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INSTITUT 
DE 
MÚSICA
L’Institut de Música d’Andorra la Vella és el centre educatiu de referència al Principat 
d’Andorra. Els seus 37 anys de trajectòria l’avalen, així com el conjunt del seu cos 
docent: 22 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 i 2 sales d’orquestra i cant coral, i una biblioteca. Els instruments que s’hi poden 
aprendre són: piano, guitarra, violoncel, flauta travessera, violí, saxofon, viola, clarinet, 
acordió, trompeta, trombó, trompa, instruments Orff i també cant.

Segueix l’actualitat de l’Institut de Música al blog: https://imandorralavella.wordpress.com/



SENSIBILITZACIÓ MUSICAL I TALLERS 

Aquesta línea acadèmica comprèn un total de 3 cursos i està dirigida als alumnes de 4 
a 6 anys d’edat. Durant els tres cursos, els infants prenen contacte amb el món musical 
a través del moviment i de la cançó. Al 2n curs, els alumnes s’inicien en la pràctica a 
través dels instruments Orff. A partir del 3r curs poden escollir un instrument o provar-
los tots, per veure quin els agrada més, sempre des d’una vessant molt lúdica.

Inici del curs: 2 d’octubre del 2017
Finalització: 31 de maig del 2018

Horaris
1r curs de sensibilització musical i tallers 
 Dimarts de 17.45 a 18.30 h (45 minuts de classe)
2n curs de sensibilització musical i tallers
 Dilluns de 17.45 a 19.15 h (60 minuts de classe)
3r curs de sensibilització musical i tallers 
 Dimecres de 17.45 a 19.15 h (60 minuts de classe)

Preus
Matrícula   60,50 €
Mensualitat  30 €/mes
Material escolar    6 €/curs
Matrícula reduïda *  40 €

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



CURS PREPARATORI AL GRAU ELEMENTAL

És un “curs pont” entre la Sensibilització musical i el Llenguatge musical per als 
alumnes a partir de 7 anys.
Conserva la dinàmica dels cursos d’iniciació anteriors en format lúdic, però amb la 
introducció de les bases del llenguatge musical.
Els alumnes poden provar tots els instruments o bé escollir el que els agrada més.

Inici del curs: 2 d’octubre del 2017
Finalització: 31 de maig del 2018

Curs preparatori: Dijous de 17.45 a 19.15 h (60 minuts de classe)

Preus
Matrícula   60,50 €
Mensualitat  30 €/mes
Material escolar    6 €/curs
Matrícula reduïda * 40 €

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



GRAU ELEMENTAL

Comprèn un total de 4 cursos dirigits a alumnes de 8 a 11 anys d’edat. 
Durant els quatre cursos s’estudia:

- Llenguatge musical (60 minuts)
- Cant coral (45 minuts)
- Conjunt instrumental (30/45 minuts)
- Instrument que l’alumne hagi triat (30/50 minuts d’instrument - depèn del curs). 

Les classes d’instrument són individuals. Les altres classes són col·lectives. Les classes 
es reparteixen en 2 dies. També s’ofereix l’opció d’iniciar-se a l’Orquestra Infantil, al 
Grup de Vent i al Grup de Saxos, a determinar un cop iniciat el curs.

 
Inici del curs: 11 de setembre del 2017
Finalització: 28 de juny del 2018

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 febrer, a criteri del professor i depenent de les places lliures).



GRAU MIG

Comprèn un total de 6 cursos dirigits a alumnes de 12 a 18 anys d’edat. 
Durant els cursos, l’alumnat que ja hagi adquirit els coneixements del Grau elemental 
podrà endinsar-se en el món de les formes musicals, la informàtica musical, la història 
de la música, l’harmonia, etc. La durada de la classe d’instrument és de 50 a 60 minuts. 
Com en el Grau elemental, la classe d’instrument és individual. També s’ofereix l’opció 
d’integrar-se a l’Orquestra de l’IM, al Grup de Vent i al Grup de Saxos, així com participar 
en els diferents Grups de Cambra i en el cor de Grau Mig.

Inici del curs: 11 de setembre del 2017 
Finalització: 28 de juny del 2018
 
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 febrer, a criteri del professor i depenent de les places lliures).



ADULTS

La línea 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 de llenguatge musical, percepció auditiva, cultura 
musical i instrument (tres nivells: bàsic, mitjà i avançat, d’una durada de 40 a 60 
minuts). La classe d’instrument és individual i les altres en format col•lectiu.
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: 11 de setembre del 2017 
Finalització: 28 de juny del 2018

 
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 €

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







ESCOLA 
D’ART
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 formen aquesta escola 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 als espais del 
Centre Cultural La Llacuna que hi són destinats.



TALLERS OBERTS PER A ADULTS a partir de 15 anys

Pintura
Dilluns, dimarts   De 16 a 22 h 
Dimecres  De 10 a 12 h i de 16 a 22 h
Dijous    De 16 a 20 h 

Model de nu femení  Dimarts de 18 a 20 h
(dibuix, color, escultura, il·lustració)

Gravat
Dilluns    De 16 a 18 h 
Dimarts i dijous  De 16 a 22 h 
Dimecres   De 10 a 13 h i 
   de 16 a 21 h 

Joieria
Dilluns    De 16 a 18 h 
Dimarts i dijous  De 16 a 22 h 
Dimecres   De 10 a 13 h i  
   de 16 a 21 h 

Fotografia
1r curs 
Dimarts i dijous  De 20 a 22 h 
2n curs 
Dilluns i dimecres  De 20 a 22 h 

Restauració de mobles  
Dilluns   De 15 a 19 h 
Dimarts i dijous  De 16 a 22 h 
Dimecres  De 9 a 13 h

Tots els tallers comencen 
el dia 11 de setembre

Els 
dimecres 

al matí tallers 
de pintura, 
gravat, joieria
i restauració

Ceràmica
De dilluns a dijous  De 16 a 22 h 



TALLERS OBERTS PER A ADULTS a partir de 15 anys 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 que hi hagi places disponibles. 
Els horaris s’hauran de consultar amb el/la professor/a.

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 de 10 hores   76 €

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



HISTÒRIA DE L’ART  a partir de 16 anys     
   

El curs d’Història de l’Art pretén estimular la curiositat i el plaer vers l’art, d’una forma 
amena, interactiva i amb rigor.

Inici del curs: 3 d’octubre

Horaris

1r curs  Dimarts  de 18.30 a 20.30 h
2n curs  Dijous   de 18.30 a 20.30 h

Preus

Matrícula  78 €
Mensualitat 34€/mes



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: 3 d’octubre

Horaris

Dilluns a les 19 h

Preus

Matrícula  78 €
Mensualitat 34€/mes



TALLERS PER A INFANTS I JOVES

Plàstica (de 7 a 12 anys)      

En acabar el curs, els alumnes a qui va destinat aquest taller seran capaços de 
comprendre el dibuix com a llenguatge i hauran experimentat amb diferents materials i 
disciplines artístiques com ara 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.

Inici del curs: 11 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 febrer, a criteri del professor i depenent de les places lliures).



Curs Jove (de 13 a 17 anys)       

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.

Horaris

Mòdul 1 - Modelatge amb fang      
 Del 14 de setembre al 30 de novembre 
 Dijous de 18 a 20 h
Mòdul 2 - Manga
 del 14 de desembre a l’1 de març 
 Dijous de 18 a 20 h
Mòdul 3 - Disseny de moda 
 Del 8 de març al 17 de maig 
 Dijous de 18 a 20 h
Mòdul 4 - Retoc d’imatge
 Del 31 de maig al 28 de juny 
 Dijous de 18 a 20 h

Preus

Matrícula     57,50 €
Alumnes matriculats a l’Escola d’Art 46,50 €/mòdul
Alumnes no matriculats   64,50 €/mòdul

 





AULA DE 
TEATRE I 
DANSA
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, així com en la participació en 
els festivals de fi de curs.



TEATRE MENUTS

Utilitzarem el joc de la representació com un mitjà per estimular el millor dot innat: 
l’expressió lliure i espontània. Individualment i en grup, progressivament, ajudarem a 
desenvolupar les capacitats motores i lingüístiques. Tot això per contribuir a la formació 
de la seva sensibilitat artística i comunicativa. Per a infants de 4 a 6 anys d’edat.

Inici del curs: 11 de setembre
Horaris: Dimarts 17.30 a 18.15 h  

Preus:
Matrícula Menuts  57,50 €
Matrícula reduïda *  37,50 €
Mensualitat Menuts 22 €/mes

* (a partir de l’1 de febrer, 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.

Inici del curs: 11 de setembre
Horaris: dilluns i dimecres de 18 a 19.30 h

Preus:
Matrícula Infants   57,50 €
Matrícula reduïda * 37,50 €
Mensualitat Infants 27 €/mes



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

TEATRE JOVES 

TEATRE ADULTS 

Mitjançant la improvisació i el treball d’escenes s’aprèn coses tan bàsiques com: estar 
en escena, escoltar i escoltar-se. Es treballa el text, la veu i el gest. Per a joves de 13 a 
17 anys d’edat.

Inici del curs: 11 de setembre
Horari: Dimarts de 18.30 a 20.30 h 
 i dijous de 18 a 20 h 

GRUP ESTABLE JOVES
Format per alumnes 
avançats del Taller de Joves, 
seleccionats en funció del seu 
procés formatiu.

Horari: 
Dimarts i dijous de les 18 a 20 h

Preus:
Matrícula Joves  57,50 €
Matrícula reduïda * 37,50 €
Mensualitat Joves  32 €/mes
Grup estable Joves 76 € (tot el curs)

Iniciació a la interpretació. Exercicis i jocs individuals i en grup, per conèixer les eines 
bàsiques de la interpretació i per preparar-se a fer teatre.
A partir de 17 anys d’edat.

Inici del curs: 11 de setembre
Horari: Dilluns i dimecres de 20.30 a 22 h 

Matrícula Adults   78 €
Matrícula reduïda *  51 €
Mensualitat Adults  37 €/mes





DANSA - PLIÉ 

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.

Inici del curs: 11 de setembre
Horaris: A: divendres de 17.30 a 18.15 h - B: divendres de 18.15 a 19 h

Preus:
Matrícula    57,50 €
Matrícula reduïda * 37,50 €
Mensualitat   22 €/mes

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

DANSA - TENDU A

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. 
Per a alumnes a partir de 6 anys d’edat.

Inici del curs: 11 de setembre
Horaris: dilluns i dimecres de 17.30 a 18.30 h. 

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



DANSA - TENDU B

Continuació del treball de barra, petites combinacions d’allegro. Per a alumnes a partir 
de 7 anys (es realitza una prova de nivell).

Inici del curs: 11 de setembre
Horaris: dimarts i dijous de 17.30 a 18.30 h. 

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

DANSA - ARABESQUE

El grup es comença a iniciar al treball de mitja i punta, grand plié, treball en croix, 
senzills girs i diagonals. 
Per a alumnes a partir de 8 anys d’edat (es realitza una prova de nivell).

Inici del curs: 11 de setembre
Horaris: dilluns i dimecres de 18.30 a 19.30 h

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

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



DANSA - PIROUETTE

Inici amb el treball més detallat a la barra, pirouettes dobles i triples, combinacions en 
diagonal per a girs i salts. 
Continuació del treball de punta per als alumnes que hi estiguin preparats. 
Per a alumnes a partir de 10 anys d’edat (es realitza una prova de nivell).

Inici del curs: 11 de setembre
Horaris: dimarts i dijous de 18.30 a 20 h

Preus:
Matrícula    57,50 €
Matrícula reduïda * 37,50 €
Mensualitat   37 €/mes

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

DANSA - INICIACIÓ PER A JOVES I ADULTS 

Aquest nivell s’adreça a adolescents i a adults sense base de dansa clàssica. Per a 
alumnes a partir de 13 anys d’edat.  

Inici del curs: 11 de setembre
Horaris: dijous de 20.15 a 21.15 h

Preus: 
Matrícula    57,50 €
Matrícula reduïda * 37,50 €
Mensualitat   Preus a consultar





INFORMACIÓ GENERAL

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 L’ANY 2017.

Descomptes
Descomptes per a totes les escoles en les matrícules i les mensualitats (excepte Grup 
Estable Joves i Adults, Curs Jove, forfets i monogràfics)

10% 
 

5% 5%
3 germans 
inscrits a La 
Llacuna 

Targeta Magna i 
targetes  Or i 
Plata del Comú 
d’Andorra la Vella 
  

Residents a Andorra la 
Vella i parròquies en 
conveni i alumnes de les 
Escoles de Música en 
conveni

Segueix-nos a les xarxes

www.andorralavella.ad

Cultura Andorra la Vella @CulturaALV




