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TALLER WOODMORNING 
 

APERTURA 

El taller s’obre per a les persones inscrites, tots els dijous per la tarda en dos sessions:  

De 15:30 a 18:00 i de 18:15 a 20:45. 

Es deixen 15 minuts més després de cada sessió per petites finalitzacions, ordenació de les 

eines i neteja de la zona de treball. 

 

LEGALITAT 

Hi ha en vigor una llicència d’activitats i s’està al corrent de pagament de residus urbans, 

tenint permís per a congregar fins a 10 persones dins el taller. Puntualment i previ avís a 

l’ajuntament, es podran fer activitats de més de 10 persones. (Trobades, demostracions, 

tallers i altres). 

 

TALLER 

El taller disposa  d’un sistema centralitzat d’aspiració baix en emissions acústiques, un filtre 

d’aire per micropartícules i una extracció general per a la renovació d’aire de l’interior del 

local. També es disposa d’una aspiració local en serra de cinta i un aspirador mòbil. Tot per 

mantenir un ambient de treball net i saludable. 

 

També disposa d’un sistema centralitzat d’aire comprimit amb pistoles en tots els ‘espais 

torn’, basat en un compressor silenciós, tubs d’alumini, purgadors i reguladors locals de 

pressió. 

També tenim un altre compressor silenciós mòbil per a treballs en taula (aerografia, fresat, 

etc.). 

 

S’ha dissenyat una il·luminació del local, tant general com en cada ‘espai torn’ amb 

bombetes led de baix consum amb llum blanca general i llum neutre de treball. 

 

EINES I PRODUCTES CONSUMIBLES 

Tot i que cada ‘espai torn’ disposa d’una capsa d’eines pròpia, des del taller també es podrà 

gestionar l’adquisició d’eines, torns i qualsevol altre producte de Tornyfusta (empresa que 

dona suport tècnic i logístic a Woodmorning), amb unes condicions especials per a usuaris 

del taller. (descomptes del 5% i condicions especials per enviaments. 

 

El taller Woodmorning també disposa  d’una petita secció de venda de fusta preparada per 

tornejar, paquets de paper de vidre, potets de cera i Kits amb fitxes explicatives per fer 

peces concretes.  
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TORNS 

Disposem de 8 torns: 3 gamma alta (Vicmarc i Oneway) i 5 gamma mitja (JET i Axminster). 

En el taller hi ha 7  ‘espais torn’ mes un torn principal destinat als cursos de formació i 

demostracions. 

 

Cada ‘espai torn’ disposa de: 

● Torn  

● Il·luminació local 

● Capsa de 6 eines 

● Punt i contrapunt per treballar al fil 

● Plat de mordasses per treballar a l’aire 

● Productes bàsics d’acabats 

● Pistola aire comprimit 

● Bocana pròpia d’aspiració 

● Mascara i elements de protecció 

● Altres eines complementàries (punxons, calibres, …) 

 

USUARIS / PRÀCTIQUES - HORARIS I PREUS 

Els dijous per la tarda hi ha 2 sessions:  (a ampliar segons demanda) 

Els horaris són de 2 hores i mitja, mes un quart de marge per acabar recollir i netejar l’espai. 

 

1. Sessió 1 : Dijous de 15:30 a 18:00 

2. Sessió 2 : Dijous de 18:15 a 20:45 

 

Modalitats i tarifes: 

PREUS 

Modalitat   Preu Període Preu / sessió Preu / hora 

A Tots els dijous (4 o 5 sessions) 90,00 € /mes 22,5 / sessió 9,00 € 

B 2 sessions al mes 50,00 € /mes 25 / sessió 10,00 € 

C 10 sessions Pack 250,00 € 1 pag. 25 / sessió 10,00 € 

D 5 sessions Pack 150,00 € 1 pag. 30 / sessió 12,00 € 

  

Les modalitats A i B garanteixen l’espai torn tots els mesos. 

Les modalitats C i D estan sotmeses a la disponibilitat dels espais torn. 
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 CURSOS 

 

1 - Curs d’iniciació al tornejat en fusta (20 hores). 

 

CURS INICIACIÓ AL TORNEJAT DE FUSTA 

Descripció     Preu  Preu / hora 

4 sessions de 4 h. Aprenentatge      

1 sessió de 4 h. Projecte      

Fustes per pràctiques, paper de vidre, mecanisme bolígraf i productes d'acabats.   

TOTAL 20 h.     280,00 € 14,00 € 

 

2 - Curs/Experiència de tornejat en fusta (7 hores). 

 

 CURS/EXPERIÈNCIA DE TORNEJAT EN FUSTA 

Descripció     Preu Preu / h. 

1 Dissabte de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00   115,00 €   

Opcional: dinar conjunt en restaurant proper (no inclòs)   

Inclou: Fustes per pràctiques, paper de vidre i productes d'acabats.   

TOTAL 7 h.     115,00 € 16,00 € 

 

3 – Tallers de tècnica y perfeccionament. 

 

 TALLERS DE TÈCNICA Y PERFECCIONAMIENT 

Descripció     Preu Preu / h. 

Els tallers s’organitzaran eventualment i s’aniran publicant en 

xarxes socials en el seu moment. 

A convenir.   

TOTAL      A convenir.  

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, agost del 2022  
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NORMATIVA DEL TALLER WOODMORNING 

 

1. Només podrà reservar ‘espais torn’ aquell qui hagi realitzat el ‘Curs d’iniciació al torn 

de fusta’ o bé qui acrediti una formació i experiència. 

 

2. L’edat mínima per ser usuari del taller de Woodmorning és de 18 anys. 

 

3. S’han de respectar els horaris establerts i no es podrà recuperar el temps si s’arriba 

tard a una sessió. 

 

4. S’ha de respectar molt acuradament el material del taller, tant els torns com les eines 

de tall i les complementàries. 

 

5. Els usuaris no poden afilar les eines. Aquesta tasca la faran els responsables de 

Woodmorning quan ho creguin convenient. 

 

6. Els usuaris no poden utilitzar cap maquinària elèctrica que no sigui el torn en el que 

estiguin treballant. Està prohibit fer ús de les serres de cinta, motoserres, taladros, 

etc..  En cas de necessitat, seran els responsables de Woodmorning qui facin ús 

d’aquesta maquinària. 

 

7. Si es necessita un canvi de mordaces, canvi de plats, utilització d’alguna altra eina 

que no sigui de l’estoig d’usuari, o bé necessitat d’algun altre producte d’acabats que 

no sigui el genèric, es farà sempre sota l’autorització i vigilància dels responsables 

de Woodmorning. 

 

8.  Els usuaris podran portar fusta per tornejar, sempre i quant estigui en bon estat, ben 

tallada i no hi hagi perill o alta dificultat per tornejar. Si es considera que la fusta no 

és correcte, es recomanarà no fer-la servir. 

 

9. La durada d’una sessió és de 2 hores i mitja, més 15 minuts que es dedicaran a 

recollir les eines i deixar l’espai preparat pel següent torn. 

 

10. Els dies de ‘no assistència’ en modalitats A i B, no són recuperables. 

 

11. El taller hi ha servei de custòdia d’eines pròpies, bates i peces que s’estiguin 

treballant. Tot el que hi càpiga en el calaix assignat a cada usuari. 

 

12. Es reserva el dret d'admissió, i es podrà indicar la sortida del taller a qualsevol usuari 

per incompliment de la normativa o per qualsevol problema de relació amb altres 

usuaris. 
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13. Es dona per entès que tots els usuaris tenen assegurança mèdica (privada o 

pública) per a qualsevol incident que es pogués produir, estant, els responsables de 

Woodmoring, exempts de qualsevol responsabilitat. 

 

14. Tots els pagaments es faran a l’inici del mes o a l’inici dels cursos / tallers. 
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FULL D’INSCRIPCIÓ 
Usuari Woodmorning 

 
 

Nom i cognoms  

Població  

e-mail  

Telèfon de contacte  

 

Sol.licito ser usuari del taller de Woodmorning en modalitat i horari indicats : 

Modalitat Horari 

A 
 

1 sessió a la setmana 1 
 

Dijous de 15:30 a 18:00 

B 
 

2 sessions al mes 2 
 

Dijous de 18:15 a 20:45 

C 
 

Pack 10 sessions 

D 
 

Pack 5 sessions 

 

Acredito : 

 
 

Soc major de 18 anys. 

 
 

He fet el curs d’iniciació / acredito formació i coneixement de torneria en fusta. 

 
 

He llegit i accepto la normativa del taller Woodmorning. 

 
 

Signatures : 

 
 
 
 
Signatura del sol·licitant 

 
 
 
 
Acceptació per part de Woodmorning 

       El sol·licitant ha llegit i accepta la Normativa del Taller. 

 

Recomanacions 
 

 Es recomana assistir al taller amb calçat adequat que protegeixi els peus. 

 Portar una bata de treball. 

 Si teniu el cabell llarg, és convenient portar-lo recollit. 

 Posar-se la màscara de protecció quan sigui necessari. 

 Es prega puntualitat en els horaris, tant d’entrada com de sortida. 

 S’agrairà als usuaris que al finalitzar recullin totes les eines i deixin l’espai net. 
 

 
 

Barcelona, a ___ d __________ del ____ 

Podeu enviar aquesta sol·licitud a  info@woodmorning.com, o bé fer-la arribar personalment 

mailto:info@woodmorning.com

