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SUPERPODERS PER
SALVAR EL MÓN
Són diverses les evidències de la transformació del sistema ecològic del món. Els mitjans
s’encarreguen de recordar-nos-les constantment i, no només això, sinó que en patim les
conseqüències sobre els nostres propis cossos. Abans que caiguem en un atac d’ecofatiga, el
fantasma del capità enciam ha reaparegut a l’escola per recordar-nos que “Els petits canvis
són poderosos!”. Ara bé, està jubilat i no ens ha volgut dir quins són els petits canvis que
hem d’aplicar en el present.
Com que anem una mica perdudes, hem contactat amb el mateix grup de 100tifikes de
Thug Life University que l’any passat va investigar sobre els extraterrestres que viuen entre
nosaltres perquè ens assessorin. Resulta que estan descobrint un munt de tècniques secretes
TOPE SENZILLES per desenvolupar els nostres propis SUPERPODERS PER SALVAR EL MÓN! Per
això, aquest any, FACTOR(S) no tindrà una única exposició (perquè això de salvar el món s’ha
d’anar fent una mica cada dia, sabeu?), sinó que dedicarem diferents jornades a descobrir
tota mena de trucs.

08.02.20
NENDO DANGO. Una tècnica ninja!

Amb Gil Mercader (enginyer agrònom) i Paula Bruna (graduada en Ciències Ambientals i artista).
De 11 a 13h a l'Escola d'Arts Plàstiques de Torelló.

Març – juny

ADULTS
Dilluns
20 – 22 h

FOTOGRAFIA INICIAL
Treu el màxim rendiment de la teva càmera digital.

Març
45 €

Dilluns
20 – 22 h

PRÀCTIQUES FOTOGRÀFIQUES
Sortides a l’aire lliure per posar en pràctica totes les funcions de la nostra
càmera reflex digital.

20 i 27 d’abril i
4 i 11 de maig
45 €

Dimarts
18 – 20 h

JOIERIA CREATIVA
Crea la teva pròpia joia en plata mitjançant la tècnica de la cera perduda i
combina-la amb diferents materials reciclables, materials orgànics, paper,
pell, objectes i on ens porti la imaginació. No es requereixen coneixements
previs de joieria.

Del 3 març
al 14 d’abril
67,50 €

Dimecres
15.30 – 17.30 h

CERÀMICA PER A LA 3A EDAT
Iniciació al món de la ceràmica; utilitària, decorativa i artística.

Març – juny
45 €

Dijous
20 – 22 h

DIBUIX DE MODEL
Per a persones de diversos nivells. Aprendre a observar, treballar el ple i el
buit, les proporcions, llums i ombres mitjançant el nu com a model.

Abril – maig
45 €

JOVES

de 1r a 4t d’ESO

Dimecres
17.30 – 19.30 h

FOTOGRAFIA PER A JOVES
Aprenem totes les funcions de la nostra pròpia càmera digital a través
d’exercicis teòrics i pràctics i també investiguem sobre les possibilitats
expressives de la fotografia.

Abril – maig
56 €

Dijous
17.30 – 19.30 h

TALLER DE MODA I VESTUARI PER A JOVES
Entrarem al món del disseny de moda i la confecció de vestuari per
descobrir-ne la seva cara més creativa. Crearem i reciclarem la nostra roba
i ens farem complements.

Abril – maig
56 €

Taller de dissabte

Pròximament anunciarem altres tècniques i habilitats secretes per
desenvolupar encara més superpoders... Estigueu al cas!

FAMILIARS

1 infant +1 adult *

organitza:

Dissabte
14 de març
10 a 13 h

FES LA TEVA MONA DE XOCOLATA
Descobrim els secrets de la xocolata i fem la nostra mona amb el Xocolater
de Taradell.

col·labora:

Horari d’atenció al públic:
laborables de 17 a 20 h

T. 93 850 46 64
eap@ajtorello.cat

*4 € per cada adult o infant de més

Plaça dels Torners, 17 2a planta
08570 Torelló

30 €

www.eapt.cat

