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INTRODUCCIÓ
L’Escola Municipal d’Art (EMAD) va ser creada l’any 1990; són, per tant, més de
vint-i-cinc anys de treball continuat al servei de la formació artística i de la cultura.
La seva funció ha estat, i ho continua essent, oferir a la ciutadania un espai formatiu
en l’àmbit de la professionalització en els sectors del disseny gràfic i moble i també
en el desenvolupament de la creativitat i les arts visuals. Un lloc on els aprenentatges
s’adrecen a totes les franges d’edat, dels més petits als adults.
Els projectes de l’escola passen actualment per mantenir un nivell de qualitat màxima
en la seva oferta de cursos tant en els cicles formatius professionals con en els tallers
i monogràfics, amb flexibilitat per adaptar-se a les demandes del mercat laboral i
interessos de la població.
QUINS SERVEIS OFERIM?
Formació professionalitzadora/ Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny
Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)
- Assistència al producte gràfic interactiu
- Ebenisteria Artística
Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)
- Gràfica interactiva
- Mobiliari i interiorisme
Monogràfics de matèries dels cicles formatius
Preparació proves d’accés per als cicles
Tallers i monogràfics
- Dibuix i pintura
- Ceràmica i modelatge
- Tallers d’infants i joves
- Fotografia i photoshop
Recursos educatius (tallers) per a centres de primària del municipi en els àmbits de la
creativitat i les arts visuals.
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CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS
Tots els tràmits es poden realitzar a l’EMAD es poden consultar a www.lagarriga.cat
i, específicament, a www.emad.lagarriga.cat on trobareu informació detallada de la
documentació necessària per a la seva tramitació i dels canals pels quals es pot fer
cada tràmit: presencial, telèfon, fax, correu postal o per Internet.

COMPROMISOS
 A QUÈ ENS COMPROMETEM?
A completar d’acord amb l’aprovació del PAM de la legislatura 2015-2019

 COM MESUREM ELS COMPROMISOS?
A completar d’acord amb l’aprovació del PAM de la legislatura 2015-2019

ON SOM?
Adreça: c/ Negociant, 79
(Tallers infants i joves) c/ Can Xic Corder, 3
Telèfon: 938605990
Correu-e genèric: emad@ajlagarriga.cat
Horari: L'escola es troba oberta de 8 a 21 h. Horari de secretaria: matins de dilluns a
divendres, de 9 a 14 h, les tardes de dilluns a dijous, de 15 a 19 h.
RESPONSABLES
Responsable polític: Meritxell Coma i Vernet
Correu-e: mcoma@ajlagarriga.cat
Cap d’Àrea: Maria Francisco Buqueras
Correu-e: mfrancisco@ajlagarriga.cat

Responsable tècnic/a: Núria Ramírez (directora en funcions)
Correu-e: nramirez@ajlagarriga.cat
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Data realització
Juliol 2015

