L’heu fet servir
mai?
Demaneu-nos quina formació
necessiteu, i nosaltres us
l’organitzem.
La Fundació Escola Municipal

No dubteu a demanar-nos
informació:
formacioempresa@artsioficis.cat

Professora de cuina infantil:
Ester Vinuesa
Professor de cuina: Marc Grau
Professor de pastisseria:
Gregori Caldito
Professora de pastisseria
creativa: Anna Casado

