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Els infants de les escoles bressol duen a terme diferents activitats (esquerra) i diferents joves participen en tallers a l’Escola d’Art. © H. S.

Inici del curs a les escoles municipals

• Les 18 escoles bressol municipals comencen la temporada amb 1.036 places públiques

L

es 18 escoles bressol municipals
(EBM) de la ciutat de Lleida han
iniciat el curs 2014-2015 amb una
oferta total de 1.036 places públiques
per a infants de 0 a 3 anys. Aquests
centres educatius tenen com a objectiu principal contribuir a l’educació dels
nens i nenes en col·laboració amb les
famílies. Hi treballen 110 educadors.
L’Escola de Música i el 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 dels
seu temps de lleure a gaudir de la música. El Conservatori de Grau Professional imparteix tots els estudis reglats
que porten els alumnes de música a
la seva professionalització. L’Escola de
Música disposa de més de 600 alumnes que fan diferents programes de
sensibilització, d’aprenentatge bàsic,
d’aprofundiment, de joves i adults i de
música a l’abast. El Conservatori té 180
alumnes que cursen estudis professionals de grau mitjà i disposa de 16 conjunts instrumentals.
L’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol aplega uns 400 alumnes i té com
a objectiu la formació de professionals
en l’àmbit artístic, de la imatge i el dis-

L’Aula Municipal de Teatre
opta a impartir els estudis
del Cicle Formatiu de Grau
Superior de l’àmbit de les
Arts Escèniques
seny amb els coneixements i les capacitats tècniques que requereix el món
laboral. L’oferta formativa de l’escola
es concreta en ensenyaments reglats
de formació professional 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 cursar
diversos cursos monogràfics i tallers
dirigits a la formació especialitzada en

àmbits específics. L’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol també fa una
tasca dinamitzadora pel que fa a activitats creatives i culturals per mitjà de
conferències, seminaris, exposicions,
publicacions, etc.
L’Aula Municipal de Teatre és l’espai
educatiu de què disposa la ciutat en les
arts escèniques. Engloba estudis d’art
dramàtic, teatre per a joves i teatre per
a nens i nenes. Ofereix també monogràfics i un seguit d’activitats extraescolars més de caire puntual. Uns 2.000
alumnes de diferents edats hauran passat el darrer curs escolar per l’aula. Com
a novetat, s’està treballant amb tota la
documentació estratègica per sol·licitar
l’autorització del Cicle Formatiu de
Grau Superior de l’àmbit de les Arts Escèniques. •••

Alumnes de l’Aula Municipal de Teatre © H. S.
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