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EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

CURS DE FOTOGRAFIA: 
IL·LUMINACIÓ CONTROLADA

Es treballarà amb llum natural i artifi cial 
i els seus efectes, per tal de poder 
millorar les seves imatges i dissenyar 
espais il·luminats per a la creació foto-
gràfi ca. 

Formació pràctica i dinàmica adreçada 
a persones que tinguin coneixements 
de fotografi a. La proposta basa la 
formació en coneixements sobre com 
afecta la llum a la imatge, quin tipus 
de llum hi ha i com la podem utilitzar 
per aconseguir refl ectir el que nosaltres 
volem, centrant els continguts en foto-
grafi a d’objectes i fotografi a de retrat.

Data inici: 5 de maig
Horari: divendres de 19 a 21 h 
(6 sessions). Preu: 105 € (el preu inclou 
els materials).

És necessari que les persones partici-
pants tinguin càmera fotogràfi ca digital 
rèfl ex o compacta avançada i coneixe-
ment mínims d’informàtica.

A càrrec d’Anna Rodríguez, fotògrafa 
freelance, formadora i projectes d’acció 
social a través de la fotografi a.

Organitza: Sax Sala - Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny

TALLER OBERT DE DIBUIX I PINTURA

Descobrir el llenguatge visual i plàstic 
propi a través de diferents tècniques 
pictòriques.

1.INTRODUCCIÓ A LA PINTURA: Els 
elements del llenguatge visual: el 
punt, la línia, el pla, el color, la textura 
i la composició; perspectiva frontal i 
obliqua; el cos humà; diferents proce-
diments pictòrics.

2.PINTURA ACRÍLICA I OLI: Diferents 
procediments; diferents suports.

3.PERFECCIONAMENT: Quan l’alumne 
ha assolit els coneixements bàsics 
i ha començat a trobar el seu traç, 
referents pictòrics i els procediments 
amb els que se sent més còmode, 
cal que comenci a experimentar pel 
seu compte de manera que puguem 
solucionar les difi cultats amb les 
que s’anirà trobant i reforçar les 
mancances.

(*Depenent dels coneixements pictòrics 
de l’alumne pot seguir qualsevol dels 3 
nivells)

Horari: 
dilluns de 19 a 21 h (11 sessions)
Data d’inici: 
dilluns 27 de març de 2017
Preu: 86,92 € 
(El preu no inclou els materials)
A càrrec de: Glòria Auleda
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

CANT O REEDUCACIÓ DE LA VEU

Sessions individuals. Tècnica vocal per 
poder tenir una base per cantar en cors 
o en solitari. Tots els estils. O bé treball 
amb persones que tinguin problemes 
a la veu. Es treballarà individualment 
durant 45 minuts.

Data inici: 3 abril de 2017
Horari: dilluns a determinar 
individualment
Preu: 85,86 € (4 sessions individuals 
de 30 min.)
A càrrec de: Esther Castells
Organitza: Centre Municipal 
d’Expressió

CANT per a PARELLES

Tècnica vocal per poder tenir una base 
per cantar en cors o en solitari. Tots els 
estils. Es treballarà en grups de dues 
persones.

Data inici: 3 d’abril de 2017
Horari: dilluns a determinar
Preu: 57,24 € preu per persona (4 ses-
sions 60 min. per a dues persones)
A càrrec de: Esther Castells
Organitza: Centre Municipal d’Expressió

ALTRES ACTIVITATS

CURS BÀSIC DE BIJUTERIA 
(FIL DE METALL I PEDRES) 

Curs teòric-pràctic per conèixer les 
tècniques bàsiques de la bijuteria. Com 
utilitzar les eines (alicates, tisores, fi l 
de coure,llautó,alpaca i pedres ..), com 
treballar el fi l combinat amb les pedres 
per elaborar arrecades, penjolls, anells i 
polseres donant forma i color.

Horari: dimecres de 18 a 20 h 
(5 sessions)
Data d’inici: 31 de maig
Preu: 46 €
A càrrec de: Mar Vidal, professora, 
tallerista i joiera
Organitza: Sax Sala – Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny

MONITOR DE LLEURE INFANTIL I 
JUVENIL

Per obtenir la titulació de monitor 
d’activitats de lleure infantil i juvenil de 
la Secretaria General de la Joventut de 
la Generalitat de Catalunya.

Horari presencial: 
dilluns a divendres de 17.30 a 21.30 h 
(del 16 de maig al 16 de juny).
Etapa lectiva de 150 hores (100 presen-
cials i 25 virtuals), etapa de pràctiques i 
memoria (160 hores) 
Dissabte dia 10 de juny: sortida de 
natura tot el dia.

Preu: 174 €
El preu inclou els materials
Per a majors de 18 anys
A càrrec de la Fundació Pere Tarrés
Organitza: Sax Sala – Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny.
Amb el suport del Consell Oriental del 
Vallès Oriental

RESTAURACIÓ I DECORACIÓ 
DE MOBLES

Recuperació de mobles, procediments 
de neteja de vernís, petites reparacions, 
desinfecció i tractament  del corc, 
tintar, preparació de la goma laca, en-
vernissar i encerar les peces, etc.

Horari: dilluns 18 a 20 h (8 sessions). 
Data d’inici: 8 de maigPreu: 50 €
El preu no inclou els materials, l’import 
d’aquests dependrà de la peça que es 
vulgui restaurar. 
A càrrec de Glòria Filbà, restauradora.
Organitza: Sax Sala – Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny

CURS DE TAST I ELABORACIÓ DE 
CERVESA ARTESANA

Procediment per el qual s’elabora la 
cervesa, la rellevància i diferencia de 
cada uns dels ingredients i processos.
Tast i descripció tècnica de cadascuna 
de les seves cerveses. Maridatge amb 
productes locals de proximitat.

Horari: una sessió el dimarts dia 27 de 
juny (de 18 a 20 h).
Preu: 19 € El preu inclou els materials.
A càrrec del restaurant Simultani i la 
cerveseria “Cerveses Sant Jordi” de 
Cardedeu Organitza: Sax Sala – Cen-
tre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny

CURS D’INICIACIÓ AL TAST DE VINS 
I CULTURA ENOLÒGICA

Introducció als coneixements bàsics 
sobre el món del vi, aprenentatge de 
les eines necessàries per realitzar un 
tast de vi tècnic i profunditzar en el 
món de l’enologia.
Zones vinícoles, teoria de elaboració de 
vins i caves, varietats i les seves caracte-
rístiques, identifi cació de aromes, teoria 
del maridatge…..

Horari: dimarts 23 de maig, 
de 18 a 20 h (3 sessions). 
Preu: 60 €
El preu inclou els materials.
A càrrec del restaurant Simultani.
Organitza: Sax Sala – Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny.

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS

Curs per a persones que hagin de 
manipular aliments fora de l’àmbit 
domèstic (l’hosteleria, comerç i  alimen-
tació (marc legal, higiene alimentària, 
manipulació dels aliments, malalties 
d’origen alimentari, etc).

Horari: dijous 1 i 8 de juny 
de 18 a 21 h (2 sessions).
Preu: 18,55 € (Inclou el material didàc-
tic) A càrrec d’Antoni Solà (Qualitat i 
Seguretat alimentària).
Per a majors de 16 anys.
Organitza: Sax Sala – Centre de For-
mació i Ocupació del Baix Montseny

INICIACIÓ A LA MARXA NÒRDICA 
PELS VOLTANTS DE SANT CELONI.

Es farà formació pràctica de com uti-
litzar correctament els bastons mentre 
caminem o marxem. Aprofi tarem la 
força que fan els braços, coordinats 
amb les cames, per marxar d’una ma-
nera fàcil, còmode i saludable. Es veurà 
la diferència entre caminar amb o sense 
bastons i els benefi cis que ens aporta 
caminar amb els bastons.
Les persones participants han de poder 
caminar 1h i mitja amb normalitat. 
Els bastons per a la l’activitat estan 
inclosos.

Data d’inici: 3 de maig.
Horari: Dimecres de 19 a 20.30 h 
(9 sessions)
Preu: 58,30 €
A càrrec d’Arnau Berenguer, tècnic de 
Movit i graduat en CF de Grau de Mig 
d’activitats en el medi natural i amb 
experiència en la Marxa nòrdica.
Organitza: Sax Sala-Centre de Forma-
ció i Ocupació del Baix Montseny

Inscripcions 
presencials 
i també per
 Internet!

www.santceloni.cat/
clip
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