DIBUIX DE
JARDINS I
PAISATGES
és una proposta de

Dies 2, 9,14,16 i 21 de desembre de 2021, a la tarda.
Consulteu programa, preus i descomptes a:
botiga.associaciolera.org
formacio@associaciolera.org . Tel. 672337305

Una proposta de l’associació

QUAN EL PAPER REFLECTEIX LA PROJECCIÓ DE LA REALITAT DEL VERD

Professorat
Carme Farré, paisatgista i biòloga.

Curs d’iniciació en la representació plàstica com a eina del projecte del jardí
o del paisatge. Aquest curs ens permetrà desenvolupar tècniques bàsiques de

Dies, hores i lloc:

representació de jardins mitjançant tècniques com llapis, llapis de color, bolígraf,

Dies 2, 9,14,16 i 21 de desembre de 16 a 20h

tinta i aquarel·la. Aprendrem a desenvolupar l’expressió gràfica del jardí i crear

A l’Institut de Jardineria i Agricultura “Les Garberes”

imatges d’escenes on es reflecteixin els ambients, les formes, els colors i les

Polígon Industrial El Pla de la Bruguera - Carrer de l’Anoia, cantonada Solsonès,

textures.

Castellar del Vallès. Clica aquí per anar-hi amb googlemaps.

Programa:

Curs en col·laboració amb l’Institut de Jardineria i Agricultura

Els materials i les tècniques: dibuix, aquarel·la i tècniques mixtes

Les Garberes, de Castellar del Vallès i amb el suport de Royal

El traç i la representació dels elements del jardí: arbres, arbusts, plantes vivaces,

Talens

paviments, construccions
Monocroms, color i perspectiva atmosfèrica
Dibuixar en planta, secció i vistes
Composició, contrastos i transicions
Material recomanat: escalímetre, regla, llapis grafit, llapis color, bolígraf,
ploma, retoladors, aquarel·la (tres colors primaris o capsa de 12)... Pinzells

Més informació:
formacio@associaciolera.org / Tel. 93 878 70 35 / 672 337 305

d’aigua o de pèl, bloc de dibuix Din A4 (90 g/m2) i paper aquarel·la (120-300 g/
m2).
També disposareu de material per provar.

Inscripcions a botiga.associaciolera.org
Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.

Adreçat a: tècnics municipals, estudiants, professionals i aficionats.

Una proposta de l’associació

Més informació:
Inscripcions i pagaments a botiga.associaciolera.org
Telèfons 672 337 305 / 93 878 70 35 o a formacio@associaciolera.org
Preu curs
Tot el curs
El curs sencer amb
Ecoxarxa

Preus especials1 i 2
230 €

Preu socis/es de L’Era

218,50 €

207 €

161 € + 6,9 hores de l’Ecoxarxa

1. Situacions especials: atur, menor de 25 anys, alumne del cicle formatiu de l’ECA Manresa (cal portar
targeta inscripció a l’INEM / DNI o document acreditatiu).
2. Subscriptors/es de la revista Agrocultura. Indica-ho en la casella de comentaris quan facis la
inscripció.
3. Pots pagar fins a un 30% del preu del curs amb hores de l’Ecoxarxa del Bages, però cal ser-ne
membre (consulta com fer-se’n a: http://abonahora.files.wordpress.com/) i tenir hores disponibles per
a poder fer l‘intercanvi.

Els cursos organitzats per l’associació L’Era compten
amb la col·laboració de l’Escola Agrària de Manresa,
però no reben cap ajut econòmic d’enlloc. Els
ingressos per inscripcions permeten dignificar i
sostenir la feina del professorat i la de l’àrea de
formació de l’entitat organitzadora.
A través dels nostres descomptes intentem facilitar
l’accés a la formació a aquelles persones que tenen
dificultats econòmiques. També són una deferència
als socis/es de L’Era que, amb la seva quota, sostenen
el nostre projecte de difusió i promoció de
l’agroecologia i les energies renovables.

També són projectes de l’associació L’Era:

Condicions:
Si per alguna causa s’hagués de suspendre o ajornar el curs, els diners avançats podran romandre com
a reserva per a inscripcions posteriors, o ser retornats per la via que s’acordi entre l’organització i la
persona inscrita.
Arran de la situació sanitària actual, si la persona inscrita no pot assistir a l’activitat, es retornaran els
diners de la inscripció.
Si realment tens molt interès en fer cursos amb nosaltres i la teva economia no t’ho permet, pots
sol·licitar-nos una beca social, basada en retribució alternativa.

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
www.associaciolera.org | info@associaciolera.org
@associaciolera
Tel. 93 878 70 35

