
Col·labora ACVic és membre de

ARTS, TECNOLOGIES, COMUNICACIÓ
CURSOS OCTUBRE-DESEMBRE 2012

RETAIL DESIGN
Disseny d’aparadors i espais comercials

WEB PER PROJECTES
Gestors de continguts

ARTTERÀPIA
Eines de coneixement personal

ARTESANIA DIGITAL
Programació i fabricació de mecanismes d’ús quotidià.  
Art i robòtica

ACVIC
CENTRE D’ARTS CONTEMPORÀNIES
Sant Francesc 1. 08500 Vic · Tel +34 93 885 37 04  
www.acvic.org · info@acvic.org

De dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h.
Dissabtes d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h. 

Segueix-nos al Facebook i al Twitter.

Inscripcions i més informació:
El termini d’inscripció finalitza el 9 d’octubre de 2012.

Podeu consultar preus i informació dels cursos a la web d’ACVic 
[www.acvic.org].
 
Per formalitzar la matrícula, cal emplenar el formulari de la web.

Per tots els cursos hi haurà certificat d’assistència expedit per la 
Universitat de Vic.
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RETAIL DESIGN
Disseny d’aparadors  
i espais comercials

Curs impartit per Mònica Pla

Coneixem i practiquem els 
elements bàsics de disseny 
i comunicació aplicats a 
l’aparador i a l’interior dels 
espais comercials. Analitzant la 
comunicació, la percepció visual, 
la circulació en l’espai, partint de 
l’art com a base dels projectes.
 
15 h. 5 sessions de 3 h
Dilluns del 15 d’octubre 
al 12 de novembre. 
De 17.00 a 20.00 h

El curs es durà a terme a ACVic 
Centre d’Arts Contemporànies

WEB PER 
PROJECTES
Gestors de continguts

Curs impartit per Dolça Moreno i 
Àlex Miras
 
Part 1: Introducció al llenguatge i 
eines del web
Introducció als conceptes i 
nocions del web com a espai 
interactiu de continguts i difu-
sió, incidint en metodologies 
d’autoaprenentatge, amb el pro-
pòsit de produir llocs web propis. 

Part 2: Wordpress a fons
Tan si ja tens una web i vols re-
estructurar-la, com si tens un nou 
projecte personal, aquest curs 
t’introdueix de ple a les eines que 
permetran fer del teu lloc web un 
espai dinàmic traient profit de les 
tecnologies actuals.
 
20 h. 10 sessions de 2 h
Dimarts del 16 d’octubre 
al 18 de desembre. 
De 17.00 a 20.00 h

Amb la possibilitat de matricular-
se a una de les dues parts o al 
curs sencer.

Aquest curs es realitza en 
col·laboració entre ACVic i VIT Vic 
Integració Tecnològica

El curs es durà a terme al VIT 
Vic Integració Tecnològica (de la 
Llotja s/n. Recinte firal El Sucre. 
Vic)

ARTTERÀPIA
Eines de coneixement 
personal

Curs impartit per Marta Casasas

Tractarem diverses tècniques 
artístiques amb l’objectiu 
d’introduir-nos al món de 
l’artteràpia, utilitzant-lo i 
gaudint-lo a nivell personal per 
veure com podem treure’n profit. 

16 h. 8 sessions de 2 h
Dijous del 18 d’octubre 
al 20 de desembre. 
De 18.00 a 20.00 h

El curs es durà a terme a ACVic 
Centre d’Arts Contemporànies

 

ARTESANIA DIGITAL
Programació i fabricació  
de mecanismes d’ús 
quotidià. Art i robòtica

Curs impartit per BlablaLAB

Emprendrem un viatge a l’interior 
de les petites màquines pensants 
i, amb deixalla tecnològica i 
impressores tridimensionals, 
fabricarem artefactes de tota 
mena. Paràsits, titelles, autòmats, 
o extensions de nosaltres 
mateixos!

24 h. 6 sessions de 4 h
Dissabtes del 20 d’octubre 
a l’1 de desembre. 
De 10.00 a 14.00 h

Aquest curs es realitza en 
col·laboració entre ACVic i Cercle 
Artístic Sant Lluc

El curs es durà a terme al Cercle 
Artístic Sant Lluc (Mercaders, 42. 
Barcelona) 


