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Aquest curs d’especialització està dirigit a totes aquelles persones que desitgin conèixer i controlar les 
tècniques d’il·luminació de productes aplicades al bodegó publicitari. El curs es divideix en dues parts. 
En la primera s’estudien les diverses problemàtiques de la fotografia de productes dels aliments tant 
com la llum natural com la il·luminació de flash d’estudi o flash extern de càmara. Per això els alumnes 
disposaran d’un bodegó alimentari en el que posar en pràctica els conceptes estudiats. A la segona part 
es treballaran les tècniques d’il·luminació de productes publicitaris (metall, vidre, plàstic) i es posaran en 
pràctica diferents esquemes d’il·luminació fent ènfasi en la creativitat. L’objectiu principal és que quan 
finalitzi el curs els participants siguin capaços de desenvolupar un treball fotogràfic de producte amb 
qualitat professional i controlant tan la tècnica d’il·luminació com l’estètica i la creativitat de les seves 
imatges.

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES. ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA

CURS: Fotografia de producte alimentari i gastronòmic

Temari:

EL MATERIAL FOTOGRÀFIC: Taules de bodegó / soports, objectius macro, tipus de trípodes, 
disparadors, flash vs llum contínua, reflectors i fondos, filtres polaritzats i ND, filtres de color, atrezzo i 
efectes especials i materials d’estilisme.

BODEGÓ AMB LLUM NATURAL: Llum difosa vs llum dura, orientació de la llum, control de la profunditat 
de camp, fotometria, difusors, tipus de reflectors, utilització dels reflectors, estilisme i atrezzos, 
enquadraments i composició, efectes de moviment, montatge de bodegó d’aliments i sessió pràctica dels 
alumnes.

IL·LUMINACIÓ AMB FLASH: Flash d’estudi vs flash extern de la càmara, utilització del flashimetre 
i la fotometria, elecció dels fons i del suport de la taula, utilització dels filtres ND i polaritzador, 
transil·luminació i tècniques de fotografia de productes de vidre, esquemes d’il·luminació, exercicis 
pràctics, utilització de l’atrezzo, inserció als efectes especials, montatge del bodegó publicitari de 
producte i sessió pràctica dels alumnes.

Professora:
Anna Gispert. Dissenyadora gràfica. Llicenciada en Belles Arts UB 
Dates: 9 de gener al 7 d’abril de 2017
Horari: dimecres de 18 a 20 h
Preu: 48,88 €
Places limitades
Informació i matrícula: eadtortosa@dipta.cat / 977 444 163 / www.dipta.cat/eadtortosa 



El tractament digital d’imatges en tots els seus formats i la generació d’elements gràfics d’alta 
complexitat, fent servir processos i eines d’il·lustració vectorial, constitueix una important competència 
transversal requerida en multitud d’espais professionals del món de la comunicació digital.
Per aquest motiu et proposem aprendre Adobe Illustrator, Adobe Photoshop i Adobe Indesign amb una 
metodologia flexible i personalitzada, adaptada totalment a tu. Una formació totalment pràctica que 
culminaràs amb la presentació d’un projecte final on demostrar i aplicar el teu talent i els coneixements i 
habilitats adquirits al llarg del curs.

RECURSOS. ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA

CURS:  INDESIGN, ILLUSTRATOR i PHOTOSHOP

Temari:

INDESING CC: Coneixeràs el millor programa de disseny i maquetació professional obtenint resultats 
d’altíssima qualitat en el disseny de documents destinats a ser reproduits a impremta o digitalment. 
Indesign ofereix funcions que milloren el control dels textos, imatges i illustracions... per tal de crear 
publiacions de qualsevol tipus: llibres, carteleria, fullets,revistes, butlletins...

ILLUSTRATOR CC: L’espai de treball a Adobe Illustrator CC. Seleccionar i alinear. Crear i editar formes. 
Transformar objectes. Dibuixar amb les eines llapis i ploma. Posar color i pintar a Illustrator. Treballar 
amb text. Treballar amb capes. Treballar en perspectiva. Fusionar formesi colors. Treballar amb pinzells. 
Aplicar efectes. Aplicar atributs d’aparença i estils gràfics.Treballar amb símbols Combinar gràfics 
d’Adobe Illustrator CC amb altres aplicacions d’Adobe.

PHOTOSHOP CC: Introducció a Adobe Photoshop. L’entorn, la barra d’opcions, les paletes iels menús. 
Barra d’eines de Photoshop. Mida i resolució de la imatge. Les capes a Photoshop.Treballar amb capes 
i estils de capes. Canals i màscares. Canals de color i ús de màscares.Text i efectes de text. Teoria del 
color. El color i els modes de fusió. Motius i texturesa mb Photoshop. Accions automatitzades. Ús de filtres 
amb Photoshop. Impressió. Disseny, creativitat i composició gràfica.

Professora:

Anna Gispert. Dissenyadora gràfica. Llicenciada en Belles Arts UB.
Dates: 9 de gener al 7 d’abril de 2017
Horari: dimecres 16 a 18 h
Preu: 48,88 €
Places limitades
Informació i matrícula: eadtortosa@dipta.cat / 977 444 163 / www.dipta.cat/eadtortosa 



1a sessió. Processat i revelat de matrius flexogràfiques. Introducció a l’estampació calcogràfica.

2a sessió. Estampació: tall de paper, humitejat, registre, entintat, estampació, premsat.

3a sessió. Introducció al tiratge. Organització i optimització. Nomenclatura de l’edició.

4a sessió. Estampació de tiratge. Treball al taller.

5a sessió. Finalització de tiratge. Premsat, numeració i signatura d’edició.

ARTS PLÀSTIQUES. ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA

CURS:  El taller de gravat. Edició, estampació i tiratge

Professor: David Curto. Artista i mestre de taller del Departament d’Arts Visuals 
i Disseny de la Facultat de Belles Arts UB
Dates: 23 al 27 de gener de 2017
Horari: dilluns a divendres de 16 a 20 h
Preu: 75,81 €
Places limitades
Informació i matrícula: eadtortosa@dipta.cat / 977 444 163 / www.dipta.cat/eadtortosa 

Fotogravat de David Curto

El curs té per objectiu la realització d’un tiratge calcogràfic a partir de la obtenció d’una matriu en planxa 
flexogràfica, fent especial esment en l’optimització de temps i recursos i en la organització del taller. 



 De la il·lustració al cartell

OBJECTIU:

Descobrir i treballar el procés creatiu d’un cartell 
il·lustrat

CONTINGUT:

Quin és el procés per realitzar un cartell il·lustrat:

Enfrontar-te a l’encàrrec

Conéixer al client i les seves idees

Documentació per a la conceptualització creativa del 
cartell

Realització d’esbossos

Recerca de materials i tècniques per realitzar la 
il·lustració (no digital)

Composició i estudi cromàtic

Procediment per passar la il·lustració original a format 
digital

Retocs digitals bàsics

Estudi i aplicació tipogràfica

Maquetació i composició

Coneixement de la preparació d’arts finals per poder 
imprimir un cartell

Requisits:

Tenir nocions bàsiques de Photoshop (i Il·lustrator & 
InDdesing no indispensable)

ARTS PLÀSTIQUES. ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA

CURS:  Il·lustració. Crear un cartell i un objecte a partir de la il·lustració 

Professora: Marta Viladrich, il·lustradora, pintora i dissenyadora gràfica 
LLicenciada en Belles Arts UB, estudi creatiu propi: www.biloqui.com
Dates: 20 de gener al 7 d’abril
Horari: 16.30 a 18.30 h
Preu: 86,64 €
Places limitades
Informació i matrícula: eadtortosa@dipta.cat / 977 444 163 / www.dipta.cat/eadtortosa 

De la il·lustració a l’objecte 

OBJECTIU:

Descobrir i estimular el procés de creació d’un 
objecte a partir d’una il·lustració

CONTINGUT:

Introducció al procés creatiu d’una il·lustració

Realització d’esbossos

Recerca de materials i tècniques per realitzar 
la il·lustració (no digital)

Composició i estudi cromàtic.

A partir de la creació de la il·lustració final, 
estimular el procés creatiu per transformar-la,

transportar-la i fer-ne un objecte/peça

Explicació de tècniques i recursos per a la 
creació d’objectes

Recerca de materials i andròmines

Creació d’esbossos

Procés de construcció i creació de la peça en 
qüestió.



Aquest curs té com a objectiu proporcionar dels coneixements, recursos, metodologia i eines per

la conceptualització, disseny, instal·lació, comunicació i finançament d’exposicions.

Es treballarà a partir del desenvolupament d’un projecte expositiu, per tal de poder desenvolupar

de manera pràctica els processos i la metodologia.

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES. ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA

CURS:  Desenvolupament d’exposicions. Artístiques, culturals i patrimonials

Professora: Xènia Gaya Nofre: gestora i productora cultural. Llicenciada en disseny d’interiors a Escola

Elisava, postgrau en gestió i polítiques culturals UB. www.xeniagaya.com
Dates: 24 febrer - 3, 10, 16, 23, 31 març 2017
Horari: 9:30h a 13:30h
Preu: 86,64 €
Places limitades 
 
Informació i matrícula: eadtortosa@dipta.cat / 977 444 163 / www.dipta.cat/eadtortosa 

Continguts:
1. Concepte expositiu
 - StoryBoard

2. Objectius / Resultats esperats

3. Pla de treball:

 - Cronograma

 - Organigrama / Equip de treball

 - Públic objectiu

4. La intervenció:

 - Llenguatge expositiu

  - MoodBoard

5. Disseny de l’espai

6. Pre-producció i producció

 - Proveïdors

7.Comunicació

 - Disseny gràfic

8. Promoció

 - Accions relacionades

9. Pressupost

10. Finançament

 - Dossier de venda

11. Memòria
CULTURAL 
PROJECTS

STORYBOARD

CRONOGRAMA

MOODBOARD

DISSENY EXPOSITIU PRE-PRODUCCIÓ

MEMÒRIA



L’objectiu del curs es desenvolupar una aplicació d’ Internet de les Coses. Aquest terme  és usat per 
explicar la revolució tecnològica que suposa dotar de conexió a internet als objectes quotidians tot 
podent compartir informació a temps real i controlar-los remotament. Imaginem moure robots a l’latre 
punta del món o poder regar les plantes quan som de viatge.

En aquest taller introductori es treballaran algunes de les eines bàsiques de l’Internet of things com el 
micrococntrolador Arduino amb sensors i acturadors,  i les tecnologies de navegador com són Javascript, 
Html o Node.js. Per acabar desenvolupant un projecte personal.

Materials:

Arduino + Sensor de temperatura + ServoMotor  

ARTS DIGITALS. ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA

CURS:  Internet of things. L’internet de les coses aplicades a l’art

Professors: Jordi Planas i Jordi Rosa

Dates: 22 i 29 d’abril i 6 de maig de 2017
Horari: 11 a 14 h i de 15.30 a 19.00 h
Places limitades
Preu: 68,59 €
Informació i matrícula: eadtortosa@dipta.cat / 977 444 163 / www.dipta.cat/eadtortosa 

 8h. Presentació del curs + Programació d’arduino 

 8h. Programació web i API’s

 4h. Vinculació web i arduino i finalització del projecte

Públic:

No són necessaris coneixements avançats de programació, però si nocions bàsiques informàtiques.



En aquesta segona edició del curs ens centrarem en un dels camps més interessants de la creació 
contemporánea digital : La generació musical per ordinador.

Farem un breu repas a la història de l’art sonor, treballarem les principals tècniques i processos dels 
visuals i la música generada per ordinador per acabar desenvolupant instruments interactius sonors.

L’instrument funcionarà a partir d’ordinador i s’utilitzarà el programari lliure Processing (un entorn de 
programació on aprendrem a dibuixar a través de codi) per a la creació gràfica a temps real i el disseny 
musical. 

Objectius:

- Assolir una idea general de les tendències del món de l’art digital a través de l’anàlisi dels principals 
referents del sector.

- Aprendre les nocions bàsiques de programació i d’electrònica.

- Descobrir les possibilitats de les noves tecnologies en la creació contemporània

- Realitzar un projecte personal en totes les seves facetes: disseny, realització i documentació

ARTS DIGITALS. ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA

CURS:  Música digital. La interacció entre la imatge i el so

Professors: Jordi Planas i Jordi Rosa

Dates: 11,18 i 25 de març de 2017
Horari: 11 a 14 h i de 15.30 a 19 h
Places limitades
Preu: 68,59 €
Informació i matrícula: eadtortosa@dipta.cat / 977 444 163 / www.dipta.cat/eadtortosa 

Sessió 1. Presentació del curs + Programació d’Arduino (plataforma de hardware lliure que ens permet 
utilitzar uns sensors per a interactuar amb l’ordinador)

Sessió 2. Introducció a la programació amb Processing i ampliació de Processing amb llibreria d’audio 
Minim. Processos de construcció de l’instrument, soldar els components, cables i realitzar l’instrument 
físic

Sessió 3. Vinculació web i arduino i finalització del projecte

Públic:

No són necessaris coneixements avançats de programació, però si nocions bàsiques informàtiques.



ARTS PLÀSTIQUES. ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA

CURS:  Ceràmica amb paper. Paper Clay

Professora: Rafaela Pareja. Ceramista amb una gran trajectòria artística nacional i internacional
Dates: 13,14,15,23 i 24 de març de 2017
Horari: dilluns a divendres de 16 a 20 h
Preu: 72,20 €
Places limitades
Informació i matrícula: eadtortosa@dipta.cat / 977 444 163 / www.dipta.cat/eadtortosa 

Ús de diferents tècniques i eines: preparació de les pastes amb fibres de cel·lulosa i argila, modelat en 
massís i armadura metàl·lica, immersió d’objectes en barbotina i la seva posterior decoració.

També s’han de proporcionar totes les dades tècniques sobre esmalts i colors que es poden utilitzar 
tant en alta temperatura com en baixa temperatura, que Rafaela Pareja té extensament comprovats i les 
fórmules que es poden utilitzar.

Els participants podran desenvolupar peces de petit format, i investigaran amb la barreja d’argila i 
additius orgànics, obtenint finalment recursos tècnics per a acabats de gran qualitat en ceràmica.



Dirigida al públic general i té com objectiu  conèixer la història de la ceràmica en general i la del territori 
en particular. 

TEORIA DE L’ART. ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA

CURS: La ceràmica en l’art

Sessions de treball:

De la prehistòria fins al·landalús

La ceràmica des dels seus inicis fins a un període que va ser molt rellevant a les Terres de l’Ebre, l’Al·landalús.

inicis, com sorgeix la ceràmica i quina és la seva evolució té al llarg de la seva història. 

Incidirem en fer una vista global per encaminar-nos a uns espais més particulars que són el nostre territori..

Temari:

Història de la ceràmica  antecedents de la ceràmica hispànica.

  Com s’inicia la ceràmica en la prehistòria.

  Com s’inicia la ceràmica en el món antic.

  Fenicis 

  Etruscs

  Egipte 

  Grècia arcaica

  Grècia clàssica

  Grècia hel·lènica

  Roma el gran copiador

  L’imperi musulmà

Visites:

La visita al   Museu de Tortosa, a la Biblioteca de Tortosa i al Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona,  
són espais que formaran part de les activitats que es faran en aquest monogràfic. Aquestes visites tindran 
una durada de 5 hores i poden fer-se durant el dia.

Professora:
Lluïsa Gené Rebull. Llicenciada en Història de l’Art URV, Diplomada en Conservació i Restauració de 
Béns mobles, especialitat Pintura ESCRBCC, Master en Gestió Cultural UB, DEA  Estat actual dels 
Museus UNED. 

Dates: 2n trimestre: del 9 de gener al 7 d’abril de 2017
Horari: Divendres de 16:00 a 17:00 h
Places limitades
Preus:
trimestre 1h: 42,48 €

2n + 3r trimestre 1h: 74,34 €

Informació i matrícula: eadtortosa@dipta.cat / 977 444 163 / www.dipta.cat/eadtortosa 



Proposta per públics que tinguin inquietuds en conèixer, l’art, la cultura i la història del territori.

TEORIA DE L’ART. ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA

CURS: Itineraris d’art, cultura i patrimoni 

Sessions de treball:

Visites:

Visita a zones de la ciutat de Tortosa com el Museu de la Ciuta o espais amb jaciments arqueològics, 
també es farà una visita  a Tarragona, el Museu Arqueologic, la necròpolis i el paleocristià. Aquestes 
visites tindran una durada de més de 5 hores i pot fer-se durant el dia.

Professora:
Lluïsa Gené Rebull. Llicenciada en Història de l’Art URV, Diplomada en Conservació i Restauració de 
Béns mobles, especialitat Pintura ESCRBCC, Master en Gestió Cultural UB, DEA  Estat actual dels 
Museus UNED. 

Dates: 2n trimestre: del 9 de gener al 7 d’abril de 2017
Horari: Divendres de 18:00 a 20:00 h
Places limitades
Preus: 
Trimestre 2h: 84,96 €

2n + 3r trimestre 2h: 93,44 €

 
Informació i matrícula: eadtortosa@dipta.cat / 977 444 163 / www.dipta.cat/eadtortosa 



El color és la part essencial i rellevant de qualsevol obra d’art, sigui una pintura o una escultura 
policromada. És la capa o pell que enriqueix el treball, descriu l’obra i facilita la seva expressió. Però, 
aquest revestiment cromàtic pot canviar i transformar el seu nivell de percepció per causes diferents. 

En aquest curs descobrirem les tècniques i els materials que componen l’obra policroma, ensenyarem a 
identificar les alteracions que presenta i a aplicar els principals tractaments de conservació i restauració.

TALLER DE RESTAURACIÓ. ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA

CURS: Color i policromia: tècniques, materials i restauració

Contingut del curs:

CONEIXEMENT I ESTUDI DE LOBRA POLICROMA TRACTAMENTS DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 
DE L’OBRA POLICROMA

Els suports pictòrics
    • La tela i la fusta
    • Preparació del suport
    • Causes de deteriorament

Conceptes fonamentals
    • Conservació i restauració
    • Criteris del treball

Materials i tècniques pictòriques
    • Matèries colorades: pigments, colorants, laques
    • Procediments pictòrics
    • Recorregut històric de les matèries colorades

Tractaments dels suports
    • Desinfecció - desinsectació
    • Correcció de deformacions 
    • Consolidacions

Resines i vernissos
    • Les matèries resinoses
    • Tipus de vernissos
    • El deteriorament del vernís

Tractaments de les capes policromes
    • Fixació de capes
    • Neteja de la policromia

Alteracions cromàtiques
    • Factors d’alteració del color

Tractaments de reintegració volumètrica
    • Estucat de les llacunes

Policromia sobre or i plata
    • El daurat i platejat
    • Tècniques d’ornamentació del pa metàl·lic
    • Alteracions i les seves causes

Tractaments de reintegració cromàtica

Professora:
Carme Clemente: Llicenciada en Belles Arts, especialitat restauració UB. Doctora «cum laude» en 
Conservació i Restauració UPV

Dates: 2n trimestre: de l’11 de gener al 5 d’abril de 2017
Horari: Dimecres de 16:00 a 20:00 h
Places limitades
Preu: 97,76 €
Informació i matrícula: eadtortosa@dipta.cat / 977 444 163 / www.dipta.cat/eadtortosa



Els objectes etnològics són els testimonis de la herència del passat cultural d’una societat o territori, 
que han format part de la vida quotidiana (estris de la pagesia, eines d’oficis, terrissa, cistells...), i que 
guarden sentiments o emocions de les vivències de la gent. Es caracteritzen per la seva complexitat, 
peculiaritat i extraordinària diversitat, en quant a usos, dimensions, formats, composició dels materials, 
tècniques de treball, de construcció, de decoració, etc., la qual cosa dificulta la seva conservació i 
restauració. 

El curs té com objectiu ensenyar els criteris, els mètodes de treball i els tractaments per conservar i 
restaurar els diferents tipus de materials que componen els objectes etnològics.

TALLER DE RESTAURACIÓ. ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA

CURS: Conservació i restauració d’objectes etnològics

Contingut del curs:

CONEIXEMENT I ESTUDI DELS COMPONENTS MATÈRICS TRACTAMENTS DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DELS 
OBJECTES ETNOLÒGICS

Materials orgànics de procedència vegetal i animal: fusta, 
fibres vegetals, cuir, os.
    • Característiques i propietats 
    • Causes i processos de deteriorament

Conceptes fonamentals
    • Conservació i restauració
    • Criteris del treball

Materials inorgànics: metalls i aliatges
    • Característiques i propietats
    • Tècniques d’elaboració i decoració
    • La corrosió. Causes i identificació dels productes
      de corrosió

Tractaments dels diferents materials
    • Desinfecció - desinsectació
    • Consolidació - estabilització
    • Adhesió de fragments
    • Neteja
    • Eliminació dels productes de corrosió
    • Protecció dels materials
    • Reintegració volumètrica 
    • Reconstrucció de mecanismes
    • Reintegració cromàtica

Materials inorgànics: material ceràmic
    • Procés tècnic de fabricació 
    • Tipus de decoracions
    • Causes i efectes del deteriorament

Professora:
Carme Clemente: Llicenciada en Belles Arts, especialitat restauració UB. Doctora «cum laude» en 
Conservació i Restauració UPV

Dates: 2n trimestre: del 10 de gener al 6 d’abril de 2017 
Horari: Dimarts de 16:00 a 20:00 h
Preu: 97,76 €
Places limitades
Informació i matrícula: eadtortosa@dipta.cat / 977 444 163 / www.dipta.cat/eadtortosa 



L’alumne aprèn a conèixer les tècniques bàsiques per treballar la ceràmica, amb especial incidència amb 
el torn i els esmalts.
Es treballa en fang vermell i es realitzaran peces en “xurro”, planxa i principalment a torn.

TALLER DE CERÀMICA. ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA

CURS: Creació de peces amb el torn i la ceràmica. Iniciació

Contingut del curs en exercicis:

Xerro amb la tècnica del xurro.
Caixa per planxes.
Cilindres al torn.
Vols a torn.
Gerros a Torn.
Engalbes de baixa temperatura (980 ºC.).
Bases i esmalts de baixa temperatura (980 ºC.).

Professor:
Xavi Pino. Ceramista i artista. xpino@dipta.cat

Dates: 2n trimestre: del 9 de gener al 7 d’abril de 2017
Horari: Dilluns, dimarts dimecres, dijous i divendres de 16:00 a 20:00 h

1. CREACIÓ DE PECES AMB EL TORN I 
LA CERÀMICA. INICIACIÓ   

2n + 3r 
trimestre

1 dia 4 h : 97,76 € Dl Dt Dc Dj Dv 155,48 €
2 dies 8 h: 175,76 € Dl Dt Dc Dj Dv 287,04 €

3 dies 12 h: 263,64 € Dl Dt Dc Dj Dv 414 €
4 dies 16 h: 312 € Dl Dt Dc Dj Dv 552 €

Places limitades
Informació i matrícula: eadtortosa@dipta.cat / 977 444 163 / www.dipta.cat/eadtortosa 



L’alumne continua evolucionant en el treball a torn, també comença a treballar d’una forma més metòdica, 
centrant-se amb el domini de la forma per tirar endavant els seus projectes artístics.
Es treballa en fang vermell, formes de disseny i peces grans, desenvolupament d’esmalts i decoracions.

TALLER DE CERÀMICA. ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA

CURS: Creació de formes amb el torn. Nivell avançat

Contingut del curs en exercicis:

Xerro amb la tècnica de planxes i amb contramotlles.
Gerros a torn alts, mínim 20 cm.
Gerros a torn amples, mínim 20 cm.
Peces iguals. Repetició de la forma
Decoracions diverses de baixa temperatura (980 ºC.).
Perfeccionament d’esmalts de baixa temperatura (980 ºC.).

Professor:
Xavi Pino. Ceramista i artista. xpino@dipta.cat

Dates: 2n trimestre: del 9 de gener al 7 d’abril de 2017 
Horari: Dilluns, dimarts dimecres, dijous i divendres de 16:00 a 20:00 h

2. CREACIÓ DE FORMES AMB EL 
TORN. NIVELL AVANÇAT           

2n + 3r 
trimestre

1 dia 4 h : 97,76 € Dl Dt Dc Dj Dv 155,48 €
2 dies 8 h: 175,76 € Dl Dt Dc Dj Dv 287,04 €

3 dies 12 h: 263,64 € Dl Dt Dc Dj Dv 414 €
4 dies 16 h: 312 € Dl Dt Dc Dj Dv 552 €

Places limitades
Informació i matrícula: eadtortosa@dipta.cat / 977 444 163 / www.dipta.cat/eadtortosa 



Al treballar amb gres i per tan en alta temperatura l’alumne es deu d’adaptar al nou fang, els nous 
material per alta temperatura i la subtilesa dels esmalts tan en oxidació com en reducció.
Fent especial incís en la forma, la qualitat dels acabats de les peces i les textures dels esmalts.
Es treballa en gres i coccions en alta temperatura.

TALLER DE CERÀMICA. ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA

CURS: Ceràmica amb ges, esmalts i textures. 

Contingut del curs en exercicis:

Peces amb tècniques de planxes i torn.
Obres a torn en dues tongades altes mínim 40 cm.
Obres a torn en dues tongades amples, mínim 40 cm.
Bases d’alta temperatura (1250 ºC.).
Esmalts d’alta temperatura (1250 ºC.).
Enfornar i fer cuites d’alta temperatura.

Professor:
Xavi Pino. Ceramista i artista. xpino@dipta.cat

Dates: 2n trimestre: del 9 de gener al 7 d’abril de 2017
Horari: Dilluns, dimarts dimecres, dijous i divendres de 16:00 a 20:00 h

3. CERÀMICA AMB GRES, ESMALTS I TEXTURES 2n + 3r 
trimestre

1 dia 4 h : 97,76 € Dl Dt Dc Dj Dv 155,48 €

2 dies 8 h: 175,76 € Dl Dt Dc Dj Dv 287,04 €

3 dies 12 h: 263,64 € Dl Dt Dc Dj Dv 414 €
4 dies 16 h: 312 € Dl Dt Dc Dj Dv 552 €

Places limitades
Informació i matrícula: eadtortosa@dipta.cat / 977 444 163 / www.dipta.cat/eadtortosa 



L’alumne comença fent una introducció a les tres dimensions, realitzant reproduccions de parts del 
cos humà, figures senceres, les proporcions, començar a entendre l’espai, els conceptes del ple i buit, 
l’abstracció i la representació conceptual.
Es treballa en fang refractari, nocions bàsiques com proporcions, textures, reproduccions de models, 
buidats, etc.

TALLER DE CERÀMICA. ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA

CURS: Escultura amb fang refractari

Contingut del curs en exercicis:

Reproduccions en refractari i realistes de parts del cos humà.
Abstraccions escultòriques del cos humà.
Escultures en diferents formats per practicar la construcció i el buidatge.
Escultures basades en el ple i el buit.
Escultures conceptuals.
Enfornar i fer cuites d’alta temperatura.

Professor:
Xavi Pino. Ceramista i artista. xpino@dipta.cat

Dates: 2n trimestre: del 9 de gener al 7 d’abril de 2017 
Horari: Dilluns, dimarts dimecres, dijous i divendres de 16:00 a 20:00 h

4. ESCULTURA AMB FANG REFRACTARI 2n + 3r 
trimestre

1 dia 4 h : 97,76 € Dl Dt Dc Dj Dv 155,48 €
2 dies 8 h: 175,76 € Dl Dt Dc Dj Dv 287,04 €

3 dies 12 h: 263,64 € Dl Dt Dc Dj Dv 414 €
4 dies 16 h: 312 € Dl Dt Dc Dj Dv 552 €

Places limitades
Informació i matrícula: eadtortosa@dipta.cat / 977 444 163 / www.dipta.cat/eadtortosa 



S’ensenya a l’alumne a conèixer el fang refractari, les seves possibilitats que dona, les diferents formes 
de treballar-lo, entendre el dibuix, la perspectiva, el sentit de profunditat, la composició, etc.
Es treballa en fang refractari, en alt relleu, baix relleu, incisions, textures, plànols, perspectives, etc.

TALLER DE CERÀMICA. ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA

CURS: Murals ceràmics. Nivell iniciació i nivell avançat.

Contingut del curs en exercicis:

Plafons de petit tamany.
Murals amb composicions simètriques i asimètriques.
Murals amb alt i baix relleus.
Murals introduint materials no ceràmics.
Buidar planxes de murals.
Tècniques per instal·lar murals d’una i varies peses.
Enfornar i fer cuites d’alta temperatura.

Professor:
Xavi Pino. Ceramista i artista. xpino@dipta.cat

Dates:  2n trimestre: del 9 de gener al 7 d’abril de 2017 
Horari: Dilluns, dimarts dimecres, dijous i divendres de 16:00 a 20:00 h

5. MURALS CERÀMICS. NIVELL 
INICIACIÓ I NIVELL AVANÇAT

2n + 3r 
trimestre

1 dia 4 h : 97,76 € Dl Dt Dc Dj Dv 155,48 €
2 dies 8 h: 189,28 € Dl Dt Dc Dj Dv 287,04 €

3 dies 12 h: 263,64 € Dl Dt Dc Dj Dv 414 €
4 dies 16 h: 312 € Dl Dt Dc Dj Dv 552 €

Places limitades
Informació i matrícula: eadtortosa@dipta.cat / 977 444 163 / www.dipta.cat/eadtortosa 



L’alumne aprèn les qualitats de la matèria primera (el fang) i la tècnica oriental del Raku. En funció de la 
peça es pot treballar al torn, pessic, xurro o planxes.

Es podran utilitzar tècniques com la sigillata, pit firing, obvara, etc.

Fabricació de peces , esmalts, cuites i tècniques de nivell bàsic i avançat.

TALLER DE CERÀMICA. ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA

CURS: Les tècniques del rakú

Contingut del curs en exercicis:

- Peces bàsiques amb tècniques de planxes i xurro.
- Bases d’esmalts de Raku.
- Esmalts per a Raku.
- Pigments de Raku.
- Enfornar i fer cuites.

Professor:
Xavi Pino. Ceramista i artista. xpino@dipta.cat

Dates: 2n trimestre: del 9 de gener al 7 d’abril de 2017
Horari: Dilluns, dimarts dimecres, dijous i divendres de 16:00 a 20:00 h

6. LES TÈCNIQUES DEL RAKU 2n + 3r 
trimestre

1 dia 4 h : 97,76 € Dl Dt Dc Dj Dv 155,48 €
2 dies 8 h: 175,76 € Dl Dt Dc Dj Dv 287,04 €

3 dies 12 h: 263,64 € Dl Dt Dc Dj Dv 414 €
4 dies 16 h: 312 € Dl Dt Dc Dj Dv 552 €

Places limitades
Informació i matrícula: eadtortosa@dipta.cat / 977 444 163 / www.dipta.cat/eadtortosa 



Disseny, elaboració i investigació de la forma. En el cas d’aquest curs, l’alumne parteix d’una forma 
concreta, el redissenya, el construeix i a partir del resultat realitza les variacions pertinents per aconseguir 
el resultat que persegueix.

TALLER DE CERÀMICA. ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA

CURS: El bol. Disseny i creació del recipient

Contingut del curs en exercicis:

Bols fets en planxes i contramotlles.
Bols fets al torn.
Els bols es podrien fer en fang vermell, gres, refractari o porcellana.
Bases i esmalts adequats per cada tipus de fang.

Professor:
Xavi Pino. Ceramista i artista. xpino@dipta.cat

Dates: 2n trimestre: del 9 de gener al 7 d’abril de 2017 
Horari: Dilluns, dimarts dimecres, dijous i divendres de 16:00 a 20:00 h

7.EL BOL
DISSENY I CREACIÓ DEL RECIPIENT

2n + 3r 
trimestre

1 dia 4 h : 97,76 € Dl Dt Dc Dj Dv 155,48 €
2 dies 8 h: 175,76 € Dl Dt Dc Dj Dv 287,04 €

3 dies 12 h: 263,64 € Dl Dt Dc Dj Dv 414 €
4 dies 16 h: 312 € Dl Dt Dc Dj Dv 552 €

Places limitades
Informació i matrícula: eadtortosa@dipta.cat / 977 444 163 / www.dipta.cat/eadtortosa 



Dirigit a tothom que vulgui conservar i restaurar un moble, entenent com a tal, cadascun dels 
objectes mòbils, pràctics o de guarniment, que constitueixen l’equip estable de l’interior dels edificis i 
complementen la utilitat. 

TALLER DE RESTAURACIÓ. ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA

CURS: Restauració del mobiliari i la tapisseria

Contingut del curs:

Quin és l’objecte que restaurem: el moble i el complement, el tapissat.
- Tipus de mobles
- Material constitutiu, bàsicament la fusta.
- Causes de degradació del material:
 Intrínseques
 Extrínseques

Com restaurem, quins criteris seguim: una recuperació de l’ús o una conservació del moble en si.
- La recuperació de l’ús permet una perdurabilitat de l’objecte.
- La conservació de l’objecte permet fer una continuïtat de l’estètica i la història del moble.

Què aprenem a través del moble?
- La història estètica 
- El concepte d’us i de disseny
- El concepte de canvis socials en la vida quotidiana.

Visites:

La visita  al Museu DURAN I SANPERE de Cervera, al Museu del Cau Ferrat a Sitges i  al Museu del 
Disseny a Barcelona,  són espais que formaran part de les activitats que es faran en aquest monogràfic. 
Aquestes visites tindran una durada d’un dia.

Professora:
Lluïsa Gené Rebull. Llicenciada en Història de l’Art URV, Diplomada en Conservació i Restauració de 
Béns mobles, especialitat Pintura ESCRBCC, Master en Gestió Cultural UB, DEA  Estat actual dels 
Museus UNED. 

Dates: 2n trimestre: del 9 de gener al 7 d’abril de 2017 
Horari: Dimarts, dimecres o dijous de 16:00 a 20:00 h

1 dia 4 h: 97,76 € Dt

1 dia 4 h: 97,76 € Dc

1 dia 4 h: 97,76 € Dj

Places limitades
Informació i matrícula: eadtortosa@dipta.cat / 977 444 163 / www.dipta.cat/eadtortosa 



Espai multidiciplinar en la creativitat esdevé ingredient necessari pel discurs creatiu. Pintura, gravat i 
dibuix impulsen i s’apropen al coneixement del medi, cercant el llenguatge personal. 

El taller és obert, és transita i es dona la possibilitat d’intervenir i interaccionar amb les tres disciplines. A fi 
d’apropar-se als coneixements i necessitats amb praxis i amb un programa definit. Establint l’equilibri de 
propostes i resultats. 

- Un espai extern per un recorregut intern. 
- El taller s’adequa a la programació del curs acadèmic, dependent i adaptant-se als nivells, necessitats i 
aspiracions de l’alumne. 

1. TALLER D’ART             2n + 3r

1 dia 4 h : 97,76 € Dl Dt Dc 155,48 €

2 dies 8 h: 175,76 Dl Dt Dc 287,04 €

3 dies 12 h: 263,64 € Dl Dt Dc 414 €

 

CURS: Iniciació al dibuix

Iniciació al dibuix i a la seva percepció visual. En reflexió i indagant envers a la practica del dibuixar. I tot 
allò que hom considera d’interès per aquesta disciplina i les necessitats de l’alumne. Enriquint la mateixa 
sensibilitat i emotivitat per la major percepció del mirar i el sentit artístic. 

- Procés, bagatge, vivències i experiències. 

- El taller es planteja amb una programació adequada i oberta a les pròpies necessitats: Representació, 
identificació, semblança, aparença, interpretació, mirada, actuació...

2. INICIACIÓ A GRAVAT

Horari: 16 a 18 h 48,88 € Dj

CURS: Iniciació a les tècniques de gravat

Iniciació a la tècnica del gravat i l’estampa, així com la seva pròpia edició. Treballant les propostes 
necessàries pel desenvolupament de la tècnica i els seus resultats en l’obra gràfica i el seu concepte. 

Que és el gravat i els seus diferents procediments i llenguatges amb la xilografia, monotips i les seves 
aplicacions al paper, adaptant-se també a l’obra pictòrica i al dibuix d’autor. Introducció a l’aiguafort i 
aiguatinta. 

3. INICIACIÓ AL  DIBUIX

Horari: 18 a 20 h 48,88 € Dj

Professor:
Leonardo Escoda. Llicenciat en grau en l’especialitat de procediments pictòrics, grau en conservació i 
restauració, gravat calcogràfic i tècniques d’estampació per la UB.Artista
Dates: 2n trimestre: del 9 de gener al 7 d’abril de 2017
Places limitades
Informació i matrícula: eadtortosa@dipta.cat / 977 444 163 / www.dipta.cat/eadtortosa

TALLER DE PINTURA, GRAVAT I DIBUIX. ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA

CURS: Taller d’art


