
Tallers EMAD

Expressió plàstica per a infants i joves
P3: dimarts de 17 a 18.30h
P4-P5: dilluns i dimecres, 17 a 18.30h
1r- 3r: dilluns, dimecres i divendres, 17 a 18.30h
4t-6è: dilluns i dimecres 18.45 a 20.15h
ESO: dilluns, 18.45 a 20.15h i dimecres 
de 15.15 a 16.45h
anglès: 1r a 6è dimarts de 17 a 18.30h
familiar: (1 adult + 1 nen) dijous de 17 a 18.30h
stop motion: dimecres de 18.45 a 20.15h
Quota inicial: 50,15 euros
Assegurança: 3 euros
Mensualitat 1 dia: 28,80 euros (taller familiar,
si voleu que vingui un altre nen teniu una reducció del 
25% per a residents a la Garriga)
Mensualitat 2 dies: 40,97euros
Alumnes: P3-P4-P5 mínim 6 / màxim 8  
Resta de grups: mínim 8 / màxim 12 
Taller familiar: màxim 6 famílies

Tècniques pictòriques II
divendres, 18 a 21h del 02/10/15 al 17/06/16
Quota inicial: 50,15 euros
Mensualitat: 35,10 euros
Assegurança: 3 euros
Mínim 8 i màxim 14 alumnes
Professora: Fina Tuneu

Dibuix i pintura
dilluns, 18 a 21h del 05/10/15 al 20/06/16
dimecres, 9.30 a 12.30h del 07/10/15 al 15/06/16
dijous, 18 a 21h del 01/10/15 al 16/06/16
Quota inicial: 50,15 euros
Mensualitat 1 dia: 35,10 euros
Mensualitat 2 dies: 53,16 euros
Assegurança: 3 euros
Mínim 8 i màxim 14 alumnes
Professora dilluns, dimecres: Alba Ballús
Professora dijous tarda: Eva Ràfols

Iniciació al torn
dilluns de 18 a 20.30h, del 05/10/15 al 20/06/16
Quota inicial: 50,15 euros
Mensualitat: 35,10 euros
Material: 7,32 euros
Assegurança: 3 euros
Mínim 5 màxim 5 alumnes
Professora: Eva Ràfols 

Monogràfics
i tallers
2015/2016
1r trimestre

Tècniques pictòriques
dimecres, 18 a 21h del 07/10/15 al 15/06/16
Quota inicial: 50,15 euros
Mensualitat: 35,10 euros
Assegurança: 3 euros
Mínim 8 i màxim 14 alumnes
Professora: Fina Tuneu

Ceràmica i modelatge
dimarts, 18 a 21h del 06/10/15 al 21/06/16
dimecres, 10 a 12h del 07/10/15 al 15/06/16
divendres, 16 a 18h del 02/10/15 al 17/06/16
Quota inicial: 50,15 euros
Mensualitat 2h: 34,10 euros
Mensualitat  4h:  53,16 euros
Mensualitat  6h:  82,25 euros
Material 2h: 7,32 euros
Material  4h:  12,54 euros
Material  6h:  18,55 euros
Assegurança: 3 euros
Mínim 4 i màxim 8 alumnes
Professora dimecres i divendres: Esther Parellada
Professora dimarts: Eva Ràfols



Monogràfic d’EBENISTERIA
del 14/09/15 al 21/06/16
podràs aprendre...
taller de construcció de mobles
talla artística de fusta
dibuix amb AutoCAD

consulta les teves opcions d’inscripció!

Monogràfics EMAD 

Informació:
Negociant, 79
08530 la Garriga
93 860 59 90
www.emad.lagarriga.cat
emad@ajlagarriga.cat

Monogràfic de MOBILIARI I INTERIORISME
del 21/09/15 al 21/06/16
podràs aprendre...
dibuix amb AutoCAD
modelat amb 3DMax
projectes i maquetes d’interiorisme

consulta les teves opcions d’inscripció!

Monogràfic de GRÀFICA INTERACTIVA
del 21/09/15 al 21/06/16
podràs aprendre...
llenguatge i tecnologia audiovisual
llenguatge de programació
interfícies gràfiques d’usuari

consulta les teves opcions d’inscripció!

Tots els cursos monogràfics
tenen certificat d'assistència; 
per aconseguir-lo cal assistir 
a un 80% del curs com a mínim.

Nota informativa:
Es preveu una reducció del 50%
sobre les quotes mensuals per a
les persones jubilades i que
hagin complert els 65 anys, amb
la prèvia acreditació mitjançant
la presentació del DNI.

Per a més informació consulteu
la nostra pàgina web:
www.emad.lagarriga.cat

Curs de preparació de la part específica de la
prova d’accés a GRAU SUPERIOR*
durada: 198h 
02/10/15 al 22 /04/16 (provisional)
dimecres i divendres, 17.30 a 21.30 h 
(provisional)
matèries: dibuix artístic i cultura audiovisual 
Quota inicial: 150 euros
7 rebuts mensuals (de novembre a maig): 
22,15 euros
 
Curs de preparació de la part específica de la
prova d’accés a GRAU MITJÀ*
durada: 50h
15/01/16 al 15/04/16 (provisional)
divendres de 17.30 a 21.30 h (provisional)
Quota: 96 euros

*cursos amb certificat vàlid per a les proves 
d'accés als cicles formatius d'arts plàsti-
ques i disseny


