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Avantatges d’inscriure’s com  
a soci del Centre de Lectura

Museus de Reus: entrada gratuïta

Gaudí Centre: 2 entrades al preu d’una  
                        i visites concertades gratuïtes

Llibreria Gaudí:  descomptes del 5%.

Llibreria Domingo: descomptes del 5%.

Llibreria Galatea: descomptes del 5%.

Abacus: descomptes del 5%.

Tomàs Barberà: descomptes del 5%.

Llibreria Araceli: descomptes del 5%.

Associació de Concerts: descomptes del 20%.

Teatre Lliure (BCN): descomptes del 15%.

Rest-Cafè Teatre del Centre: descomptes del 10%

Refugi de muntanya a Mont-Ral «Musté Recasens»:  
Consultar descomptes.  www.refugimontral.com

Reus Deportiu: accés d’un dia a les instal·lacions esportives 
del club un cop al mes. Matricula gratuïta. En els partits d’Ho-
quei patins: 2x1 en les entrades al Palau d’Esports del Reus

I moltes més coses...

Teatre Bartrina: 
Dues entrades gra-
tuïtes al trimestre 
(una entrada en dos 
espectacles a concre-
tar). Descompte del 
25% en les entrades.

• Els fills menors de 23 anys 
d’un soci poden sol·licitar la 
quota gratuïta.

• Si presentes matrícula vigent 
de la URV pots accedir a la quo-
ta universitària de soci

• WiFi Free en tota l’entitat

• Vine a la biblioteca:
260.000 volums, servei de con-
sulta en sala, préstec, sales de 
conversa i d’estudis.
Biblioteca infantil: 10.000 volums.
Fons local: 11.500 volums. 
Hemeroteca.
Servei cartogràfic.
Videoteca: 6.000 DVD. Pantalles 
LED HD I 3D de visualització. 
Fonoteca: 4.000 CD de música i 
àudio.
Nous espais de lliure accés (Sala 
Miquel Ventura, Sala Vidal Llecha).
Consulta en línia del catàleg de la 
biblioteca i de la videoteca.

Descomptes per ser soci del Centre

Cine Club:
En les sessions 
dels divendres,  
entrada a 2 € 
(no socis 5€)

Exposició           
de Roses: 
Dues 
Invitacions

Condicions especials en altres serveis 
culturals acreditant-se com a soci del Centre



Condicions 
generals 
de matriculació
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Destinataris
Per matricular-se en els cursos de les Escoles del Centre de 
Lectura de Reus cal estar associat a l’entitat o ser fill/a, me-
nor de 23 anys, d’una persona associada. 

Informació personalitzada
No dubteu a demanar una entrevista amb els professors dels 
diversos cursos. Consulteu els dies i hores que us interessin.

Documentació prèvia
Cal complementar 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 de-
manda, es respectarà l’ordre d’inscripció. 

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

Ofertes especials de matrícula  
per totes les escoles:
(Les ofertes no són acumulables)

• Alumnes nous a l’escola: 
Cal ser soci del Centre de Lectura (o fill d’un soci). Si et 
dones d’alta de soci per primera vegada podràs gaudir 
dels drets d’entrada gratuïts (40€) al matricular-te a l’es-
cola i també obtindràs un descompte de 15€ en la matrí-
cula del primer curs. 

• Porta un amic a l’escola: 
els alumnes que portin un amic que es matriculi com a 
nou alumne a la mateixa escola , tindran tots dos un des-
compte de 15€ sobre l’import de la matrícula. 

• Matrícula al 50%: 
Descompte a aplicar a partir del segon germà que es ma-
triculi a alguna escola. 

• Preu especial matrícula “Forfait”: 
Alumnes que es matriculin a dos o més escoles del Centre. 

Dates específiques d’informació i 
matrícula per a cada disciplina i edat.

Escola de Dansa 
Lloc: Vestíbul del Centre de Lectura
Del 12 al 28 de setembre de 17.30h a 20h. 

Alumnes preinscrits a l’estiu: 
Per a confirmar les disciplines:  

    El dia 9 alumnes amb 1r cognom de l’A a la LL, de 17.30 a 20h
    El dia 10 alumnes amb 1r cognom de la M a la Z, de 17.30 a 20h

Per més informació: https://escoladansa.centrelectura.cat/

Escola «Petits artistes» 
Lloc: Vestíbul del Centre de Lectura
Del 12 al 28 de setembre de 17.30h a 20h. 

Escola de Teatre 
Lloc: Sala de juntes Albert Via (primera planta)
Dies 9,16 i 23 de setembre de 18h a 20h. 

Escola d'Idiomes: Anglès 
Lloc: Primera planta
Dies 16,18, 23 i 26 de setembre de 18h a 20h. 

Escola d'Idiomes: Italià 
Lloc: Primera planta
Dia 17 de setembre de 19h a 20h. 

Escola de Lletres de la Biblioteca 
Lloc: A la biblioteca infantil de la segona planta
Dies: A partir del 12 de setembre 
         De dilluns a divendres de 10h a 13h 
         Els dimarts i dijous de 17h a 20h. 

Arts Plàstiques 
Lloc: A la secretaria del Centre  (planta baixa)
Dies: A partir del 12 de setembre, en horari general d'atenció.

Música 
Lloc: A la secretaria de l'escola música (tercera planta)
Dies: A partir del 2 de setembre, 
         De dilluns a dijous de 17.30h a 20h.

Inscripció i Matrícula.
Període oficial:
Setembre 2019
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Dansa clàssica 
Dansa clàssica espanyola 
Dansa jazz 
Dansa contemporània
Funky
Hip Hop
Flamenc
Cant
Claqué
Teatre Musical
Zumba
Dansa per adults
Dansa fit

Curs d’iniciació: de 3 a 5 anys 
Curs Preparatori Elemental: de 6 a 7 anys
Curs d’aprenentatge bàsic i   
Estudis elementals : de 8 a 11 anys
Curs d’aprofundiment: de 12 a 19 anys 
Curs de perfeccionament: més de 19 anys

Inici del Curs 
A partir del 16 de setembre s’inicien les classes per a tots/es els 
alumnes des de 1r de primària en totes les disciplines i especialitats.
(Preus especials).

Classes de prova
Els dies 23, 26 i 27 de setembre hi 
haurà unes classes de prova per als 
nous alumnes de tres a cinc anys en 
iniciació a la dansa clàssica, la dansa 
espanyola i la dansa jazz.

Escola autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Gene-
ralitat, el 3 de febrer del 2000, que permet l'exempció d’educació 
física als alumnes que fan més de cinc hores a la setmana. 
Es preparen alumnes pel nivell elemental de dansa en diferents 
matèries. També per les proves a l’Institut del Teatre de Barcelona. 

Fundada l'any 1948 per Misericòrdia Besora

Ofertes especials de matrícula
(no són acumulables)

Els mes petits de l’escola: 
Nascuts el 2016 (3 anys), 2015 (4 anys) o 2014 (5 anys) te-
nen un descompte del 50% en la matrícula el primer curs. 

La Pe i el cordi fan ballar a l’escola: 
Els alumnes que hagin participat  en aquest projecte escolar, 
tindran la matrícula gratuïta el primer curs. 

Pares i mares amb matrícula gratuïta: 
Per a les mares o pares que també realitzin alguna de les 
disciplines de l’escola: Clàssic, Contemporani, Jazz, Funky, 
Espanyol i Manteniment, la matrícula serà gratis. 

Premi a la fidelitat: 
Descompte sobre la matrícula per antiguitat interrompuda 
a l’escola: 

• Més de 5 anys:   -25% 
• Més de 10 anys: -50% 
• Més de 20 anys: -100%.

Especialitats 

Grups per edats 



Estudis de dansa Clàssica 
Estudis de dansa Contemporani
Estudis de dansa Espanyola
Estudis de dansa de Musical

Preparatori Elemental:  De 6 a 7 anys: 
S’ofereixen dues classes de clàssic i una d’espanyol o 
dues classes de clàssic i una de Jazz

Estudis Elementals: De 8 a 13 anys: 
Clàssic, Contemporani, Espanyol, Flamenc, puntes 
i música. Representació de l’obra «Pere i el Llop» de 
Prokovief al Teatre Bartrina al mes de març. Els alum-
nes que obtinguin una qualificació positiva al llarg dels 
cursos d’estudis elementals, rebran el corresponent 
certificat acreditatiu.

Junior Company: De 11 a 16 anys: 
Treball de Dansa Clàssica, puntes i dansa contem-
porània, repertori de clàssic i contemporani  per pre-
sentar-se a diferents premis, concursos i mostres de 
dansa de Catalunya.

Repertori Dansa Clàssica i Contemporani: 
Preparació d’alumnes en repertori de clàssic i con-
temporani  

Clàssic de Suport i d’adults: 
Per iniciar-se o mantenir-se en aquesta disciplina. 
Per als alumnes d’espanyol, jazz i contemporani que 
no realitzin amb assiduïtat aquesta tècnica. 

Ballet Fit: 
Ballet, Gimnàstica, jazz, elasticitat, 

Elasticitat: 
Classes de Treball físic per millorar l’elasticitat dels 
alumnes.

Seminaris i Cursos: 
"Masterclass" impartides per 
professionals convidats de 
prestigi, de totes les disciplines, 
en diferents nivells:

• Seminari de clàssic, contemporani, jazz, espanyol i 
funky
• Curset de contemporani (Nadal)
• Estiu dansa (mes de juliol)

Representacions
Participació en un total de cinquanta actuacions en diferents 
actes a Reus i fora de la nostra ciutat. En totes les disciplines 
i grups 

Un total de nou representacions a l’escenari del Teatre Bartri-
na durant el curs,  per tots els alumnes (Trencanous, Projecte 
La Pe i el Cordi fan ballar a l’escola, Grease, Focs, Pere i el 
Llop i el Festival de fi de curs).

Tots els grups de repertori de clàssic i contemporani, i els 
d’estudis, faran una cloenda de curs el dia 1 de juliol.

Jove Companyia de Dansa del Centre 
L’any 2000 es va crear la Jove Companyia de Dansa del 
Centre de Lectura de Reus, amb alumnes més avantatjats 
de l’escola en clàssic i contemporani. Direcció i coreografi-
es de Teresa Aguadé i Juny Cases.

Projecte Educatiu:  
«La Pe i el Cordi» fan ballar a l’escola
Professores de l’Escola de Dansa treballen a les escoles per 
tal de fomentar uns possibles ballarins/nes que s’adonin de 
la seva capacitat de creativitat; fent-se més conscients del 
cos i l’espai. Activitat inclosa a l’ARE (activitats i recursos 
educatius de la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament.

Més informació: https://escoladansa.centrelectura.cat

Què fem?Què pots fer ?

Dansa i 
Música

Adreçat a famílies que vulguin que els seus fills coneguin la dansa i la música simultàniament. 
El professorat es coordinarà utilitzant la mateixa metodologia pedagògica, en les dues disciplines.

Escola de Petits Artistes
Aula de 3 anys Dimarts de 17.30h a 18.15h - MÚSICA 
  Dijous de 17.30h a 18.30h - DANSA
Aula de 4 anys Dilluns de 17.30h a 19.00h - MÚSICA + TALLER DANSA   
  Dimecres de 17.30h a 19,00 h – DANSA  + TALLER MÚSICA
Aula de 5 anys* Dilluns de 17.30h a 18.30h - DANSA
  Dimarts de 17.30h a 19.00h - MÚSICA 
  Dimecres de 17.30h a 19,00h – DANSA + TALLER MÚSICA
  Dijous de 17.30h a 19.00h - MÚSICA + TALLER DANSA

*Els alumnes podran escollir dues línies. 
 Caldrà parlar amb els professors a l’inici de curs

Novetats 

*Es donarà el certificat acreditatiu pel Consell Internacional de 
Dansa de l’Unesco  (sempre que és sigui membre de la mateixa)
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Teatre per a nens Teatre per a joves

La vocació de l’Escola de Teatre és de consolidar-se com una Escola 
d’iniciació i de formació el més oficial i professional possible per a 
poder accedir al món laboral o ser un pont d’accés a estudis supe-
riors de teatre,  realitzant un assessorament i tutoria de treballs 
per accedir als Estudis Superiors d’Art Dramàtic. o Cursar un Grau 
elemental de Teatre amb estudis d’Interpretació, de Dansa (cos i 
moviment) i de Música (veu i cant).

Escola de Teatre

Dóna cabuda a tots aquells petits que senten inquie-
tuds teatrals o que se’ls recomana fer teatre per algu-
na raó terapèutica o pedagògica. 

• Posar el llenguatge teatral al servei de la maduració 
emocional i social de l’alumne.
• Introducció al món del teatre a partir del joc.
• Aules obertes per a mostrar els treballs col·lectius.
• Seguiment individual de cada alumne.

 Nens 1 ( Ref 600 )

7 a 9 anys (3r i 4t curs de Primària) 
Divendres de 17.30h a 19.00h

 Nens 2 ( Ref 601 )

10 a 12 anys (5è i 6è curs de Primària) 
Divendres de 19.00h a 20.30h

Professora: Pilar Olmos

*Possibilitat de fer només un grup de nens de 7 a 12 anys, segons 
matrícula i edat dels inscrits o incloure’ls en el grup Joves 1.

Acull a tots aquells alumnes que encara no tenen 18 
anys i que volen començar a aprendre els elements 
bàsics del joc dramàtic

• Posar el llenguatge teatral al servei de la maduració emoci-
onal i social de l’alumne.
• La concentració i la desinhibició. Jocs de Mim, d’expressió 
corporal, melòdics, treball en equip, de construcció de perso-
natges, emotius i de narrativa. Treballs de creativitat en grup.
• Aules obertes per a mostrar els treballs col·lectius.
• Seguiment individual de cada alumne.

 Joves 1 ( Ref 602 )

12 a 14 anys (1r i 2n curs d'ESO) 
Dijous de 17.30h a 19.00h

 Joves 2 ( Ref 603 )

14 a 16 anys (3r i 4t curs d'ESO) 
Dijous de 19.00h a 20.30h

Professora: Pilar Olmos

*Possibilitat de fer només un grup de joves de 12 a 16 anys,  
segons matrícula i edat dels inscrits.
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A partir de 18 anys 
També a partir del 16 anys (1r i 2n de BAT o equivalent)

Teatre. Grau elemental Altres activitats 

Programació de Cursos 
Quatre Tallers Intensius Monogràfics els dissabtes 
el matí fets per professionals especialistes i 
adreçats als alumnes.

Descomptes al Teatre Bartrina
Descomptes especials pels alumnes de l’Escola 
de Teatre amb el carnet de l’ACET i del CLR

Sortides pedagògiques. 
Intercanvis amb altres escoles, professors i 
actors. 

Activitat extra
Programació d’activitats i espectacles de caire 
extraescolar a iniciativa de professors, alumnes o 
altres persones o entitats. 

Associacionisme
Consolidació dels avantatges que suposa ser 
membre de l’ACET (Associació Catalana d’Escoles 
de Teatre). 

Entre d’altres poder inscriure’s i ser reconegut 
per la AADPC (Associació d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya). 

 Tercer. Taller d'interpretació
 ( Refs.  612 / 613 / 619 )

• Pels alumnes que hagin fet primer i segon curs a l’Escola de 
Teatre i /o tercer. 
• Treball de text a partir dels personatges descoberts des 
d’improvisacions. 
• Estudi d’un autor o autors, obres i contextos 
• Adaptació Dramatúrgica. 
• Potenciar la formació acadèmica i professional de l’actor. 
• Representació teatral a final de curs (Teatre Bartrina). 

Dimarts 
De 18.30h a 19.30h. Dansa. Prof.: Carmen Fernández
De 19.30h a 21.00h. Interpretació. Prof.: Rosa Mateu 
De 21h a 22h. Cant. Professora: Adelaida Amigó

Dissabtes. Segons dinàmica d'assajos.

 Primer d'interpretació ( Ref 610 )

• Entrenament actoral bàsic: La concentració. Expressió cor-
poral, expressió oral, obertura emocional. La construcció del 
personatge. 
• La improvisació: Capacitat d’adaptació a vàries situacions indi-
viduals i col·lectives. 
• Activació: ment-cos-veu. 
• Adreçat a persones no iniciades i interessades en aprendre els 
fonaments bàsics de la interpretació. 
• Aula Oberta amb públic. Presentació dels treballs fets a classe. 

Dimecres 
De 18.30h a 20h .Interpretació. Prof.: Rosa Mateu
De 20.15h a 21.15h. Cos. Professora: Mònica Rincón

 Segon d'interpretació ( Ref 611 )

• Reforç i repàs de la tècnica d’interpretació del primer curs. 
• Anàlisi i interpretació de textos escrits. Treball amb escenes de 
diferents gèneres. 
• Aprendre a construir personatges diferents a nosaltres donats 
per un autor.
• Adreçat a persones que han fet el primer curs i que vulguin per-
feccionar i adquirir nous coneixements interpretatius. 
• Aula Oberta amb públic. Presentació dels treballs fets a classe.

Dimarts 
De 18.30h a 19.30h. Dansa. Prof.: Carmen Fernández
De 19.30h a 21.00h. Interpretació. Prof.: Rosa Mateu 
De 21h a 22h. Cant. Professora: Adelaida Amigó

Dissabtes. Segons dinàmica d'assajos.
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    Anglès
Inici curs: octubre de 2019
Professors: Phil Hoddy i Sheila Harper. 

• Cursos per a nens a partir de 8 anys.
• Cursos per a joves a partir del primer cicle d’ESO.
• Cursos per a adults. 

Anglès per viatjar. 
Cursos per a exàmens de Cambridge:  
     Key (A2),  Preliminary (B1),  First (B2),  Advanced (C1),  Proficiency (C2).

     Young Learners - Starters, Movers, Flyers  per a nens.

Tots els nivells (segons demanda).  
Horari a determinar.  Possibilitat de classes al matí.

Curs Nivell A1.1
Durada del curs: 44 hores. 
Des del 9 d’octubre de 2019 
fins a l’abril de 2020.
Horari de les classes: 
els dimecres de 10h a 12h.
Llibre de text: 
Bozzone / Ghezzi  / Piantoni, Nuo-
vo Contatto A1. Loescher Editore

Curs Nivell: B1.1   
Adreçat a qui posseeix el nivell  A2 
de coneixement de la llengua itali-
ana. Equival al nivell  A2  del Marc 
Comú Europeu de Referència per a 
les Llengües del Consell d’Europa.
Durada del curs: 44 hores.
Des del 4 d’octubre de 2019 
fins al març de 2020.
Horari de les classes: 
els divendres de 17h a 19h.
Llibre de text: 
Bozzone/ Ghezzi/ Piantoni, Nuovo 
Cantatto B1. Loescher Editore

Curs Nivell B2. 
Adreçat a qui posseeix un nivell  B1 
de coneixement de la llengua itali-
ana. Equival al nivell B2  del Marc 
Comú Europeu de Referència per a 
les Llengües del Consell d’Europa. 

Durada del curs: 44 hores. 
Des del 4 d’octubre de 2019
fins al març de 2020.
Horari de les classes: 
els divendres de 19h a 21h.

Italià
Professora: Cosima Vergari

Llengua i cultura itali-
ana per a principiants
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Cicle de Tallers de Sumi-E: 
(places limitades)

Un dels objectius del Cicle és introduir l’alumne/a el coneixement sobre la 
cultura japonesa: la pintura Sumi- E, l’Estètica i els principis del Zen. 
La pràctica i la destresa del pinzell i la tinta com a eines principals del 
Sumi-E. Així com, a partir de la pintura monocroma aconseguir alliberar la 
pinzellada més personal.

Professora: Anna M. Llagostera
Tallers adreçats a persones interessades a partir de 16 anys.
Sense necessitat de coneixements previs. 

Tallers Pintura Sumi-E: 
«Diàlegs de tinta i aigua»
• Cicle Tardor:  

Els dimarts 8, 15 i 22 d’octubre de 2019,  
de 16.30h a 19h.

• Cicle d'Hivern:  
Els dimarts 21 i 28 de gener i 4 de febrer de 2020, 
de 16.30h a 19h.

• Cicle de Primavera:  
Els dimarts 21 i 28 d’abril i 5 de maig de 2020,  
de 16.30h a 19h.

Arts plàstiques

Amb la col·laboració de: 
Ressò de Japonisme 
Coordinat per Rebeca Pujals
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Taller de narrativa (novel·la)
A càrrec de Jordi Ledesma
Edat: a partir de 18 anys

Periodicitat: quinzenal, els dijous d’octubre a gener de les 18.30h a 20.30h.

     Data d’inici: dijous 10 d’octubre 2019

Preu de tot el taller: 80€/socis / 130€/no socis

Curs d’enquadernació:
A càrrec de M. Rosa Molas
Edat: a partir de 18 anys
Durada: 91 hores
Places limitades
     Opció 1. – Els dimecres de 17h a 20.30h. Inici el 23 d’octubre 2019
     Opció 2. – Els dijous de 17h a 20.30h. Inici el 24 d’octubre 2019.
Preu de tot el taller: 270€/socis  

Club de lectura de novel·la negra
A càrrec de Montserrat de Anciola
Edat: a partir de 18 anys

     L’últim dijous de cada mes d’octubre a juny, de les 19h a 20h.

Taller exclusiu pels socis (gratuït)

Club de lectura juvenil
A càrrec de Marta Vidal
Edat: de 9 a 12 anys
     L’últim dilluns de cada mes d’octubre a juny, de les 17.30h a les 18.30h 
Taller exclusiu pels socis (gratuït)

Taller de lectura «En veu Alta»
A càrrec de Rosa Mateu
Edat: a partir de 18 anys

     Tots els dilluns de gener a juny de 2020, de 19h a 20h

Curs organitzat amb la Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques.

Inscripcions a partir del mes de desembre de 2019
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              Classes del 12 de setembre a juny, 
                     excepte els petits que comencen a l’octubre. 

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.

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. (Disposem de sis corals, segons nivells)

Els alumnes reben un informe trimestral d’acord amb el currículum que estan estudiant.

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

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.

Per més informació:
977 12 80 78
www.escolamusicacentre.cat
secretaria@escolamusicacentre.cat



Més informació al web 

www.centrelectura.cat

Informació general i Secretaria 
Centre de Lectura de Reus 

Carrer Major 15, 43201 Reus.

977 12 80 37 i 977 77 31 12    

C/e: secretaria@centrelectura.cat

Horari d’atenció: 
De dilluns a divendres de 10 a 13h i de 17 a 20h.


