




Taller per a infants:  
Crea el teu propi conte il·lustrat  

 
 

 
Aquest taller ofereix un espai obert on iniciar-se en la creació d’un conte il·lustrat. 

Partint d’un text curt, com un poema o un rodolí, l’il·lustrarem en una seqüència 

d’imatges i els muntarem manualment per crear la il·lusió d’un petit conte 

il·lustrat. 

L’objectiu del taller és que tot el procés de creació i construcció del conte sigui 

divertit tot i aplicant diferents tècniques en la creació del conte i en el treball de les 

imatges: collage, aquarel·les, ceres, llapis de colors, acrílics o tècnica mixta. 

Aprendrem també diferents tipus de muntatge i enquadernació del conte, tots de 

forma manual: en acordió o de ventall amb llaçada....podràs triar el que més 

t’agradi. 

L’últim dia farem una petita “expo” a l’aula de formació del Centre d’Art Maristany 

amb tots els contes acabats i enquadernats.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Materials: No es requereix portar material per part dels alumnes, tot i que podeu 
portar tot allò que vulgueu que formi part del vostre conte. 
 
Nota: Adreçat a nens i joves de 5 a 12 anys. Es treballarà amb grups reduïts en 
funció de les edats. 
 

 
 

Professora: Laura Klamburg  

Data inici i final del curs: del 30/06 al 7/07 (3 sessions) 

Horari: dimarts i dijous, de 17.30 a 19 h  

Preu: 23 € + 4 € material 

Crea el teu propi llibre il·lustrat 
 
 

Aquest és un taller introductori a la creació de llibres il·lustrats. 

De la mà de la Laura Klamburg, dissenyadora gràfica especialitzada en disseny 

editorial i il·lustració, autora de varis llibres il·lustrats publicats i amb 15 anys 

d’experiència docent, es crearan uns àlbums il.lustrats. 

A partir d’un text: propi, frases curtes, poemes, etc... es construirà un llibre 

il.lustrat, de forma totalment manual amb aquarel·la o tècniques mixtes. 

El procés d’enquadernació també es farà de manera manual, en acordió. 

 

L’últim dia es farà una petita “expo” a l’aula de formació del Centre d’Art 

Maristany amb tots els llibres acabats i enquadernats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Materials: En el centre hi haurà material; l’alumne no ha de portar res. Qui ho 
desitgi pot portar material d’il.lustració amb el que es senti còmode o amb el que 
vulgui experimentar i que formi part del seu llibre. 
 

 

Professora: Laura Klamburg  

Data inici i final del curs: del 30/06 al 7/07 (3 sessions) 

Horari: dimarts i dijous, de 10 a 13 h  

Preu: 41 € + 5 € material    

 



Situacionisme: entorn, societat i creativitat 
 

 

El situacionisme utilitzat com a eina d’investigació  en l’art contemporani i en el 

que la localització d’una situació juga un paper fonamental. 

Taller en el que cercarem, triarem i investigarem una situació concreta del nostre 

entorn  i en tots els seus aspectes, trobant noves formes d’expressió. Pot ser 

l’estació dels FGC, una cantonada entre dos carrers transitats, un jardí, o qualsevol 

altre situació que ens fascini. Recopilarem informació fent fotografies, dibuixant 

planells, entrevistant a usuaris i vianants, observant moviments, etc... 

A partir de tot aquest 

material crearem un conjunt 

que pot tenir formats molt 

diversos, un mapa en un 

sentit nou en el que hi 

intervinguin consideracions 

de creativitat, estètica i 

comunicació. Els resultats del 

taller s’exposaran en el 

mateix Centre d’Art 

Maristany. 

Taller adreçat a un públic a partir de 16 anys, que vulgui desenvolupar les seves 

capacitats creatives i conèixer eines innovadores tot treballant amb elements de la 

nostra realitat. 

 

Professor:  Vince van Geffen   

Horari: dilluns i dimecres, de 10 a 13 h  

Inici i final del curs: de l’1 al 13 de juliol ( 4 sessions) 

Preu: 54 € + 5 € material     

ReciclArt:  
taller d’art matèric i objecte reciclat 

 

 

Espai obert en el que l’objectiu serà la creació d’escultures i dissenys propis, per 

mitjà d’objectes reciclats. 

Oferirem una “segona vida” als objectes en desús, des de la perspectiva “higiènica” 

de la sostenibilitat, aprofitant les seves qualitats formals, de simbologia i de 

textura. 

 Visionarem obres dels diferents moviments que al llarg de la història de 

l’art han practicat l’”assemblage” i el “collage” (cubisme, art ètnic, “art 

brut”, “arte povera”, informalisme...) així com les corrents actuals “drap-

art”, “steam-punk”... 

 Aprendrem a valorar els objectes (metàl·lics, fustes, vidres, plàstics, 

porexpan...) i trobar en ells la font d’inspiració per definir i desenvolupar 

una idea escultòrica o un projecte de disseny . 

 Farem la elecció de materials que, acoblats sota el lema del Contrast siguin 

origen d’objectes nous, amb les tècniques artesanes d’encolar, polir, 

pintar, lligar o soldar. 

 Empesos per l’afició de cercar objectes amb connotacions interessants, 

podrem intercanviar-ne de propis i també usar el fons de materials del 

Punt Verd 

 
 

 

Professor:  Oriol Móra 

Inici i final del curs: del 9 al 16 de juliol (3 sessions) 

Horari: dimarts i dijous, de 10 a 13 h   

Preu: 41 € + 4 € material 

 


