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· ballet · dansa · música · cant · teatre · interpretació · 
· lletres · pintura · dibuix · còmics · anglès · italià ·

Petits artistes
formant–se al Centre

noves ofertes

Destinataris
Per a matricular-se en els cursos de les Escoles del Centre de 
Lectura de Reus cal ser soci de l’entitat o ser fill/a, menor de 23 
anys, d’una persona associada.

Informació personalitzada
S’ha previst la possibilitat de tenir una entrevista amb els pro-
fessors o responsables dels diversos cursos oferts. Consulteu 
els dies i hores del vostre interès. 

Documentació prèvia
Cal complimentar el full d’inscripció facilitat als alumnes pels 
professors de cada escola, o a la pròpia secretaria del Centre.
Quan s’hagi de limitar el nombre de places per excés de deman-
da, es respectarà l’ordre d’inscripció.

Notes
La direcció d’Activitats Acadèmiques del Centre es reserva el 
dret de modificar els horaris i l’estructura dels cursos i/o supri-
mir-los quan no hi hagi un nombre mínim de persones matri-
culades o d’assistents.
La matrícula en un curs no es considerarà totalment confirma-
da fins que s’hagin abonat les taxes corresponents.

Condicions generals de matriculació

Més informació al web 
www.centrelectura.cat

Informació general 
i Secretaria 

Centre de Lectura de Reus 
Carrer Major, 15, 43201 Reus.

Telèfon 977 12 80 37 i 977 77 31 12
C/e: secretaria@centrelectura.cat

Horari d’atenció al públic 
De dilluns a divendres 

de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:00

Període oficial d’inscripció i matrícula: setembre de 2017
Preinscripció i reserva de places: juny i juliol de 2017
Consulteu les dates concretes d'informació i matrícula per a cada disciplina i edat.

Escoles del Centre de Lectura
·Curs 2017-2018·

•	 Nens i nenes (3r, 4t, 5è i 6è curs de Primària) 
•	 Per a joves (1r, 2n, 3r i 4t curs d’ESO i 1r BAT)   

(o equiparable per edat: 15 a 17 anys.)
•	 Escola de Teatre. Grau Elemental. A partir de 18 

anys.
•	 Programació de tallers Intensius Monogràfics
•	 Actuacions al Teatre Bartrina
•	 Sortides pedagògiques. 
•	 Participació en Mostres de Teatre

L’Escola de Teatre es consolida com una es-
cola d’iniciació i de formació professional per 
a poder accedir al món laboral o ser un pont 
d’accés a estudis superiors d’Art Dramàtic i 
cursar un Grau elemental de Teatre amb es-
tudis d’Interpretació, Dansa (cos i moviment) 
i Música (veu i cant).

Escola de Teatre

Escoles d’Idiomes

•	 A partir de 8 anys, 1r. cicle d’ESO i Adults. 
•	 Anglès per viatjar. 
•	 Cursos per a exàmens de Cambridge.
•	 Preliminary English Test, First Certificate i Advance
•	 Exàmens Young Learners de Cambridge per a nens.

ANGLÈS ITALIÀ
•	 Nivell: B1.1. 
•	 Nivell B2.2. 
•	 Certificat d’assistència

Escola de Lletres
•	 Tallers d’escriptura per adults.
•	 Taller de «Lectura en Veu Alta».
•	 Taller de còmic, per a nens.
•	 Taller d’enquadernació.

Dibuix i pintura
Al taller d’art, dibuix i pintura els alumnes desen-
volupen les seves capacitats expressives en les 
diverses tècniques plàstiques. 

Al mateix temps és fomenten i motiven els 
seus camins expressius personals, tant tècnica-
ment com conceptualment, de manera guiada i 
tutelada per tal d’assolir una coherència plàstica 
i puguin seguir desenvolupant els seus camins 
creatius personals.

Aula de Músics. Reus
Aula de música moderna. Amb classes de 
guitarra, piano, bateria, baix i contrabaix, 
instruments de vent, combo, iniciació a la 
improvisació, etc. 

Assignatures: 
Educació de l’oïda, Tallers de gospel.
Informació i assessorament: 
www.aulamusics.cat.



L’Escola de Dansa està autoritzada pel Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalu-
nya (dia 3 de febrer del 2000). La qual cosa suposa 
l’exempció d’educació física als alumnes de primà-
ria i secundaria que fan més de cinc hores de classe 
a la setmana. 

Es preparen alumnes pel nivell elemental de 
dansa en diferents matèries, també per proves a 
l’Institut del Teatre de Barcelona. 

A més de la tasca pedagògica l’Escola organitza 
diferents activitats docents, així com cursets, se-
minaris i sortides per espectacles de dansa, entre 
altres accions. 

REPRESENTACIONS 
Durant el curs es fan vuit representacions a l’escenari del 
Teatre Bartrina, per tots els alumnes: 
Trencanous (clàssic i contemporani), Fama, el petit 
musical (jazz i Funky ), Pere i el Llop (Clàssic i música), 
Focs, conte de la Ventafocs (Espanyol/flamenc) i el 
Festival de fi de curs.

PROJECTES EDUCATIUS COMPLEMENTARIS
La pe i el cordi fan ballar a l’escola. 
És una activitat inclosa a l’ARE de la Regidoria d’Ensenyament 
de l’Ajuntament de Reus. L’activitat és realitza a les aules de 
les escoles inscrites i finalitza al Teatre Bartrina de Reus. 
Durant els darrers tres anys han sigut set escoles inscrites 
i més 600 alumnes.

ESPAIS I EQUIPAMENTS
L’Escola disposa de quatre aules de dansa de més de 80m2, 
sala de música, sala de projeccions, espais de videoteca i 
fonoteca i la biblioteca, on els alumnes poden fer deures. 

Adreçat a famílies que vulguin que els seus fills co-
neguin la dansa i la música simultàniament.

El professorat es coordinarà utilitzant la mateixa 
metodologia pedagògica, en les dues disciplines. 

A partir dels cinc anys l’infant pot decidir quina 
de les dues branques artístiques vol seguir.

ESPECIALITATS: 
•	 Dansa Clàssica 
•	 Dansa Clàssica Espanyola 
•	 Dansa Jazz
•	 Dansa Contemporània 
•	 Funky
•	 Flamenc
•	 Zumba
•	 Dansa Fit
•	 Preparació Física

DIFERENTS GRUPS PER EDATS
•	 Cursos d’iniciació: de 3 a 5 anys 
•	 Cursos de Preparatori Elemental:  

de 6 a 7 anys
•	 Cursos d’aprenentatge bàsic  

i Estudis Elementals : de 8 a 11 anys
•	 Cursos d’aprofundiment: de 12 a 19 anys 
•	 Cursos de perfeccionament:  

Més de 19 anys

ALTRES OPCIONS
•	 PREPARATORI ELEMENTAL: de 6 a 7 anys  

(Clàssic, Espanyol i/o Jazz)
•	 ESTUDIS ELEMENTALS: de 8 als 13 anys. Clàs-

sic, Contemporani, Espanyol, Flamenc, puntes i 
música. Certificat acreditatiu.

•	 JUNIOR COMPANY: de 13 als 16 anys.  
Dansa Clàssica, puntes i dansa contemporània, 
repertori de clàssic i contemporani.  

•	 JOVE COMPANYIA DE DANSA: de16 endevant.  
Dansa Clàssica i dansa contemporània.

•	 SOULDANCE:  
Companyia de Dansa jazz i Funky

GRUPS PER EDATS

6 anys.
Incorporació de ple en l’especialitat triada. Possibilitat de participar en les 
activitats paral·leles que es duen a terma

nova 
oferta pedagògica

Escola de Dansa Escola de MúsicaPetits artistes (en dansa i música)

L’Escola de música ofereix tres currículums 
adaptats a les necessitats i dedicació de cada 
alumne.

CURRÍCULUM REGLAT 
Totes les assignatures amb l’exigència de nivell per 
cursar el grau professional.

CURRÍCULUM FLEXIBLE 
Totes les assignatures però amb l’exigència flexible 
segons la possibilitat de dedicació de l’alumne sense 
opció a cursar el grau professional.

CURRÍCULUM NO REGLAT 
Només algunes assignatures. 
Per a alumnes majors de 12 anys.

NIVELLS
•	Aules d’Inici de 2 a 7 anys  

Llenguatge musical i introducció a l’instrument.

•	Grau elemental (a partir de 8 anys)

•	Grau professional

•	Adults (Matrícules quadrimestrals) 
Instrument, Llenguatge i cultura musicals. 

INSTRUMENTS:
•	 Violí
•	 Viola
•	 Violoncel
•	 Piano
•	 Clarinet
•	 Flauta travessera
•	 Guitarra
•	 Cant

Els alumnes participen en concerts i 
audicions a l’escola i al Teatre Bartrina
•	 Orquestra de grau elemental
•	 Orquestra de grau professional
•	 Agrupacions de vent
•	 Agrupacions de guitarres
•	 Corals.  

L’Escola disposa de sis corals segons nivells.

Els alumnes reben un informe trimestral 
d’acord amb el currículum que estan es-
tudiant.

El calendari escolar va de setembre a juny, excepte els petits que comencen a l’octubre.

Matriculació pel curs 2017-18:
Durant tot el mes de juny i setembre, de dilluns a dijous de 6 a 7 de la tarda.

Música. Una sessió setmanal de 45 min. 
Dansa. Una sessió setmanal de 60 min.

Dilluns de 17:30 a 18:15
Dimecres de 17:30 a 18:30

2 a 3 anys.

Dansa: Sessió 60 min. Música: Taller 30 min.
Música: Sessió 60 min. Dansa: Taller 30 min.

Dilluns de 17:30 a 19:00
Dimecres de 17:30 a 19:00

3 a 4 anys.

Espec. triada: 60 min.+ taller 30 min. de Dansa.
Espec. triada: 60 min.+ taller 30 min. de Música

Dimarts de 17:30 a 19:00
Dijous de 17:30 a 19:00

5 anys. Tria d’especialitat.


