
 2015-2016 

             escola d’art 

 

 

OFERTES CARNET SAFA – HORTA 

15% de descompte 
La Nau és una escola d’art amb una situació privilegiada a 1 minut de la escola SAFA. Portem 17 
anys al barri treballant en la pedagogia de l’art i donant eines a nens i joves per canalitzar la seva 
creativitat i expressivitat a través de les arts plàstiques. 

 

 

 

CLASSES PER MENUTS 
De 5 a 8 anys (P5 a 3er Primària) 
Dimarts, de 5 a 7h 
Creativitat amb expressió plàstica: dibuix, 
pintura, modelat amb fang, ceràmica i 
il·lustració de contes 
Preu especial SAFA-Horta  
Mes: 55€ i Matrícula: 0€ 
(Preu regular Mes: 65€ i Matrícula: 25€) 

CLASSES PER NENS 
De 8 a 12 anys (3er a 6è de primària) 

Dijous, de 5 a 7h 
Aprenentatge de tècniques de dibuix i 

pintura: aquarel·la, acrílic, tinta xina, oli i 
ceràmica 

Preu especial SAFA-Horta  
Mes: 55€ i Matrícula: 0€ 

(Preu regular Mes: 65€ i Matrícula: 25€)    
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TALLERS DE NADAL 
Del  28 al 31 de desembre i/o  
4 i 5 de Gener 
De 10 a 14h/15h opcional dinar carmanyola 
Aventures de procés creatiu a través de 
l’expressió plàstica: pintura, dibuix, 
il·lustració, modelat i altres llenguatges 
com les ombres xineses a través de les 
quals, aquest any treballarem l’expressió 
corporal.  
Edats: entre 5 i 12 anys 
Preu especial SAFA-Horta: 88€ (22€/dia) 
(Preu regular:  100€) 

REGAL DE NADAL 
Regala 8 sessions de NAU, 

suficients per contagiar a un amic o 
familiar i deixar-lo fascinat per una 

experiència personal artística.  
Grups de nens, joves i adults 

Preu especial SAFA-Horta  
100€/8 sessions 

(Preu regular: 120€/8 sessions 
(consulteu detalls) 

 

 

  

 
Tel. 93 358 0786 

www.lanautaller.net 
www.facebook.com/ArtALaNau 

 
Esteu rebent aquets informació perquè les vostres dades formen part de la base de dades de La Nau, per ser antics alumnes o persones 

que us heu interessat en algun moment en l’escola La Nau. Si no voleu rebre més informació de la nau envieu-nos un e-mail amb 
l’assumpte “BAIXA” en aquesta mateixa adreça. 

 

 

 


