CURS 2o22/2o23

ESCOLA D’ART
L’Escola d’Art d’Andorra la Vella
ofereix un ensenyament de qualitat
per aprendre i gaudir les diferents
disciplines artístiques.
El conjunt de professionals que
formen aquesta escola ajusten els
continguts dels cursos i dels tallers
a les necessitats de cada alumne, en
funció dels seus interessos i de l’edat.
Els més menuts poden iniciar-se en
les diferents arts plàstiques i els adults
poden gaudir de cursos -en format de
taller obert- amb sessions setmanals
de dues hores, o bé, de cursets
monogràﬁcs especíﬁcs. Els alumnes
que assoleixen una maduresa artística
tenen la possibilitat d’exposar als
espais del Centre cultural La Llacuna.

T A L L E R S
P E R A
A D U L T S
(a partir de 15 anys)

PINTURA I DIBUIX
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous

De 16 a 22 h i el mes de maig, de 16 a 20 h
De 16 a 18 h i de 20 a 21.30 h
De 10 a 13 h i de 16 a 21.30 h
De 15.30 a 17.30 h.

Procediments pictòrics
Dibuix model de nu
Curs modelat nu

De 18 a 20 h (màxim 10 alumnes)
Dimarts de 18 a 20 h (màxim 10 alumnes)
Vegeu monogràﬁcs

CERÀMICA
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Curs de dibuix i modelat nu

De 16 a 22 h
De 16 a 21 h
De 10 a 13 h i de 16 a 21h
De 16 a 21 h
Vegeu monogràﬁcs

GRAVAT
Dilluns
Dimarts i dijous
Dimecres

De 16 a 21 h
De 17 a 21 h
De 10 a 13 h i de 16 a 21 h

JOIERIA
Dilluns
Dimarts i dijous
Dimecres

De 16 a 21 h
De 17 a 21 h
De 10 a 13 h i de 16 a 21 h

RESTAURACIÓ DE MOBLES
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous

De 15 a 21 h
De 16 a 20 h
De 9 a 13 h
De 10 a 12 h i de 16 a 20 h

Preus:
Matrícula
Mensualitat
1 dia/setmana (2 hores)
2 dies/setmana (4 hores)
3 dies/setmana (6 hores)
4 dies/setmana (8 hores)
Matrícula reduïda

78 €
35 €/mes
54,50 €/mes
58,50 €/mes
62,50 €/mes
47,50 €

(a partir de l’1 de gener, a criteri del professor i depenent de les places lliures)

F O T O G R A F I A
(a partir de 15 anys)

1R CURS

Dimarts i dijous

2N CURS
Dimecres

De 19 a 21 h (màxim 7 alumnes)

De 19 a 21 h (màxim 7 alumnes)

PROJECTE FOTOGRÀFIC D’AUTOR

Dilluns

TALLER

Dimecres

Preus:
Matrícula
Mnsualitat
1r curs
2n curs
Projecte d’autor
Taller

De 19 a 21 h (màxim 7 alumnes)

De 10 a 13 h (sempre que no es facin monogràﬁcs)

78 €
54,50 €/mes
35 €/mes
35 /mes
35 /mes (2 hores)

Inici del curs: 12 de setembre

V Í D E O

(a partir de 15 anys)

Un curs per dotar l'alumne de les bases tècniques necessàries per a la realització
de vídeos, tant en ﬁlmació com en edició amb el programa DaVinci Resolve, i la
postproducció.
Cada alumne realitzarà durant el curs un o més vídeos sobre un tema de la seva
elecció per posar en pràctica els coneixements adquirits.
Divendres

De 19 a 21 h (Màxim 8 alumnes)

Preus:
Matrícula
Mensualitat

78 €
35 /mes

Inici del curs: 14 d’octubre

F O R F E T S
El forfet és una proposta que permet adaptar el calendari formatiu d’una manera
més lliure i autònoma, a la disponibilitat i la voluntat de l’alumne.
Ofereix la contractació de 10 o 20 hores d’assistència als tallers, sense
l’obligatorietat d’assistir a classe amb una periodicitat ﬁxa. L’alumne podrà
assistir-hi quan ho cregui oportú, sempre i quan hi hagi places disponibles.
Els horaris s’hauran de consultar amb el/la professor/a.
Els forfets de fotograﬁa es faran en els dies i horaris següents:
Dimarts i dijous
Dimecres

De 17 a 19 h (consultar disponibilitat horària)
De 10 a 13 h (consultar disponibilitat horària)

Amb els forfets de fotograﬁa també es podrà gaudir de les sortides
Experimentem amb la fotograﬁa (forfet de 10 hores)
Dimecres al matí de 10 a 12.30 h
- 12 d’octubre del 2022: Quimigrames
- 14 de desembre del 2022: Fotogrames amb cianotípia
- 19 d’abril del 2023: Fotograﬁa estenopeica
- 14 de juny del 2023: Lightpainting
Sortides fotogràﬁques d’aprenentatge (forfet de 20 hores)
Dimecres de 10 a 13 h
- 5 d’octubre del 2022. Aprenem a mirar! Composició
- 30 de novembre del 2022. Ens familiaritzem amb la càmera. Programes
semi automàtics
- 15 de febrer del 2023. Aprenem a fotograﬁar l’aigua! Velocitat
- 26 d’abril del 2023. Aprenem a realçar el subjecte! Profunditat de camp
- 7 de juny del 2023. Aprenem a captar el paisatge! Macrofotograﬁa
Les cinc hores restants del forfet de 20 hores es dedicaran a l’edició de
les fotograﬁes. Concerta horari amb la professora.
Preus:
Forfet de 20 hores
Forfet de 10 hores

101 €
76 €

H I S T Ò R I A
D E L C I N E M A
(a partir de 16 anys)

En aquest curs s’intentarà contraposar el cinema d'aventures, essencialment
produït als Estats Units i un dels gèneres per excel·lència del cinema americà,
amb el cinema europeu o mundial, en general molt més crític, intimista i
reﬂexiu. Després de visionar els ﬁlms se’n farà un anàlisi detectant les principals
diferències i els seus punts en comú respecte a la temàtica, la forma, l’estructura i
el tractament dels personatges.
Inici del curs: 3 d’octubre
Dilluns

De 19 a 21 h (màxim 12 alumnes)

Preus:
Matrícula
Mensualitat

78 €
34 €/mes

T A L L E R S P E R
A I N F A N T S
I J O V E S
(de 7 a 11 anys)

(de 12 a 16 anys)

PLÀSTICA
En acabar el curs els alumnes seran capaços de comprendre el dibuix com
a llenguatge i hauran experimentat amb diferents materials i disciplines
artístiques, com la pintura, el gravat, la fotograﬁa, el volum, la il·lustració, la
ceràmica, la instal·lació i l’animació, amb l’objectiu de desenvolupar la seva
creativitat i imaginació, així com la capacitat de plasmar-ho físicament. (Màxim 15
alumnes)

Inici del curs: 12 de setembre
Per a alumnes de 7 a 9 anys
Per a alumnes de 10 a 11 anys

Dilluns i/o dimecres de 17.30 a 19.30 h
Dimarts i/o dijous de 17.30 a 19.30 h

màxim 15 alumnes/dia

Preus:
Matrícula
Mensualitat
1 dia/setmana
2 dies/setmana
Matrícula reduïda

57,50 €
20 €/mes
33 €/mes
35 €

(a partir de l’1 de gener, a criteri del professor i depenent de les places lliures)

CURS JOVE
Aquest taller s’adreça a joves amb ganes de conèixer noves tècniques artístiques,
adequades al context actual, passant pels diferents tallers i adquirint els
coneixements bàsics aplicats a les noves tècniques. Màxim d’alumnes 10
Horaris:
Mòdul 1 - Històries enllaçades
Del 15 de setembre al 22 de desembre del 2023
Dijous de 18 a 20 h
Mòdul 2 - Aparadoristes
12 gener al 30 març del 2023
Dijous de 18 a 20 h
Mòdul 3 - Darrera l’objectiu
20 abril al 29 juny del 2023
Dijous de 18 a 20 h
Preus:
Preu per mòdul

64,50 €

MONOGRÀFICS
Fotograﬁa per a joves (de 14 a 16 anys)
Curs teoricopràctic en el que ens iniciarem amb les tècniques fotogràﬁques
que ens permetran entendre i controlar de forma manual la nostra càmera.
Explorarem el llenguatge visual bàsic i sobretot experimentarem amb la
fotograﬁa.
Els alumnes han de portar fotograﬁes fetes per ells, en un USB, en les quals no
hagi sortit el que volien i una càmera i instruccions ( si les tenen), objectius i
accessoris.
Nombre màxim d’alumnes: 8
Del 5 d’octubre al 30 de novembre del 2022
Dimecres de les 16 a les 18 h

Fotograﬁem amb el mòbil
Tots portem el mòbil arreu i per tant una càmera disponible per enregistrar tot el
que veiem. Vols conèixer-la i aproﬁtar millor les possibilitats que et dona? Saber
perquè algunes fotograﬁes no et queden bé?
Nombre màxim d’alumnes: 8
Del 20 d’octubre al 24 de novembre del 2022
Dijous de les 17 a les 19 h

Tècniques bàsiques de la fotograﬁa:
Coneixement de la càmera 1
Curs teoricopràctic en el que ens iniciarem amb les tècniques fotogràﬁques
que ens permetran entendre i controlar de forma manual la nostra càmera.
Explorarem el llenguatge visual bàsic aplicant tècniques com la profunditat de
camp o el control del moviment. Farem pràctiques senzilles que ens donaran les
claus per a les nostres fotograﬁes més quotidianes.
Nombre màxim d’alumnes: 8
Del 26 de gener al 30 de març del 2023
Dijous de les 17 a les 19 h

Cianotípia
La cianotípia és un procediment fotogràﬁc alternatiu per al positivat d’una
imatge, que crea impressions de color blau – cian. VA ser l’astrònom anglès, Sir
John Hershel, qui el va descobrir el 1842. En aquest taller ensenyarem la tècnica i
com podem experimentar i crear amb ells sobre diferents materials
Els alumnes han de portar fotograﬁes digitals en un USB, per poder-les treballar i
passar-les a acetats.
Nombre màxim d’alumnes: 6
Del 4 de maig al 8 de juny del 2023
Dijous de les 17 a les 19 h

Curs de modelat de nu (ceràmica)
Partint d’una model al natural, estudiarem la ﬁgura humana i aprendrem a
representar-la en volum, treballant i modelant el fang.
Nombre màxim d’alumnes: 6
Del 8 de maig al 12 de juny del 2023
Dilluns de 20 a 22 h

Història de l’art 2
MUSEUS
L’actual concepte del museu és modern però prové d’una llarga tradició.
Recorrerem la història de la casa de les museus i explorarem museus d’arreu del
món: les seves col·leccions, la gestió i els espais, entre altres.
Nombre màxim d’alumnes: 10 persones
Del 1 de febrer al 29 de març del 2023
Dimecres de 18 a 19 h ( excepte el 8 de març)

Història de l’art 3
EL BARROC
Analitzarem aquest estil des dels seus orígens italians al segle XVII, constatant
les profundes transformacions que provocà en l’art de la mà dels seus més
destacats creadors i les seves obres.
Nombre màxim d’alumnes: 10 persones
Del 3 de maig al 21 de juny del 2023
Dimecres de 18 a 19 h

PREUS
Fotograﬁa per a joves
Fotograﬁem amb mòbil
Tècniques bàsiques de la fotograﬁa
Cianotípia
Curs de dibuix i modelat de nu
Museus
El barroc

Matriculat
72 €
45 €
90 €
54 €
45 €
31,50 €
36 €

No matriculat
96 €
60 €
120 €
72 €
60 €
42 €
48 €

DESCOMPTES
Descomptes per a totes les escoles en les matrícules i les mensualitats
(excepte Curs jove i Forfets).
3 germans inscrits a La Llacuna
Targeta Magna
i Targetes Plata i Or del Comú d’Andorra la Vella
Residents a Andorra la Vella

10%
5%
5%

Els/Les alumnes de totes les escoles han de tenir els anys complerts durant el

2022

INFORMACIÓ
GENERAL
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Centre cultural la Llacuna
c/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4
AD500 Andorra la Vella
Tel.: 730 037
lallacuna@comuandorra.ad
Facebook: Cultura Andorra la Vella
Twitter: @CulturaALV
andorralavella.ad

