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De l'11 de juliol al 3 d'agost de 2012

Del 19 de juny al 4 de juliol de 2012
Lloc: Mucbe. Carrer de la Pau, 2 Benicarló

Organitza: Regidoria de Joventut

Places limitades per ordre d'inscripció



II CURS DE DIBUIX ARTÍSTIC AL NATURAL

Presentació
El curs de dibuix pretén donar a conèixer els materials i
les tècniques bàsiques de dibuix, així com una educació
visual que permeta desenvolupar les facultats necessàries
per a representar el món visual mitjançant el llenguatge
gràfic.

Per a qui?
Està adreçat a totes aquelles joves de fins a 30 anys interessats en
explorar el camp del dibuix al natural

Com?
Amb classes magistrals on s’exposen els continguts
mitjançant explicacions i presentacions amb demostracions,
sessions pràctiques a l’aula amb models naturals, sessions
de dibuix al carrer, resolució de problemes en grup, apunts
dels temes tractats i l’exposició dels treballs realitzats
durant el curs.

On i quan?
Són un total de 20h
Sessions de 2,5 hores els dimecres i divendres de 9 a 11.30 h
De l'11 de juliol fins el 3 d'agost de 2012

Programa

1. Introducció a la representació gràfica objectiva
1.1. La composició
1.2. La forma
1.3. La proporció

2. Elements gràfics
2.1. El punt
2.2. La línia
2.3. La taca

3. Materials i tècniques
3.1. Llapis i llapis de colors
3.2. Carbonet
3.3. Clarions i llapis Conté
3.4. Altres: pastels, tinta (amb ploma, pinzell, canya)...

4. Suports. El paper: característiques i tipus.
5. Conservació dels materials. Fixadors.

En cadascuna de les sessions s’integraran pràctiques.

El curs és gratuït i subvencionat per la Regidoria de Joventut, encara
i que els materials necessaris per poder realitzar el curs aniran a càrrec 
de cada participant i s'abonaran el primer dia de classe (15€).

Al finalitzar el curs s’atorgarà un diploma d’assistència i s'exhibiran els 
treballs. 
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