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D’AQUESTA NOVA ACTIVITAT DE BELLES ARTS 
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   extraescolars@petitestellanova.cat 
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CURS DE BELLES ARTS A L’ESCOLA PETIT ESTEL - LA NOVA.    A PARTIR DE P5. 
 
Benvolguts pares, ens plau comunicar-vos que estem organitzant un Curset Intensiu de Dibuix i Pintura. Us animem a 
fer-ne difusió i animar els vostres nens que, si en tenen ganes, s'apuntin a fer el curset a l'estiu. 
 
Durada del curset i preu de l'activitat: 
 
Del 25 de juny al 19 de juliol de 2019. El dia 1 de juliol és festa a Terrassa, no hi haurà activitat. 
   

Preu del curset = 179€ 
  Preu per setmanes, si és el cas =  42€ (4 dies); 52,5€ (5 dies) 
 
Horaris oferts: 

 
- De dilluns a divendres, de 15:00 h a 17:00 h. 

 
A càrrec d’Ariadna Simó. 
 
PLACES LIMITADES I INSCRIPCIÓ PER ORDRE DE MATRÍCULA.  
 
Funcionament: 
 
L’objectiu d’aquest casal serà introduir als nens i nenes en el món de les belles arts, mitjançant diferents tècniques 
artístiques com el Dibuix i la Pintura, l’escultura, la il·lustració, el Còmic, Manga, Skeching, Pouring, Pintura sobre 
roba i Lettering... 
 
Experimentarem amb un munt de materials, de forma individual i en grup, aprendrem i millorarem diferents aspectes 
plàstics.  
 
Treballarem la capacitat  de representació objectiva i descriptiva introduint conceptes com la profunditat, perspectiva, 
plans... aplicada a la representació de l’entorn natural i el paisatge arquitectònic.  
 
Primeres pautes i tècniques en la representació de la figura humana, expressions i moviment, que aplicarem a 
representacions realistes o imaginatives en il·lustració,  Còmic i Manga. 
 
Alguns dels materials que farem servir seran, medis secs com el grafit o el carbonet; medis líquids com l’aquarel·la, la 
tempera o la tinta xinesa; i materials de tres dimensions com el fang.  
 
Què cal fer per apuntar-los: 
 
Heu d’omplir la fitxa que hi ha al següent full i portar-la a la Secretaria de l'Escola, al Petit Estel núm. 18 i fer el 
pagament al mateix moment de la inscripció.  
 
Què caldrà portar: 

- Una bata 
- Material que cregui convenient la professora 
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FITXA CURSET DE BELLES ARTS  JUNY/JULIOL 19  
 
Cal retornar aquest full i fer el pagament a la Secretaria del Petit Estel, (núm. 18). Recordeu que cal adjuntar la fotocòpia de la 
Targeta Sanitària. 
 
Alumne/a: 
Data de naixement: 
Curs escolar 2018-19 (P3, P4....): 
Nom del pare: 
Nom de la mare: 
Domicili: 
Telèfons de contacte: 
Correu electrònic de contacte : 
 
Dies  25 26 27 28 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 
Dies que farà el Curset                   
 
 
AUTORITZACIÓ 
Jo, pare, mare o tutor ______________________________________ , amb el número del DNI____________________, autoritzo 

el meu fill/a (s) _________________________________________________a fer el Curset de Dibuix i Pintura durant el juny i 

juliol de 2019 a La Nova. També autoritzo que les dades (nom, cognoms i fotografia) del meu fill/a apareguin en qualsevol 

material o publicació que l’Escola realitzi i en el de qualsevol institució que ens les pugui sol·licitar (Consell Esportiu, fulletons, 

etc.). 
 
Data   Signatura  
 

 

PETIT ESTEL - LA NOVA - CURSET DE DIBUIX I PINTURA 
A.P. Petit Estel-La Nova -  G62045729 - C/Puig Novell, 18-33 - 08221 Terrassa    

CÒPIA JUNY-JULIOL 2019 

Nom i Cognoms de l'alumne: 

 

 

Curs:                                 Activitat: DIBUIX I PINTURA 

 

Import total de l'activitat:                             € 
Aquest rebut cal abonar-lo a Secretaria.  


