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INTRODUCCIÓ AL CLOWN TEATRAL
Coneixerem i explorarem què li passa i què li pot esdevenir a un pallasso quan està a escena per 
lluir les seves habilitats.    
10 sessions
Del 3 d’octubre al 12 de desembre - Dilluns de 20.30 a 22.30 h
60 € matriculats - 90 € no matriculats

INTERPRETACIÓ DE CANÇONS
A partir de cançons que ens agradin i que tinguin una lletra suggeridora, farem un treball 
d’interpretació.  
7 sessions
Del 16 de gener al 13 de març -Dilluns de 20.30 h a 22.30 h
42 € matriculats - 63 € no matriculats

IMPROVISACIÓ CREATIVA
La improvisació és una magnífi ca eina per a la creació teatral. A partir d’una mínima situació 
aprendrem a estar en escena, escoltar-nos i escoltar el què ens envolta, i deixar que els estats 
d’ànim, les emocions i els confl ictes esdevinguin acció dramàtica, és a dir, teatre. 
11 sessions
Del 20 de març al 26 de juny - Dilluns de 20.30 h a 22.30 h
66 € matriculats  - 99 € no matriculats

INTRODUCCIÓ A LA INTERPRETACIÓ EN 3 MONOGRÀFICS:
Una proposta artística i lúdica que té com a objectiu descobrir i fer créixer el plaer del joc teatral i 
aportar, alhora, eines i recursos bàsics que ens faran treure a escena el millor de cadascú.

IMPROVISACIÓ I PERSONATGE
Entrar en el món de la interpretació: viure la fi cció com si fos realitat. Des del joc de la improvisació i 
del personatge, interpretarem situacions, confl ictes, emocions i sentiments posats en escena. 
10 sessions
Del 4 d’octubre al 13 de desembre - Dimarts de 20.30 h a 22.30 h
60 € matriculats  - 90 € no matriculats

APROPAR-NOS AL TEXT TEATRAL
Aprendre a “dir” el text i a fer-lo nostre. Memoritzar un text no és el més important a l’hora de 
fer teatre. Primer, el text, s’ha d’entendre, donar contingut a les paraules, descobrir perquè el 
personatge diu el que diu i no una altra cosa. Aprendrem a jugar amb el text, a donar-li la volta, a 
perdre-li la por.
11 sessions
Del 17 de gener al 25 d’abril - Dimarts de 20.30 h a 22.30 h
66 € matriculats  - 99 € no matriculats

PUGEM A L’ESCENARI
En aquest tercer monogràfi c serà una pràctica del que s’ha fet en els dos anteriors. Amb les eines i 
recursos que hàgim après, prepararem una proposta teatral que posarem en escena i compartirem 
amb el públic.
Per inscriure’s al tercer monogràfi c, caldrà haver fet almenys un dels cursos anteriors o bé podran 
participar aquelles persones que tinguin una mínima formació teatral. 
9 sessions
Del 2 de maig al 27 de juny - Dimarts de 20.30 h a 22.30 h
54 € matriculats  - 81 € no matriculats

SEVILLANES
Ball folklòric espanyol per excel·lència, les Sevillanes es ballen per parelles i es divideixen en 4 
parts, amb diferents variacions.
10 sessions
Del 4 d’octubre al 13 de desembre - Dimarts de 20.15 h a 21.15 h
60 € matriculats - 90 € no matriculats

DANSA DEL VENTRE
Inclou un conjunt de danses tradicionals i populars de diferents pobles i cultures del Marroc i d’altres 
llocs de la Mediterrània sud. El ventre és el centre físic i espiritual del cos i els seus moviments 
permeten ballar i exterioritzar l’estat d’ànim, amb moviments sensuals i saludables. 
9 sessions
Del 17 de gener al 28 de març - Dimarts de 20.15 h a 21.15 h 
54 € matriculats - 81 € no matriculats

DANSA AFRICANA
La Dansa Africana connecta el cos a la terra i allibera l'esperit. L’aprenentatge es fa  col·lectivament 
i sense cap rivalitat; cada un pot treballar al seu ritme, segons les seves capacitats. Aquest ball 
és l'expressió de la vida i de les seves emocions mitjançant l'alliberament del gest i l'abandó al 
ritme. 
10 sessions
Del 25 d’abril al 27 de juny - Dimarts de 20.15 h a 21.15 h 
60 € matriculats - 90 € no matriculats
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CLUB DE LECTURA MUSICAL 
A càrrec de David Sanz
Amb la col·laboració de la Biblioteca Pública del Govern d’Andorra.
A través de la lectura d’algunes obres literàries es posarà l’accent en la fi gura de certs compositors, 
les seves obres, el context estètic i social  que les envolten. 
Inici del curs: Octubre 2016
Gratuït 

MÚSICA PER A GENT GRAN 
(32H) A càrrec de Sílvia García
Classes col·lectives d'una hora i mitja de durada pensades per a aquells a qui l'edat no és un fre a 
l'hora d'aprendre coses noves.
Introducció al pentagrama, lectura de notes, entonació, percussió, instruments Or� , psicomotricitat i 
memòria.
Una bona manera de formar-se, divertir-se i conèixer gent nova.
Adreçat a persones majors de 65 anys
144 € matriculats - 192 € no matriculats [*]

HISTÒRIA DE LA CULTURA MUSICAL 
(30H) A càrrec de Mario Raviola
La història de la música, com la de qualsevol altre expressió artística va íntimament lligada al 
període històric que la genera. En aquest monogràfi c es pretén traçar a grans trets la història del 
desenvolupament musical de l’antiguitat fi ns als nostres dies 
135 € matriculats - 180 € no matriculats [*]

UN MOZART INSÒLIT 
(30H) A càrrec de Mario Raviola
Adreçat a persones que vulguin descobrir les facetes menys conegudes d’un dels mes famosos 
compositors. Parlarem de l’època, dels contemporanis i competidors i gaudirem de la seva 
música 
135 € matriculats - 180 € no matriculats [*]

MÚSICA EN ELS JARDINS D’ESPANYA 
(30H) A càrrec de Mario Raviola
Aquest monogràfi c farà èmfasi en els compositors de l’escola espanyola dels últims 100 anys.
135 € matriculats - 180 € no matriculats [*]

APRENENT A ESCOLTAR MÚSICA. MÚSICA I LITERATURA 
(30H) A càrrec de Toni Gibert
Una sèrie d’audicions comentades usant la relació entre música i paraula com a excusa 
126€ matriculats - 168 € no matriculats [*]

L’ART MUSICAL DE J.S. BACH 
(30H) A càrrec de Mario Raviola
Un viatge per la vida i música d’un dels més grans compositors. Parlarem de les ciutats on va viure, 
de l’ambient socio-cultural i, evidentment, de la seva música. 
135 € matriculats - 180 € no matriculats [*]

BEETHOVEN 
(30H) A càrrec de Mario Raviola
La vida i l’obra d’un geni musical en confl icte permanent amb la seva època.
135 € matriculats - 180 € no matriculats [*]

HISTÒRIA DE L’ÒPERA 
(30h) A càrrec de Mario Raviola
Destinat a totes les persones que vulguin descobrir els secrets de l’opera , de Monteverdi fi ns als 
compositors del segle XX, amb l’objectiu d’acostar el “bel canto” a tots els públics d’una manera 
entenedora i entretinguda.
135 € matriculats - 180 € no matriculats [*]

MONOGRÀFICS ESPECIALITZATS
MÚSICA DE CAMBRA I CONJUNT INSTRUMENTAL 
(32H) A càrrec de Jordi Albelda
Adreçat als alumnes que vulguin iniciar-se o continuar amb la pràctica instrumental en grup, a partir 
de la primera formació (duo) i fi ns a grups nombrosos (quintet, sextet, etc.) 
144 € matriculats  - 192 € no matriculats [*]

EL KIOSK DEL LLENGUATGE MUSICAL 
(30H) A càrrec de Cristina Gallart i Anahí Pinoargotty
Aquest monogràfi c ajudarà a l’alumne a perfeccionar la lectura en clau de sol i de fa, acompanyada 
d’una millora en entonació i l’aspecte rítmic amb l’aparició de nous motius i compassos, a la vegada 
que ajudarà el desenvolupament auditiu mitjançant  dictats a una veu, dictats d’intervals, d’acords i 
de funcions tonals.
135 € matriculats - 180 € no matriculats [*]

INTRODUCCIÓ A LA DIRECCIÓ CORAL 
(28H) A càrrec de Toni Gibert
Adreçat a mestres de música, responsables de grups corals o qualsevol persona interessada en 
conèixer la tècnica de gest, la dinàmica d’assaig i tot allò relacionat amb el món coral (infantil i adult)
126€ matriculats - 168 € no matriculats [*]

MONOGRÀFIC DE LECTURA A VISTA I REPERTORI ORQUESTRAL 
(32H) A càrrec de Jordi Albelda
Adreçat a tots els estudiants de corda que vulguin millorar la tècnica de la lectura a vista per accedir 
d’una manera més ràpida al domini de la partitura. Es farà incís en la lectura de partitures del 
repertori orquestral que més endavant poden utilitzar en la seva vida professional.
144 € matriculats  - 192 € no matriculats. [*]

RUDIMENTS D’HARMONIA
(32H)  A càrrec de Toni Gibert
Adreç at principalment a mestres de mú sica (o de primà ria/secundà ria amb coneixements musicals 
mí nims ) que vulguin aprendre a acompanyar les canç ons dels seus alumnes. Us donarem eines 
per crear els vostres propis arranjaments... També  s'hi pot apuntar qualsevol que vulgui refrescar o 
introduir-se en l'harmonia. 
144 € matriculats  - 192 € no matriculats [*]

CURS PER A JOVES
A càrrec de Montserrat Altimiras
Monogràfi c destinat a joves, per donar-los a conèixer la fotografi a començant per saber veure què 
ens motiva a fer una fotografi a, a com es forma la imatge en una pantalla, passant pel control de la 
llum i la composició.
Edats: de 12 a 16 anys
Nombre màxim de persones: 10
6 sessions
Dimarts de 18 h a 20 h [*] 
54 € matriculats o carnet jove - 72 € no matriculats

EL MÓN ÉS BLAU: TÈCNIQUES CREATIVES AMB CIANOTÍPIA
A càrrec de Montserrat Altimiras
La cianotÍpia és un dels processos fotogràfi cs del segle XIX més coneguts per la seva simplicitat 
però tot i així ens dóna molts recursos creatius. Treballarem no només sobre paper, sinó sobre 
diversos suports alternatius com ara teixits i fusta.
Nombre màxim de persones: 8
3 sessions
Dijous de 18 h a 20 h [*]
27 € matriculats o carnet jove - 36 € no matriculats

CURS DE LABORATORI EN B/N
A càrrec de Montserrat Altimiras
Destinat a persones sense coneixements del laboratori fotogràfi c en B/N.
El blanc i negre suposa una manera molt personal de veure el món i de saber transmetre tant les 
emocions, com les formes, les textures o la pròpia llum. En aquest curs aprendrem les metodologies 
bàsiques en el procés de positivat analògic (tipus de paper, fi ltres, químics, viratges,...)
Nombre màxim de persones: 8
9 sessions 
Dimarts de 18 h a 20 h [*]
81 € matriculats o carnet jove - 108 € no matriculats

TÈCNIQUES BÀSIQUES DE LA FOTOGRAFIA: 
CONEIXEMENT DE LA CÀMERA
A càrrec de Montserrat Altimiras
Taller teoricopràctic dirigit a tots aquells afeccionats de la fotografi a que vulguin conèixer les 
funcions bàsiques de la seva càmera per treure’n el màxim profi t. 
Ens iniciarem amb les tècniques fotogràfi ques que ens permetran entendre i controlar de forma 
manual la nostra càmera. Explorarem el llenguatge visual bàsic aplicant tècniques com la 
profunditat de camp, el control del moviment, la composició.
Nombre màxim de persones: 10
8 sessions
Dimarts de 18 h a 20 h [*]
72 € matriculats o carnet jove - 96 € no matriculats

CURSET DE FOTOGRAFIA ESTENOPEICA FAMILIAR
A càrrec de Montserrat Altimiras
Adreçat a pares, mares, tiets i adults en general amb nens de 7 a 12 anys.
Nombre màxim de persones: 15 
Dissabte 29 d’abril de 10 h a 13 h i de 15 h a 18 h 
36 € per família o per grup de més de 2 persones

NIVELL AVANÇAT
CURS DIGITAL (24H)
A càrrec de Pep Aguareles
Aquest monogràfi c està adreçat a alumnes amb un nivell bàsic de coneixements fotogràfi cs 
consolidat i que vulguin aprofundir en el domini de la càmera i el món del píxel per poder evolucionar 
en el procés fotogràfi c. 
12 sessions
Del 12 de setembre al 19 d’octubre - Dilluns i dimecres de 20 h a 22 h
108 € matriculats o carnet jove - 144 € no matriculats

EDICIÓ FOTOGRÀFICA AMB LIGHTROOM I PHOTOSHOP (32H)
A càrrec de Pep Aguareles
Adreçat a alumnes amb un nivell bàsic consolidat d'aquests programes i que vulguin avançar en 
l'edició d'imatges, combinant el potencial d'aquests dos programes.
16 sessions
Del 24 d’octubre al 21 de desembre - Dilluns i dimecres de 20 h a 22 h
144 € matriculats o carnet jove - 192 € no matriculats

COMPOSICIÓ DE LA IMATGE( 24H)
A càrrec de Pep Aguareles
Adreçat a alumnes amb un nivell bàsic consolidat en composició de la imatge i que vulgui anar més 
enllà, a la recerca d'un estil i llenguatge propi. 
12 sessions
Del 9 de gener al 15 de febrer - Dilluns i dimecres de 20 h a 22 h
108 € matriculats o carnet jove - 144 € no matriculats

FOTOGRAFIA D’ESTUDI (BODEGÓ I RETRAT) (28H)
A càrrec de Pep Aguareles
Adreçat a alumnes amb certs coneixements en la fotografi a d'estudi i que desitgin conèixer 
tècniques més elaborades tant d'il·luminació com de composició. 
14 sessions 
De l’1 de març al 3 de maig - Dilluns i dimecres de 20 h a 22 h
126 € matriculats o carnet jove - 168 € no matriculats

FOTOGRAFIA DE NU ( 16H)
A càrrec de Pep Aguareles
Adreçat a alumnes que vulguin introduir-se en el món del nu, en la recerca d'imatges més 
elaborades, tant a nivell de llum, de composició com de creativitat. 
8 sessions
Del 8 al 31 de maig - Dilluns i dimecres de 20 h a 22 h
72 € matriculats o carnet jove - 96 € no matriculats

[*] Data d’inici i/o horaris a 
determinar en funció dels 
alumnes inscrits


