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Horari: Dimarts i dijous de 17 a 19 h
 Dimarts i dijous de 19 a 21 h
Contingut del curs: Coneixeràs del dibuix i del color, aprendràs els 

coneixements pictòrics per arribar a utilitzar diferents 
llenguatges creatius.

PINTURA

Centre Jujol-Can Negre

Centre Jujol-Can Negre

Espai per l’art, amb l’art

Escola Municipal d’Art

Al Centre Jujol- Can Negre hi podem trobar:
• ESCOLA MUNICIPAL D’ART 
• SALES D’EXPOSICIONS  
• CASA MUSEU 
• RECURS DIDÀCTIC I DE CONEIXEMENT DE L’ENTORN  
• ESPAI SOCIAL I DE DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS 

Té com a objectiu ser una eina d’àmbit creatiu 
que aquest trimestre presenta un ventall d’es-
pecialitats per poder desenvolupar manifesta-
cions artístiques.
Potenciem el creixement de la vocació artística, 
l’experimentació dins els oficis d’art, hi oferim 
una formació permanent. Hi trobaràs cursos 
on podràs explorar les teves inquietuds artísti-

ques en programacions anuals o en cursos i tallers monogràfics puntuals.

CERÀMICA
Horari: Dimarts i dijous de 10 a 12 h
 Dilluns i dimecres de 18 a 20 h
 Dimarts i dijous de 18 a 20 h
Contingut del curs: Aprendràs a treballar les diferents tècniques de 

modelat i l’aplicació dels esmalts.

MODA (patronatge, confecció i arranjament)
Horari: Dimarts i dijous de 10 a 12 h
 Dimarts i dijous de 17.30 a 19.30 h
 Dilluns i dimecres de 10 a 12 h
Contingut del curs: Desenvoluparàs les tècniques necessàries per realitzar 

peces de roba i transformar els models.

IMATGE DIGITAL
Horari: AVANÇAT   Dilluns i dimecres de 17 a 19 h 
 INICIAL      Dilluns i dimecres de 19 a 21 h
Contingut del curs: T’iniciaràs als coneixements informàtics de la fotografia i apren-

dràs diferents tècniques (audiovisuals, muntatges fotogràfics...).

Activitats de durada anual
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Horari: Dilluns i dimecres de 9.30 a 11.30 h
 Dilluns i dimecres de 17 a 19 h
 Dilluns i dimecres de 19 a 21 h
 Dimarts i dijous de 17 a 19 h
Contingut del curs: Desenvoluparàs la capacitat de relaxació i concentració, 

realitzant la pràctica dels exercicis de ioga en benefici 
de la ment i el cos.

IOGA*

Horari: Dilluns de 18 a 20 h
 Dijous de 18 a 20 h
Contingut del curs: Coneixeràs tècniques elementals de cuina. Elaborant 

plats segons la temporada.

CUINA*

* aquestes activitats es desenvolupen al Centre Cívic Sant Pancraç.
PLACES LIMITADES • ACTIVITATS PER A MÉS GRANS DE 15 ANYS

En els cursos de 4 sessions, si t’inscrius a 3 cursos, sobre l’últim 
taller del curs 2014, tindràs el 20% de descompte.

Cursos de 4 sessions
CURS DE CUINA
 A càrrec de David Subils

 TALLER DE BOMBONS
Dies: 4, 11, 18 i 25 de febrer
Horari: Dimarts 18 a 19.30 h
Contingut del curs: Dissenyat per als amants de la xocolata, en 

el taller aprendràs a elaborar bombons de diferents 
sabors, amb xocolata negra, amb llet i blanca, i també a 
farcir-los. 

 CUINA DE GOURMET 
Dies: Dies 4,11,18, 25 de març
Horari: Dimarts 18 a 19.30 h
Contingut del curs: Aprendràs a cuinar productes gourmet per gaudir 

d’una taula selecta amb els teus convidats.

 COQUES SALADES I DOLCES 
Dies: Dies 1, 8, 22, 29 d’abril
Horari: Dimarts 18 a 20 h
Contingut del curs: Les coques poden tenir diferents noms i ser, de fet, 

iguals, o bé poden compartir nom però variar en mida, 
forma o ingredients. En aquest curs realitzaràs els dos 
tipus, dolç i salat, amb diferents ingredients.  

Cursos de 8 sessions
PORCELLANA DE PAPER
 A càrrec de Montserrat Llanas
Horari: Dilluns de 20 a 21.30 hores
Dies: Dies 3, 10, 17, 24 de febrer i 3, 10, 17 i 24 de març
Nivell:  Bàsic
Contingut del curs: La ceràmica de paper és una tècnica senzilla, on es barreja el 

paper (fibra de cel·lulosa) amb diferents pastes ceràmiques. 
Les pastes que podràs utilitzar són: argila vermella, argi-
la blanca de baixa temperatura, gres, porcellana, refractari 
d’alta temperatura. Podràs realitzar peces d’estructura molt prima i transparent.
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 A càrrec d’Òscar Pérez 
Horari: Dijous de 17.30 a 19 h
Dies: 6, 13, 20 i 27 de març
Nivell:  Bàsic
Contingut del curs: Modela objectes amb 3D
 amb el programa Blender.

MODELAT 3D PER ORDINADOR I

 A càrrec de Pepa Soler 
Horari: Dimecres de 19.30 a 21 h
Dies: 5, 12, 19 i 26 de febrer i 5, 12, 19 i 26 de març
Contingut del curs: El paper maixé és una tècnica molt antiga, que està 

molt present a la nostra cultura popular (per exemple 
els gegants).  Tria la teva peça i la realitzarem: primer 
amb fang; segon, amb guix fabricarem el contramotlle i 
anirem emmotllant el paper cartró per fer la peça, farem 
acabats finals, i a pintar!

CURS DE PAPER MAIXÉ

 A càrrec de Pepa Soler 
Horari: Dimarts de 9.30 a 11.30 h
Dies: 7, 14, 21 i 28 de gener (primer torn)
 4, 11, 18 i 25 de febrer (segon torn)
Contingut del curs: Vine fer les teves disfresses originals i creatives, per a 

grans i petits... per a tothom. Facilitem les plantilles per 
fer les disfresses de tigres, elefants, papallones... perso-
natges divertits, complements des de barrets, diademes, 
flors i tot el que puguis imaginar-te.

CURS DE DISFRESES AMB GOMA EVA

Horari: Dilluns de 17.30 a 19 h (7, 8 i 9 anys)
 Dimecres de 17.30 a 19 h (10, 11 i 12 anys)
 Dilluns de 19 a 20.30 h (13, 14 i 15 anys)
Contingut del curs: Introduir a l’infant a l’art i la creació a través 

de diferents materials. Experimentar amb les 
formes, els colors... 

TALLER INFANTIL DE PINTURA
I DIBUIX

Horari: Dimarts de 20 a 21 h (de 12 a 15 anys)
Contingut del curs: Iniciació a les tècniques bàsiques de 

construcció escultòrica en ceràmica, així com 
endinsar-se en el món del color ceràmic.

TALLER INFANTIL DE CERÀMICA

Secció
infantil

TALLER DE CUINA
PER A NENS/NENES
 A càrrec de Mónica Barahona 
Horari: Dijous de 17.30 a 19 h
Dies: 20 i 27 de març i 3 i 10 d’abril
Edat: de 5 a 8 anys
Contingut del curs: Descobreix la tradició de decorar els ous de 

Pasqua i fer la teva pròpia mona. A partir de 
la llegenda del conillet de Pasqua. 
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Cursos trimestrals

Jornades culturals

 A càrrec d’Óscar Pérez
Duració: Inici el dia 9 de gener, finalització el 27 de març 
Horari: Dijous de 19 a 20.30 h
Nivell:  Bàsic
Contingut del curs: Aprèn els programes bàsics per dominar la fotografia i el món digital. Tot 

relacionat amb l’àmbit de la fotografia. Programes com Picasa, Facebook, Power-
Point i programes per fer àlbums digitals, muntar petits vídeos amb les fotografies.

INICIACIÓ AL MÓN DIGITAL

Del 14 al 23 de març 
Activitats que es realitzaran durant aquesta setmana on podrem gaudir de sortides a museus, 
visites a sales d’exposicions i d’activitats a l’escola.

 A càrrec d’ Óscar Pérez
Duració: Inici el dia 14 de gener, finalització l’1 d’abril
Horari: Dimarts de 19 a 20.30 h 
Nivell:  Bàsic
Contingut del curs: Aprèn a retocar les teves fotografies amb l’eina més avançada, Adobe 

Photoshop.

RETOC FOTOGRÀFIC AMB PHOTOSHOP I

En tots els cursets trimestrals i mensuals de l’Escola hi ha 
descomptes especials per als ciutadans i ciutadanes de Sant Joan 
Despí. Forma de pagament: domiciliació bancària trimestral.

Centre Jujol-Can Negre
SALES D’EXPOSICIONS
Les sales d’exposicions de la planta baixa, SALA 
JUJOL i VESTÍBUL, estan dedicades a presentar 
exposicions temporals, programades anualment i 
amb propostes de diferents àmbits i tècniques artís-
tiques. Per exposar-hi cal informar-se de les bases de 
participació en la selecció d’artistes.

Si us interessa exposar a la sala 
d’exposicions del Centre Jujol-Can 
Negre, durant el mes de setembre 
sortiran les bases per poder-hi 
concursar.
Per a més informació
Centre Jujol – Can Negre
Pl. Catalunya,  s/n 
Tel. 93 373 7363
Correu electrònic:
cannegre@sjdespi.net 
Facebook:
https://www.facebook.com/cannegre
Twitter:
@CanNegreSJD

Del 9 de gener al 2 de febrer 
Exposició de Pintura
d’Oscar Olavarria Avendaño

Del 6 de febrer al 2 de març
Col·lectiva (tapís, pintura i escultura)
Natalia Cao, Enke Machinek, Montserrat Sastre

Del 6 al 30 de març 
Exposició d’escultura
d’Angel Campiña Camacho
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Centre Jujol-Can Negre
COM A RECURS DIDÀCTIC I DE 
CONEIXEMENT DE L’ENTORN
VISITES DIDÀCTIQUES AMB TALLERS PER A CENTRES EDUCATIUS
Taller d’esgrafiat, taller de trencadís:
Contingut: Descobreix una de les tècniques decoratives que aplicava l’arquitecte Jujol en les 
decoracions dels edificis i mobiliari.
Per a informació de la visita cal adreçar-vos:
Centre Jujol-Can Negre: Pl. Catalunya, s/n. - Tel. 93 373 7363 - Correu electrònic: cannegre@sjdespi.net

Centre Jujol-Can Negre MUSEU
Activitats per descobrir i conèixer l’obra i la figura de l’arquitecte JOSEP M. JUJOL i la 
divulgació del patrimoni. 
Itinerari modernista Jujol a Sant Joan Despí

Caminada cultural per les masies de Sant Joan Despí

Tallers artístics per a famílies

VISITA GUIADA per les obres de Can Negre, la Torre de la Creu, façanes de Torre Jujol, Torre 
Serra Xaus, casa Rovira, porta del manyà Josep Oliver i església parroquial.

Visita al passat arquitectònic, fent un recorregut per les masies de Sant Joan Despí. Podràs des-
cobrir l’època medieval i els segles posteriors.

Tallers relacionats amb el descobriment de la història i l’arquitectura modernista de Sant Joan 
Despí.
Com descobrir paral·lelament la figura de Jujol amb família. Mentre els pares i mares fan el cir-
cuit itinerari, els nens i les nenes poden gaudir a Can Negre del taller de trencadís, tècnica que va 
utilitzar Jujol per a les seves decoracions.

Horari: L’últim diumenge de cada mes. A les 11 hores, al Centre Jujol-Can Negre. 
Dies:  26 de gener, 23 de febrer i 30 de  març
Durada: 2 hores
Preus: 6 e  Menors de 10 anys, gratuït. Descomptes del 20% amb el carnet de les bi-

blioteques, per a estudiants, jubilats, pensionistes i amics del museu.
Reserves: Cal concretar-la prèviament per telèfon o per correu electrònic. Per a visites col-

lectives o de grups, que es poden fer qualsevol dia, la concertació prèvia serà per 
telèfon.

Horari: A les 11 hores al Centre Jujol – Can Negre 
Dies:  Diumenge 16 de març de 2014
Preus: 3 e
Reserves: Cal concertar-la prèviament per telèfon o per correu electrònic. Per a visites col·lectives 

o de grups, que es poden fer qualsevol dia, la concertació prèvia serà per telèfon.

Horari: D’11 a 13 hores 
Dies:  Diumenge 30 de març de 2014
Preus: 5 e
Edats: de 3 a 5 anys
Dte.: Descomptes del 20% amb el carnet de les biblioteques
Reserves: Cal concretar prèviament per telèfon o per correu electrònic la participació en aquesta 

activitat.



Informació general
PER A INFORMACIÓ CAL ADREÇAR-VOS A: 

Centre Jujol - Can Negre · Pl. Catalunya, s/n · Tel. 93 373 73 63 · cannegre@sjdespi.net

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC 
De dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 17.30 a 20 h
Divendres de 10 a 13 h i diumenges de 12 a 14 h 

INFORMACIÓ I RESERVES: 
Tel. 93 373 73 63   •   En horari d’obertura al públic   •   cannegre@sjdespi.net 

SERVEIS MUSEU
Visites guiades concertades per a grups. Visites didàctiques amb tallers per als centres educatius

Botiga del museu: venda de material relacionat amb l’obra de l’arquitecte Jujol
i complements promocionals del Centre Jujol - Can Negre. 

MÉS INFORMACIÓ
www.sjdespi.cat   •   www.diba.cat/museuslocals   •   www.facebook.com/cannegre

 http://escolamunicipaldartsjd.blogspot.com.es/   •   Twitter: @CanNegreSJD


