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ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE 
MÓRA LA NOVA         PROGRAMACIÓ GENERAL  
((((( Des de 1973 ))))                              CURS 2019-2020 

 

 
1.CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 
 

    L’escola d’arts plàstiques i disseny de  Móra la Nova , amb una antiguitat de més de 40 
anys dedicada a l’ensenyament de l’art, ha passat de ser un col·lectiu d’aficionats l’any 
1973 a ser reconeguda per la Diputació de Tarragona l’any 1984 i, el 1990 quedar adscrita 
a la prestigiosa escola Llotja de Barcelona. 
 
    Actualment és un centre concertat pel Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya on s’imparteixen en llengua catalana cicles formatius oficials amb titulació 
homologada. 
 
   Paral·lelament es desenvolupen estudis lliures monogràfics de pintura, dibuix, ceràmica, 
escultura , esmalts, història de l’art, anglès i decoració .També s’organitzen  tallers per a 
nens i es participa en activitats d’àmbit local o comarcal . 

 

2. OBJECTIUS GENERALS 
 
 Desenvolupar la tasca artística en l’àmbit comarcal i intercomarcal. 

 Orientar a tots aquells que tinguin o vulguin adquirir dots de creació i habilitats 
artístiques en qualsevol disciplina plàstica. 

 Fomentar la capacitat d’investigació en el camp de l’art. 

 Apropar i comentar la realitat cultural més propera i actual. 

 Formar professionals que puguin incorporar-se al món laboral. 

 Fomentar la coneixença de tots els integrants del centre mitjançant el treball en equip 
del Projecte comú de centre. 

 Organitzar actes o events que generin debats intervencions del mim de l’art en el 
territori. 

 
3.DRETS I DEURES DE L’ALUMNE 
 

 Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures. 
 L’assistència a classe és obligatòria per aquells alumnes que cursin estudis oficials 

 Cal portar el material necessari pel desenvolupament de cada exercici. 

 El material del centre s’utilitzarà amb el màxim respecte per tal de  garantir la seva 
conservació. 

 L’alumne gaudirà de 20 minuts d’esbarjo per cada 3 hores lectives. 

 La relació professor - alumne es basarà en el mutu respecte i es fomentarà 
especialment el diàleg constant i directe entre tots dos. 

 L’alumne pot expressar les seves queixes o suggeriments parlant directament amb el 
professor corresponent o el seu tutor. 

 Tots els integrants de l’escola han de conèixer la normativa disciplinaria i de 
funcionament del centre. 
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4. EQUIP DIRECTIU  
 

  DIRECCIÓ ………………………………………...…….........  Rosa Pere 

  SECRETARI I CAP D’ESTUDIS……………….…........  Albert Lleberia 

  COORDINADOR DELS CICLES DE CERÀMICA…..  Jordi Balart 

  COORDINADORA DELS CICLES D’ESMALTS…....  Rosa M. Pere 
 

 

5. HORARI DE SECRETARIA 
 
 Matins: Dimarts i dimecres de 9,00 a 13 h  

 Tardes: Dilluns,dimarts, dimecres i dijous de 15 a 20 h 
             Divendres de 15 a 19.20h 
              

 Tel. 977 40 05 23  

 Web: http://webfacil.tinet.cat/escolartmoralanova 

 A/e : e3009527@xtec.cat 

 Facebook : Escola Artdisseny Moralanova 

 Instagram: escolartmoralanova 
 

 

6. CONSELL ESCOLAR  
 

 DIRECCIÓ ...............................................  Rosa Pere 
 SECRETARI …………………..……………..………          Albert Lleberia 

 PERSONAL NO DOCENT .........................   Montse Mora 

 REPRESENTANT  AJUNTAMENT ............   Míriam Vinaixa 

                              

 REPRESENTANTS DELS ALUMNES .....................        Esther Garcia 
                                                                                                  Adrià Sentis 

         Pilar Clavero 
   

 REPRESENTANTS DELS PROFESSORS.................         Rosa M. Pere 
         Rosa M. Avante 
         Íngrid Caba 

           

7. TUTORS DELS CURSOS 
 

 1R CURS CFGM DECORACIÓ CERÀMICA ....................  Jordi Balart 

 2N CURS CFGM DECORACIÓ CERÀMICA  ……..............   Rosa M. Avante 
 

 1R CURS CFGS CERÀMICA…………………………................  Rosa M. Avante 

 2N CURS CFGS CERÀMICA……………………...............…….  Íngrid Caba 
 

 1R CURS CFGM ESMALTS SOBRE METALL..................   Albert Lleberia 

 2N CURS CFGM ESMALTS SOBRE METALL..................   Rosa M.Pere 
 

 1R CURS CFGS ESMALTS AL FOC SOBRE METALL..........Rosa M.Pere 

 2N CURS CFGS ESMALTS AL FOC SOBRE METALL......... Íngrid Caba 
 

http://webfacil.tinet.cat/escolartmoralanova
mailto:e3009527@xtec.cat
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8. CLAUSTRE DE PROFESSORS  
 

 Dilluns, de 17 a 18h. reunió del claustre 
 

 Rosa M. Avante Papaseit 

 Natalie Rebekah Beaumont 

 Jordi Balart Papaseit 

 Íngrid Caba Piñol 

 Rosa M. Pere Fort 

 Isabel Torres Ferrer 

 Albert Lleberia Calanda 

 
 Montserrat Mora (Administrativa) 

 

 L’HORARI DE VISITA AMB CADA PROFESSOR S’ACORDARÀ PREVIAMENT VIA TELEFÒNICA 
 

        PROFESSOR                                                                            MÒDULS IMPARTITS  

 

 ROSA  M. AVANTE  PAPASEIT 

 
DECORACIÓ CERÀMICA 

 VOLUM  

 MOTLLES 

CERÀMICA ARTÍSTICA 
 VOLUM  

 MOTLLES 

ESMALTATGE SOBRE METALL 
 VOLUM 

ESMALTS ARTÍSTICS AL FOC SOBRE METALL 
 MODELATGE  I MAQUETISME 

 

 ESCULTURA MONOGRÀFICS 

 ESCULTURA INFANTIL I JÚNIOR 

 DIBUIX INFANTIL 

 CERÀMICA INFANTIL 
 

 

 NATALIE REBEKAH BEAUMONT 

 

 ANGLÈS TÈCNIC  DECORACIÓ CERÀMICA 

 ANGLÈS TÈCNIC  CERÀMICA  ARTÍSTICA 

 ANGLÈS MONOGRÀFICS 
 

 

 JORDI BALART PAPASEIT 

 
DECORACIÓ CERÀMICA 

 TALLER  

 MATERIALS I TECNOLOGIA   

CERÀMICA ARTÍSTICA 
 TALLER  

 MATERIALS I TECNOLOGIA  
  

 OBRA FINAL/ PROJECTE INTEGRAT 

 CERÀMICA MONOGRÀFICS 

 CERÀMICA JÚNIORS 
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 ÍNGRID CABA PIÑOL 

 
DECORACIÓ CERÀMICA 

 DIBUIX ARTÍSTIC 

 DIBUIX TÈCNIC 

 MITJANS INFORMÀTICS 

 PROJECTES DE DECORACIÓ CERÀMICA  

CERÀMICA ARTÍSTICA 
 DIBUIX ARTÍSTIC 

 DIBUIX TÈCNIC 

 MITJANS INFORMÀTICS 

 PROJECTES DE CERÀMICA ARTÍSTICA 

ESMALTATGE SOBRE METALL 
 DIBUIX ARTÍSTIC I COLOR 

 DIBUIX TÈCNIC (INFORMÀTICA) 

ESMALTS ARTÍSTICS AL FOC SOBRE METALL 
 DIBUIX ARTÍSTIC I COLOR 

 DIBUIX TÈCNIC (INFORMÀTICA) 
 

 OBRA FINAL/ PROJECTE INTEGRAT 

 DIBUIX MONOGRÀFICS 

 DECORACIÓ- CHIC  MONOGRÀFICS 

 PINTURA  MONOGRÀFICS 

 PINTURA JÚNIOR 

 DIBUIX INFANTIL I JÚNIOR  
 

 

 ALBERT LLEBERIA CALANDA 

 
DECORACIÓ CERÀMICA 

 HISTÒRIA DE L’ART I LA CERÀMICA 

 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL  

CERÀMICA ARTÍSTICA 
 HISTÒRIA DE LA CERÀMICA 

 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL  

ESMALTATGE SOBRE METALL 
 HISTÒRIA DE LA JOIERIA I L’ORFEBRERIA 

 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL  

ESMALTS ARTÍSTICS AL FOC SOBRE METALL 
 HISTÒRIA DE L’ART I L’ESMALT 

 ANÀLISI DE L’OBRA  

 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 
  

 FORMACIÓ EN L’EMPRESA 
 

 

 ROSA M. PERE FORT 

 
ESMALTATGE SOBRE METALL 

 TALLER D’ ESMALTS 

 PROJECTES D’ESMALTS 

ESMALTS ARTÍSTICS AL FOC SOBRE METALL 
 TALLER D’ ESMALTATGE 

 PROJECTES D’ESMALTS ARTÍSTICS 

 

 OBRA FINAL/ PROJECTE INTEGRAT 

 ESMALTS MONÒGRÀFICS 

 ESMALTS IN FANTIL I JÚNIOR 

 

 ISABEL TORRES  FERRER 

 

 PINTURA INFANTIL 

 DECORACIÓ –CHIC MONOGRÀFICS 

 



 5 

9  .  NORMATIVA INTERNA DEL CENTRE 
 

1.  Les classes començaran puntuals.  
 

2. NO ES PODRÀ ACCEDIR A L´AULA TRANSCORREGUTS 10 MINUTS I A CRITERI DEL 
PROFESSOR. 
 

3. Cal respectar l’horari de les classes oficials i lliures ocupant les aules corresponents. 
 

4. No es podrà assistir als taller lliures de l’especialitat oficial que s’està cursant. 
 

5. Al mes de juliol es farà l’abonament de la meitat de la matrícula dels cursos oficials i de 
forma optativa pels cursos monogràfics 
 

6. Cal mantenir i netejar les eines , els  estris i el lloc de treball a l’ acabar la classe . El mal ús 
de les eines i els materials comporta unes despeses que en res beneficien a l’escola ni als 
seus alumnes. 

 
7. Després de sonar el timbre l’aula es tancarà en un quart d’hora . Cal preveure les tasques 

que es comencen i l’estona necessària per netejar-ho tot en les darreres hores de classe. 
 

8. L‘escola s’afegeix a la campanya de reciclatge de l’ajuntament de Móra la Nova .Trobareu 
contenidors separats de paper, rebuig i plàstic  a cada aula i al passadís. 

 
9. Si consulteu un llibre o revista retorneu-lo al lloc després de fer-lo servir. 

 
10. Per tal d’evitar la seva pèrdua no es pot treure de l’escola cap llibre, o revista  sense que 

quedi anotat per un professor. 
 

11. Els tallers de la planta baixa i esmalts no estaran oberts sense la presència del professor 
 

12. Les peces acabades dels tallers d’esmalts , escultura i ceràmica no es prendran fins que els 
professors les hagin mesurat i  s’hagin pagat. Totes les peces per curs s’han d’abonar, 
encara que el resultat no sigui el satisfactori i a criteri del professor. 
 

13. Els deutes pendents s’abonaran cada fi de mes. No es podrà subministrar material nou fins el 
seu pagament. 
 

14. Les peces de menys de 4 cm es cobraran per unitat en funció del preu de cada taller. 
 

15. L’escola és un centre d’aprenentatge, no un taller propi, cal fer-ne un ús prudent. 
 

16. L’alumne es farà càrrec d’un terç de les despeses derivades del cost econòmic per un mal ús 
o trencament accidental de les eines o equipaments del centre. 

 
17. A l’ acabar el curs, es prega a tothom que s’emporti els seus treballs i estris. L’escola no es 

farà responsable de qualsevol deteriorament o pèrdua. 
 

18. L’assistència a l’assemblea general es obligatòria per tot l’alumnat oficial i lliure. 
 

 
TALLERS  D’ESMALTS   /   CERÀMICA  /   ESCULTURA 

 
19. Per carregar  i  coure al forn d’esmalts o ceràmica  és necessària  la supervisió inicial dels 

professors. 
 
20. Les peces d’esmalts que estan en procés d’assecat no es podran tocar sense el permís dels 

professors. 
 

21. Per problemes d’espai durant l’hora de classe infantil no hi hauran més alumnes a l’aula. 
L’edat mínima seran 8 anys pel taller d’esmalts. 

 
22. Són d’obligat compliment les normes de seguretat i higiene en la manipulació de productes 

tòxics , així com en el treball amb determinades màquines o eines. 
 

23. Per respecte als altres companys hem de deixar les eines ben netes i al seu lloc. 
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24. L’escola proporciona el fang de les pasteres per treballar, les pastilles s’hauran de pagar. 

 
25. No feu servir la pica per a rentar les restes d’escaiola o de fang, ja que s’embussa . 

 
26. Per motius d’higiene i seguretat no és permès de menjar als tallers ,ho podeu fer a l‘entrada i 

al pati procurant que l’horari coincideixi amb el de l’esbarjo . 
 

27. Les eines i materials d’aquests tallers no es podran treure del centre. 
 

 
TALLER DE PINTURA 

 
28. Cal reciclar l’aiguarràs , i  els colors secs de la paleta els llençarem a la paperera, mai a la 

pica. 
 

 
TALLER DE DIBUIX / INFORMÀTICA 

 
29. Abans d’instal·lar ,configurar o manipular qualsevol cosa  de l’ordinador caldrà el vist-i-plau 

dels professors.  
 

30. Cada alumne disposarà a l’ordinador i a dibuix de carpeta pròpia i un llapis USB on guardar 
els treballs, ja que l’ordinador no conserva cap arxiu en tancar la sessió 
 

31. Internet no  ha de tenir ús lúdic ni mal ús per part de l’alumne 
 

 

***L’incompliment de la normativa interna així com la manca de respecte envers professorat 
o altre alumnat es considera falta greu i pot ser motiu d’expulsió del centre. 

 
 
 
9A. NORMATIVA DISCIPLINÀRIA 
 
El centre es regeix per la llei del Departament d’Ensenyament 12/2009 de 10 de juliol  

 

 

 

Article 37. Faltes i sancions relacionades amb la convivència  
1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes 
següents: a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres 
membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que 
atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. b) L’alteració injustificada i greu del 
desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriorament greu de les dependències o els 
equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de 
personalitat en actes de la vida escolar. c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin 
ésser perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes. d) La comissió reiterada d’actes contraris a les 
normes de convivència del centre.  
2. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin discriminació per raó de gènere, 
sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de considerar 
especialment greus.  
3. Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades per l’apartat 1 són la 
suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o la suspensió del dret 
d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel 
temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabili tació 
definitiva per a cursar estudis al centre.  
4. Entre les conductes contràries a la convivència que han de constar a les normes d’organització i 
funcionament de cada centre hi ha d’haver, si més no, totes les que tipifica l’apartat 1, quan no siguin de 
caràcter greu, i també les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. 53 Article 38. 
Responsabilitat per danys Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les 
instal·lacions o el material del centre o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que 
hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, 
als pares o als tutors, en els termes que determina la legislació vigent. 
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Tipificació de les conductes contràries a la convivència i sancions al nostre institut 

A banda de tenir tipificades totes les Conductes Contràries a les Convivències (CCC), el nostre institut 
considera que, tenint en compte que els/les tutors/es són les persones que millor coneixen a cadascú del 
seu alumnat així com les seves famílies i les seves situacions particulars i amb la finalitat de poder aplicar 
correctament el que preveu el punt 3 de l'article 24 del decret d'autonomia dels centres educatius així com 
els possibles processos de mediació, han de ser les persones que liderin els processos sancionadors en cas 
de CCC's lleus i greus i assessorin a l'equip directiu en el cas de les molt greus. 

a) Són considerades conductes contràries a la convivència (en endavant CCC) de caràcter lleu els 

actes que alteren lleugerament l'activitat escolar, els retards o absències injustificats, la lleugera deterioració 
de dependències o material, els actes d'indisciplina, falta de respecte i ofensa no greus: 

1. Cinc faltes d'assistència i/o retards sense justificar. 
2. Menjar o beure en l'aula 
3. Interrompre la classe reiteradament 
4. Fer servir vocabulari insultant i/o groller. 
5. Embrutar el centre ( papers, pintades, pupitres…) 
6. Crits, carreres, baralles en els passadissos 
7. Portar telèfons mòbils, MP4 o semblants en qualsevol activitat del centre,sense donar-li el 
ús adecuat, ja sigui dintre o fora del centre.. 
8. No portar el material adient. 
9. No presentar els deures i treballs assignats pel professorat. 
10. Abocar-se a les finestres amb la intenció de molestar al veïnat o persones que passen pel 
carrer. 
11. Fer malbé de manera intencionada el material del Centre. 
12. No participar, sense motiu i/o justificació, en les sortides i/o activitats oficials programades 
pel centre. 
13. Copiar durant els exàmens. 
14. Quedar a les aules o altres espais que no estiguin autoritzats, o en altres moments no 
autoritzats 

 
Sancions: El professor que ha vist cometre la falta lleu farà una amonestació oral o en cas de necessitar-ho 

un full d’incidències del què donarà còpia a l'alumne, al tutor i al coordinador de cicle. La falta lleu és 
sancionada pel tutor al rebre l’amonestació escrita feta pel professor. 

Al sumar un/a alumne/a cinc amonestacions escrites, es considerarà comesa una CCC greu i es 

prendran les mesures corresponents. 

Les CCC de caràcter lleu prescriuen als tres mesos. 

No obstant, l’alumne tindrà l’oportunitat de paralitzar aquest procés sancionador si modifica la seva 

conducta i realitza les activitats o treballs específics acordats amb el/la tutor/a i la seva família. 

 

b) Són considerades CCC de caràcter greu: 

1. Reiteració de cinc faltes lleus. 

2. Insults greus 

3. Amenaces 

4. Faltes de respecte a qualsevol membre de la comunitat educativa. 

5. Desobeir qualsevol professor o personal d'administració i serveis 

6. Absentar-se del centre sense permís 

7. Ocultació de documents acadèmics 

8. Fumar (No tabac) en tot el recinte del centre i/o en activitats del centre fora de 

l’institut. 

9. Causar desperfectes en la infraestructura i instal·lacions 

10. Suplantar la identitat d'un altra persona 

11. Alteració de l'ordre de manera reiterada. 

12. No dir la veritat, mentir o manipular la informació, a requeriment dels professors/es, 

davant de qualsevol fet important que afecti el normal funcionament del Centre. 

13. No complir, de manera intencionada, una sanció lleu imposada. 

14. Llençar qualsevol objecte per finestres de les classes o per la tanca del pati 
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Sancions: Comesa una d’aquestes CCC, l’alumne rep directament l’amonestació escrita 

seguint el mateix protocol que a les faltes lleus i es prendran les mesures següents: 

  

 Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries del 

centre. 

 Realització de treballs específics en horari lectiu i no lectiu. 

 Suspensió del dret d'entrar a la classe on s'ha comès la falta per un període màxim de 

tres dies 

 

 

En cas d’expulsió de l’aula, que sanciona directament el professorat responsable en aquell 

moment de l’alumnat, les altres tres possibles sancions, correspon aplicar-les al/a la tutor/a. 

Les CCC de caràcter greu prescriuen als 4 mesos. 

Si aquesta conducta es repeteix pot comportar la comissió d’una CCC de caràcter molt greu i 

es prendran les mesures corresponents. 

 

c) Són considerades faltes molt greus  

1. Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a 

altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i 

els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

2. L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del 

centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació 

o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de 

la vida escolar. 

3. Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a 

la salut, i la incitació a aquests actes. 

4. La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 

 

 

Sancions: Comesa una d’aquestes faltes, el professor que ha vist els fets o s’ha assabentat del 

què ha passat, o el tutor en cas d’acumulació de greus, fa l’amonestació escrita i li dona al 

tutor i al coordinador de cicle. El tutor, escoltada la persona que ha fet la comunicació, fa una 

sol·licitud d’obertura d’expedient al cap d’estudis, que pot anar acompanyada de la 

sol·licitud de una sanció cautelar, tenint sempre en compte el que estableix els punts 3 i 4 de 

l’article 24 del decret d’autonomia de centres docents. Amb la sol·licitud d’obertura 

d’expedient s’han d’adjuntar tots els fulls d’incidències que hagi acumulat l’alumne i que 

encara no hagin prescrit. 
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10. LLISTAT DE MATERIALS 
    

 
 
A.   TALLER DE CERÀMICA 
 

 -Una bata per a treballar. 

 -Una capsa per posar les eines. 

 -Una tovallola vella. 

 -Un joc d’eines de plàstic,marca JOVI. 

 -Una esponja. 

 -Una agulla d’estendre roba ,de fusta. 

 -Un paquet de bosses de la brossa. 

 -Un parell de guants de goma. 

 -Un pinzell del 12 ,un pinzell del 8  i una paletina ( per aigua) 

 -Un cubell per posar fang. 

 -Paper per dibuixar i llapis. 

 -Un parell de trossos de roba de cotó, que mesurin 50x50 cm, com a mínim. 
 

 
 
B. TALLER D’ESCULTURA 
 

-    Una bata    
-    Bosses de brossa  

        -    pals de modelar de fusta i buidadors. 
        -   Si assistiu al taller de ceràmica no cal que porteu aquest material. 
        -   Pinzells 
             Per a motlles: cinta americana ampla, acetona pura, 4 rajoles de aprox.   
             35x25cm.un surform (ribot petit) ,un compàs i un retolador permanent 
 

 

C.   TALLER DE PINTURA 
 
        -   Una bata o roba vella per a treballar. 
   
PINTURA A L’OLI 

 Una paleta de pintor de fusta rectangular o ovalada que ja estigui envernissada 

 Draps o paper de cuina per llençar 

 Esència de trementina de litre (substitut d’aiguarràs) No white spirit 

 3 pinzells plans per oli de mànec llarg de més a menys gruixuts. 

 Colors bàsics per pintar  i ordre a la paleta   1.   blanco de titanio     2.   amarillo de cadmio 
medio  3.   ocre amarillo     4.   tierra siena tostada    5.   rojo cadmio    6. carmin de 
garanza    7. azul cobalto    8. azul ultramar    9.    azul de prusia     10 verde esmeralda     
11. tierra sombra  

 Dos teles per oli de mida  8F  ,un pot de vidre baix amb tapa i carbonets per a dibuixar 

 Un bloc mínim A4 de paper de 350gr per fer exercicis a l’oli 

 
 
PINTURA A L’AQUAREL·LA 

 Una capsa d’aquarel·les (no escolar) 

 Tres pinzells d’aquarel·la de mànec curt de més gruixut a més fi. 

 Una esponja o espuma , xinxetes o cinta engomada de paper . 

 Un bloc de paper d’aquarel·la  mínim mida DIN A3. 

D.   TALLER 
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D.  DIBUIX 
    Una carpeta de 50X70cm (opcional)   -Llapis del 2b i 6b o altres numeracions similars  -

Una    goma i una maquineta  

   Una capsa de carbonets   -Un drap de cotó per difuminar   -Una goma tova d’esborrar 
carbó 

 Un bloc de dibuix més gran de DIN A3 o fulls del centre 

 

E   .TALLER D’ESMALTS 
 

 Paper de calc   -Unes tisores de costura    -Llapis goma i llapis de colors 
Paper per a dibuixar i carpeta        -Una  bata     -Una drap de cotó   - Paper  vegetal    -Uns 
pinzells de pel de marta  -Paper de vidre  -Un punxó  -Tot ha de estar  amb el nom de cada 
alumne en una caixa de plàstic  
 

F.  TALLER DECO CHIC  
Unes tisores ,un cutter, 1 pinzell de pèl sintètic d’uns 2 cms,1 pinzell de pèl normal, cinta de 
paper de 2cm, draps de neteja, una baieta, 2 tacos de paper de vidre i gruixut i un fi, ,una 
esponja o un bocí d’espuma, adhesiu de barra, material per apunts. 
 

G.  TALLERS PER A NENS 
 

 Taller de pintura: bata, 1 paleta, 1 caixa per encabir-ho tot, carbonets, 3 pinzells plans 
dels números: 2, 4 i 8, Bloc de dibuix, llapis 2B i 6B. Colors acrílics:  Blanc, groc, 
magenta, blau cyan , blau de prússia     

 Taller de ceràmica i escultura: bata i rotlle de bosses d’escombraries 

 Taller de dibuix:  1 Bloc de dibuix, llapis, colors, retoladors, llapis carbó, goma i regle 

 Taller d’esmalts: Paper de calc   -Unes tisores de costura    -Llapis goma i llapis de 
colorsPaper per a dibuixar i carpeta        -Una  bata     -Una drap de cotó   - Paper  vegetal    
-Uns pinzells de pel de marta  -Paper de vidre  -Un punxó  -Tot ha de estar  amb el nom 
de cada alumne en una caixa de plàstic  
 
 

 
 
 

 11. CALENDARI D’ACTIVITATS I SORTIDES 
 

 
 
SETEMBRE 

 

 Promoció escola . 

 De l’ 2 al 6................ Organització i publicitat del curs 2019-2020 

 Del 2 al 27 …...........  Matriculació curs 2019-2020 alumnat lliure. 

 Del 3 i 6 de setembre.......Preinscripcions a les proves d’accés específiques 

 Dia  5 recuperació de mòduls teòrics, del 3 al 5 recuperació tallers pràctics 

 Dia 9 de setembre..........Avaluació de setembre. 

 Dia 12 de setembre......Inici del curs de grau mitjà  

 Dia 18 de setembre......Inici del curs de grau superior 

 Dia 23........................ Assessorament sobre beques. 

 Dia 24..........................Concurs Fio/Placa  Concurs Fio/ Cartell 

 Dia 25..........................Concurs Talent 

 Dia 30 de setembre..... 09:30 hores.  

    Prova d’accés als cicles formatius per alumnes amb requisits 
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OCTUBRE 

 

           

 Dia 1 …………… Inici dels cursos monogràfics.   

 Dia 2 ....………..Assemblea General 

 Dia 7 ..................Consell Escolar 

 Dia 12.................Festa Nacional 

 Dia 24................Inauguració estand Fira de Móra la Nova.   

 Dia 25…………..Festa local. Fira de Móra la Nova.   

 Dia 26 i 27..........Estand Fira de Móra la Nova 

 
 
 
NOVEMBRE  

 

 

  Dia 1 ............. Festa Nacional 

  Dia 4................Dia de lliure disposició del centre, Festiu 

  Dia 11..............Art i cinema projecció i debat 

  Dia 13..............Sortida Cultural a Riba-roja 

  Dia 20.............. Xerrada Mirada d’artista. 

  Del 25 al 29 de novembre Nadal al Centre (Decoració Centre) 
                     Muntatge pessebre artístic 2019 

   

 
 
 
 
  

      
 

      DESEMBRE 
 

  Dia 4...................Monogràfic express 

  Dies 6 i 8 ...........Festa Nacional 

 Del 9 al 13..........Classes experimentals per a nens 

 Dia 15............   ..Fira de Nadal de Móra la Nova 

 Dia 16.............…1a avaluació. 

 Dia 19............... Festa de Nadal   

 Dia 20............... Lliurament de notes 

 Del 21/12 al 7/1..Vacances de Nadal ( inclosos) 
 

 
GENER 

 

  Dia 13...........Consell Escolar 

  Dia 15.......... Presentació Projecte comú de centre 2018 

  Dia 22.......... Mirada d´artísta. 
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FEBRER 

 

 Dia 10.................Art i Cinema 

 Del 17 al 21...... Xerrades informatives sobre els nostres estudis als IES  

 Dia 25.................Dijous Gras 
 
 
MARÇ 
 

  Primera setmana inscripció proves d’accés 

 Dia 2............. Dia de lliure disposició del centre, Festiu  

  Dia 11.............Monogràfic 

  Dia 16 ............Setmana de Portes Obertes 

  Dia 18.............Concurs de la Deixalleria 

 Dia 26..............Jornada Profes Barcelona 

 Dia 28........ ....Art al carrer 

 Dia 30..............2a Avaluacio 
 

  
 
          ABRIL 
 

 Dia 1................ Sortida a Barcelona 

 Dia 3................ Notes  

 Dia 4 al 13 ...... Vacances Setmana Santa (Inclosos) 

 Dia 14.............. Dia de lliure disposició del centre, Festiu  

 Dia 27................Consell Escolar 
 
 

 
 

 

 
 
MAIG 

 

 Dia 1.................. Festa Nacional 

 Dia 4....................Dia de lliure disposició del centre, Festiu 

 Primera quinzena Proves d’Accés grau mitjà i grau superior 

 Dia 18................ Art i Cinema 

 Dia 27..................Mirada d´Artista 
 

 
JUNY 
  

 Dia 12.................Fi de classes 

 Dia 15 ...............Consell Escolar 

 Del 16 al 18.......Projecte escola per a tot el alumnat 

 Dia 19............... Últim dia lectiu 

 Dia 20............... Final de curs 

 Dia 22 .............. 3a Avaluació i global del curs 

 Dia 29  ……….. Lliurament de notes. 
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JULIOL 
 

 Matrícula cursos oficials. 

 Exposició Projecte 2020 
  

 


