
TALLER DE CERÀMICA ARTÍSTICA (2018-2019)  
 
ON: Aula de ceràmica de l'escola Elisa Badia 
QUAN:  Dijous, de 18.00 a 20.00h 
Son 28 sessions, un total de 56 hores. 
INICI: 8 de novembre 
FI: 13 de juny 
 
Profesora:  Brenda Tarragó 
Preu:  187 € (23.38€/mes x 8mesos) 
 
 
 
Descripció del taller 
 
Aprendrem les tècniques bàsiques i antigues de treballar el fang, també d’altres 
més espontànies i algunes maneres d’acabats que ens permetran decorar les 
nostres peces. A través d'aquest material i trobant-hi la mà de cadascú, 
desenvoluparem les potències creatives amb les pròpies ditades. El taller està 
enfocat de manera que cada alumne pugui profunditzar segons la seva manera 
única de fer les coses, per tant la metodologia es basarà a buscar una línia pròpia 
de feina alhora que entendrem de quin esperit està feta la ceràmica, l’argila, el fang 
i les terres amb les quals treballarem. En aquestes 28 sessions es desmuntaran 
prejudicis, es coneixeran i descobriran les aptituds del grup i s'animarà a la 
creativitat i la diversitat dels punts de vista de cadascú.  
 
Tant l'alumnat que tingui zero coneixements, com aquells que ja hagin tocat 
processos inicials, podran gaudir d'aquesta proposta. 
 
 
 
Continguts 
 
1r BLOC - 9 sessions - comprensió de la matèria - m odelatge - AIGUA 
Es treballarà amb fang de baixa temperatura blanc i gres pigat d'alta temperatura. 
Es parlarà de la tècnica dels xurros, del pessic, de les planxes, dels tipus d'eines 
que tenim i de quines triar, abraçarem l'error que ens ajudarà a entendre millor el 
material amb el que treballem, i experimentarem amb tècniques de modelatge. 
 
2n BLOC - 10 sessions - idea gràfica - secatge - AI RE 
Presentació de la porcellana i el seu enemic, les bombolles d'aire. Es parlarà del 
secatge, de com intervé l'aire i com ens pot ajudar o bé molestar. S'experimentarà 
amb diverses tècniques de decoració, com les incisions i els engalbes. 
 
3r BLOC - 9 sessions - tecnologies - fornades - FOC  
Es tocaran peces de gran format, seguirem aprofundint en les temperatures, 
fornades i coccions, i continuarem treballant amb tècniques de buidatge i 
decoració. Es tancarà el curs amb una posada en comú i comparativa amb la 
primera i última peça per valorar-nos i adonar-nos de l'evolució i el creixement que 
hem viscut en tot aquest procés. 


