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L’Institut de Música d’Andorra la Vella (IM) és 
el centre educatiu de referència al Principat 
d’Andorra. Els seus 40 anys de trajectòria 
l’avalen, així com el conjunt del seu cos 
docent, constituït per 26 professionals de 
la música que garanteixen un aprenentatge 
musical de qualitat. En un espai de 1.000 
m², l’Institut de Música d’Andorra la Vella 
compta amb 22 aules, 2 sales d’orquestra i 
cant coral i una biblioteca. Els instruments 
que s’hi poden aprendre són: acordió, cant, 
clarinet, flauta, guitarra, instruments Orff, 
orgue, piano, saxòfon, trompa, trompeta, 
viola, violí i violoncel.
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* (a partir de l’1 de gener, a criteri del professor i depenent de les places lliures).

CICLE SENSIBILITZACIÓ (I i II)

Aquesta línia acadèmica comprèn un total de 2 cursos i està dirigida als 
alumnes de 4 a 5 anys d’edat. En aquests dos cursos iniciem a l’alumne a 
la música a través del joc rítmic, la dansa, l’audició, la cançó i la pràctica 
instrumental mitjançant instruments de percussió.

1r curs: 
Inici: 6 d’octubre del 2020
finalització: 18 de maig del 2021
Dimarts de 17.45 a 18.30 h (45 minuts de classe col·lectiva)

2n curs:
Inici: 5 d’octubre del 2020
finalització: 17 de maig del 2021
Dilluns de 18.00 a 19.00 h (60 minuts de classe col·lectiva)

Preus
Matrícula  60,50 €
Mensualitat  30 €/mes
Material escolar  6 €/curs
Matrícula reduïda* 40 €
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* (a partir de l’1 de gener, a criteri del professor i depenent de les places lliures).

CICLE ELEMENTAL. 1r CICLE (1r i 2n)

En aquests dos cursos treballem diferents apartats, entrellaçats l’un 
amb l’altre, com el ritme i el moviment, el cant i la dansa, les audicions i el 
coneixement i la pràctica de diferents instruments  a través de la roda .
La roda és una activitat adreçada als infants que cursen 1r d’Elemental. 
És l’espai on els petits coneixen de primera mà tots els instruments que 
s’imparteixen a l’IM abans de decidir quin serà l’instrument que triarà cadascú 
a partir de 2n d’Elemental.

1r curs:
Inici: 7 d’octubre de 2020
finalització: 19 de maig de 2021
Dimecres de 17.45 a18.45 h (60 minuts de classe col·lectiva)
Dimecres de 18.15 a 19.15 h (60 minuts de classe col·lectiva)

2n curs:
Inici: 1 d’octubre de 2020
finalització: 20 de maig de 2021
Dijous de 17.45 a 18.45 h (60 minuts de classe col·lectiva)
Dijous de 18.15 a 19.15 h (60 minuts de classe col·lectiva)

Preus
Matrícula  60,50 €
Mensualitat  30 €/mes
Material escolar  6 €/curs
Matrícula reduïda* 40 €
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CICLE ELEMENTAL. 2n CICLE (3r i 4t)

Comprèn un total de 2 cursos, dividits en dos cicles i dirigits a alumnes de 8 i 9 
anys d’edat. 
L’objectiu principal en aquesta etapa és gaudir de la música potenciant el 
desenvolupament de la musicalitat, la lectura, el sentit rítmic, l’entonació, la 
concentració, la memòria, l’oïda i la creativitat. També s’inicia l’alumnat en la 
pràctica instrumental individual.

Les assignatures d’aquest cicle són:

3r Curs
Llenguatge musical (60 minuts de classe col·lectiva)
Cant coral (60 minuts de classe col·lectiva)
Instrument que l’alumne hagi triat (30 minuts de classe individual)

4t curs
Llenguatge musical (60 minuts de classe col·lectiva)
Cant coral (60 minuts de classe col·lectiva)
Instrument que l’alumne hagi triat (40 minuts de classe individual)
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* (a partir de l’1 de gener, a criteri del professor i depenent de les places lliures).

Inici del curs: 9 de setembre del 2020
Finalització: 1 de juliol del 2021

Horaris a consultar

Preus
Matrícula  119 €
Mensualitat
1 assignatura  38 €/mes
2 assignatures  49,50 €/mes
3 assignatures  60,50 €/mes
4 assignatures o més 72 €/mes
Material escolar  11 €/curs
Matrícula reduïda* 77,50 €
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CICLE ELEMENTAL. 3r CICLE (5è i 6è)

Comprèn un total de 2 cursos, agrupats en un cicle i dirigits a alumnes de 10 i 
11 anys d’edat.
L’objectiu principal en aquesta etapa és gaudir de la música potenciant el 
desenvolupament de la musicalitat, la lectura, el sentit rítmic, l’entonació, la 
concentració, la memòria, l’oïda, la creativitat, així com la pràctica instrumental 
individual i col·lectiva.

Les assignatures d’aquest cicle són:

5è curs
Llenguatge musical (75 minuts de classe col·lectiva)
Cant coral (30 minuts de classe col·lectiva)
Conjunt instrumental(45 minuts de classe col·lectiva)
Instrument que l’alumne hagi triat (40 minuts de classe individual)

6è curs
Llenguatge musical (90 minuts de classe col·lectiva)
Cant coral (30 minuts de classe col·lectiva)
Conjunt instrumental (45 minuts de classe col·lectiva)
Instrument que l’alumne hagi triat (50 minuts de classe individual)
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* (a partir de l’1 de gener, a criteri del professor i depenent de les places lliures).

Inici del curs: 9 de setembre del 2020    
Finalització: 1 de juliol del 2021

Horaris a consultar

Preus
Matrícula  119 €
Mensualitat
1 assignatura  38 €/mes
2 assignatures  49,50 €/mes
3 assignatures  60,50 €/mes
4 assignatures o més 72 €/mes
Material escolar  11 €/curs
Matrícula reduïda* 77,50 €



12

CICLE MITJÀ

Comprèn un total de 6 cursos (dividit en 3 cicles) dirigits a alumnes de 12 a 18 
anys d’edat. 

Els ensenyaments professionals de música tenen com a objectiu principal que 
l’alumnat assoleixi els continguts i objectius plantejats en les assignatures que 
componen el currículum de l’especialitat triada (tant troncals com específiques).
S’hi accedeix mitjançant la Prova de Pas de Grau a l’acabament de l’Elemental o 
bé amb una prova específica de nivell per aquells alumnes externs.

La durada de la classe d’instrument és de 60 minuts i és individual. Els alumnes 
han de triar un conjunt instrumental dels que s’ofereixen: Orquestra IM, Banda 
de vent, Conjunt de pianos, Orquestra de guitarres, Grup d’acordions i  Música 
de cambra.
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1r Cicle - 1r i 2n curs
 
Llenguatge musical (120 minuts de classe col·lectiva)
Instrument (60 minuts de classe individual)
Conjunt instrumental Pianos (45 minuts de classe col·lectiva)
Orquestra de Guitarres ( 45 minuts de classe col·lectiva)
Grup d’Acordions (45 minuts de classe col·lectiva)
Banda de Vent ( 45 minuts de classe col·lectiva)

2n Cicle - 3r i 4t curs
 
Harmonia I i II (75 minuts de classe col·lectiva)
Instrument (60 minuts de classe individual)
Percepció auditiva I i II (45 minuts de classe col·lectiva)
Orquestra guitarres (45 minuts de classe col·lectiva)
Orquestra IM - Corda (120 minuts de classe col·lectiva)

Assignatures optatives :
Noves Tecnologies I i II (60 minuts de classe col·lectiva )
Música de cambra (60 minuts de classe col·lectiva)
Orquestra IM – Vent (60 minuts de classe col·lectiva)



14

3r Cicle - 5è curs 

Assignatures obligatòries:
Instrument (60 minuts de classe individual)
Anàlisi I (60 minuts de classe col·lectiva)
Percepció auditiva III (60 minuts de classe col·lectiva)

Assignatures optatives: (se n’han d’escollir 2)
Orquestra IM Corda (120 minuts de classe col·lectiva)
Música de cambra (60 minuts de classe col·lectiva)
Creació i producció musical I (60 minuts de classe col·lectiva)
Història I (60 minuts de classe col·lectiva)

3r Cicle - 6è curs 

Assignatures obligatòries:
Instrument (60 minuts de classe individual)
Anàlisi II (60 minuts de classe col·lectiva)
Percepció Auditiva IV (60 minuts de classe col·lectiva)

Assignatures optatives: (se n’han d’escollir 2)
Orquestra IM Corda (120 minuts de classe col·lectiva)
Música de cambra (60 minuts de classe col·lectiva)
Creació i producció musical I (60 minuts de classe col·lectiva)
Història I (60 minuts de classe col·lectiva)
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Inici del curs: 9 de setembre del 2020
Finalització: 1 de juliol del 2021

Horaris a consultar

Preus
Matrícula  119 €
Mensualitat 
1 assignatura  38 €/mes
2 assignatures  49,50 €/mes
3 assignatures  60,50 €/mes
4 o més assignatures 72 €/mes
Material escolar  11 €/curs
Matrícula reduïda* 77,50 €

* (a partir de l’1 de gener, a criteri del professor i depenent de les places lliures).
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ADULTS

* (a partir de l’1 de gener, a criteri del professor i depenent de les places lliures).

La línia educativa d’adults s’adreça a alumnes a partir dels 16 anys d’edat que 
no vulguin cursar la línia acadèmica. 
Els cursos engloben les assignatures col·lectives (Llenguatge musical, 
Percepció auditiva i Cultura musical) i  la individual (Instrument). L’Assignatura 
d’instrument conté tres nivells: bàsic, mitjà i avançat, d’una durada de 40,50 i 
60 minuts respectivament. 
Els adults interessats podran aprendre i estudiar música sense cap pretensió 
professional, només pel fet de gaudir-la. 
També podran fer música de cambra amb els seus companys de classe.

Inici del curs: 9 de setembre del 2020     
Finalització: 1 de juliol del 2021

Horaris a consultar

Preus
Matrícula  119 €
Mensualitat 
1 assignatura  73 €/mes
2 assignatures  104 €/mes
3 assignatures  135 €/mes
4 o més assignatures 166 €/mes
Material escolar  6 €/curs
Matrícula reduïda* 77,50 €
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L’Escola d’Art d’Andorra la Vella ofereix un 
ensenyament de qualitat per aprendre i 
gaudir les diferents disciplines artístiques. 
El conjunt de professionals que la formen 
ajusten els continguts dels cursos i dels 
tallers a les necessitats de cada alumne, en 
funció dels seus interessos i de l’edat. Els 
més menuts poden iniciar-se en les diferents 
arts plàstiques i els adults poden gaudir 
de cursos -en format de taller obert-, que 
permeten un aprofundiment en la pràctica 
setmanal, amb sessions de dues hores, o 
bé, cursets monogràfics i micromonogràfics 
específics de les diferents disciplines. Els 
alumnes que assoleixen una maduresa 
artística tenen la possibilitat d’exposar al 
Centre Cultural La Llacuna.
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TALLERS OBERTS PER A ADULTS 
a partir de 15 anys

PINTURA
Dilluns  De 16 a 22 h 
Dimarts  De 16 a 18 h i de 20 a 21.30 h
Dimecres De 10 a 13 h i de 16 a 21.30 h
Dijous  De 15.30 a 20 h 
Model de nu Dilluns de 20 a 22 h (octubre i novembre)
  Dimarts de 18 a 20 h

CERÀMICA
Dilluns  De 16 a 22 h 
Dimarts  De 16 a 21 h 
Dimecres De 10 a 13 h i de 16 a 21h
Dijous  De 16 a 21 h
Model de nu Dilluns de 20 a 22h (octubre i novembre)

GRAVAT
Dilluns  De 16 a 21 h 
Dimarts i dijous De 17 a 21 h 
Dimecres  De 16 a 21 h 

JOIERIA
Dilluns   De 16 a 21 h 
Dimarts i dijous De 17 a 21 h 
Dimecres De 16 a 21 h 
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FOTOGRAFIA
1r curs  Dimarts i dijous De 19 a 21 h 
2n curs  dimecres  De 20 a 22 h 
Projecte fotogràfic d’autor Dilluns de 19 a 21 h 

Forfets 
Dimarts i dijous De 17 a 19 h (consultar dates monogràfics)
Dimecres De 10 a 13 h (consultar dates monogràfics)

RESTAURACIÓ DE MOBLES
Dilluns   De 15 a 21 h 
Dimarts  De 16 a 21 h 
Dimecres De 9 a 13 h
Dijous  De 16 a 21 h 

FORFETS
El forfet és una proposta que permet adaptar el calendari formatiu, 
d’una manera més lliure i autònoma, a la disponibilitat i la voluntat 
de l’alumne. 
Ofereix la contractació de 10 o 20 hores d’assistència als tallers, 
sense l’obligatorietat d’assistir a classe amb una periodicitat fixa. 
L’alumne podrà assistir-hi quan ho cregui oportú, 
sempre i quan hi hagi places disponibles. 
Els horaris s’hauran de consultar amb el/la professor/a.
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Tots els tallers comencen el 9 de setembre

Preus
Matrícula   78 €
Mensualitat 
1 dia/setmana (2 hores)  35 €/mes
2 dies/setmana (4 hores)  54,50 €/mes
3 dies/setmana (6 hores)  58,50 €/mes
4 dies/setmana (8 hores)  62,50 €/mes
Matrícula reduïda*  47,50 €
Forfet de 20 hores  101 €
Forfet de10 hores  76 €

* (a partir de l’1 de gener, a criteri del professor i depenent de les places lliures).
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HISTÒRIA DEL CINEMA  
a partir de 16 anys

Per als amants i curiosos del cinema. Amb aquest curs es pretén explorar els 
diferents gèneres cinematogràfics, així com la trajectòria d’alguns realitzadors, 
el llenguatge tècnic i filmografies d’arreu.

Inici del curs: 5 d’octubre

Horaris: Dilluns de 19 a 21 h

Preus
Matrícula 78 €
Mensualitat 34 €/mes
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TALLERS PER A INFANTS I JOVES
de 7 a 12 anys            de 13 a 17 anys

PLÀSTICA
En acabar el curs, els alumnes seran capaços de comprendre el dibuix com 
a llenguatge i hauran experimentat amb diferents materials i disciplines 
artístiques com la pintura, el gravat, la fotografia, el volum, la il·lustració, la 
ceràmica, la instal·lació i l’animació, amb l’objectiu de desenvolupar la seva 
creativitat i imaginació, així com la capacitat de plasmar-ho físicament. (Màxim 
15 alumnes)

Inici del curs: 9 de setembre

Horaris
Per a alumnes de 7 a 9 anys Dilluns i/o dimecres de 17.30 a 19.30 h
Per a alumnes de 10 a 12 anys Dimarts i/o dijous de 17.30 a 19.30 h

Preus
Matrícula  57,50 €
Mensualitat  
1 dia/setmana  20 €/mes
2 dies/setmana  33 €/mes
Matrícula reduïda* 35 €

* (a partir de l’1 de gener, a criteri del professor i depenent de les places lliures).
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CURS JOVE
Aquest taller s’adreça a joves que tinguin ganes de conèixer noves tècniques 
artístiques, adequades a un context actual, passant pels diferents tallers i 
adquirint els coneixements bàsics aplicats a les noves tècniques expressives 
(màxim 8 alumnes).

Horaris
Mòdul 1 - Històries en càpsules
Del 10 de setembre al 17 de desembre 
Dijous de 18 a 20 h
Mòdul 2 - Màscares
Del 7 de gener al 25 de març 
Dijous de 18 a 20 h
Mòdul 3 - Il·lustrant contorns
Del 15 d’abril al 17 de juny
Dijous de 18 a 20 h

Preus
Preu per mòdul 64,50 €



L’Aula de Teatre i Dansa neix amb la voluntat 
d’oferir una proposta adreçada a tots 
aquells infants, joves i adults interessats 
per les arts escèniques. 
 
La seva vocació és formativa, però 
també té l’objectiu d’esdevenir un lloc de 
trobada i d’intercanvi creatiu. Un equip 
de professionals imparteix la formació  
mitjançant diversos cursos o monogràfics 
i dansa clàssica. La culminació de les 
formacions es concreta en el muntatge i la 
representació de les obres i la participació 
en els festivals de fi de curs.
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* (a partir de l’1 de gener, a criteri del professor i depenent de les places lliures).

TEATRE INFANTS

Iniciació al teatre. Des del joc i la imaginació s’aprèn poc a poc a inventar 
històries i a representar-les. Per a infants de 7 a 12 anys d’edat. 
 
Horaris:* 
De 7 a 9 anys: divendres de 17.30 a 19.30 h 
De 10 a 12 anys: dilluns i dimecres de 18 a 19.30 h 
*si pel nombre d’alumnes inscrits només hi hagués un grup de Teatre infants, 
aquest es faria en l’horari de dilluns i dimecres de 18 a 19.30 h i amb la 
mensualitat assignada a aquest grup. 

Inici del curs: 9 de setembre
 
Preus: 
Matrícula     57,50 € 
Mensualitat 10 a 12 anys  27 €/mes 
Mensualitat 7 a 9 anys   20 €/mes 
Matrícula reduïda*  37,50 € 
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* (a partir de l’1 de gener, a criteri del professor i depenent de les places lliures).

TEATRE JOVES

Amb jocs, exercicis teatrals i improvisacions descobrirem els principis bàsics 
de la interpretació: saber estar i escoltar, instal·lar-se i viure una situació, les 
emocions, etc. Posteriorment, mitjançant diàlegs curts i escenes es treballa el 
text, el personatge. Ambdós grups preparen una obra o diferents escenes que 
es presenten a final de curs. Per a joves de 13 a 17 anys d’edat. 
 
Horari:  
Iniciació: Dimarts i dijous de 18 a 20 h  
Avançat: Dimarts i dimecres de 18 a 20 h 

Inici del curs: 9 de setembre 
 
Preus: 
Matrícula joves   57,50 € 
Mensualitat joves  32 €/mes 
Matrícula reduïda* 37,50 € 
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TEATRE ADULTS

‘La creació i representació d’una obra’
Aquesta opció s’adreça tant a les persones que hagin participat en el 
monogràfic El joc de la comèdia com a aquelles que ho hagin fet en tallers 
o cursos anteriors i que desitgin seguir amb l’activitat teatral acceptant el 
compromís que suposa participar en el muntatge i representació d’una obra. 
En funció del nombre i particularitats (gènere, edat, experiència, aptituds, etc.) 
preparem una proposta d’obra que s’adeqüi a les possibilitats del repartiment.   
 
Horari:
Dimarts i dimecres de 20.30 a 22.30 h  

Inici del curs: 
12 de gener (data límit d’inscripció l’11 de desembre) 
 
Matrícula  51 € 
Mensualitat  49,50 €/mes 
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DANSA - PLIÉ 

* (a partir de l’1 de gener, a criteri del professor i depenent de les places lliures).

Iniciació a la dansa amb moviments creatius, coordinació, ritmes, tempos 
musicals i mímica. Aprenentatge dels moviments bàsics: demi-plié, punta flex, 
treball de dits, mans, córrer de puntetes, skips, galops, sautés, pony trots. 

Per a alumnes de 4 a 6 anys d’edat. 
 
Horaris: 
A1 – dilluns de 17.45 a 18.30 h 
A2 – dimecres de 17.45 a 18.30 h 
B1 – dilluns de 18.30 a 19.15 h 
B2- dimecres de 18.30 a 19.15 h 
 
Inici del curs: 9 de setembre 
 
Preus: 
Matrícula   57,50 € 
Mensualitat   22 €/mes 
Matrícula reduïda* 37,50 € 
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DANSA - TENDU A

* (a partir de l’1 de gener, a criteri del professor i depenent de les places lliures).

A partir d’aquest nivell es comença amb una breu introducció al treball de barra, 
port de bras i iniciació de salts, en totes les posicions. Iniciació a l’expressió 
corporal i al tempo. 

Per a alumnes a partir de 7 anys d’edat. 
 
Horaris: 
dimarts i dijous de 17.30 a 18.30 h 
 
Inici del curs: 
9 de setembre 
 
Preus: 
Matrícula   57,50 € 
Mensualitat   29 €/mes 
Matrícula reduïda* 37,50 € 
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DANSA - TENDU B

* (a partir de l’1 de gener, a criteri del professor i depenent de les places lliures).

Continuació del treball de barra i petites combinacions d’allegro, aprofundint en 
l’expressió corporal, el ritme i el tempo. 

Per a alumnes a partir de 9 anys d’edat (es realitza una prova de nivell). 
 
Horaris: 
dimarts i dijous de 18.30 a 19.30 h 
 
Inici del curs: 
9 de setembre 

Preus: 
Matrícula   57,50 € 
Mensualitat   29 €/mes 
Matrícula reduïda* 37,50 € 
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DANSA - ARABESQUE

El grup es comença a iniciar en el treball tècnic de barre a terre, barra i centre, 
reforç i especial atenció al treball de la mitja punta, enfortiment i tonificació 
de musculatura específica, combinació de la consciència de l’espai i dels 
seus diferents nivells (terra, barra, etc.). Es comença a introduir la tècnica 
contemporània. 
Realització de l’exercici d’expressió musical i rítmica i treball d’improvisació.  

Per a alumnes a partir de 11 anys d’edat (es realitza una prova de nivell). 
 
Horaris: 
dilluns i dimecres de 19.15 a 20.15 h 

Inici del curs: 
9 de setembre 
 
Preus: 
Matrícula   57,50 € 
Mensualitat   29 €/mes 
Matrícula reduïda*  37,50 € 

* (a partir de l’1 de gener, a criteri del professor i depenent de les places lliures).
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DANSA - PIROUETTE

Treball específic d’entrenament de reforç muscular, reeducació, bootcamp 
(entrenament que combina tècnica clàssica i altres estils), en què es 
treballa tot el cos, adquirint rapidesa, suavitat, força i delicadesa. Treball de 
qualitat de moviments i expressió corporal i amb més presència de la tècnica 
contemporània. 

Per a alumnes a partir de 14 anys (es realitza una prova de nivell). 
 
Horaris: 
dimarts i dijous de 19.30 a 20.30 h 
 
Inici de curs: 
9 de setembre 
 
Preus: 
Matrícula   57,50 € 
Mensualitat   29 €/mes 
Matrícula reduïda* 37,50 € 
 

* (a partir de l’1 de gener, a criteri del professor i depenent de les places lliures).
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BALLET FIT 

És una nova tendència esportiva que no requereix ni d’experiència ni de 
coneixements previs de dansa clàssica i és apta per a totes les edats, gèneres 
i condició física. 
Aquesta modalitat és una activitat dirigida que intercala de manera continuada 
o per intervals el treball cardiovascular, la tonificació, la mobilitat articular i la 
propiocepció amb què es millora la condició física i mental. 

Per a alumnes a partir de 17 anys. 
 
Horaris: 
dilluns de 20.30 a 21.30 h. 

Inici del curs:
9 de setembre 
 
Preus: 
Matrícula   57,50 €  
Mensualitat   29 €/mes 
Matrícula reduïda* 37,50 € 
 

* (a partir de l’1 de gener, a criteri del professor i depenent de les places lliures).
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10%
3 germans 
inscrits a 
La Llacuna

5%
Targeta magna i 
targetes Or i Plata 
del Comú d’Andorra 
la Vella  
 

5%
Residents a 
Andorra la Vella

DESCOMPTES
Descomptes per a totes les escoles en les matrícules i les mensualitats 
(excepte Curs jove I forfets)

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Centre Cultural La Llacuna
c/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4
AD500 Andorra la Vella
tel. 730 037 - lallacuna@comuandorra.ad

ELS/LES ALUMNES DE TOTES LES ESCOLES HAN DE TENIR 
ELS ANYS COMPLERTS DURANT EL 2020.

Segueix-nos a les xarxes
Cultura Andorra la Vella

@CulturaALV

www.andorralavella.ad
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