Educació • Setembre de 2016

Inici del curs als centres educatius municipals
• Estudis de qualitat a l’’Escola de Música i Conservatori, l’Escola d’Art Leandre Cristòfol i l’Aula de Teatre
6 anys fins a persones més grans– que vol
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. Aquesta
diversificació
d’ensenyament permet que qualsevol
persona amb inquietuds musicals
pugui trobar un lloc adequat en el centre.

Uns 800 lleidatans
de totes les edats
se senten atrets per
l’educació musical

Els ensenyaments teatrals a Lleida destaquen per la seva excel·lència. © Servei d’Educació

L’Escola de Música i Conservatori de Lleida,
l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol i
l’Aula Municipal de Teatre inicien un nou
curs escolar amb les perspectives d’èxit
dels anys anteriors. L’Escola de Música i

Conservatori de Lleida són els dos centres
d’educació musical de titularitat municipal
que té la ciutat. La primera ofereix un ensenyament no reglat adreçat a un alumnat
força heterogeni –des de nens i nenes de

Alumnes del Conservatori de Lleida. © Servei d’Educació
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L’objectiu principal és educar en la música i per això es posa a l’abast de l’alumnat tot un seguit d’activitats que, a més
de les classes, ajuden a completar la seva
formació (organització d’intercanvis amb
altres centres, setmana cultural, concerts,
colònies, etc.). Ambdós centres tenen la
seu a l’Auditori Municipal Enric Granados
i disposen d’un claustre d’uns quaranta
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professors i professores, que actualment
atenen al voltant d’uns 800 alumnes.
Els alumnes de l’Escola de Música fan
diferents programes de sensibilització,
d’aprenentatge bàsic, d’aprofundiment,
de joves i adults i de música a l’abast. Al
Conservatori es cursen estudis professionals de grau mitjà i disposa de 16 conjunts
instrumentals.
Foment de la creativitat
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’orientació pedagògica de l’escola fomenta la
creativitat i el desenvolupament personal
dels estudiants per mitjà de l’adquisició
rigorosa de coneixements teòrics, l’aprenentatge de capacitats tècniques especialitzades i la pràctica continuada com a
activitat quotidiana.
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, com és el cas dels
tallers d’expressió artística per a infants.

L’Escola d’Art Leandre Cristòfol fomenta la creativitat. © Paeria

L’Escola d’Art forma alumnes en el món del disseny gràfic. © Paeria

des d’un vessant lúdic com professional.
Engloba estudis d’art dramàtic, teatre per
a joves, per a adults i per a nens i nenes i
teatre de vacances (Nadal, Setmana Santa
i estiu). Ofereix també monogràfics i un seguit d’activitats extraescolars més de caire
puntual adreçades a escoles, instituts i
centres educatius de la ciutat amb alumnes dels 3 als 18 anys. Uns 2.000 alumnes
de diferents edats passaran el curs escolar
per l’aula, fet que la converteix en l’escola
de teatre pública més gran de l’Estat.

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 fa una tasca dinamitzadora pel
que fa a activitats creatives i culturals
per mitjà de conferències, semiLleida
El Cicle Formatiu de Grau
naris, exposicions, publicaciSuperior
en Tècniques
ons, etc. Des del seu inici
disposa de
d’Actuació
Teatral s’immanté una col·laboració
l’escola de teatre
partirà
per
segon any
estreta amb institucions i
pública més gran
consecutiu a l’Aula Muniempreses que fa possible
de l’Estat, amb uns
cipal de Teatre de Lleida,
la realització de projec2.000 alumnes de
i a tot Catalunya, aquest
tes professionals dins de
diferents edats
curs 2016-2017. Es tracl’aprenentatge acadèmic,
ta d’un títol oficial, de nova
en els quals els alumnes parcreació, de la Generalitat de Caticipen activament.
talunya que cerca aplicar les tècniques
d’interpretació, de moviment i vocals per
Ensenyament teatral
actuar en viu o en mitjans audiovisuals,
L’Aula Municipal de Teatre és el centre
per fer tasques de dinamització basades
d’ensenyament teatral de la ciutat de Lleien l’actuació i per preparar en tècniques
da, en què es combina la formació tant

d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i seguretat. Els objectius
del cicle són assolir la preparació física i interpretativa idònia per a l’actuació teatral;
aplicar i integrar les tècniques d’interpretació, moviment i veu a l’actuació; aconseguir la representació d’un personatge dins
de la dramatúrgia, i dotar de solvència creativa i professional els actors i les actrius.
A més, l’Aula incorpora l’Escola de l’Espectador, que vol contribuir perquè el públic esdevingui un espectador actiu amb
capacitat d’elecció pròpia i d’anàlisi crítica
en l’àmbit d’espectacles. •••
Més informació:
Aula Municipal de Teatre
Tel. 973 26 83 18
http://aulateatre.com/
Conservatori Municipal
Tel. 973 70 06 76
http://www.paeria.es/conservatori/
Escola d’Art Leandre Cristòfol
Tel. 973 70 06 19
http://educacio.paeria.cat/centresmunicipals/escoladart
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