
Dates del seminari i lloc:
17, 31 d’octubre i 7 de novembre
a Terracota Museu de Ceràmica 

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D’ASSESSORAMENT EN FABRICACIÓ ADDITIVA

“Què ens pot oferir la 
fabricació additiva 

al sector artesanal i ceràmic?”

Seminari de formació dirigit a artesans ceramistes i estudiants d'aquest sector amb 
l'objectiu de conèixer quines tecnologies de fabricació s'engloben a la fabricació 
additiva per poder valorar les possibilitats i capacitats que poden oferir al sector 
artesanal i ceràmic. 

Les sessions tindran un plantejament teoricopràctic amb una dedicació de 10 hores 
en total, repartides en 3 jornades de formació que tindran lloc els propers dies 17, 31 
d'octubre i 7 de novembre.

Apunta-t’hi abans de l’11 d'octubre!

Inscripcions al web: www.visitlabisbal.cat/ca/coopart

IMPRESSIÓ

FOTOGRAFIA: 
www.ceramicabalta.com

de la Bisbal d’Empordà.



DATES I LLOC 

PLACES LIMITADES

HO IMPARTEIX:

Atès l’aforament limitat, en cas que el 
nombre d’inscripcions sigui superior a les 
places disponibles, es durà a terme una 
selecció de candidats/es. 

“Què ens podria oferir la fabricació additiva 
al sector artesanal i ceràmic?”

L'objectiu del seminari és mostrar les possibilitats i el valor que poden 
aportar les tecnologies de Fabricació Additiva (Impressió 3D entre d'altres) 
als productes dels artesans especialment vinculats al sector de la 
ceràmica. 

Durant les sessions es proporcionaran als assistents els coneixements de 
diferents tecnologies, així com de la cadena de procés comuna per abordar 
l'accés a la Fabricació Additiva des d'un punt de vista teòric i també pràctic.

QUÈ ÉS?

ESTRUCTURA DEL SEMINARI

A QUI S’ADREÇA?

INSCRIPCIONS

El seminari consta 10 hores repartides al llarg de 3 sessions. 

SESSIÓ 1: La Fabricació Additiva, conèixer les noves oportunitats en un 
nou model de fabricació. Tecnologies de Fabricació Additiva (FDM, SLA, 
etc.). Cadena de procés comú per la Fabricació Additiva.

SESSIÓ 2: Presentació de casos pràctics. Sessió pràctica d'impressió amb 
tecnologia FDM. Es durà a terme al laboratori del Grup de Recerca de 
Producte, Procés i Producció (GREP) de l'Escola Politècnica 
Superior(EPS) de la Universitat de Girona (UdG). 

SESSIÓ 3: Sessió de formació amb el Sr. Martí Baltà, expert del sector 
ceràmic que està aplicant en el seu taller diferents tecnologies de Fabricació 
Additiva.

Seminari de formació dirigit a artesans ceramistes, emprenedors i 
estudiants d'aquest sector.

Inés Ferrer i M. Luisa Garcia-
Romeu, professores del GREP de 
EPS de la UdG.

Martí Baltà, de Ceràmica Baltà SL, 
Protopenedès i 3DPotter.

Les sessions es faran en català i/o 
castellà.

Les persones interessades a participar en el seminari cal que emplenin el 
formulari de la formació que trobaran al web www.visitlabisbal.cat/ca/coopart
abans del dia 11 d'octubre.

El dia 14 d'octubre es confirmaran les persones que han estat seleccionades 
via correu electrònic.

Per a més informació contacteu amb nosaltres a: torremaria@labisbal.cat o al 
telèfon 972 64 68 06

El seminari tindrà una durada de 3 dies: 17 i 31 

d'octubre, i 7 de novembre, de 10 a 13:30 h. 

S'impartiran al Terracotta Museu la primera i 

l’última sessió, i al laboratori del GREP de 

l'Escola Politècnica Superior la segona sessió 

de caire més pràctic. 

En total, constarà de 10 hores presencials.

HI COL·LABORA:
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