
COLOR IT és un nou concepte 
d'espai creatiu a Sant Cugat 
que inclou espai de tallers de 
pintura de ceràmica i zona de 
cafeteria.

La nostra proposta està pensada 
per a totes les edats, nens i 
adults, i els diferents ambients del 
local et permeten gaudir de la 
tranquil·litat o la diversió que cada 
etapa necessita.

Tota la decoració i els espais són 
molt acollidors, amb taules de 
fusta i sofàs, per tal que les 
persones que ens venen a visitar 
se sentin com a casa.

Sobre Color It
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Apostem pel valor les coses fetes a mà, per la 
creativitat, la imaginació i la sostenibilitat.

Tant els materials amb què estan fets els 
mobles dels nostres espais, els productes de la 
cafeteria i, és clar, els nostres tallers, es 
regeixen per aquests valors que volem 
transmetre a tothom que ve a Color It.

Els nostres valors

COLOR IT va sorgir de la voluntat d’oferir tant a 
adults com a nens i nenes, un lloc on se sentissin 
com a casa i poguessin relaxar la ment fent una 
feina creativa.

Volem fer arribar la pintura de ceràmica i tots els 
seus beneficis (imaginació, autonomia, 
autoestima…) a públics de totes les edats i per això 
oferim diferents propostes per tal que tothom pugui 
trobar allò que més s’adapta a les seves 
necessitats.

El nostre propòsit



Un bon equip és clau per a l’èxit de qualsevol 
projecte. A Color It comptem amb professionals de 
l’àmbit de l’educació i el lleure, molt creatives i 
amb coneixements i experiència en l’art.

Elles són les que acompanyen en el dia a dia a 
tothom que ve a pintar ceràmica i les que es 
desplacen en el cas que fem algun taller fora del 
local.

Equip



El nostre públic és tant d’adults com de nens, 
d’edats molt variades. Els adults venen més a 
pintar sols, per concentrarse en una feina més 
manual i oblidar-se dels problemes del dia a dia. 
També venen a celebrar festes d’aniversari o 
trobar-se amb un grup d’amics.

Els nens i nenes venen a fer tallers amb els seus 
pares, a passar una estona en família, a les 
nostres extraescolars o casals o a celebrar 
festes d’aniversari.

Públic objectiu



EXTRAESCOLARS

Classes de pintura de ceràmica després de l’escola per a 
nens i nenes a partir de primària. Treballem diferents 
tècniques de pintura de ceràmica i fem altres manualitats 
com scrapbook, fang o paper matxé.

CASALS

En èpoques de vacances escolars oferim casals d’horaris 
molt flexibles per a nens i nenes on combinem pintura de 
ceràmica amb jocs, sortides al parc i altres manualitats.

Quins serveis oferim?

FESTES D’ANIVERSARI

Organitzem festes d’aniversari creatives i diferents tant 
per a nens com per adults. Inclouen un taller de ceràmica 
i oferim diferents packs segons les necessitats del client.

TALLERS

Durant la setmana fem tallers temàtics relacionats amb 
l’estació de l’any, amb alguna festa senyalada o d’alguna 
tècnica concreta.

PINTURA DE CERÀMICA PUNTUAL

Cada dia es pot venir a Color It a pintar ceràmica i passar 
una tarda creativa, sol o amb els més petits. Sense 
reserves ni compromisos d’horari. Les nostres monitores 
assessoren a tothom qui ho necessita amb idees i 
tècniques de pintura adequades per a cada peça.

LLOGUER DE LA SALA

Lloguem la nostra sala de 50m2 per realitzar events 
(team building per empreses, amics que volen organitzar 
una trobada o un sopar, professionals que volen fer els 
seus propis cursos...)



Ens desplacem a fer tallers de pintura de 
ceràmica per events de locals de Sant Cugat i 
voltants.

Preparem tallers tant per a adults com per a 
nens com a activitat creativa, divertida i diferent 
per fer durant les celebracions.

Tallers en espais fora 
de Color It

ON ANEM?

· Festes d’aniversari

· Comunions i batejos

· Festes d’amics

· Celebracions temàtiques (halloween, Nadal…)

COM HO FEM?

· Nosaltres posem tot el material i diferents 
peces de ceràmica per pintar

· Preparem l’espai

· Ens acompanyen les monitores necessàries 
segons les persones que hi haurà al taller

· Un cop acabat ho recollim tot

· Ens enduem les peces a fornejar

· El client les podrà passar a recollir al cap 
d’una setmana



PER QUÈ AGRADA TANT?

·És una experiència original i diferent, 
que s’allunya dels  típics pallassos o mags.

·És un treball creatiu que aporta satisfacció 
personal.

·És una bona manera d’entretenir els nens i 
que estiguin relaxats i vigilats per 
educadores professionals.

·Cada participant del taller es queda la seva 
pròpia peça com a record del dia especial.



    Comunions i Casaments



  Batejos 



  Aniversaris



  Tallers varis de manualitats



  Tècniques de pintar ceràmica

Tècnica Silckscreen
Tècnica de rascat

Tècnica de Stencils



  Tècniques de pintar ceràmica

Tècnica dels gomets

Tècnica cintes adhesives

Tècnica de les bombolles



  Tècniques de pintar ceràmica

Tècnica de l’esponja
Tècnica de l’emprempta

Tècnica de blondes



  Tècniques de pintar ceràmica

Tècnica tampons de goma

Tècnica transferència
amb aigüa

Tècnica transferència dibuix amb
paper carbó 



  Tècniques de pintar ceràmica

Tècnica del  puntejat
Tècnica de l’aquarel·la

Tècnica l’esquitx



Els nostres preus

PINTAR CERÀMICA

Pintar una sola peça (peça + pintura): preu de la peça + una 
qüota de pintura de 6 o 8€ segons la peça escollida

Pintar dues peces (peces + pintura): preu de la peça + una 
qüota de pintura de 9€ o12€ segons les peçes escollides

TALLERS PINTURA

Duració: 1,5 hores
Preu: des de 17€/nen

FESTES D’ANIVERSARI

Color IT- Festa Bàsic:

Activitat de pintura amb monitoratge 
(1 monitora cada 10 nens).
Peça a pintar: Plat, tassa o figura.
Duració: 2h
Preu: 17 €/nen
Pastís opcional: suplement de 20 euros



Els nostres preus

Color IT- Festa Bàsic + Entrepans i begudes:

Activitat de pintura amb monitoratge 
(1 monitora cada 10 nens).
Peça a pintar: Plat, tassa o figura.
Entrepans i begudes variades.
Durada: 2h
Preu: 18 €/nen
Pastís opcional: suplement de 20 euros

Color IT-Festa Plus:

Activitat de pintura amb monitoratge
Peça a pintar: peça a escollir prèviament reservada.
Duració: 2h
Preu: a consultar (segons peça escollida)
Pastís opcional: suplement de 20 euros

 
10 % descompte en festes realitzades en dilluns, dimarts o 
dimecres.



Els nostres preus

COLOR IT A CASA TEVA (TAMBÉ PER CASAMENT, 
COMUNIONS O BATEJOS)

Duració: 1,5 hores
Preu: desde 17€/nen
Plus transport: 20 €/monitora i hora
(1 monitora cada 8-10 nens)

TALLERS ADULTS MATINS

Durada: 2 hores
Preu: de 18 a 25€/px segons el taller

CASAL

Preu/dia
Matins de 9-13.30h 22 eur
Matins + dinar. de 9-14.30h 30 eur
Tardes de 15h-17h 20 eur
Tot el dia de 9-17h 45 eur

RESERVA DE SALA
Preus
De dilluns a dijous: 50 eur/hora
Divendres, dissabte i diumenge: 75 eur/hora + 2 eur/persona


