
Els alumnes, de celebració!

El nivell de satisfacció dels 

alumnes és molt elevat, 

comprova-ho, inscriu-te!

És un taller on els alumnes aprenen a 

dissenyar i fer les seves joies, a 

restaurar mobles i antiguitats o a 

iniciar-se en la pintura.

L’aprenentatge és eminentment pràctic 

tal i com s’han après sempre els oficis 

manuals; això comporta un gran nivell 

de satisfacció als alumnes al veure del 

que són capaços i de les aplicacions que 

poden donar a les tècniques apreses.

Anima't !!
Inscriu-te en un dels nostres cursos

La majoria d'alumnes no s'havien imaginat mai el que eren 

capaços de fer. Al Taller Elena Martín van treure la seva part 

artística de forma espontània.

Si t'agrada l'artesania i vols aprendre a fer joies, iniciar-te en la 

pintura o restaurar mobles i alguna antiguitat, inscriu-te!

T A L L E R  E L E N A  M A R T I N

Com contactar?
972 206119

info@elenamartin.net
www.elenamartin.net

On estem?
Àngel Marsà i Beca 5 baixos

17007 GIRONA
GPS: (42.00379, 2.82394)

http://www.elenamartin.net
http://www.elenamartin.net
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Els cursos es fan de dilluns a dijous, matins i tardes

Cursos Joieria Restauració Pintura

Mati de 10 a 13 de 10 a 13 de 10 a 13

Tarda de 16 a 19 de 16 a 19 de 16 a 19

Intensiu de joieria, fes la teva joia en 4h!
El taller disposa de totes les eines per la confecció 
de joies. El límit el posa únicament l’imaginació i 
traça de l’alumne.

L’intensiu et permet en només un matí o una 
tarda aprendre diverses tècniques i fer una joia 
exlusiva. Informa’t.

Els cursos s’inicien a principi d’octubre i finalitzen a finals de juny. Una 
vegada a la setmana es fa una classe eminentment pràctica de 3 hores 
de durada. S’utilitzen tant les instal·lacions com eines i els materials de 
que disposa el taller havent d’adquirir, només a l’inici de curs, els 
materials i estris que cadascú utilitzarà durant tot el curs. 

Cursos eminentment pràctics on s’aprenen diverses tècniques.

Disseny i creació de joies
Aprendre diverses tècniques de joieria.

• D’octubre a juny!
• Un dia a la setmana (3h)"
• S’aprèn a serrar, polir, perforar, laminar, 

soldar, fondre, etc.!

Iniciació a la pintura
Expresar-se amb colors i textures.

• D’octubre a juny!
• Un dia a la setmana (3h)"
• S’aprèn a expressar-se amb colors i 

textures sobre tela i diversos materials.

Restauració de mobles i antiguitats
Recuperar l’aspecte original i conservar.

• D’octubre a juny!
• Un dia a la setmana (3h)"
• S’aprenen diverses tècniques com el 

decapat, desinsectació, envernissat, etc.

www.elenamartin.net

Els cursos

Per altres horaris  i disponibilitat, consulta trucant al 972 206119
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