
Llapis	  i	  llops	  
Descobrim	  el	  món	  dels	  llops	  a	  través	  del	  dibuix	  

	  

Fitxa	  tècnica	  

Tipología	  de	  l’activitats:	  	  Taller	  de	  formació.	  

Data:	  Dissabte	  3	  de	  	  juny	  de	  2017	  

Horari:	  10h	  a	  19h	  

Hora	  i	  punt	  de	  trobada:	  9:45h.	  	  St.	  Antoni	  de	  Vilamajor.	  

Lloc	  del	  curs:	  Centre	  d’estudi	  i	  divulgació	  del	  llop	  Signatus.	  C/	  del	  Pi.	  120.	  St.	  Pere	  

de	  Vilamajor.	  

Cal	  portar:	  Llibreta	  de	  dibuix,	  llapis	  (3H,	  2B,	  HB),	  goma	  i	  maquineta.	  

Preu:	  35	  euros.	  

Docents:	  	  Ignasi	  Castellví	  (Licòleg	  i	  educador	  ambiental)	  i	  Blanca	  Martí	  
(Il.lustradora	  científica	  i	  naturalista).	  

Organitza:	   	   	   	  

	  



Temari:	  

10h-‐	  11:30h-‐	  Presentació	  del	  curs.	  Introducció	  a	  la	  biología	  i	  anatomía	  
del	  llop.	  (Ignasi	  Castellví)	  	  

11:30h-‐11:45-‐	  descans	  

11:45h-‐	  14h-‐	  Com	  dibuixar	  llops.	  Anatomía	  i	  moviments.	  Dibuix	  a	  
l’estudi	  i	  del	  natural.	  (Blanca	  Martí).	  

14h-‐15:30h-‐	  dinar	  

15:30h-‐16:30h-‐	  Etología	  i	  comportament	  del	  llop.	  (Ignasi	  Castellví).	  

16:30h-‐16:45h-‐	  descans	  

16:45h-‐19h-‐	  Com	  dibuixar	  les	  expressions	  i	  el	  comportament.	  Dibuix	  
final.(Blanca	  martí).	  

El	  dinar	  no	  està	  inclòs.	  S’oferirà	  la	  possibilitat	  d’anar	  a	  dinar	  a	  un	  restaurant.	  

Caldrà	  notificar	  a	  l’organització	  si	  escolliu	  aquesta	  opció.	  

Material:	  	  

L’alumne	  haurà	  de	  portar	  una	  llibreta	  de	  dibuix	  (de	  fulls	  blancs,	  no	  

quadriculats),	  llapis	  de	  les	  numeracions	  2B,	  3H,	  HB,	  goma	  i	  maquineta.	  

El	  material	  de	  dibuix	  específic	  serà	  facilitat	  per	  la	  professora	  de	  dibuix	  

si	  en	  calgués.	  	  Si	  l’alumne	  disposa	  de	  material	  de	  dibuix	  propi	  

(	  aquarel.les	  etc..)	  pot	  portar-‐lo.	  

Al	  realitzar	  una	  part	  de	  l’activitat	  a	  l’aire	  lliure,	  es	  recomana	  dur	  roba	  

d’abric	  i	  calçat	  adeqüat.	  

Formadors:	  

Ignasi	  Castellví:	  Licòleg	  i	  educador	  ambiental.	  Responsable	  del	  Centre	  
Signatus.	  Autor	  del	  llibre	  “El	  rastro	  del	  Lobo”.	  	  

http://signatus4.wixsite.com/web-‐signatus	  

Blanca	  Martí:	  Historiadora	  de	  l’art.	  Il.lustradora	  científica	  i	  naturalista.	  

www.blancamarti.com	  



Inscripcions	  i	  lloc	  del	  curs:	  	  	  
http://signatus4.wixsite.com/web-‐signatus	  

	  


