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Novetats a l’oferta de les escoles bressol
•El centre de Balàfia dobla la línia de P0 i s’introdueix el servei de menjador a Magraners
ros euros mensuals. Aquesta
reducció ha estat possible per
l’eliminació de la càrrega d’IVA
per monitoratge de menjadors escolars.
Enguany s’instal·laran tendals
als patis dels centres educatius
que encara no en tenen.

Escola bressol Ronda-la Mercè. © H. Sirvent
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’Ajuntament de Lleida té
novetats en l’oferta de
la xarxa d’escoles bressol municipals per al curs
2015-2016. Així, s’ha doblat
la línia de P0 a l’escola de Balàfia i s’ha introduït el servei
de menjador a Magraners i
Sucs, de manera que s’esta-
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Rebaixa de
la quota de
menjador, que
passa dels 148
als 140 euros

bleix a tota la xarxa d’EBM. A
més, aquest any s’ha rebaixat
també la quota de menjador,
que passarà de 148 a 140 eu-
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La ciutat té la ràtio d’escoles
bressol municipals per habitant
més elevada de l’Estat. Lleida té
una xarxa de 18 escoles, amb
una oferta total de 978 places
públiques per a infants de 0 a 3
anys, i la llar d’infants de la Generalitat. El curs comença el 14
de setembre. •••

Classe de música als infants de l’escola d’Albarés. © Paeria
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Companyia La Inestable 21, formada per alumnes de l’Aula Municipal de Teatre. © Aula de Teatre

Inici de curs a les escoles municipals
•Tot a punt a l’Aula de Teatre, l’Escola de Música i el Conservatori i l’Escola d’Art

L

’Aula Municipal de Teatre, amb uns
2.000 alumnes, 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. Com a novetat, el nou Cicle
Formatiu de Grau Superior en Tècniques
d’Actuació Teatral s’impartirà per primera vegada a l’Aula Municipal de Teatre de
Lleida, i a tot Catalunya, aquest curs 20152016. Es tracta d’un títol oficial, de nova
creació, de la Generalitat de Catalunya, que
cerca aplicar les tècniques d’interpretació,
de moviment i vocals per actuar en viu o
en mitjans audiovisuals, per fer tasques de
dinamització basades en l’actuació i per
preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i
seguretat.
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

alumnes que cursen estudis professionals
de grau mitjà i disposa de 16 conjunts instrumentals.

Mur urbà dissenyat per l’Escola d’Art © H. S.

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. 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

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 disseny 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 es poden cursar diversos cursos monogràfics i tallers dirigits a la formació especialitzada en àmbits específics. •••
Més informació:
Educació. C/ Bisbe
Torres, 2. Tel. 973 70 06
18. educacio.paeria.cat
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