
US PROPOSEM: 

"UN ESTIU AMB SENTIT"

Del 6 al 31 de juliol
 EL TALLER OBRE LES PORTES!!!



Després d'aquests mesos de confinament per
la crisi del Covid-19, necessitem tots

plegats, grans i petits, trobar temps i espai 
 per poder elaborar tot el que això ha significat

a nivell emocional. 
Temps per  escoltar tot allò que sentim, tot allò

que ha quedat…
 

Aquest estiu  el Taller dels Sentits proposa
uns cursos per infants i per adults per donar

lloc a aquest sentir…

PER QUÈ US PROPOSEM 

"UN ESTIU AMB SENTIT"



La visió del Taller 
Creiem en el procés artístic i creatiu com un camp
immens i potent per a poder transformar, reinventar i
elaborar experiències des d’altres llocs, convidant-
nos a un aprenantge de nosaltres mateixos i del
món que ens envolta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nostra metodologia
Ens avalen els 25 anys de trajectòria darrere. 
Com és usual en els nostres tallers farem ús de la
diversitat de llenguatges artístics, brindant un espai
de joc, d’imaginació i de creativitat, amb un
acompanyament respectuós i personalitzat. 



Infants de 6 a 9 anys: 

Infants de 9 a 12 anys:      

Dates: del dilluns 6 de juliol 
al divendres 31 de juliol.
 
Horaris: 10.30 a 13:00
 
Dos grups d'edat 

       dilluns, dimecres i 
       divendres.

       dimarts i dijous.
 
 
L'objectiu del curs
A través de totes les possibilitats artístiques que ens ofereix
l'Expressió Plàstica, amb propostes vinculades algunes
d'elles  a jocs de moviment corporal i teatral, ens endinsarem
en una experiència creativa molt engrescadora per reinventar
i transformar tot allò sentit i viscut en una vivència enriquidora.
 
Grups limitats a 10 alumnes
Aquests tallers es realitzaran amb totes les mesures
higièniques i de seguretat establertes.

Cursos per a infants



Us esperem amb molta il·lusió aquest estiu!
Recordeu que les places són limitades!

 
Més informació i 
inscripcions:
690 710 788 · 675 206 204
tallerdelssentits@gmail.com
www.tallerdelssentits.com

Preus  
1 dia per setmana: 25€/setmana
2 dies per setmana: 40€/setmana
3 dies per setmana: 55€/ setmana
El material està inclòs.



Taller de 6 sessions
 de 2 hores cadascuna
 
Dates: del dimarts 7 de juliol al
dijous 16 de juliol
 
Horaris: dimarts, dimecres i
dijous de 18.00 a 20.00.

 
 
 
 
 
L'objectiu del curs
Ens endinsarem en el llenguatge del dibuix i la pintura per
redescobrir-nos en un espai on el Sentir agafa volada... Les
nostres eines seran els llapis, rotuladors, bolígrafs,
aquarel.les,  acrílics i altres, per treballar  les emocions
d'aquestes  setmanes, i ho farem bàsicament en espais
oberts, envoltats de paisatge... Per remirar-lo  i  pintar-lo... Per
remirar-nos, i poder-nos repintar...
 
 

Cursos per a Joves i Adults

 
Grup limitat a 10 alumnes
Preu: 120€ + 25€ de material

Més informació i inscripcions:
675 206 204
tallerdelssentits@gmail.com
www.tallerdelssentits.com



C/ de l'Aigua, 68 baixos
VILANOVA I LA GELTRÚ

Tel. 93 814 56 26 

675 206 204 (Míriam)

690 710 788 (Víctor)
675 83 78 81 (Mariona)

tallerdelssentits@gmail.com
www.tallerdelssentits.com


