TALLERS JOVES 2020-21

Us presentem un ventall de tallers
pensats per engrescar els joves i
donar ales a la seva creativitat.
Ens agrada compartir coneixements i obrir una finestra a la
descoberta i l’aprenentatge.
Si us cal més informació o teniu
algun dubte, estarem encantades
d’atendre-us!

INICIACIÓ AL DISSENY GRÀFIC
Durada: 1h30min
Adreçat a: joves d’entre 12 i 18 anys
Cost: 100 €, materials inclosos
Monitoratge: 2 persones
Participants: màxim 10 persones
Taller d’introducció als conceptes clau que ens ajudaran a treure més partit als nostres dissenys.

Què farem?

Analitzarem els diferents elements que integren
un bon disseny (color, tipografies, imatges, etc.),
els formats i suports més utilitzats (paper, cartró,
fusta, formats digitals, etc.), així com les eines
gratuïtes i programes específics amb què es tre
balla en el disseny gràfic.

Material participants

No és necessari aportar cap tipus de material.

Altres

Per fer aquesta activitat es necessita un projector i
connexió a Internet per poder fer una presentació.
**Aquest taller també s’ofereix en format de 3 sessions
durant les quals s’aprofundeix amb més detall i es rea
litzen activitats pràctiques (podeu demanar més infor
mació si us interessa).

INICIACIÓ ALS GUIONS
Durada: 1h30min
Adreçat a: joves d’entre 12 i 18 anys
Cost: 100 €, materials inclosos
Monitoratge: 2 persones
Participants: màxim 10 persones
Eines per escriure un guió audiovisual.

Què farem?

Descobrirem les regles bàsiques d’un guió audio
visual, així com els passos i elements que inte
gren el procés de redacció, a més de llocs webs
d’interès.

Material participants

No és necessari aportar cap tipus de material.

Altres

Per fer aquesta activitat es necessita un projector i
connexió a Internet per poder fer una presentació.
**Aquest taller també s’ofereix en format de 3 sessions
durant les quals s’aprofundeix amb més detall i es rea
litzen activitats pràctiques (podeu demanar més infor
mació si us interessa).

Totes les activitats es desenvoluparan
respectant les mesures de proteccció
Covid-19

Ús de gel
hidroalcohòlic

Ús de mascareta

Distanciament social
i aforament limitat

Durada: 1h30min
Adreçat a: joves d’entre 12 i 18 anys
Cost: 100 €, materials inclosos
Monitoratge: 2 persones
Participants: màxim 8 persones
Taller per descobrir aquesta tècnica amb la que es poden decorar tot tipus d’objectes.

Què farem?

Aprendrem les bases d’aquesta tècnica i els ma
terials que s’utilitzen per decorar diferents super
fícies amb elements i motius de paper. Cada
participant podrà decorar un objecte que s’em
portarà en acabar la sessió.

Material participants

No és obligatori portar res. Si algun dels participants
vol decorar un objecte propi, el podrà portar per treba
llar-hi durant la sessió.

GRAVAT DE SEGELLS
Durada: 1h30min
Adreçat a: joves d’entre 12 i 18 anys
Cost: 120 €, materials inclosos
Monitoratge: 2 persones
Participants: màxim 8 persones
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TALLER DE DÉCOUPAGE
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Recorda que preparem
activitats i dinàmiques
a mida que s’adaptin
a necessitats concretes...
Explica’ns la teva idea
i li donarem forma!

Taller d’inicació a la tècnica del gravat de segells per
estampar.

Què farem?

Descobrirem els estris i la tècnica per gravar se
gells amb els que després es poden estampar
diferents tipus de materials.

Material participants

No és necessari portar res.

TALLER DE PUNXING
Durada: 1h30min
Adreçat a: joves d’entre 12 i 18 anys
Cost: 120 €, materials inclosos
Monitoratge: 2 persones
Participants: màxim 8 persones
El punxing és una tècnica per enfeltrar llana amb agulla... Relaxa’t i deixa anar la teva creativitat.

Què farem?

Amb aquesta tècnica es treballa la llana verge per
enfeltrar-la, creant peces i formes per fer fermalls,
penjolls... i motius decoratius de tota mena.

Totes les activitats es desenvoluparan
respectant les mesures de proteccció
Covid-19

Material participants

No és necessari aportar cap tipus de material.

Ús de gel
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Distanciament social
i aforament limitat

