
ÀMBIT ARTÍSTIC 
Cursos reconeguts pel Departament d’Educació 
Sindicat ASINPRE         
                                                                        
 
 
 
Benvolgut/Benvolguda, 
 
Ens posem en contacte amb tu per informar-te dels cursos d’àmbit artístic que el sindicat ASINPRE 
ofereix durant el segon trimestre d’aquest curs 2022-2023. 
 

Tots els cursos de l'àmbit artístic estan reconeguts pel Departament d'Educació i acrediten pel 
Perfil Professional de Plàstica. 
 
● OFERTA FORMATIVA CURS 2022-23 (+ informació): 
 

1. 5 Cursos: Reconeixement / 30h / Perfil de Visual i Plàstica 
                            Calendari: del dll. 13 de febrer al dv. 31 de març de 2023 
 

 Itineraris Artístics Autoplanificats ODS 
 

  

ODS1 ODS2 

 

 Itineraris Artístics Autoplanificats 2,  3  i  4  
                    

   

2 3 4 

 
 

2. 4 Cursos nous: Reconeixement / 30h / Perfil de Visual i Plàstica i Perfil Digital Docent 
                                     Calendari: del dll. 13 de febrer al dv. 31 de març de 2023 
 

 

● Sinestèsies en l’Art 1, 2, 3 i 4 que exploren la creativitat a través dels sentits, els ODS i les 
eines digitals. 

 

    
1 2 3 4 

 
 
 
 

https://www.asinpre.org/
https://www.asinpre.org/categoria-producto/perfil-plastica/
https://www.asinpre.org/producte/itineraris-artistics-autoplanificats-1/
https://www.asinpre.org/producte/itineraris-artistics-autoplanificats-2-2/
https://www.asinpre.org/producte/itineraris-artistics-autoplanificats-2/
https://www.asinpre.org/producte/itineraris-artistics-autoplanificats-3/
https://www.asinpre.org/producte/itineraris-artistics-autoplanificats-4/
https://www.asinpre.org/producte/itineraris-artistics-autoplanificats-2/
https://www.asinpre.org/producte/itineraris-artistics-autoplanificats-3/
https://www.asinpre.org/producte/itineraris-artistics-autoplanificats-4/
https://www.asinpre.org/producte/les-sinestesies-en-lart-sons-il%c2%b7lustrats/
https://www.asinpre.org/producte/les-sinestesies-en-lart-2-la-textura-de-les-imatges/
https://www.asinpre.org/producte/les-sinestesies-en-lart-3-degustem-amb-els-ulls/
https://www.asinpre.org/producte/les-sinestesies-en-lart-2-olorem-les-imatges-i-els-sons/
https://www.asinpre.org/producte/les-sinestesies-en-lart-sons-il%c2%b7lustrats/
https://www.asinpre.org/producte/les-sinestesies-en-lart-2-la-textura-de-les-imatges/
https://www.asinpre.org/producte/les-sinestesies-en-lart-3-degustem-amb-els-ulls/
https://www.asinpre.org/producte/les-sinestesies-en-lart-2-olorem-les-imatges-i-els-sons/


ÀMBIT ARTÍSTIC 
Cursos reconeguts pel Departament d’Educació 
Sindicat ASINPRE         
 
 

3. 2 Cursos nous: Reconeixement / 30h / Perfil de Visual i Plàstica 
                                     Calendari: del dij. 1 de desembre al div. 30 de desembre de 2023 
                                                        del dc.1 de febrer al 28 de feb de 2024            

 

● L’ Àrea de Visual i Plàstica dins l’escola inclusiva (+ informació) 
● L’ Àrea de Visual i Plàstica: la creativitat com a font d’aprenentatge (+ informació) 

 

  
+ informació + informació 

 

 
● PREUS: 
 

55 € afiliats/des (30% de descompte) 
75 € no afiliats/des  
 
 
● CONTACTE: 

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:  https://www.asinpre.org/categoria-producto/perfil-plastica/  
i info@asinpre.org. 
 
Si necessites més informació sobre el contingut o el funcionament dels cursos, també pots 
adreçar-te a nosaltres a través del correu itinerarisartistics@gmail.com  
 
Salutacions 
 

https://www.asinpre.org/producte/larea-de-visual-i-plastica-dins-lescola-inclusiva/
https://www.asinpre.org/producte/larea-de-visual-i-plastica-la-creativitat-com-a-font-daprenentatge/
https://www.asinpre.org/producte/larea-de-visual-i-plastica-dins-lescola-inclusiva/
https://www.asinpre.org/producte/larea-de-visual-i-plastica-la-creativitat-com-a-font-daprenentatge/
https://www.asinpre.org/categoria-producto/perfil-plastica/
http://info@asinpre.org
mailto:itinerarisartistics@gmail.com

