


INTRODUCCIÓ A LA PINTURA A L’OLI

La pintura a l’oli és la més valorada en el món 
de la pintura. Durant aquesta primera setmana, 
tractarem diferents elements bàsics per a la 
pràctica de la pintura a l’oli i farem una visita al 
museu Thyssen.
Conceptes: 

- Què és la pintura al oli?
- Materials bàsics per a la pràctica  
  de la pintura al oli i la seva preparació
- Tractament del suport
- Introducció al color i pràctica per capes

Setmana del 19 al 23 de juliol
De dilluns a divendres de 10 a 13 h 
Material necessari: una tela de mida normal. 
La resta del material anirà a càrrec de La 
Capsa. 

INTRODUCCIÓ A L’AQUAREL·LA

L’aquarel·la és una tècnica molt versàtil que 
permet obtenir resultats molt diferents segons 
el seu ús. Tractarem els diferents elements 
bàsics per a la pràctica de l’aquarel·la i farem 
una sortida per a practicar a l’exterior. 
Conceptes: 

- Què és l’aquarel·la?
- Materials bàsics per a la pràctica
- Introducció al color
- Tria d’un motiu 
- Posada en pràctica

Setmana del 26 al 30 de juliol
De dilluns a divendres de 10 a 13 h 
Material necessari a càrrec 
de La Capsa.

URBAN ESQUETXING 

L’esquetxing consisteix a prendre apunts amb 
dibuixos de tot allò que tenim al voltant. Farem 
una breu introducció teòrica de la tècnica i a 
partir del segon  dia, farem diferents sortides 
per tal de prendre apunts d’Ordino.  
Conceptes: 

- Què és l’urban esquetxing?
- Materials bàsics per a la pràctica
- Introducció breu
- Posada en pràctica

Setmana del 2 al 6 d’agost  
De dilluns a divendres de 10 a 13 h 
Material necessari: una llibreta. 
La resta del material anirà a càrrec 
de La Capsa. 



INTRODUCCIÓ AL DIBUIX

El dibuix és la base per a qualsevol pràctica 
de l’art. Es pot dibuixar gairebé amb qualsevol 
cosa o material, però en aquest taller, tractarem 
les tècniques bàsiques del dibuix.
Conceptes:

- Materials per al dibuix, teoria i pràctica.
- Dibuix amb carbonet
- Dibuix amb tinta
- Dibuix amb collage

Setmana del 9 al 13 d’agost  
De dilluns a divendres de 10 a 13 h 
Material necessari a càrrec 
de La Capsa.

Preu 12,75 € / setmana
Per a joves de 10 a 18 anys
La Capsa Ordino
Inscripcions a Tràmits
Aforament màxim 6 alumnes 


