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EL PAER EN CAP, ELS REGIDORS JESÚS CASTILLO, RAFAEL PERIS I JOAN GÓMEZ, I EL DELEGAT D’ENSENYAMENT, M. A. CULLERÉS, A L’EB LA MITJANA. © H.S.

El curs escolar comença amb
prop de 23.000 alumnes
Les 18 escoles bressol municipals ofereixen un total de
957 places públiques per a nens i nenes de 0 a 3 anys
El curs escolar 2011-2012 a la ciutat de Lleida va iniciar-se
ponen a educació infantil; 9.023, a primària; 6.866, a secunel passat 12 de setembre amb 22.687 infants i joves, 316
dària obligatòria, i 1.900, a batxillerat. Pel que fa als més
més que l’any passat. També es van posar en marxa les 18
petits, el curs escolar ha començat amb 18 escoles bressol
escoles bressol municipals, amb una oferta global de 957
municipals (Albarés, Balàfia, Bordeta, Cappont, Centre
places. Entre les novetats d’enguany, cal destacar que el
Històric, Gargot, Grimm, Llívia, La Mitjana, Magraners, Parc
centre de Sucs va començar el curs amb la posada en
de Gardeny, Pardinyes, Raimat, Rellotge, Ronda-la Mercè,
funcionament d’un edifici nou per a l’educació infantil i
Secà, Sucs i Vailet) i 957 places públiques per a infants de
primària i que el col·legi Magí i Morera ha estrenat el pati
0 a 3 anys. Als centres educatius hi treballen 131 educadors.
remodelat, que complementa les obres que ja s’havien fet
a les instal·lacions a l’abril. A més, uns 200 alumnes
L'Aula Municipal de Teatre inicia aquest octubre el curs
d’educació infantil i primer de primària
2011-2012 dins del qual se celebrarà
estudien a l’escola La Mitjana, que
el 30è aniversari de la creació d’aquest
L’Aula de Teatre celebra centre i 10è de l'estrena de la comenguany celebrarà el primer curs
complet a les instal·lacions noves.
panyia La Inestable 21, integrada per
els 30 anys de la seva
i noies d'entre 13 i 20 anys. Les
creació i el desè aniversari nois
Dels 22.687 infants i joves que han
activitats programades per comde La Inestable 21
iniciat el curs escolar, 4.898 corresmemorar aquestes efemèrides seran
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A DALT, LA COMPANYIA LA INESTABLE 21 DE L’AULA DE TEATRE I CONCERT DEL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA (A SOTA). © A. TEATRE I CONSERVATORI

un documental que seguirà l'activitat de l'Aula al
llarg d'un any, un “lip dub” i un espectacle teatral a
càrrec de la companyia juvenil, en la qual també
podran intervenir altres participants (actors,
músics, etc.) després d'haver superat una prova
d'accés. Aquesta obra s'estrenarà el 27 de març de
2012, Dia Mundial del Teatre. El nou curs de l'Aula
inclou els Estudis d'Art Dramàtic, Cursos i Tallers i
Teatre per a Nens i Nenes i per a Joves. A banda de

En arts, es pot aprendre gràfica
publicitària, fotografia artística,
il·lustració, direcció d’obres de
decoració i arquitectura efímera
les activitats que es duen a terme al centre (amb
uns 700 matriculats entre infants, joves i adults),
700 nois i noies més de la ciutat fan teatre a través
dels crèdits de síntesi que s'ofereixen als instituts.
Aquest curs continua La Petiestable 12, la companyia
infantil, que ja té tres anys de vida i ha estrenat
quatre muntatges.
Arts i música
L’oferta formativa de l’Escola d’Art Leandre Cristòfol, que se situa a l’antiga església de Sant Pau, al
carrer La Palma, inclou els cicles formatius de grau
superior en les especialitats de gràfica publicitària,
fotografia artística, il·lustració, projectes i direcció
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ALUMNES DE
L’ESCOLA D’ART
LEANDRE
CRISTÒFOL.
© BELLES ARTS.

Quant a les assignatures optatives, hi ha dramatització,
repertori amb pianista, aprofundiment en la percepció
auditiva, audició de música de cinema i moderna, big band,
conjunt barroc, contrapunt i fuga, improvisació moderna,
música i noves tecnologies, etc. Pel que fa a l’Escola de
Música, el programa està compost de música de nivell
elemental, escola de joves i adults, música a l’abast i música
de nivell mitjà.

UNA ACTIVITAT INFANTIL DEL PROGRAMA “EDUCACIÓ A L’ABAST”. © IME

d’obres de decoració i arquitectura efímera. A més, també
es poden cursar a l’escola diversos cursos monogràfics i
tallers dirigits a la formació especialitzada en àmbits específics.
Com a part de la xarxa de l’Ajuntament de Lleida dedicada
a l’ensenyament de les arts, l’Escola d’Art Leandre Cristòfol
també du a terme una tasca dinamitzadora pel que fa a les
activitats creatives i culturals per mitjà de conferències,
seminaris, exposicions, publicacions, etc.
El programa d’aprenentatge del Conservatori Municipal de Música de grau
professional inclou clarinet, contrabaix, fagot, flauta travessera, oboè,
trombó, trompa, trompeta, tuba, viola,
violí, violoncel, saxofon, percussió,
acordió, guitarra, piano, orgue i cant.

Més activitats educatives
L’Ajuntament de Lleida ha ampliat l’oferta d’activitats educatives i d’oci per a aquest curs 2011-2012 i ofereix més
de 450 cursos i tallers, que estan adreçats a tota la comunitat educativa, als alumnes, als pares i les mares i als
docents. Les propostes s’agrupen en quatre programes
educatius: “Educació a l’Abast”, “e3: educació, escola, esplai”,
la formació per a pares i mares i la Universitat Popular. Cal
destacar que gairebé un terç de la població participa en
alguna de les activitats proposades.
Entre les novetats d’enguany, al programa “Educació a
l’Abast”, que ofereix 351 tallers desenvolupats en horari
escolar, es troba l’espectacle musical “Geronimo Stilton”,
dins de la programació de la Petita Llotja, i les visites
guiades a l’Arborètum. En les activitats extraescolars “e3:
educació, escola, esplai”, que compta amb 30 tallers, s’hi
incorpora un taller de suport escolar a les aules digitals de
La Pau i Albarés. I pel que fa a la formació dels pares i les
mares, s’inclou l’activitat “Hort familiar”.

A més, s’ha d’afegir la Universitat Popular, un espai de
trobada on s’intenta respondre a les
inquietuds educatives i culturals
L’Ajuntament amplia
existent i que enguany inclou 48 actil’oferta d’activitats
vitats i, com a novetats, cursos de
educatives i d’oci amb més francès, ACTIC i programes d’especialització, així com d’animació o de
de 450 cursos i tallers
doblatge.
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