
CATÀLEG DE TALLERS I ACTIVITATS DE LA REGIDORIA 
DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE SA POBLA.



En aquest taller aprendràs a treballar la ceràmica. Amb les 
tècniques de modelatge i torn podràs crear peces diverses i 
experimentar amb esmalts i acabats diferents. 
Dies i hora: dimarts de 17.30 h a 19.30 h i 19.30 h a 21.30 h.
Places per grup: 5 persones
Preu: 45 € mensuals

TALLER DE
CERÀMICA 
AMB TORN 
I MODELATGE

Can Planes
espais d’art i cultura



Aquest taller és una aproximació al treball de la ceràmica 
amb els infants. El coneixement de les textures i de les 
formes permet treballar les habilitats creatives i motores.
Dies i hora: dimecres de 17.00 h a 18.00 h
Places per grup: 5 persones
Preu: 30 € mensuals

TALLER DE
CERÀMICA 
PER A INFANTS 

Can Planes
espais d’art i cultura



En aquest taller treballarem diferents tècniques de dibuix, 
des de les més bàsiques a les més avançades. 
Dies i hora: dimarts de 17.00 h a 18.00 h (infants),
         dimarts de 18.30 h a 20.00 h. (nivell mitjà)
Places per grup: 8 persones
Preu: 35 € mensuals (Infants) i 50 € mensuals (nivell mitjà)

TALLER DE
DIBUIX

Can Planes
espais d’art i cultura



En aquest taller aprendràs diferents tècniques de tractament 
de la fusta i restauració de mobles antics. Porta el teu moble i 
el deixaràs nou.
Dies i hora: dijous de 17.00 h a 19.00 h
Places per grup: 8 persones
Preu: 40 € mensuals

TALLER DE
RESTAURACIÓ
DE MOBLES

Can Planes
espais d’art i cultura



En aquest taller millorarem la capacitat de dibuix al natural 
treballant diferents postures llargues i curtes. 
Aquest taller és una sessió lliure. 
Dies i hora: dissabtes d’11.00 h a 13.00 h.
Places per grup: 8 persones
Preu: 10 € per persona i sessió

SESSIÓ DE
DE DIBUIX AMB 
MODEL EN VIU

Can Planes
espais d’art i cultura



En aquest taller aprendràs diferents tècniques de gravat des 
de les més bàsiques a les més avançades.
Dies i hora: dimecres de 18.00 h a 20.00 h.
Places per grup: 5 persones
Preu: 50 € per persona 
Inclou materials i eines, llevat dels papers i les planxes.

TALLER DE 
GRAVAT I 
TÈCNIQUES 
D’ESTAMPACIÓ

Can Planes
espais d’art i cultura



Estampa mitjançant la serigrafia. Personalitza les teves 
camisetes, fes cartells o decora casa teva amb diferents 
tècniques de la serigrafia. 
Dies i hora: dilluns de 18 h a 20 h.
Places per grup: 6 persones
Preu: 50€ per persona

TALLER
DE SERIGRAFIA
ARTÍSTICA

Can Planes
espais d’art i cultura



Dins de l'activitat, podràs aprendre quines eines, tècniques i 
materials s'utilitzen, i podràs portar a la pràctica la confecció 
de peces al torn. 
Dies i hora: dijous de 19 h a 20.30 h.
Places per grup: 5 persones
Preu: 40€ mensuals

TALLER DE
TORNEJAT
EN FUSTA

Can Planes
espais d’art i cultura



Amb aquest taller aprendràs les nocions bàsiques,així com 
els coneixements necessaris per retocar i millorar les teves 
fotografies amb el Photoshop. 
Dies i hora: Dimarts de 19.30 h a 21 h.
Places per grup: 5 persones
Preu: 45€ mensuals

TALLER
DE RETOC DE 
FOTOGRAFIA 
DIGITAL

Can Planes
espais d’art i cultura



Amb aquest taller aprendràs com fer fotografia de producte 
per a una botiga en línia i com amb un mòbil i una bona il·lumi-
nació podem aconseguir molt bons resultats per a Instagram. 
Dies i hora: dijous de 19.30 h a 21 h.
Places per grup: 5 persones
Preu: 45€ mensuals

TALLER DE
FOTOGRAFIA DE
PRODUCTE, PER A 
WEB i XARXES

Can Planes
espais d’art i cultura



Amb aquest taller entapissam de nou i restauram la 
tapisseria existent. Cada alumne treballa la seva peça.
Dies i hora: dimecres de 18.30 h a 20 h.
Places per grup: 5 persones
Preu: 45€ mensuals

TALLER DE
TAPISSERIA

Can Planes
espais d’art i cultura



Aquest taller específic per a públic infantil consta de 
sessions independents que combinen arts plàstiques i 
escèniques on treballarem psicomotricitat i habilitats 
manuals-plàstiques-artístiques.
Dies i hora: dissabte d’11 h a 12 h.
Places per grup: 5 persones
Preu: 30€ mensuals · una sessió 10€

TALLER DE 
PINTURA 
CREATIVA
PER NINS I NINES

Can Planes
espais d’art i cultura



Investigació del moviment,experimentació amb la dansa 
en l'espai, temps i les nostres interaccions.
Dies i hora: dijous de 19.30 h a 21 h.
Places per grup: 5 persones
Preu: 45€ mensuals

TALLER DE
DANSA
CONSCIENT

Can Planes
espais d’art i cultura



La pintura abstracta com estudi d´experimentació i 
construcció simbòlica.
Partir d´una superfície en blanc i construir una nova realitat.
Dies i hora: dimarts de 19.30 h a 21 h.
Places per grup: 5 persones
Preu: 45€ mensuals

TALLER DE
PINTURA
ABSTRACTA

Can Planes
espais d’art i cultura



En aquest taller aprendràs a dominar el mil·lenari art dels 
escacs: estratègia i psicologia. Un joc que requereix concen-
tració, memòria visual i estructuració de l’espai.
Dies i hora: dimecres de 19.00 h a 20.00 h
Places per grup: màxim 8 persones
Preu: 20 € mensuals per persona (altres germans 15 €)
Altres opcions: 
El taller es pot realitzar ‘on line’.
El taller es pot realitzar en anglès.
Altres dies i hores a convenir.

TALLER 
D’ESCACS



En aquest taller aprendràs a fomentar la creativitat, la comuni-
cació i l’expressió corporal; mitjançant els diferents estils de 
teatre.
Dies i hora: infantil (de 6 a 11 anys) dimecres de 19.00 h a 20.00 h
         juvenil (De 12 a 18 anys) dimarts i dijous 19.00 h a 20.30 h
                         adult (més de 18 anys) dimarts i dijous 20.30 h a 22.00 h
Places per grup: màxim 10 persones
Preu: infantil 30 €, juvenil 30 € i adults 40 €

TALLER 
DE TEATRE



Des de l’Ajuntament de sa Pobla es potencia la creació i 
l’expansió de la cultura i el coneixement amb aquesta propos-
ta de tallers, monogràfics i sessions, sota el nom d’ActivArt. 
Aquesta proposta pretén atreure tant a un públic en general 
com a públic més especialitzat.

Tota la informació i reserves a:

canplanesdinamic@gmail.com

Arxiu Municipal 
674 120 069



Arxiu Municipal 
de sa Pobla
Divendres, 20 de novembre a les 19 h,
presentació del llibre: "LLENGUA, TERRA, PÀTRIA I NACIÓ.
L’evolució de la consciència lingüística i etnocultural entre 
els cristians de l’illa de Mallorca (s.XIV-XVII), d’Antoni Mas, 
Historiador i professor de la UIB.

Visita guiada a l’albufera.
La memòria històrica dels anglesos i l’albufera.
Dies i hora: dia 14 de novembre, de 9.30 h a 13.30 h
Trobada a les 9.15 h, al pont de ferro
Places limitades

Visita guiada a les cases de Talapi.
Dies i hora: Desembre. Data pendent de concretar.
Places limitades

Informació i inscripció:  arxiumunicipal@sapobla.cat
Telèfons: 674 120 069 / 674 120 018



Ajuntament de sa Pobla
Regidoria de Cultura

Ateses les circumstàncies provocades per la 
COVID-19, els tallers podran suspendre’s. Per 
garantir les màximes garanties de qualitat i higiene, 
seguint les indicacions sanitàries cal rentar-se les 
mans abans i després de cada taller, cal portar 
màscara i mantenir les distàncies de com a mínim 
1,5 metres entre l’alumnat i el professorat.

Màscara
Porta sempre màscara

cobrint totalment
el nas i la boca.

1.5 Metres
Mantén una distància

mínima entre les persones.

Mans netes
Fes-te netes les mans sovint,
amb aigua i sabó o solució

hidroalcohòlica.


