Especial Educació • Estudis Artístics •

Setembre de 2013

Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol

Un estudiant d’Il·lustració. © Educació

L’oferta formativa de l’Escola es concreta en els Cicles Formatius de Grau
Superior en les especialitats de Gràfica Publicitària, Fotografia, Il·lustració,
Arquitectura efímera i Projectes i Direcció d’Obres de Decoració. A més,
també s’hi poden fer diversos cursos
monogràfics i tallers dirigits a la formació especialitzada en àmbits específics.

4

La Paeria • Ajuntament de Lleida

L’Escola d’Art Municipal Leandre
Cristòfol, com a part de la xarxa de
l’Ajuntament de Lleida dedicada a
l’ensenyament de les arts, també realitza una tasca dinamitzadora pel que
fa a activitats creatives i culturals per
mitjà de conferències, seminaris, exposicions, publicacions, etc.

El centre també fa una tasca
dinamitzadora per mitjà de
conferències, seminaris,
exposicions, publicacions,
entre d’altres

Des del seu inici, l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol manté una
col·laboració estreta amb institucions
i empreses que fa possible la realització de projectes professionals dins de
l’aprenentatge acadèmic, en els quals

els alumnes participen activament. En
aquest sentit, l’ Escola també participa
en accions que tenen una repercussió
urbanística en la ciutat com ara pintures murals, escultures i actuacions
efímeres. •••

L’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol té com a objectiu la formació de professionals en l’àmbit artístic, de la
imatge i el disseny amb els coneixements i les capacitats
tècniques que requereix el món laboral.
L’orientació pedagògica de l’Escola fomenta la creativitat i el desenvolupament personal dels alumnes per
mitjà de l’adquisició rigorosa de coneixements teòrics,
l’aprenentatge de capacitats tècniques especialitzades i
la pràctica continuada com a activitat quotidiana.

ESCOLA D’ART MUNICIPAL
LEANDRE CRISTÒFOL
C/. Palma, 12
25002 Lleida
Tel. 973 700 362
escoladart@paeria.cat
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Aula Municipal de Teatre
• Estudis d’art dramàtic: ensenyament teatral professional de la província de Lleida adreçat a majors de
18 anys.
• Teatre per a joves: dividit en tres
nivells d’aprenentatge, els tallers
de teatre per a joves busquen formar els alumnes a nivell tècnic i
artístic donant-los la possibilitat de
presentar un resultat final en forma
d’actuació.

Es poden cursar estudis
d’art dramàtic d’àmbit
professional, teatre per a
joves i també per a infants
• Teatre per a nens i nenes: adreçat
a infants de 3 a 11 anys. Permet l’adquisició de coneixements per tal de
desenvolupar la capacitat creativa i inventiva a partir del joc simbòlic, el joc
dramàtic i el joc teatral. •••

Els joves intèrprets en acció. © Educació

L’Aula és un centre d’ensenyament teatral amb una trajectòria de 30 anys i que dóna servei a
aquelles persones que d’una manera lúdica o professional s’atansen a la nostra escola per descobrir els secrets del teatre.
A l’Aula es creu en el teatre, en la feina en equip i en la generositat dalt d’escena i a la classe. Es
dóna prioritat en tot moment al procés d’aprenentatge dels alumnes per sobre de qualsevol presentació, tot tenint cura de la qualitat artística i la diversitat temàtica de les presentacions obertes
al públic. Potenciar la participació de l’alumnat en esdeveniments culturals de Lleida i adequar-nos
a les necessitats de la demanda de la ciutadania ha estat una altra fita que han anat construint tots
els equips de gestió i professorat dels quals l’Aula s’ha nodrit durant aquests anys.

AULA MUNICIPAL DE TEATRE
C/. Roca Llaurador, s.n.
25003 Lleida
Tel. 973 268 318
auladeteatre@paeria.cat

Conservatori i Escola de Música

• E ls dos centres imparteixen un ensenyament no reglat a alumnes a partir dels 6 anys
• Escola de Música de nivell mitjà.
A partir de 12 anys.
Nombre de cursos: 6

L’Escola de Música ofereix un ensenyament no reglat adreçat a un alumnat
des dels 6 anys fins a persones més
grans que volen destinar una part del
seu temps de lleure a gaudir de la música.

• Escola de Música de joves i adults.
A partir de 15 anys.
Nombre de cursos: 5

Les opcions educatives són les
següents:
• Escola de Música de nivell
elemental. De 6 a 14 anys.
Nombre de cursos: 6

Alumnes del conservatori. © Educació

• Conservatori de Grau
Professional: imparteix tots aquells
estudis reglats que porten els
alumnes de música a la seva
professionalització. •••

L’Escola de Música i Conservatori de Lleida són els dos centres d’educació musical de titularitat
municipal que té la ciutat. L’Escola de Música ofereix un ensenyament no reglat adreçat a un alumnat força heterogeni, des de nens i nenes de sis anys fins a persones més grans que volen destinar
una part del seu temps de lleure a gaudir de la música.
D’altra banda, el Conservatori de Grau Professional imparteix tots aquells estudis reglats que
porten els alumnes de música a la seva professionalització. Aquesta diversificació d’ensenyaments
permet que qualsevol persona amb inquietuds musicals pugui trobar un lloc adequat a casa nostra. L’objectiu principal és educar en la música i per això posem a l’abast de l’alumnat tot un seguit
d’activitats que, a més de les classes, ajuden a completar llur formació (organització d’intercanvis
amb altres centres, setmana cultural, concerts, colònies...). En aquest sentit, el treball en grup és
fonamental i, de fet, disposa de nombroses agrupacions instrumentals que ho corroboren.

CONSERVATORI I ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA
DE LLEIDA

Plaça Mossèn Cinto Verdaguer, s/n
25004 Lleida
Tel. 973 700 676
conservatori@paeria.cat
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