
L’Escola per l’Art i la Cultura 
Projecte de serveis i d’activitat d’àmbit 
territorial de la Diputació de Tarragona.
Un espai per a tots els públics on conviu-
ran la formació i l’educació, la producció, 
la difusió i l’emprenedoria artística i 
cultural contemporània. Programes i 
activitats participatives cocreades amb 
artistes, programadors, institucions, 
ajuntaments i entitats de la demarcació, 
per donar resposta a inquietuds i deman-
des de la societat, pel desenvolupament 
sostenible i la millora del món.

Escola nòmada
Irradiar formació artística a municipis de 
les comarques de les Terres de l’Ebre, 
Camp de Tarragona i el Baix Penedès i a 
les seus del projecte de L’Escola a 
Tortosa i Valls. 
Monogràfics teòrics i pràctics, de temàti-
ca artística, cultural i patrimonial: belles 
arts, arts visuals i digitals, disseny, història 
de l’art, conservació i restauració i 
cultura... de diferent durada i formats útils 
(presencials, semi presencials i en línia).

Ensenyament plural adreçat a: 
alumne, docent, artista, professional de 
l’art, la cultura i el patrimoni, indústria 
cultural, ajuntament i entitat amb 
inquietuds per aprendre i gaudir, ampliar 
els seus coneixements, desenvolupar la 
seva sensibilitat artística i cultural, 
fomentar l’esperit crític.

Impartits per l’equip docent de L’Escola 
i per professionals externs que aporten 
el seu saber a situacions educatives.
Matrícula web: consulta els preus públics 
per la prestació del servei d’ensenyament 
artístic (formació no reglada) que s’impar-
tirà a L’Escola per l’Art i la Cultura, així 
com les bonificacions i reduccions del 
preu de la matrícula BOPT d'11/05/22.

www.dipta.cat/eac 

Contacta amb nosaltres a través del 
formulari web,  977 444 163 -  
670 270 800 o envia’ns un missatge a: 
escolaartcultura@dipta.cat 

Les teves gestions amb cita prèvia 
Pots demanar cita prèvia per consultes 
amb direcció, equip docent, consergeria, 
informació i matrícula. Clica a l’enllaç cita 
prèvia disponible a la pàgina 
www.dipta.cat/eac 

* Ens trobaràs al nucli antic de Tortosa, 
a la Plaça Sant Joan, 5

L’Escola per l’Art i la Cultura Tortosa 

Horari :
Dilluns a divendres de 8 a 20 h Dissabtes 
(amb activitats programades) 
d’11 a 13 h i de 18 a 20 h

Horari d’atenció:
Dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h

Festius al centre:
20/02/2023

+ 
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L’ESCOLA
PER L’ART
I LA CULTURA

Programació de
cursos a Tortosa

escolaartcultura@dipta.cat@escolaartculturawww.dipta.cat/eac



Ceràmica. Alta i baixa 
temperatura, Rakú
i projectes
Formació en tècniques, cocció, òxids, 
formulació d’esmalts, engalbes, vidriats... 
teoria i praxi per assolir coneixements, 
recursos i solucions per materialitzar objectes 
i projectes ceràmics.

*Curs amb places limitades. És necessari fer 
inscripció prèvia a la matrícula, demanar cita 
a l’aplicatiu de la web

Entrevistes 12 i 19 de desembre (dilluns 
d’11 a 13 h)

Docent: Xavier Pino
Calendari i horaris: : 09/01 al 31/03, (dilluns, 
dimarts, dijous de 16 a 20 h i divendres
de 9.30 a 13.30 h)
Preu: 
·1 dia: 96 €
·2 dies: 192 €
·3 dies: 288 €
Modalitat: 100 % presencial*
* Si per circumstàncies alienes a L’Escola s’ha de 
suspendre 1 o diverses sessions de treball del curs 
es farà la devolució de l’import corresponent.

1. Un tast de torn 
Aprendre a fer peces bàsiques al torn com 
gots, bols, tasses amb nanses, plats... 
aprendre a polir-les per poder ser decorades. 
Es treballa en fang vermell (980ºC)

*Curs amb places limitades. És necessari fer 
inscripció prèvia a la matrícula, demanar cita 
a l’aplicatiu de la web

Entrevistes 12 i 19 de desembre 
(dilluns d’11 a 13 h)

Docent: Xavier Pino
Calendari i horaris: 11/01 al 29/03 
Dimecres de 16.30 a 19.30 h                                 
Preu: 72 €
Modalitat: 100% presencial* 
* Si per circumstàncies alienes a L’Escola s’ha de 
suspendre 1 o diverses sessions de treball del curs 
es farà la devolució de l’import corresponent.

2. Tu ets patrimoni
Taller teòric i pràctic per aprendre a identificar 
la fusta i altres materials diversos que 
composen el moble antic, les causes 
d’alteració i els seus efectes. L’alumne 
aprendrà tractaments adequats per cada 
matèria i la seva problemàtica. 
L’alumne porta el seu moble.

Docent: Lluïsa Gené
Calendari i horaris: 09/01 al 28/03 
(dilluns de 16 a 20 h o dimarts de 9.30 
a 12.30 h o dimarts de 16 a 19 h                                          
Preu:
·Dilluns: 88 €    
·Dimarts matí: 72 €
·Dimarts tarda: 72 €
Modalitat: 100% presencial*
* Si per circumstàncies alienes a L’Escola s’ha de 
suspendre 1 o diverses sessions de treball del curs 
es farà la devolució de l’import corresponent.

3. Arts Visuals: projectes
Espai de creació de projectes personals a 
partir del llenguatge visual i plàstic.
El curs combina activitats per adquirir els 
coneixements bàsics del llenguatge visual i 
plàstic tant conceptuals (conceptes artístics i 
elements del llenguatge visual) com 
procedimentals (materials i tècniques), amb 
activitats de creació, fent de l'aprenentatge 
un procés de sensibilització i creació 
personal per al desenvolupament de 
projectes artístics.

Docent: Eva Salàs
Calendari i horaris: 11/01 al 29/03 
(dimecres de 16.30 a 19.30 h)
Preu: 
· Dimecres: 72 €
Modalitat: 100 % presencial*
* Si per circumstàncies alienes a L’Escola s’ha de 
suspendre 1 o diverses sessions de treball del curs 
es farà la devolució de l’import corresponent.

4. Arts Visuals: 
tècniques pictòriques
Teoria i praxi d’introducció a l’ús de 
procediments pictòrics, secs, aquosos i 
grassos, amb el propòsit de proporcionar els 
coneixements necessaris per a la seva 
correcta utilització. 

Docent: Eva Salàs
Calendari i horaris: 12/01 al 30/03 (dijous de 16 
a 17.30 h + 3 hores en línia a determinar)
Preu: 42 € 
Modalitat: 100% presencial*
* Si per circumstàncies alienes a L’Escola s’ha de 
suspendre 1 o diverses sessions de treball del curs 
es farà la devolució de l’import corresponent.

5.

Arts Visuals: dibuix 
Espai de creació a partir del dibuix artístic. 
El curs combina activitats per adquirir els 
coneixements bàsics del dibuix, com a 
llenguatge artístic en si mateix, tant conceptuals 
(conceptes artístics i elements del llenguatge 
visual), com procedimentals (materials i 
tècniques), amb activitats de creació fent de 
l'aprenentatge un procés de sensibilització i 
creació personal amb aquest mitjà.

Docent: Eva Salàs
Calendari i horaris: 12/01 al 30/03  (dijous de 
18 a 20 h + 1 hora en línia a determinar)       
Preu: 48 €
Modalitat: 100 % presencial*
* Si per circumstàncies alienes a L’Escola s’ha de 
suspendre 1 o diverses sessions de treball del curs 
es farà la devolució de l’import corresponent.

6. Arts Visuals: 
iniciació al gravat
PUNTA SECA                                          
Gravat al buit, la punta seca. Aquest és un 
procediment per incisió directa per al qual no es 
necessita cap procés químic ni vernissos. 
Utilitzant diferents puntes obtindrem traços de 
diferent gruix aportant un llenguatge propi a la 
creació artística. Per a fer la reproducció de les 
obres utilitzarem un tòrcul amb el qual es 
realitzaran un mínim de 10 estampacions.

Docent: Eva Salàs
Calendari i horaris: 09/01 al 27/03 (dilluns de 
16.30 a 19.30)                                            
Preu: 66 € 
Modalitat: 100% presencial*
* Si per circumstàncies alienes a L’Escola s’ha de 
suspendre 1 o diverses sessions de treball del curs 
es farà la devolució de l’import corresponent.

7.

Curs de modelat 
d'una figura amb 
model al natural
Curs que es centrarà en construir una figura en 
tres dimensions en terra refractària. Al procés 
d’aquesta construcció també s’hi sumarà 
l’aprenentatge de l’observació, que serà la que 
ens permetrà ser curosos amb les proporcions 
per tal d’arribar a assolir el màxim de similitud 
entre el model i l’escultura. Una vegada acabat 
el modelat es farà el buidat de l’escultura per 
tal d’ajudar al assecatge i per una preveure una 
posterior cuita si es vol del retrat.

Docent: Natàlia Ferré
Dirigit a: públic en general a partir de 16 anys
Calendari i horaris: divendres del 20/01 al 10/03 
de 17 a 20 h
Preu: 96 € 
Modalitat: 100% presencial*
* Si per circumstàncies alienes a L’Escola s’ha de 
suspendre 1 o diverses sessions de treball del curs 
es farà la devolució de l’import corresponent.

Fotografia d'alta
velocitat.  el que els 
nostres ulls no poden 
veure
El taller consistirà en una breu sessió teòrica, 
on es parlarà de les aplicacions de la fotografia 
científica, materials i tècniques aplicades a la 
fotografia creativa. Després es prepara: 
l’escenari, els decorats i els objectes de les 
pràctiques. Els alumnes experimenten amb 
objectes a alta velocitat, l’explosió de bombetes 
i globus o gotes de colors... Congelar aquetes 
accions serà el nostre repte.

Docent: Fernando Aguilar
Dirigit a: públic en general amb coneixements 
bàsics de fotografia i equip de fotogràfic propi.
Calendari i horaris: dilluns del 13/02 al 06/03
de 17 a 20 h
Preu: 36 € 
Modalitat: 100% presencial*
* Si per circumstàncies alienes a L’Escola s’ha de 
suspendre 1 o diverses sessions de treball del curs es 
farà la devolució de l’import corresponent.

4.

Estilisme per 
a fotografia 
gastronòmica
Aquest curs ofereix les eines per crear fotografies 
culinàries a través de la pràctica de l’estilisme i la 
fotografia, amb la intenció de potenciar la creativitat i 
l’obertura al món professional. Alimentar nos és un 
art i un bé cultural, una manera quotidiana de 
comunicar-nos on la imatge ocupa un lloc important. 
Partirem de l’observació i anàlisi del culinari 
generant criteri i coneixement. Practicarem a través 
de diferents receptes, il·luminar com a fotògrafs i 
atrezar com a estilistes, sent les nostres pròpies 
directores i directors d’art. Crearem un petit portfoli 
descobrint el nostre llenguatge únic i persona.

Docent: Elisenda Fontarnau
Calendari i horaris: dilluns del 06/02 al 27/03 de 
10 a 13 h
Preu: 84 € 
Modalitat: 100% presencial*
* Si per circumstàncies alienes a L’Escola s’ha de 
suspendre 1 o diverses sessions de treball del curs 
es farà la devolució de l’import corresponent.

6. Macrofotografia 
creativa
Curs per aplicar vàries tècniques en l’elaboració 
d’un treball, trobar eines d’investigació visual, i 
descobrir el gran ventall d’aplicacions i materials 
fotogràfics en diferents usos com la fotografia de 
bodegó, gastronòmica, forense, i comercial.

Docent: Fernando Aguilar
Dirigit a: públic en general amb coneixements 
bàsics de fotografia i equip de fotogràfic propi.
Calendari i horaris: dilluns del 23/01 al 06/02 de 
17 a 20 h
Preu: 36 € 
Modalitat: 100% presencial*
* Si per circumstàncies alienes a L’Escola s’ha de 
suspendre 1 o diverses sessions de treball del curs 
es farà la devolució de l’import corresponent.

7. Patrimoni en perill  
als segles XX i XXI
La guerra a Ucraïna, la retirada de les tropes 
americanes i internacionals d’Afganistan, incendis 
-urbans i forestals-, manifestacions, inundacions… 
elements naturals o humans que han posat, posen
i posaran el patrimoni cultural en perill. Més enllà 
d’accions de conservació preventiva i activa, 
existeixen una sèrie de recomanacions, actuacions i 
elements que ens permeten protegir, encara més, 
el llegat del nostre passat. 

Docent: Damià Amorós
Dirigit a: qualsevol persona vinculada al patrimoni 
cultural material però també a interessats.
Calendari i horaris: dimarts 07/02 al 07/03 de
16 a 18 h                                            
Preu: 40 € 
Modalitat: En línia*
* Si per circumstàncies alienes a L’Escola s’ha de 
suspendre 1 o diverses sessions de treball del curs 
es farà la devolució de l’import corresponent.

8. Ceràmica 
tradicional 1
Curs de ceràmica tradicional per fer la teva pròpia 
col·lecció de peces tradicionals. A cada curs es 
proposarà una peça per aprendre, pas a pas, el 
treball al torn. Curs on aprendre a treballar amb el 
torn des de l'inici.

Docent: Mercedes López
bàsics de fotografia i equip de fotogràfic propi.
Calendari i horaris: divendres del 03 al 24/02 de 
16 a 20 h
Preu: 64 € 
Modalitat: 100% presencial*
* Si per circumstàncies alienes a L’Escola s’ha de 
suspendre 1 o diverses sessions de treball del 
curs es farà la devolució de l’import corresponent.

9. Ceràmica 
tradicional 2
Curs de ceràmica tradicional per fer la teva pròpia 
col·lecció de peces tradicionals. Es proposarà 
una peça per aprendre, pas a pas, el treball al 
torn. Curs per adquirir els coneixements per a 
realitzar la segona peça de ceràmica tradicional.

Docent: Mercedes López
Calendari i horaris: divendres del 03 al 24/03 de 
16 a 20 h
Preu: 64 € 
Modalitat: 100% presencial*
* Si per circumstàncies alienes a L’Escola s’ha de 
suspendre 1 o diverses sessions de treball del 
curs es farà la devolució de l’import corresponent.

10.

Taller de Videocreació: 
producció, direcció i 
edició de videos  
Curs que compren l’aprenentatge de totes les 
fases de la realització audiovisual, des de la idea 
original fins a la postproducció i publicació de la 
peça a internet. Crearem petites peces de vídeo 
a partir de texts dels alumnes o d’altres autors.

Docent: Laura Mateu
Calendari i horaris: dimarts del 24/01 al 28/03 de 
17.30 a 19.30 h
Preu: 80 € 
Modalitat: 100% presencial*
* Si per circumstàncies alienes a L’Escola s’ha de 
suspendre 1 o diverses sessions de treball del curs 
es farà la devolució de l’import corresponent.

2. 3. Motlles d'alginat
Taller on la idea és el desenvolupament de 
projecte personal de l’estudiant, on es 
treballaran les diferents possibilitats de motlles 
realitzats amb alginat.
Docent: Vicent Matamoros
Calendari i horaris: dilluns del 23 al 30/01 
de 10 a 14 h
Preu: 32 € 
Modalitat: 100% presencial*
* Si per circumstàncies alienes a L’Escola s’ha de 
suspendre 1 o diverses sessions de treball del curs 
es farà la devolució de l’import corresponent.

5.

Cursos monogràfics impartits per l’equip docent de l’Escola

Cursos impartits per professionals externs

escolaartcultura@dipta.cat@escolaartculturawww.dipta.cat/eac
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www.dipta.cat/eac
Matrícula en línia

Coccions amb 
microones. Raku
i altres tècniques
Tècnica emprada en el Japó per a la 
producció de tasses per a la cerimònia del te. 
Es tracta d'un fang xamotat cuit a baixa 
temperatura recobert amb esmalts alcalins o 
boràcics que segueixen un procés de cocció 
molt ràpid, segons el qual les peces es treuen 
del forn quan estan vermelles i es refreden 
ràpidament a l'aire lliure, introduint-les en 
materials combustibles que redueixen l’oxigen 
i després es posen en aigua.

Docent: Montserrat Llanas
Calendari i horaris: dissabte 18/03 de 10 a 14 h; 
25/03 de 10 a 14 h i de 15 a 19 h
Preu: 48 € 
Modalitat: 100% presencial*
* Si per circumstàncies alienes a L’Escola s’ha de 
suspendre 1 o diverses sessions de treball del curs 
es farà la devolució de l’import corresponent.

1.


