
TALLERS I CURSOS
PER A ADULTS

ESPAIS D’EXPERIMENTACIÓ I CREACIÓ

Amb aquests tallers, La Casa Amarilla busca que els participants puguin aproximar-se i 
treballar a través de l'exploració de diverses tècniques artístiques i procesos creatius. Pro-
cesos que contribueixen  al reconeixement de la identitat individual i connecten amb una 
identitat col.lectiva creada cooperativament. Al mateix temps es contribueixen al desen-
volupament de la comunicació i afavoreix el sentiment de pertinença, potenciant un 
coneixement més profund de cadascú com a part integrant d'una comunitat. 

OBJECTIUS GENERALS
 
 Potenciar la creativitat i la imaginació.

 Millorar les capacitats d’expressió i comunicació a partir d’experiències artísques  
 i procesos creatius, com a eines de cohesió i transformació social.

 Comprensió de la multiculturalitat incentivant el coneixement d’altres cultures i  
 formes de viure.

 Formar en valors i aportar eines per impulsar noves conductes de pau, respecte,  
 convivència i responsabilitat ciutadana.
 
 Densevolupar l’autoconeixemnet i enfortir l’autoestima.

 Fomentar la integració i el treball en equip. 

CÀRREGA HORARIA 

Els tallers es porten a terme en sessions de dues hores c/u. La quantitat de sessions es 
podet adpatar a les necessitats del grup o les circumstàncies. 

Incorporar pautes, conductes i hàbits saludables,       
respectuosos amb els altres i el mediambient.



CULTURA I LLEURE

DONA: CREACIÓ I EXPRESSIÓ
Aquest taller abarca l´exploració personal i grupal a través dels processos creatius a les 
participants a la recerca d’un llenguatge expressiu. Es treballa des de tres àrees: el desen-
volupament d'exercicis senso-perceptius a partir del cos i l'espai, la investigació de con-
ceptes filosòfics, mitològics, simbòlics i emocionals, i la realització de treballs plàstics.Es 
desenvolupen treballs bidimensionals i tridimensionals, utilitzant el dibuix, la pintura, la 
fotografia, el collage i l'assemblatge, incorporant  diversos materials. 

 Aprendre a enfortir la nostra capacitat d'emprendre nous projectes.

 Desenvolupament emocional.

 Desenvolupament emocional i social dels seus participants.

 Socialització.

DE LA IMATGE A LA PARAULA
Curs d'investigació, expressió i creació plàstica entorn a les paraules i les tècniques bàsi-
ques del collage, el dibuix i la pintura. Es realitzen una sèrie d'activitats i exercicis que 
faciliten la recerca d'un llenguatge narratiu i expressiu per a vincular la imatge i el 
llenguatge.El procés d'aprenentatge es realitza combinant nocions i pràctiques de les 
disciplines relacionades amb els elements plàstics així com amb elements dramàtics, mit-
jançant exercicis temàtics de construcció i caracterització.Es té en compte la resposta 
dels participants, així com les seves experiències i els seus costums per a la dinámica de 
cada activitat i cada sessió. Es treballa en forma individual i col·lectiva, fomentant 
l'autonomia, la comunicació i la cooperació. 

 Fomentar la representació simbòlica de les coses mitjançant una percepció lúdica.

 Estimular la memòria i la concentració.

 Desenvolupament emocional.

AUTORETRAT, UN CAMÍ D´EXPLORACIÓ               
A través del dibuix, particularment del retrat i l'autoretrat, 
aquest taller aborda un viatge exploratori en el qual a partir 
del cos humà s'arriba al coneixement i reconeixement de les 
diferents cultures. Això ens serveix d'excusa per treballar 
transversalment la integració cultural i fomentar valors de 
convivència, solidaritat, respecte, etc. Aquest taller va ser 
finalista en els premis Atenus 2007. 
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CULTURA I LLEURE

COLLAGE
Taller al voltant de l’art de composar, descomposar i recrear imatges per tal 
d´expressar-se de forma lúdica. El resultat és un producte fet a partir de diversos compo-
nents que permeten complir una funció i relació especial amb els materials. El collage té 
en compte diferents universos o factors com la combinació de materials per la seva tècni-
ca, materialitat, reproductibilitat o tipus d'intervenció gràfica (relleu, pinzellades, inter-
vencions fotogràfiques, fotocòpies, utilització de suports diversos etc.). És un recurs amb 
una càrrega expressiva molt important que permet comunicar universos increïbles.

 Especulació i exploració de nous camins expressius seguint la intuïció i l'aleatori.

 Recerca d’allò gestual l'expressiu i matèric.

 Aprenentatge de diferents tècniques per dibuixar i pintar lletres.

 Mantenir viva una tasca artesanal que amb la introducció de les noves tecnologies  
 està pràcticament desapareguda.

ESCULTURA
La escultura és l´expressió de quelcom creat mitjançant la materià i el buit. El volum, el 
buit i les  tres dimensions, donen l’oportunitat de crear formes que alliberen el nostre 
esperit i nodreix l’intel·lecte. Aquest taller teòric i pràctic gira al voltant de l’escultura 
entesa com eina d’expressió i experimentació. L´escultura es una de les formes de repre-
sentació d’imatges més potent, tant física com conceptualment. Així doncs, intentarem 
descobrir el sentit màgic, decoratiu i/o artístic de diferents propostes i les executeren 
mitjançant la tècnica del modelatge o de la talla.

 Conèixer els fonaments teòrics i tècnics de l’escultura.

 Aprenentatge de la tècnica del modelatge amb fang i de la talla de la fusta.

RETOLACIÓ ARTÍSTICA I “FILETEADO”
Taller al voltant de la realització de lletres per a la publicitat gràfica, 
cartells, murals fets a mà i altres suports. Està enfocat especialment 
a l'aplicació pràctica de la professió de lletrista. Cal destacar que cap 
carrera artística ofereix especialització en aquesta tècnica, per això 
l´aprentatge de lletrista normalment s´adquireix de manera gremial, 
de mestre professional a ajudant aprenent. La formació sol ser pràcti-
ca, treballant com aprenent del "mestre". En quedar molt pocs lletris-
tes formats i professionals en actiu, es fa molt difícil tenir accés a la 
seva metodologia i tècnica.
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CULTURA I LLEURE

TEATRE ACTIU
Ens endinsem en el teatre social i el teatre de l'oprimit com a metodologia participativa i 
com a fenomen vehiculador i generador de diàleg. Aquestes tècniques tenen les seves 
arrels en les teories de l'aprenentatge i de l’intercanvi. Pretenen una millor adaptació per-
sonal a l'entorn, per tant tenen com a base principal el “rol-play” i el sociodrama. No hi 
ha dubte que el teatre és un mitjà d'expressió que comporta  de manera implícita, comu-
nicació, educació, cultura, recreació, teràpia, motivació i molts altres beneficis tant per 
als usuaris com per als espectadors.

 Reconeixement de l'espai escènic: límits, regles generals, equilibri, ritme, harmonia.

 Proporcionar les tècniques i eines necessàries per treballa la improvisació

socialitzar i posar el nostre granet de sorra a favor del medi ambient.

 Mostrar alternatives lúdiques i practiques en la reutilització de materials.

 Educar en la cultura del reciclatge i la protecció del medi ambient.

PINTURA ESCENOGRÀFICA
La metodologia d'aquest curs és teòrico-pràctica: es treballa al voltant de la realització de 
pintures de diversos tipus i estils per crear escenografies. Les sessions són teòrico-
pràctiques des del primer dia de classe. S’aprèn el tractament dels diferents fons, així 
com la preparació de la pintura,tipus i tècniques de marcatge, i la utilització de diferents 
estils, d'acord amb cada requeriment argumental. 
 
 Aprenentatge de les nocions bàsiques de pintura amb fins escenogràfics:    
 impressionisme, llums i ombres, elements mòbils i ús d'elements externs a la pintura.

 Conèixer diverses tècniques d'escalat (treball a diferents escales) i tècniques per  
 treballar sobre diferents superfícies

ART I RECICLATGE
Partint del “Eco-Art”, reulilitzem objectes els quals es con-
verteixen en màscares, titelles i diferents objectes resul-
tants que ténen a veure amb l´elaboració i transformació 
d’imatges. D´altra banda també elaborem diferents tipus de 
paper reciclat. En aquest taller es mostra el valor d’aquests 
materials, així com les diferents tècniques per reutilitzar-los 
i donar-los forma, és una bona oportunitat per socialitzar i 
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CULTURA I LLEURE

CIRC I MÉS: TRAPEZI, MALABARS I TELES
Aquest taller entén el circ com una eina educativa i de transformació de l’entorn, com una 
pràctica amb capacitat terapèutica, de transmissió de valors i coneixements tècnics. El 
circ és un espai de proves per crear, expressar i compartir, on aprendrem diferents tècni-
ques de malabars, trapezi i/o teles com a vehicle d’autoconeixement, afirmació de la 
identitat i vàlua de l’individu.

 Desenvolupament de la psicomotricitat, habilitats com l’equilibri i la concentració.

 Enfrontar als participants amb la disciplina del circ.

sos connecta i s’identifica amb cada participant ala que s’incentiva en la recerca de la 
llegenda, animal o cultura en general que hagi escollit. També es motiva la creació d’un 
vestuari interpretatiu segons la màscara que li correspongui.  

 Foment del reciclatge amb la utilització de papers, cartrons i diferents materials  
 plàstics.     
 Desenvolupament d’habilitats com l’equilibri i la concentració. 
 Coneixement de la cultura local i descobriment d’altres cultures

CREA LA TEVA PROPIA CÀMERA
Al taller s'utilitza la imaginació, la fotografia i les arts plàstiques com a vehicle de conei-
xement i afirmació del nostre poder de superació, on alguna cosa que mai haguéssim 
pogut imaginar construir, es farà realitat, podent prendre com a exemple aquesta supera-
ció per a properes metes. A través de la creació de la nostra pròpia cambra, mostrem el 
funcionament de la fotografia i la presa d’imatges, reflexionant sobre com una procedèn-
cia tan simple ha evolucionat en càmeres tan complexes.  Al mateix temps es fomenta l'ús 
de materials reciclats, potenciant el respecte al medi ambient i anant més enllà del crei-
xement tecnològic que cada vegada progressa més, deixant-nos les incògnites del funcio-
nament de les coses més bàsiques.

 Desenvolupar els coneixements bàsics de la fotografia analògica.

 Potenciar la utilització de materials reciclats apartant-nos del bucle del consum.

TALLER DE CAPGROSSOS I XANQUES 

Taller de màscares i capgrossos com a representació de la 
cultura popular catalana en relació a altres cultures que 
també treballen aquest mateix concepte arreu del món. 
S’utilitza la imaginació, les arts plàstiques com  un vehicle 
de coneixement, autoconeixement i apropament intercultu-
ral. És una bona oportunitat per a treballar valors i el foment 
de la convivencia i la cohesió social.La creació de capgros-
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CULTURA I LLEURE

MANDALES

Els “mandales” existeixen casi des del començament de la 
humanitat i en tots els corrents i cultures. Un mandala, roda 
o cercle en sànscrit, és una imatge amb un centre i una sime-
tria, organitzada habitualment en quatre eixos, els quatre 
punts cardinals, tot i que també poden tenir altres formes. 
La seva funció pot anar des d’element purament decoratiu, 
fins l’ús d’aquest en la meditació. També és utilizat en 
l’oració, o fins i tot com a mitjà de sanació i/o desenvolupament mental o espiritual. Al 
taller realitzem aquestes representacions esquemàtiques i simbòliques del macrocosmos i 
microcosmos des de models hindús, tibetans, asteques,etc.

 Desenvolupament emocional.

 Conèixer els principis bàsics de la meditació.

 Reutilització i reciclatge de materials. 

nous coneixements fent més ric el seu treball o la seva quotidianeitat. 

 Formació al voltant de la fotografia com a mitjà utilitari en el nostre àmbit profes- 
 sional i personal.  
 Aprendre a enfortir la nostra capacitat d'emprendre nous projectes, de millorar-los,  
 d'obrir mires, de no tancar portes.

EINES DE CONVIVÈNCIA I ESTRATÈGIES D'ORGANITZACIÓ
Aquest taller té com a objectiu que els participants es reconeguin com a éssers múltiples 
i complexos en permanent interrelació amb els altres. Es fan servir eines a nivell teòric i 
pràctic que permeten incrementar la comprensió de la complexitat humana i per tant 
acceptar la nostra pròpia complexitat. S'exerciten una sèrie d'estratègies en funció del 
benestar individual i de l'entorn, així com estratègies relacionals, dedicades a la quotidia-
nitat i acceptar  les nostres diferències. 

 Desenvolupament d’estratègies organitzatives pel benestar. 

 Educació emocional per descobrir la vàlua de tot ésser humà

FOTOGRAFIA:UNA EINA ÚTIL
El taller es desenvolupa a partir dels coneixements bàsics de 
la fotografia, a través d’aquests obrim una porta més per 
aprendre a encaixar cada disciplina artística a les nostres 
necessitats o mitjans d'expressió. A través del taller s’ajuda 
a redescobrir la creativitat de la fotografia, a escollir 
l’enquadrament o la composició, la il·luminació i tots els 
aspectes tècnics que l'envolten. Així, podren aprofitar nous 
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CULTURA I LLEURE

BODY ART I PERFORMANCE
Aquest taller “teòric-pràctic” es proposa per tal de fer un 
estudi sobre el Body Art i el Performance, conèixer els seus 
principals exponents i obres més rellevants. Pretenem gene-
rar un espai on el participant realitzi les seves pròpies pro-
postes a partir del que s'ha estudiat sobre aquests movi-
ments. El desenvolupament dels tallers es realitza en dues 
parts: una teòrica, que es el resultat de la investigació que 
realitzen els assistents, i l'altra part es de tipus pràctic, on els participants fan les seves 
pròpies propostes prenent com a referent les bases d´aquest moviment.

 Conèixer els fonaments conceptuals del Body Art i el Performance.

 Analitzar la importància del cos com a eina pictòrica i escultòrica en el món de l’art.

 Realitzar propostes artístiques individuals i col·lectives.

RISOTERÀPIA
Taller on s’ajuda a alliberar les tensions, per mitjà d’una explosió de riure, a traves de 
tècniques com: l’expressió corporal, el joc, la dansa, exercicis respiratoris, massatges, 
tècniques per riure, relaxació... Amb la risoteràpia podem obrir la nostra capacitat de 
sentir, d’estimar, d’imaginar. A través de l’expressió de les emocions podem assolir el 
riure, de forma natural i sana; riure com a fi en sí mateix. Son ben coneguts els beneficis 
que pot aportar un riure franc i sincer, una rialla que permet mantenir l’alegria i el bon 
humor malgrat que les dificultats siguin grans.

 Aprendre a reconèixer i expressar les pròpies emocions i les dels altres.

 Fomentar actituds de desinhibició, distensió i relaxació millorant el bon humor.

 Millorar la confiança i cohesió del grup a través del contacte físic.

JOCS DEL MÓN 
Deixant de banda la part purament lúdica i de distensió, el joc és una activitat fonamental 
pel correcte desenvolupament de l'ésser humà, a part de ser una de les millors eines 
d'aprenentatge i socialització.A través del joc es pot aconseguir treballar des de la cohesió 
grupal fins a problemes personals individuals, que des d'altres branques de la intervenció 
social, poden quedar en accions trunques. Com a curs aquesta sèrie de tallers interrelacio-
nats faciliten eines i jocs que s’apliquen en l’àmbit personal. S'aprèn teoria i pràctica de 
jocs per a diferents edats, així com la fabricació de jocs i joguines amb materials reci-
clats.

 Ampliar els coneixements d´altres cultures.

 Aprendre a comunicar mitjançant el joc, la comicitat, la improvisació i el riure.
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GENT GRAN

EL BARRI, AHIR I AVUI

L’objectiu d’aquest taller és oferir un espai de reconstrucció 
del context urbà, social i familiar, a través de les arts plàsti-
ques. Es treballa bàsicament dos moments, l’ahir, la percep-
ció dels participants sobre el barri, la seva població, les 
migracions, la postguerra, l'ús de l'espai públic,etc, i l’avui:  
la transformació urbana del territori, especialment viària, 
els canvis en la població, la necessitat de reprendre l'ús de 

ENTRAMATS DE LA MEMÒRIA
Taller de reconstrucció de la memòria a partir de la creació: aborda l'aproximació sensible 
dels participants, la recuperació de la memòria individual i col·lectiva a través de proces-
sos creatius, activitats plàstiques i de escriptura. Paral·lelament es realitzen activitats de 
tancament d'experiències, en el cas que es presentin casos no tancats i s'exerciten habili-
tats de comunicació i escolta en funció d'acceptar les diferències i negociar els conflictes 
que puguin presentar-se.

 Donar les eines bàsiques necessàries en educació emocional.

 Exercitar el record i  la memòria.

 Aprendre a enfortir la nostra capacitat d'emprendre nous projectes i reptes.

l'espai públic, etc. Es treballa sobre la base de dibuixos, pintura, collages i fotografies, 
preses pel mateixos participants i / o disponibles en els diferents organismes i entitats 
dels districtes o de la ciutat.

 Construir coneixement d'acord amb una experiència col·lectiva.

 Crear un espai de debat que fomenti la mirada crítica i la capacitat de pensar per  
 si mateixos.

CULTURA A L’ABAST
Aquest taller està dirigit a persones que tenen cert nivell d'instrucció i que per tant no 
necessiten els coneixements que una escola d'adults els podria donar, però la possibilitat 
d'aprendre i estar en contacte amb temes d'actualitat i cultura general els brinda satisfac-
ció. El taller es presenta aleshores com un espai de reflexió on s'introdueixen diversos 
aspectes de cultura general com la història, la geografia, l'actualitat, la poesia, les arts 
plàstiques, la música, etc. Com que és un espai compartit es treballa en forma de cercle, 
es busca el coneixement col·lectiu, la discussió, l'intercanvi i el diàleg.

 Realitzar sortides culturals per la ciutat per tal d’incentivar a la població al coneixement  
 i la descoberta cultural.   
 Crear un espai de debat que fomenti la mirada crítica i la capacitat de pensar per  
 si mateixos.                         
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