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TALLERS
CURSOS
EXPOSICIONS
ACTIVITATS
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 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.

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

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
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.

www.artsioficis.cat
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Arts i Oficis us presenta en aquesta revista  
una visió general dels tallers i cursos que 
us oferim per al curs 2019-20. Com sempre, 
la nostra voluntat és la d’afavorir l’aprenen-
tatge al llarg de la vida i donar resposta als 
vostres interessos. Idiomes, Art i Artesanies, 
Cuina i Pastisseria i TIC són les quatre àrees 
en les quals es programa bona part de l’ofer-
ta formativa, i a les quals  volem facilitar-te 
l’accés. Aquest curs a més,  interactuarem 
entre diferents àrees i encetarem l’àmbit de 
les Humanitats amb un curs d’introducció a 
la Filosofia.

També és voluntat de l’escola donar suport 
a les empreses en les seves necessitats for-
matives per adaptar-se als canvis. Fins ara les 
propostes de formació orientades a  l’empre-
sa s’han definit a partir de les necessitats que 
aquestes transmeten a l’escola. És per això 
que aquest curs us continuarem oferint el ma-
teix suport, alhora que ens volem avançar a la 
detecció de necessitats i presentar al sector 
empresarial una proposta global que recull 
els temes centrals del nou management. 

Tenim per endavant un curs engrescador i ple 
de reptes, que esperem compartir amb vosal-
tres. Continuarem treballant per oferir-vos una 
formació de qualitat el més personalitzada 
possible, esperant que trobeu entre els nos-
tres cursos i tallers els que puguin afavorir el 
vostre desenvolupament curricular individual 
o col·lectiu, 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’Esco-
la fins al 31 de maig
Matrícula per als alumnes nous a partir de l’11 
de juny

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

www.artsioficis.cat

L ART I 
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!
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

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. Es complementarà 
amb dibuix artístic i tècniques de 
gravat.
Dijous de 17.30 a 19.30 h
Professor: Manel Díaz

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. 
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. Es treballen 
diferents tècniques incloent el 
retrat amb pastel, en un clima que 
afavoreix el desenvolupament de 
la creativitat.
Dimarts de 17.00 a 19.30 h
Professora: Gladys Figueras

ART FLASH!
Tallers  ràpids, de dues o tres 
sessions, que ens mostren els 
fonaments de diferents tècniques 
artístiques actuals i variades:  
aquarel·les i sketch, dibuix vectorial, 
boligrafia, passeig interactiu en 3D, 
segells i estampació, fabricació de 
pintures i suports, pintura digital, 
aprendre a fer un capgròs.
L’objectiu és arribar, aprendre i 
seguir treballant per lliure!
La inscripció a cada taller és 
independent. No correspon a un 
itinerari.
Dijous de 19.30 a 21.30 h
Professor: Manel Díaz

JOIERIA
El taller de joieria és un espai de 
creació i experimentació.
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
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MATRÍCULA 
OBERTA 
FINS AL 

20 DE SETEMBRE 
DE 2019

NOU

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 17.45 a 19.45 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... 
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

COSTURA BÀSICA
Curs que combinarà la teoria 
amb la pràctica. Es començarà 
pel més bàsic com conèixer 
les funcions de la nostra 
màquina de cosir per aplicar-
les correctament, saber 
enfilar l’agulla, practicar els 
diferents tipus de puntades, 
ajustar les tensions, treballar 
amb diversos premsateles...  
Es continuarà amb exercicis 
més complicats com col·locar 
cremalleres, fer traus amb 

la màquina o saber cosir 
diferents tipus de butxaques. 
Uns coneixements que ens 
permetran anar guanyant 
destresa i seguretat amb la 
nostra màquina de cosir alhora 
que podrem, a partir d’un 
patró, de transformar o crear 
peces amb total autonomia.
Nota: Cada participant s’haurà 
de portar la seva màquina de 
cosir.
Dilluns de 18.30 a 20.30 h
Professora:  Lourdes Ponce

L IDIOMES
D’acord amb un mètode 
comunicatiu, els alumnes 
focalitzen el seu aprenentatge 
en les quatre habilitats 
bàsiques: comprendre, llegir, 
escriure i parlar.
Les classes són de caire 
dinàmic i participatiu, amb 
l’objectiu de motivar els 
alumnes vers 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

L ANGLÈS PER A ADULTS - A 
partir de 16 anys 

A partir del tercer nivell, els 
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.

L ANGLÈS NIVELL B2.2
Formació semipresencial

L BUSINESS ENGLISH
Cursos estructurats 
competencialment com 
qualsevol altre curs d’anglès 
però amb la característica que 
el vocabulari, els textos, els 
vídeos i les audicions amb què 
es treballa estan relacionats 

amb el món de l’empresa 
i ajuden a desenvolupar 
les habilitats lingüístiques 
per tenir èxit en un lloc de 
treball internacional o amb 
connexions internacionals.

Cursos per a l’obtenció de les 
certificacions de Cambridge  
FCE, CAE i B1 Business 
Preliminary

Horaris de matí i tarda 
a partir de les 16.00 h

L FRANCÈS

L ITALIÀ

L ALEMANY INFANTIL

L ALEMANY
A partir de 14 anys
Nivells A1 i A2

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

L IDIOMES I 
MOLT MÉS
ROBÒTICA AMB LEGO
Taller per potenciar la 
creativitat en la resolució de 
problemes i el descobriment 
autònom de la ciència i la 
tecnologia, utilitzant el mètode 
científic com a mitjà per 
resoldre reptes. 

S’afavorirà l’ús de la llengua 
anglesa i es treballarà el 
vocabulari especialitzat. 
Adreçat a nens i nenes 
de 8 a 12 anys
Divendres de 17.30 a 19.00h

MANUALITATS I CUINA - 
ALEMANY INFANTIL
Iniciació a la llegua alemanya 
a través d’activitats. Cada 
trimestre tindrà com a eix 
principal un personatge 
significatiu en els diferents 
països de parla alemanya: 
Àustria (Mozart), Alemanya 
(Germans Grim) i Suïssa 
(Guillem Tell). Sobre ells es 
desenvoluparan les diferents 
activitats del curs. D’aquesta 
manera es motivarà l’alumne 
en l’aprenentatge de la llengua 
tot coneixent personatges 
importants i aprenent els 
costums, els menjars i les 
tradicions més significatives 
d’aquests tres països.
Adreçat a nens i nenes 
de 8 a 12 anys
No calen coneixements previs 
d’alemany.
Dijous de 17.30 a 19.00 h
Professora: Elfi Bartés

AUDIOVISUAL 
S’utilitzarà l’anglès com a 
llengua vehicular.
Adreçat a nois i noies que es 
vulguin endinsar en el món 
audiovisual.
L’objectiu del curs serà el 
rodatge d’un espot publicitari. 
Per fer-ho treballarem 
l’elaboració dels guions, 
concept art, preproducció o 
pla de rodatge (On rodar, què 
rodar, com rodar), rodatge 
i postproducció (edició, 
muntatge d’imatges, i so).
Adreçat a nois i noies 
a partir de 12 anys
Dimarts de 17.30 a 19.30 h
Professor: Pau Figueras

L HUMANI-
TATS
L’ART DE PENSAR
(Introducció a la Filosofia)
Nivell 1
Dia i hora a determinar
Nivell 2
Dijous de 20.30 a 22.00
Professor:  Xavier Garcia-Duran
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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 OFIMÀTICA / ACTIC Nivell 1
30 hores
Curs adreçat a persones sense 
coneixements previs o molt 
bàsics d’informàtica que volen 
utilitzar l’ordinador per buscar 
informació a Internet, crear un 
compte de correu electrònic,  
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 19.30 a 21.30 h
Del 04 de febrer 
al 19 de maig de 2020

L OFIMÀTICA/ACTIC Nivell 2
Intensiu 44h
Dimarts i dimecres 
de 19.30 a 21.30 h
Del 8 d’octubre al 18 de 
desembre de 2019

Al darrer dia dels cursos ACTIC  
l’alumne té la possibilitat 
d’examinar-se per obtenir la 
certificació ACTIC que emet la 
Generalitat de Catalunya i que 
acredita el nivell de competències 
TIC davant de qualsevol empresa 
o administració. La prova es fa a 
Arts i Oficis.

L EXCEL  INTERMEDI - 
AVANÇAT
42 hores 
Dirigit a persones amb 
coneixements bàsics del 
programari. 
Creació de plantilles. Fórmules 
relatives i absolutes. Creació 
de formularis. Protecció. 
Funcions i altres eines de bases 
de dades. Macros. Relació 
avançada de macros.
Dimecres de 19.30 a 21.30 h
Del 2 de gener  
al 17 de juny del 2020

L WORDPRESS, CREA LA 
TEVA WEB

Confecció 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.
Dimarts de 19.30 a 21.30 h
Del 4 de febrer al 28 d’abril 
del 2020
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 
de la cuina. Es donaran a 
conèixer els conceptes bàsics 
dels aliments, la nutrició i la 
cuina
Divendres de 17.30 a 19.30 h
Curs d’octubre a juny
Professora: Ester Vinuesa

L LA CUINA DELS BOLETS
Dies 8, 15, 22 i 29 d’octubre
De 19.00 a 21.00 h
Professor:  Jordi Torras

L XOCOLATES
Dies 5, 12, 19 i 26 de novembre
De 19.00 a 21.00 h
Professor: Gregori Caldito

L CUINA DE NADAL
Dies 3, 10 i 17 de desembre
De 19.00 a 21.00 h
Professor: Marc Grau

L CUINA VEGETARIANA
Dies 14, 21 i 28 de gener
De 19.00 a 21.00 h
Professor: Marc Grau

L COQUES I PANS
Dies 4, 11, 18 i 25 de febrer
De 19.00 a 21.00 h
Professor: Gregori Caldito

L DEL MAR A LA TAULA
La cuina del peix
Dies 3, 10, 17 i 24 de març
De 19.00 a 21.00 h
Professor: Marc Grau

L CUINAR AMB OUS
Dies 21 i 28 d’abril
De 19.00 a 21.00 h
Professor: Jordi Torras

L CUINA RÀPIDA PER A 
CONVIDATS
5, 12, 19 i 26 de maig
De 19.00 a 21.00 h
Professor: Jordi Torras

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

L EMPRESA  
L’acompanyament a les 
empreses en l’adaptació 
als canvis i la resposta a 
necessitats formatives dels 
treballadors és una de les 
raons de ser d’Arts i Oficis.

Actualment a Arts i Oficis o In 
Company estem fent cursos 
de business english, alemany 
comercial, italià professional, 
ofimàtica, Excel avançat, 
Photoshop avançat...
Cursos que han donat resposta 
a necessitats que les empreses 
ens han transmès.
Pregunteu-nos, us podem 
organitzar una formació a 
mida.

Per al proper curs hem 
preparat una proposta 
de seminaris en nou 
management, amb experts 
de referència en el panorama 
de la formació empresarial. 
Seminaris orientats a oferir 
continguts, eines d’aplicació 
general i aproximació a les 
situacions dels diferents 
participants en àmbits com 

estratègia, innovació, gestió 
de les persones, big data a 
les empreses, comunicació 
empresarial, ciberseguretat 
a les empreses, relació entre 
empreses grans, pimes i start 
up...
Demaneu-nos informació

Les empreses compten amb 
un fons per a la formació dels 
treballadors. L’heu fet servir 
mai?
La Fundació Escola Municipal 
d’Arts i Oficis és centre 
organitzador de cursos 
bonificables per la Fundación 
Estatal para la Formación 
en el Empleo (FUNDAE). 
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 i 
s’encarrega de tots els tràmits 
amb la Fundación. 

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	la	documentació	
perquè la formació us sigui 
bonificada.

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


