
 

 

 

El Taller d’art de Sant Felip Neri, obre les seves portes al barri per a crear un espai 

d’expressió plàstica i artística, tant per a les famílies de la nostra escola com per a 

qualsevol persona interessada en les activitats que es presenten. El Taller, ofereix a 

grans i petits la possibilitat de  gaudir de l'art en un espai tranquil i relaxat, òptim per a 

desenvolupar la creativitat 

 

En el cas de nens i joves planteja com a proposta complementària al projecte curricular 

de l’Escola, amb la idea de desenvolupar la creativitat, els gustos, il·lusions personals, 

habilitats manuals, alliberar tensions i conèixer tècniques.  

 

La comunicació i l'expressió artística i plàstica, ajuda al desenvolupament integral de la 

persona, potenciant la capacitat personal en les àrees: 

Matemàtica, lingüística, visual i espacial, musical, corporal, emocional i sensorial. 

 

Els continguts, objectius i activitats es desenvoluparan adaptats a les diferents etapes 

escolars i edats, de caire flexible i obert perquè l’alumne pugui desenvolupar un projecte 

més personal si així ho desitja sentint-se acompanyat en el camí. 

 
Es proposen tres espais diferents: EXPRESSIÓ PLÀSTICA, CREACIÓ DE 

CAPGROSSOS I TALLERS MONOGRÀFICS. 

 

 
ESPRESSIÓ PLÀSTICA: 
 
Dirigit a alumnes a partir de 4rt de Primària, joves i adults. Aquest espai presenta una 

planificació flexible i dinàmica d'activitats amb diversos materials i tècniques que 

coordinen conjuntament propostes de dibuix, pintura, il·lustració, estampació, escultura i 

modelatge, que faran que ens endinsem en l'expressió artística. 

Marquem com a objectiu més concret de les classes la cerca de la producció d’alguna 

cosa íntima i personal, i que aquest camí, es produeixi amb alegria per poder gaudir-lo.  

 
 
 

 
 
 

 

 

 



CREACIÓ DE CAPGROSSOS:  

Dins d’aquest espai treballarem en la renovació dels capgrossos de l’escola que vem iniciar 

el curs cassat amb el nostre Guimet. Obert a alumnes de la ESO, exalumnes i pares que 

vulguin participar de la gestació, disseny i procés de creació d’aquests. Veurem les 

tècniques artesanals per a elaborar-los des de modelar el cap, treure el motlle, fer el positiu 

de cartró pedra i finalment pintar-lo.  

             

TALLERS MONOGRÀFICS:  

Aquest espai queda reservat per a fer diferents propostes de tallers monogràfics que tindran 

una durada determinada, amb professors experts en la temàtica que es treballi. La idea es 

poder conèixer noves tècniques i aprofundir més també a nivel conceptual sobre allò que es 

treballi durant aquest espai de temps, que pot variar en funció del taller que s’ofereixi, entre 

dues o quatre sessions. Estem pendent de concretar dates però a continuació es citen alguns 

tallers monogràfics que s’estan organitzant. 
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HORARIS I PREUS: 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

17:30 a 
19:00 

Expressió 
plàstica 
(ESO i 
batxillerat) 

Expressió 
plàstica 
(4t, 5è i 6è 
primària) 

Expressió 
plàstica 
 (ESO i 
batxillerat) 

Capgrossos 
(ESO,  joves i 
adults) 

 
Tallers 
monogràfics 

19:00 a 
20:30 

Expressió 
plàstica 
(joves i adults) 

Expressió 
plàstica 
(joves i 
adults) 

Expressió 
plàstica 
(joves i adults) 

Tallers 
monogràfics 
 



EXPRESSIÓ PLÀSTICA. Preu mensual: 42€ (un torn per setmana de 1,5 hores)   

                                                                  79€ (dos torns per setmana de 1,5 hores) 

 

CREACIÓ DE CAPGROSSOS. Preu mensual: 25€  

 

TALLERS MONOGRÀFICS. Els preus queden pendents de concretar en funció de la 

durada i materials específics per a cada taller. 

 

 

 

Per a qualsevol aclariment ens podeu escriure a smasdeu@santfelipneri.cat   

o trucar al  646 146 964. També ens podeu seguir a instagram @eltaller_sfn !!! 
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