Escola d'estiu a l'Escola municipal d'art gaspar camps 2015
Infantil i Primària
4 BARRES DE PA: UN TOUR PER CATALUNYA
Del 25 al 26 de juny: JOCS DE L´ÀVIA
Saps jugar a bitlles?, a estirar la corda, a la xarranca, a l´ 1,2,3 pica paret? doncs aquesta setmana
tornarem als jocs de sempre i ens acomiadarem amb l´arrenca cebes plorant perque hem perdut la cadira.
Del 29 de juny al 3 de juliol: FESTES i TRADICIONS CATALANES
Benvinguts als carnestoltes. T´agradaria ser un casteller? I quin és el teu desitg la nit de Sant Joan?, vols
una bona castanya cremada pel drac de sant jordi.
Del 6 al 10 de juliol: TiM: TERRA i MAR
El meu país és tant petit i tan bonic... des de Cap de Creus fins Amposta i dels Pirineus fins Aragó, amb mar
i muntanya, t´estimo catalunya.
Del 13 al 17 de juliol: GASTRONOMIA CATALANA.
Et tires pets quan menges faves?, per Sant Josep la crema catalana, has provat els cargols a la llauna,
necessitaràs un bon “pitet” per menjar els calçots amb salsa romesco...
Del 20 al 24 de juliol: CULTURA i ART: ARTISTES CATALANS
Recordarem Dalí com artísta plàstic amb els seus rellotges, en Miquel Martí i Pol un poeta amb les seves
lletres, en Joan Brossa amb la seva poesía visual, en Ricard Bofill i el disseny urbà.....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Horari estiuet: acollida de 8.00 a 9.00h i classes de 9.00 a 13.00h | Classes amb anglès 2h/dia.
Preu 25-26 juny: 16 € | Preu per setmana: 40,07 € | Preu acollida per setmana: 6 €
Forma de pagament: efectiu
Documentació per a fer les inscripcions:
•

Fotocòpia de la targeta de la S.S. o similar

•

Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a

Edat: nens nascuts al 2011 fins els 11 anys d’edat
Horari d’inscripcions:
9.00 a 14.00h de dilluns a divendres
15.00 a 17.00h dilluns, dimarts i dimecres
Material que cal portar: una samarreta vella de màniga curta marcada amb el nom del nen/a i l’esmorzar
INSCRIPCIONS a la mateixa escola de l´11 al 22 de maig de 2015.
Durant aquest període s'atendran totes les sol·licituds fins a 20 nens per grup.
A partir d’aquestes dates s’acceptaran les inscripcions només si hi ha places.

Escola d'estiu a l'Escola municipal d'art gaspar camps 2015
Secundària
“ 4 BARRES DE PA: UN TOUR PER CATALUNYA”
Del 25 al 26 de juny: VECTORITZAR AMB ADOBE ILLUSTRATOR
Apendràs a crear logotips e imagotips i vectoritzar-los amb Illustrator, revisarem des de l´inici de
la creació amb esboç i dibuix fins el procès final amb l´ordinador.
Del 29 de juny al 3 de juliol: ADOBE PHOTOSHOP i EL POP ART
Amb el programa photoshop apendras a fer fotomuntatges, retocs fotogràfics i composicions
d´imatges.
Del 6 al 10 de juliol: CREACIÓ CURT STOP MOTION: DADAÍSME
Basant-nos en el principi de l´autoedició, farem fotos, editarem i treballarem amb diversos
materials e imatges per arribar a fer un muntatge d´un curt sobre el dadaísme.
Del 13 al 17 de juliol: MAQUETACIÓ CD ADOBE INDESIGN
Amb el Indesign apendrem a composar un fulletó i maquetarem una revista amb multipàgines.
Del 20 al 24 de juliol: ART DE FER i DISSENYAR CARTELLS
Introduirem els coneixements bàsics del programes de disseny gràfic i dissenyarem un cartell amb
les tècniques creatives apreses.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Horari estiuet: classes de 9.00 a 13.00h | Classes amb anglès 2h/dia.
Preu 25-26 juny: 16 € | Preu per setmana: 40,07 € | Forma de pagament: efectiu
Documentació per a fer les inscripcions:
•

Fotocòpia de la targeta de la S.S. o similar

•

Fotocopia del DNI del pare, mare o tutor/a

Edat: joves de 12 fins els 16 anys d’edat
Horari d’inscripcions:
9.00 a 14.00h de dilluns a divendres
15.00 a 17.00h dilluns, dimarts i dimecres
INSCRIPCIONS a la mateixa escola de l´11 al 22 de maig de 2015.
Durant aquest període s'atendran totes les sol·licituds fins a 20 nens per grup.
A partir d’aquestes dates s’acceptaran les inscripcions només si hi ha places.

