
 

 
 

 

 

 

CURSOS I TALLERS D’ESTIU 

 

FOTOGRAFIA EN FAMILIA  (infants de 5 a 11 anys)     NOU 

Horari: dimecres, de 17.30 a 19h 

Data d’inici: 28 de juny 

Data finalització: 12 de juliol 

Sessions: 3 

Preu: 18€ (un infant i un adult) 

Forma de pagament: amb targeta o ingrés al compte del centre  

Tallerista: Marta Arnau 

 

PROGRAMA 

 

Taller familiar on aprendrem jugant i experimentant les possibilitats de la fotografia.  

Sessió 1. Lightpainting: dibuixarem amb llum. Dins d’una habitació fosca, cada nen pintarà 

a l’aire amb una llanterna un dibuix o forma. Farem fotografies digitals on es veurà el dibuix 

que els nens han triat, posteriorment es podran descarregar les fotografies.  

Sessió 2. Fotogrames: es treballarà amb objectes de diferents textures i opacitats, farem 

composicions amb un escàner i ens les endurem a casa. 

Sessió 3. Retrats i mural: ens farem retrats i després un gran mural on pintarem, 

enganxarem fotografies i esdevindrà un gran collage. 

 

OBSERVACIONS 

 

 Cal portar roba còmode.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA 
 
· La inscripció al taller no es fa efectiva fins que es realitza el pagament del mateix. En el cas de fer el pagament en efectiu al banc, es 
disposen de 5 dies hàbils per fer el pagament. En cas contrari, es perdrà la plaça. 
· L'import de la inscripció no es retornarà, excepte per causa justificada (malaltia, accident, canvi d'horari laboral...) i ajuntant un 
justificant, sempre que es comuniqui com a màxim la setmana anterior a l'inici del taller. Per retornar els diners, cal que porteu el 
justificant de pagament. 
· En cas que el centre anul·li un curs o canviï els horaris i siguin incompatibles amb la disponibilitat de l'alumne, es retornarà l'import de 
la inscripció als participants, dins el període d'un mes de la data del tiquet de pagament, a l'equipament organitzador del curs. 
· En cas de no fer-se una classe per causes alienes a l'alumne, aquesta es recuperarà. Si és l'alumne qui perd la classe, aquesta 
classe no es recuperarà. 
· La direcció de l'equipament pot variar l'espai de realització del taller o suspendre'l puntualment per causes justificades. Prèvia 
informació als alumnes. 
· El pagament del curs comporta el coneixement i l'acceptació de la normativa de cursos i talles dels equipaments culturals municipals. 
· La inscripció comporta l'acceptació per rebre informació sobre les activitats i serveis que organitza l'Ajuntament en relació als 
interessos comunicats. 
 
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, s'informa que les dades personals seran incloses en el fitxer "Gestió Cultura i Joventut" amb la 
finalitat de fomentar les activitats culturals i juvenils de la ciutat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició del 
es dades del fitxer, dirigint-se al responsable del fitxer: Ajuntament del Prat de Llobregat (pl. de la Vila, 1. CP 08820 El Prat de 
Llobregat) 


