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Esperem que continueu totes bé...

Primer de tot, us volem agrair el bon acolliment
que han tingut les propostes d'activitats plàstiques

que us hem anat enviant durant aquestes

setmanes de confinament. Tots els treballs que

ens heu anat enviant, els anireu trobant publicats al

nostre Facebook i Instagram. No deixeu de donar-

hi un cop d'ull!! 

 

A hores d'ara, encara és incerta la data en què

podrem tornar a obrir de nou el Taller...                 

Nosaltres estem treballant tenint en compte tots

els possibles escenaris que es puguin anar veient

per poder fer un bon tancament de curs amb

l'Exposició de treballs, i incloent les trobades amb

vosaltres per fer la valoració del curs del vostre fill/a.

 

Tan aviat com estigui clar un possible calendari,
ens posarem en contacte amb vosaltres.

Benvolgudes famílies,



Ens haurem deixat alguna part del nostre

programa per desplegar, però tant el Víctor, la

Mariona com la Míriam, estem satisfets del treball
que s'ha dut a terme fins que es va imposar el

confinament.

 

Nosaltres ja estem treballant amb els programes

del nou curs perquè creiem que farà falta donar

eines als nostres fills/es per elaborar a nivell
emocional tot el que està comportant aquest

tancament pel confinament. 

 

L'Art és un àmbit extraordinari per desplegar

aquestes emocions i vivències per tal de poder-les

enriquir...

 

Per tal de poder-se organitzar, són moltes les
famílies que ja ens estan demanant els horaris
del nou curs 2020-21.
 

Us els presentem a continuació!

Aquest curs 2019-20,



HORARIS 
CURS 2020-21

Cursos d'expressió plàstica:

I aquest any tenim novetats!



Aquest curs pretén ser
una extensió dels tallers
d'arts plàstiques per
adults i joves que, des de
fa anys, duem a terme.
La proposta neix de la
necessitat de crear un
grup d'adults i joves més
divers, on hi hagi cabuda
tota mena de persones
amb les seves
diversitats i necessitats.
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L'Artperdins Inclusiu

Des del Taller dels Sentits, no busquem una
manera "correcta" de pintar, ni donem valor a
una idea predeterminada de l'estètica. Partim
del que som i d'allò que ens configura, fent valer
la nostra mirada de les coses des de les eines que
ens proporciona l'art.

El curs es realitzarà en grup reduït
cada dilluns de 19.30 h a 20.45 h.
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L'Espai FamiliArt

Des del Taller, entenem que el procés creatiu té
aspectes que ressonen al procés de criança i que
l’encreuament entre ambdós processos ens
aporten un saber fer i, sobretot, un saber estar
més sostenidor, més atent, més respectuós...
Es tracta d'una proposta on l'eix central és el
procés creatiu compartit per pares, mares i
els seus fills, on pot haver-hi moments de
creació individual i de creació compartida. 

Cada dimarts de 10.30 h a 12.00 h en 
grups de reduïts de 3 o 4 nuclis familiars:
famílies amb infants menors de 5 anys.

El nou espai que us
proposem té com a
objectiu poder
apropar l’expressió
artística i plàstica 
a la criança de la
petita infància.



Des de fa molts anys, el Taller dels Sentits difon
una pedagogia de les arts plàstiques que ensenyi
a abordar la creació des de la pròpia sensibilitat,
atenent els sentits, els sentiments i les pròpies
vivències. Aquesta tasca l'hem realitzada,
principalment, des dels cursos d'expressió
plàstica per a infants i adolescents que es fan a
les tardes al llarg de la setmana.
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Taller dels Dissabtes

Aquest curs hem
ampliat l'oferta

i volem iniciar un
taller els dissabtes

al matí amb la
mateixa metodologia

que fins ara.

Cada dissabte d'11.30 h a 13.00 h.
Aquest taller estarà destinat a infants

d'entre 6 i 9 anys. 



Des d'una titella castanyera
quan s'acosta la Castanyada a
un fanalet per anar a rebre 
els Reis d'Orient. Des d'un
taller de gravat per Sant Jordi
a un per donar a conèixer
l'obra d'un artista vilanoví. 
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Monogràfics infantils

Aquests són monogràfics de
curta durada dissenyats per
endinsar-nos en el llenguatge
de l'expressió plàstica d'una

forma personal rica i
respectuosa amb nosaltres.

Monogràfics d'adults

Aquestes són algunes de les propostes que
s'aniran desplegant al llarg del curs i estaran
obertes a infants de dins i fora del Taller.

L'objectiu dels monogràfics és descobrir-nos
des d'altres àmbits i donar-nos eines per
abordar qualsevol situació de vida.



L'art permet transformar qualsevol dificultat en
experiència enriquidora. Ofereix la possibilitat
d'estimular les nostres capacitats expressives i
creatives, i posa en moviment les eines de
resolució davant de la dificultat.
 
Un espai per a totes aquelles persones que
necessitin fer un treball delicat i alhora
profund sobre un mateix, sobre l'escolta de les
seves emocions, afavorint l'acceptació i
recol·locant de bell nou allò que ens causa dolor.
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Sessions individuals d´Artteràpia

"L'art és un camí.
També es un lloc. 
El lloc del camí"

Adults: Dijous per la tarda
Infants: Dissabtes pels matins



Les places són LIMITADES i, 
si voleu reservar-la, cal que

ompliu el FORMULARI 
de PRE-INSCRIPCIÓ. 

O bé ens truqueu 
o ens envieu un e-mail.

Atenció!
Recordeu que...

Clicant a la següent imatge
podreu accedir-hi:

https://forms.gle/EsD48ePtjogE3uXW6


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


