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TALLER FAMILIAR

Presentació

A partir de material reciclat treballarem dife-
rents aspectes a través de l’art: l’habilitat men-
tal i manual, el treball individual i la concentra-
ció, el treball en equip i l’organització, tant en 
l’estructura de l’activitat com a la zona de treball.

Aquest taller també servirà per treballar as-
pectes formals i de contingut: el volum, la for-
ma i el color; la representació i la interpretació 
personal de la realitat; l’abstracció i de-cons-
trucció de la forma i sobretot la imaginació i la 
creativitat mitjançant les propietats de la ma-
tèria.

Edat recomanada

Taller per fer en família amb infants a partir de 
sis anys.

Professora

Marta Salvador és una artista polifacètica que 
explora diferents llenguatges artístics mitjan-
çant un estil molt personal. Il·lustradora de 
formació a l’Escola Massana d’Art i Disseny de 
Barcelona, les seves composicions mostren es-
cenes que oscil·len entre la quotidianitat i l’oni-
risme, la tendresa i l’estranyesa, i que conviden 

a endinsar-se en històries entre la realitat i la 
fantasia.

Podeu descobrir el seu treball com il·lustrado-
ra a www.martasalvador.net/illustracio.

Què inclou el curs?

Sis vídeos-classe de 10-15 minuts.
Sis exercicis/projectes:
- Un diorama.
- Un marc de fotos.
- Una làmpada.
- Una lletra en volum.
- Un capgròs.
- Un teatre d’ombres.
Assessorament i acompanyament de la pràcti-
ca en línia.

Com farem les classes?

Els alumnes rebreu els vídeos i els exercicis a 
través de l’adreça electrònica amb els enllaços 
per poder visualitzar les classes.
Assessorament i acompanyament via adreça 
electrònica i whatsapp.

Requisits i materials necessaris

Tisores, pintura, pinzells, cola… i material bàsic 
d’arts plàstiques. El material fungible serà la 
brossa… per tant, no la llanceu!


