ADULTS

Del 25 de juny al 12 de juliol

Del 25 al 29 de juny

MATINAL D’ART

Professorat: Jordi Armengol, Manel Bayo, Pruvi
Casals, Quim Corominas, Clara Gassiot, Mercè Ibarz,
Fred Lebail, Sebi Subirós, Mariona Tarrats
Des de l’Escola Municipal d’Art volem obrir les portes de
bat a bat a tots els joves creadors de la ciutat; pensem en
artistes intrèpids que vulguin descobrir com treballen els
artistes als seus tallers.
És per això que us invitem a conèixer de primera mà el
treball dels ceramistes, dels gravadors, dels pintors, dels
dibuixants, del teixidors i dels fotògrafs. Volem que participeu amb ells en la realització de diversos treballs artístics i sortides a la ciutat per descobrir l’art que s’hi amaga.
La Matinal d’Art és una combinació de tallers d’arts plàstiques que es duen a terme els matins del 25 de juny al
12 de juliol en horari de 9.30 a 13 h. L’alumne que s’hi
apunti treballarà de manera combinada en tots els tallers
que tenim a l’escola: ceràmica, dibuix, pintura, plàstica,
gravat, multimèdia, fotografia i tapís.
Els estudiants es podran matricular per setmanes i per
franges d’edat: de 6 a 8 anys i de 9 a 13 anys.
Horari: de 9.30 a 13 h
Dies: de dilluns a divendres
Preu: 63 € / setmana
Places: 25 (franja d’edat de 6 a 8 anys)
+ 25 (franja d’edat de 9 a 13 anys)

TALLER DE FOTOGRAFIA - FES FOTOS
Professor: Martí Artalejo
Horari: de 18 a 21 h
Dies: de dimarts a divendres
Preu: 54 €
Places: 15
Del 25 de juny al 5 de juliol

ESTIU AMB PINTURA
Professor: Pep Camps
Horari: de 18 a 21 h
Dies: de dilluns a divendres
Preu: 108 €
Places: 15
Del 25 de juny al 12 de juliol

ESCULTURA

Professor: Tomàs Pons
Horari: de 17 a 21 hores
Dies: dilluns, dimarts i dimecres
Preu: 130 €
Places: 12

LA VIDA DE GIRONA EN DIBUIXOS

Professor: Vicenç Huedo
Horari: grup matins de 9 a 13 h / grup tardes de 17 a 21 h
Dies: dilluns i dimarts
Preu: 86 €
Places: 15
Per aquest taller cal una edat mínima de 17 anys i un bon nivell de dibuix

CALENDARI DE MATRICULACIÓ
De l’1 al 12 de juliol

CURS DE TÈCNIQUES DE MONOTIP
I MONOTIP DE GRAN FORMAT
Professor: Sebi Subirós
Horari: de 18 a 21 h
Dies: de dilluns a divendres
Preu: 108 €
Places: 12

MURALS CERÀMICS

Escola Municipal d’Art

Matrícula reduïda: suposa un 25% de descompte en el preu
normal i s’aplicarà a les famílies nombroses, persones en
situació d’atur, pensionistes, persones que disposen del
carnet Qltura Jove i als socis del GEiEG. Cal presentar una
fotocòpia del document que acrediti aquesta circumstància
a la secretaria de La Mercè, en el termini de 5 dies abans
del inici del curs.

EXPRESSIÓ PLÀSTICA I INVESTIGACIÓ PERSONAL

Els descomptes no són acumulables.

Horari secretaria EMA:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Tardes de dilluns i dijous de 17 a 20 h

L’Escola Municipal d’Art de Girona continua la seva aposta
per oferir una programació original i de qualitat que permeti
complementar la formació en arts seguida durant el curs
anual. És per això que el programa de cursos d’estiu que
presentem acull disciplines artístiques diverses per a totes
les edats, petits i adults, amb ganes d’aprendre i divertir-se.

PINTURA A L’OLI

Professor: Edvokim Perevalsky
Horari: de 17 a 20 h
Dies: de dilluns a divendres
Preu: 54 €
Places: 15

EMA

Les matrícules es fan per Internet a www.girona.cat/ccm
i el pagament dels cursos es fa mitjançant la línia oberta
de “la Caixa”.

S’aplicarà un 10% de descompte a totes les persones que
disposin del Carnet Cultural (carnet de les biblioteques públiques de Girona i Salt).

Del 8 al 12 de juliol

ESTIU 2013

Del 23 d’abril al 16 de juny

Professora: Ivet Bacazo
Horari: de 18 a 21 h
Dies: de dilluns a divendres
Preu: 108 €
Places: 12
Professor: Ernest Rosell
Horari: de 18 a 21 hores
Dies: de dilluns a divendres
Preu: 108 €
Places: 15

PROGRAMACIÓ

La Mercè
Pujada de la Mercè, 12 · 17004 Girona
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Horari del centre:
de dilluns a divendres
de 9 a 14 i de 16 a 21 h
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