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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS            
CURS 2020-2021 

 
 

 

Nom activitat DIBUIX I PINTURA 

Empresa Tinta i Vi 

Dirigida a Primària i Secundària 

Horari 
Primària: dimarts de 16.30 a 18.00h.    
Secundària: dimarts de 15.30 a 16.30h 

Preu 
Primària: 39€/mes  +  20€ de material (anual)      
Secundària: 43€/mes  + 20€ de material (anual) 

Participants Mínim  8 alumnes, màxim  15 alumnes per grup 

 
ACTIVITAT  EXTRAESCOLAR  DIBUIX  I  PINTURA 
CURS DE DIBUIX (carbonet, sanguina i tinta) i PINTURA (amb vi-sense alcohol, aquarel·la i 
tècniques mixtes) 
 
o Els alumnes han de portar roba que es pugui embrutar. 
o Es tindrà cura de les accions per evitar contagis del COVID19. 
 
Objectius de l'activitat durant el curs 
- Descobrir el món de l'art, d'una forma divertida i que a la vegada proporcioni als alumnes 
les pautes per donar forma a la seva creativitat, els hi donarà seguretat davant una làmina 
en blanc. 
- Experimentar amb diverses tècniques, perquè puguin escollir la que més els hi agradi o 
amb quina se senten més còmodes. 
- Tractar les ombres, els colors, la perspectiva, el retrat, analitzar la forma i moviments del 
cos humà. 
-Pintar elements de la natura, animals, realitzar pintura a l'aire lliure (quan sigui possible), 
experimentar amb la pintura abstracte, i també amb la pintura realista, realitzar un projecte 
des que tenim una idea fins que l'acabem plasmant en una làmina, etc. 
 
Finalment, amb aquests cursos, vull donar les normes bàsiques perquè cada alumne 
experimenti amb tot el que pot donar la seva creativitat i sobretot vull que es sentin artistes, 
que tinguin la seva personalitat a l'hora de crear, i ensenyar-los que cada artista és diferent, 
que cada persona veiem, sentim i expressem de diferent forma i que no hi ha artistes bons o 
dolents, que hi ha artistes que agraden o no agraden. Que tots sabem dibuixar, no hi ha 
ningú que no en sàpiga, el més important és que la nostra creació ens agradi a nosaltres, si 
això és així, sempre estarem transmeten quelcom. M'agradaria transmetre passió, 
entusiasme i molta il·lusió en tot el que fem, en aquest curs serà dins del món de l'art, però 
això ho podran aplicar sempre en tot el que facin. 
 
 

MARTA ARAÑÓ, artista  - correu:  info@tintaivi.com    
Tel. 687 828 778 www.tintaivi.cat / www.tintaivi.com 
 

 

http://www.tintaivi.com/
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