
 



 



 



 
 

 



TALLER D'ART  
Tèniques d’expressió graficoplàstiques.  

 
Concepte / Objectiu del taller:  
Utilitzant conceptes arrelats en l’art contemporani com a punt de partida, establirem            
conexions amb aprenentatges i idees vigents en l’actualitat, amb el nostre entorn i amb la               
cultura visual i cognitiva que ens envolta.  

 
La matèria, la imatge, el relat simbòlic, els processos cognitius i la creativitat per a               
generar-los són el punt de partida per a establir un joc obert i emocionant que ens ha de                  
servir per a absorvir, interioritzar, exterioritzar i seguir jugant. 

 
Requisits:  
1-   El   taller   està   obert   a   alumnes   de   totes   les   edats   d'infantil   i   primària   respectivament.  
2- Les sesions tindran una duració d’1 hora i mitja. 
3- PREU DEL TALLER: 20 € al mes + 18 € de material per a començar el curs. (Excepte                   
treballs concrets que requeriran comprar determinats materials cadascú pel seu compte,           
com el bloc de dibuix, o els quadres sobre tela per a l’expo de final de curs).  
 
HORARI: 
Divendres   de   15'30h   a   17'00h   al   laboratori   del   2on   pis   (primària). 

 
NOM I COGNOMS DE 
L'ALUMNE:______________________________________________________________ 

 
CURS I EDAT DE L'ALUMNE: 

 
________________________________________________________________________ 

 
NOM I COGNOMS DEL PARE / MARE (TITULAR DEL COMPTE CORRENT):  
 
________________________________________________________________________ 

 
Nº de Tlf del Pare / Mare (el més actiu): 
 
________________________________________________________________________ 

 
Direcció   MAIL   del   Pare   /   Mare   (el   més   actiu): 

 
________________________________________________________________________ 
 
IMPORTANT:   Una   assegurança   de   FAPA   cobreix   l’alumnat   que   participa   en   les   activitats   extraescolars. 
Per tal que   els   vostres   fills   puguen   comptar   amb   aquesta   cobertura,   cal   que   sigueu   socis   de   l’AMPA.   És 
per   això   que  per   tal   de   formalitzar   la   inscripció   en   aquestes   activitats,   és   imprescindible   que   sigueu 
socis de l’AMPA i que estigueu al corrent. 



Xarxes socials: 
 

A   les   direccions   que   adjuntem   a   continuació   trobareu   més   info   sobre   nosaltres,   el   nostre 
espai de publicacions i divulgació, el concepte dels treballs pedagògics, els projectes 
realitzats,   i   les   dinàmiques   en   definitiva.   Durant   els   curs   fem   publicacions   periòdiques   per   tal 
que els pares i mares puguen veure les tasques que anem enllestint i que també estan 
relacionades amb les novetats i curiositats del nostre camps, l’art contemporani.  

 
Facebook: @espaimetafora  
www.facebook.com/espaimetafora/  
 
Web de l’artista-professor:  
http://alexsegui.tumblr.com 
 
Nº tlf. professor:  
680156327 (Àlex Seguí)  
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