
                                                                                             

 
 
PROGRAMA DEL III TALLER INFANTIL DE FOTOGRAFIA 
 
La finalitat d’aquest taller és apropar el llenguatge fotogràfic als nens per tal d'iniciar-los 
en l'apreciació de les arts i de fomentar la creativitat. 
Estan previstes les següents activitats: 
- Funcionament òptim de les càmeres 
- Assolir coneixements d'enquadreament i composició 
- Fer un reportatge sobre els actes de la festa major des del 
punt de vista dels infants. 
- Projecció de les fotos a l’Ateneu( dia per confirmar) 
Per infants de 8 a 12 anys  
Cal confirmar assistència, ja que les places són limitades. 
Preu: Gratuït 
 
DISSABTE 30 D’ABRIL 
 
Part teòrica del funcionament correcte de les càmeres, enquadrament i composició. 
Cal que portin una càmera digital 
Lloc a l’Ateneu de 11 a 13 h. 
 
FOTOS DE PRACTIQUES A: 
 
17 h TALLER DE FESTA MAJOR PER A INFANTS  
Lloc: jardí del Museu de Ca n’Ortadó 
Organitza: Museu de Ca n’Ortadó 
  
18 h LO CERCANYOLA: cercavila de cultura popular i tradicional 
Participants: Esbart Dansaire Sant Marçal, Agrupació Cultural Sardanista, Diables de 
Cerdanyola, Bèsties de Foc, Casa de Aragón, Castellers de Cerdanyola, Colla de Gitanes, 
Colla Gegantera de Cerdanyola, Trabucaires de Cerdanyola, Banda de l’Agrupació 
Musical de Cerdanyola i Ràdio Club del Vallès, Bastoners de Sant Cugat, Falcons de 
Piera. 
  
Recorregut carrer Sant Ramon, carrer de Sant Martí , plaça de l’Abat Oliba, Av. Sant Iscle, 
Av. Primavera, Av. Catalunya, carrer de Layret i plaça de l’Abat Oliba. 
 
A continuació: FESTA DE LO CERCANYOLA 
Amb: LA BANDA DEL DRAC 
 
Recollida dels nens  20 h. Pl. Abat Oliba ( Porta d’Església ) 
 



 

 

DIUMENGE 1 DE MAIG 

10:30 Trobada a l’Ateneu 

FOTOS DE PRACTIQUES A: 

11 h V PEDALADA POPULAR 
Lloc: sortida des de la plaça de l’Estatut 
 

11:30 h CERCAVILA DE GEGANTS 

Sortida : parc del Turonet 

Recorregut: carrer de Sant Iscle, Ajuntament, carrer de Francesc Layret, avinguda de 
Catalunya , avinguda de la Primavera, plaça de l’Estatut, parc del Turonet. 
  

12 h CASTELLS DE FESTA MAJOR 

Colles:  Castellers de Barcelona, Xicots de Vilafranca i Castellers de Cerdanyola. 
Lloc: plaça de l’Abat Oliba 
 
13 h BALL DE GEGANTS 
Lloc: parc del Turonet 
Organitza: Colla Gegantera de Cerdanyola 
 
Recollida de nens a la rampa del Parc del Turonet  
 
Es recolliran les fotos amb la finalitat de fer un audiovisual i projectar a l'Ateneu - dia i hora 
per confirmar – 
 
RESPONSABLES DEL TALLER: 
 
JOAN M. VERA “TITO” tito@afocer.cat Tel. 628996517 
VICENÇ SEMPER semper@afocer.cat  Tel. 620221821 
www.afocer.cat 
 
Inscripcions: curs@afocer.cat 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel motiu de les activitats i sortides que l'Agrupació Fotogràfica Cerdanyola - Ripollet (AFOCER) 
farà per la Festa del Roser de Maig a Cerdanyola us adjuntem la inscripció i l'autorització 
necessàries per tal de que els vostres fills/es/tutel·lats/des hi puguin participar. 
Com a cloenda d'aquest taller de varis dies de durada es farà una projecció dels 
treballs realitzats pels infants. Tot i que l'objectiu que les activitats no és fotografiar als nens/es 
participants, pot ser que el vostre fill/a/tutel·lat/da aparegui en algunes de les fotografies. 
AFOCER us demana el consentiment per tal de que aquests puguin aparèixer en aquest acte. 
 
 
AUTORITZACIÓ: 
Jo _____________________________________ amb DNI ______________ autoritzo 
al meu fill/a/tutel·lat/da ___________________________________________ 
a participar a l'activitat Taller Infantil de Fotografia organitzada per AFOCER 
els dies de la Festa Major del Roser de Maig de 2011 
També autoritzo que la imatge del meu fill/a/tutel·lat/da pugui sortir en fotografies 
corresponents a les esmentades activitats organitzades per l'Agrupació Fotogràfica. 
 
 
 
INSCRIPCIÓ: 
Nom de l'infant: 
Any de naixement: 
Nom del responsable: 
Telèfon de contacte: mail : 
 
 
Signatura 


