
13
Escola/Conservatori municipal de música d’Igualada ECMMI

Escola municipal d'art i disseny La Gaspar

Escola municipal de teatre La Tarima

GUIA D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS D’IGUALADA (REGLATS I NO REGLATS) PER A INFANTS, JOVES I ADULTS

2019/2020

Escoles municipals



13
PRESENTACIÓ

ÍNDEX

L'Escola de teatre La Tarima; l'Escola municipal d'art i disseny La Gaspar, i l'Escola 
Conservatori municipal de música Mestre Just ens presenten l'oferta formativa per al 
proper curs, 2019/2020, en un format de revista diferent, ampliat i més detallat.

Hi trobareu les propostes tradicionals i consolidades i activitats per a totes les persones 
interessades en la música, l'art i el disseny o el teatre. 

En els darrers anys s'han consolidat els ensenyaments artístics a la ciutat, aquestes 
escoles han esdevingut un referent de qualitat i de bones pràctiques. 

A l'escola de música s'hi estan fent un seguit de millores que, un cop finalitzades, seran en 
benefici del professorat i de l'alumnat; sense deixar de banda l'acció formativa tradicional 
del centre. 

L'escola de teatre ha mantingut els nivells de matriculació d'altres anys i segueix essent 
una opció per a un bon nombre de nens i nenes, joves i adults que volen gaudir del teatre. 
Us recomano la Marató de la Tarima que, cada més de juny, ens mostra les creacions dels 
diferents grups de l'escola.

La Gaspar es va renovar amb un nou web i una nova imatge gràfica, però en vull destacar 
l'excel·lent feina de tot l'equip, que es demostra en els premis i reconeixements que han 
rebut els treballs de l'escola, fet que ens ha portat a ser un centre referent a nivell de 
Catalunya.
 
En definitiva, les escoles artístiques de la ciutat us ofereixen variades possibilitats en el 
marc d'una proposta educativa i professional de proximitat i de qualitat. 

  
     Maribel Cuadras

     Regidora de Govern Obert i
     Ensenyament Artístics
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Desenvolupant talents

A Igualada disposem de tres excel·lents escoles municipals que destaquen i són refe-
rents, al conjunt de la comarca i fins i tot més enllà, en vessants tan diversos com la 
música, el teatre, l'art, l'artesania i el disseny. La Tarima, La Gaspar i l'Escola de Músi-
ca, com les coneixem generalment, són tres pilars fonamentals a la nostra ciutat pel 
que fa al desenvolupament artístic dels i les nostres joves, tres centres que ens han de 
fer sentir orgullosos.

Una de les responsabilitats fonamentals que tenen les institucions com l'Ajuntament 
d'Igualada passa per facilitar al jovent les màximes alternatives possibles pel desen-
volupament del seu talent, per potenciar les seves aptituds, per expressar les seves 
inquietuds i per traçar la pròpia trajectòria professional i vital. 

I aquestes tres escoles juguen un paper decisiu en aquest sentit. L'Escola municipal 
d'art i disseny La Gaspar, l'Escola municipal de teatre La Tarima i l'Escola/Conservatori 
municipal de música d'Igualada han format milers d'igualadins i d'igualadines al llarg 
de les últimes dècades i els han transmès capacitats, coneixement i valors personals 
de manera exemplar.

Siguem-ne coneixedors, doncs, i sapiguem valorar com cal tot allò que suposen 
aquests tres centres per Igualada i tot allò que han significat per diverses generacions 
d'igualadines i igualadins. Tenim tres joies que cal seguir cuidant i impulsant.

     Marc Castells i Berzosa,

     Alcalde d'Igualada
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MÚSICA I MOVIMENT | BECEROLES MUSICALS 

La pràctica activa de la música des de les primeres edats és una experiència que permet el desenvolupament 
de la sensibilitat  i endinsar-nos sensorialment en un món de sons, ritme i moviment, a l'hora que 
s'estableixen els primers fonaments de l'aprenentatge musical.

Sensibilitzem musicalment els nens en un context de joc col·laboratiu, amb dramatitzacions, disfresses, balls i 
danses, percussió corporal, escoltant, sentint, expressant o tocant instruments reciclats i orff, per descobrir el 
món a través de la música.

Preu: 20,19 �

 

Beceroles P3
Els pares poden participar i gaudir d'una estona fent música, 

cantant, jugant i ballant amb els seus fills!

Horari: Dimarts de 17.30 a 18.10 h (40 minuts)

Beceroles P4

Horari: Dimecres de 17.30 a 18.20 h (50 minuts)

Beceroles P5

Horari: Dimecres de 17.30 a 18.20 h (50 minuts)

A partir de 6 anys s'ofereix aquest programa que desenvolupa les destreses bàsiques que possibiliten 
el coneixement de la música a partir de l'aprenentatge d'un instrument i la seva pràctica en conjunts 
instrumentals i vocals.

A Música 1 l'assignatura de Tastassons ofereix la possibilitat de provar diferents instruments abans 
d'escollir el què més idoniament s'ajusta a l'alumnat. 

A Música 6, l'alumnat que ho desitgi pot realitzar un programa específic preparatori per a la 
realització de les proves d'accés al Grau Professional de Música (PdA).

L'alumnat de NM comparteix aula de llenguatge amb el de Grau Professional

Nivell  Assignatures  Dedicació  Preu

M1 Conjunt Vocal 1 hora 44,68 �/mes

 TastaSons 45 minuts       

M2 Conjunt Vocal 1 hora 63,86 �/mes

 Conjunt Coral 45 minuts     

 Instrument Grup (2 sessions setm 30') 1 hora

M3 Conjunt Vocal 1 hora 72,66 �/mes

 Conjunt Instrumental 1 hora

 Instrument Grup (2 sessions setm 30') 1 hora 

M4 Conjunt Vocal + Cant Coral 1 hora 15 minuts 78,17 �/mes

 Conjunt Instrumental 1 hora

 Instrument Individual 30 minuts

M5 Conjunt Vocal + Cant Coral (2 sessions setm. 45') 1 hora 30 minuts 89,62 �/mes

 Conjunt Instrumental 1 hora

 Instrument Individual 40 minuts

M6 Conjunt Vocal 1 hora 83,67 �/mes

 Conjunt Instrumental 1 hora

 Instrument Individual 30 minuts

M6 PdA Llenguatge Musical 2 hores 106,50 �/mes

 Conjunt Coral 30 minuts

 Instrument Individual 50 minuts

 Conjunt Instrumental (Opcional) 1 hora       

NM Llenguatge Musical 2 hores   A consultar

 Instrument Individual 50 minuts

 Conjunt Instrumental (Opcional)

 Optatives de GP (Opcional)

GRAU PROFESSIONAL 

Estudis reglats (Decret 25/2008 del DOGC, de 31 de gener de 2008) als quals s'accedeix mitjançant 
una prova d'accés. La finalitat d'aquests estudis és ampliar les bases teòriques i pràctiques ja 
adquirides, perfeccionar la formació interpretativa a l'entorn d'un instrument i, si és el cas, posar els 
fonaments per accedir als estudis superiors de música.

Els estudis de grau professional de música s'organitzen en 6 nivells; es poden cursar en diferents 
àrees instrumentals i s'estructuren en assignatures comunes, d'especialitat i optatives. L'alumnat pot 
convalidar assignatures en els estudis obligatoris d'ESO i Batxillerat.

Instruments orquestrals, polifònics, Jazz- Música moderna, Música Antiga i Música Tradicional i Cant

Horari: Consulteu la cartellera de l'ECMMI

 Preu: 1r              60,19 �/mes 

  2n            61,05 �/mes 

  3r              64,42 �/mes

  4t              65,33 �/mes

  5è            93,56 �/mes 

  6è             94,89 �/mes
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EDUCACIÓ ESPECIAL

Oferta dissenyada per a alumnat amb necessitats educatives especials amb l'objectiu d'adequar les activitats a 
la diversitat de cada persona.

A partir de la pràctica artística: la música, les arts plàstiques o el teatre, es pretén desenvolupar la creativitat i 
l'autoestima, a la vegada que s'experimenta una vivència que proporcioni el gaudi personal.

Horari: Tallers de 30 minuts - Atenció individualitzada

Preu: 21,35 �/mes

TALLERS CURTA DURADA
(Preu: 30,35 �)

MOBILE ORCHESTRA
En aquest taller crearem un conjunt tocant amb els vostres mòbils o 
tauletes i programari musical específic. Prepararem un repertori propi, 
improvisat o versionat de música electrònica i finalitzarem amb un petit 
concert públic tocant tots junts.

Per al taller cal que us porteu un mòbil o, preferiblement, una tauleta. 
És recomanable dur també un petit altaveu portàtil per tenir una mica 
més de potència i riquesa tímbrica.

No és necessari tenir coneixements musicals o d'informàtica previs.

Horari: A determinar. Setembre - Desembre (5 sessions)

MUSICA PER A NADONS
La música és molt important per al desenvolupament sensitiu, afectiu i 
integral dels nostres fills, i és un dels millors i més complerts mitjans 
que tenim per relacionar-nos-hi des de ben petits. Donarem eines per 
viure la música en família per tal que formi part del desenvolupament 
dels nens i nenes durant la seva infantesa. Compartirem cançons, 
fragments de música enregistrada activa, jocs de falda, jocs de 
moviment, danses, moixaines... i gaudirem de la música integrant-la en 
el nostre dia a dia.

Destinat a infants de 2 a 10 mesos.

Dies: del 29 de gener al 26 de febrer (5 sessions)

Horari: Dimecres de 10.45 a 11.45 h (60 minuts).

Preu inclou nadó i acompanyant

 

GUITARRA FLAMENCA
Taller per aprendre diferents recursos de la guitarra flamenca: rasgueos 
de treset, semicorxeres, picat, alzapúa, trémolos… per a tocar els 
diferents estils del flamenc:

Solea, alegries, buleries ( 12/4) Tangos, rumbes (4/4), Fandangos (3/4), 
etc

Horari: A determinar. (5 sessions)

MÚSICA MODERNA

Itinerari estructurat en diversos nivells, pensat tant per a inciar-se en la música moderna com per a qui ja en té 
un coneixement i hi vol aprofundir, obrint la via d'accés a estudis de grau superior (ESMuC, Taller de Músics, 
Liceu, etc.).

Comprèn classes teòriques i pràctiques on es treballaran i desenvoluparan continguts de llenguatge musical, 
recursos instrumentals i treball en grup.

Oferta instrumental: cant, saxo, piano/teclats, guitarra elèctrica, guitarra flamenca, baix, bateria i percussió.

Oferta de combos: Latin, Pop-rock, Rock oldies 60's, Funk-soul, Swing, Standards duo (veu I piano / guitarra), Cor 
gospel, Flamenc.

NIVELL BÀSIC 

Nivell Assignatures Dedicació Preu

1 Instrument Individual 30 minuts 83,67 �/mes

 Combo  1 hora

 Fem Rock 1 1 hora 

 (ritmes, composició, solfeig i història) (Dimarts, 18.30 a 19.30) 

2 Instrument Individual 30 minuts 83,67 �/mes

 Combo  1 hora

 Fem Rock 2  1 hora 

 (ritmes, composició, educació de l'oïda i història) (Dimarts, 18.30 a 19.30)  

NIVELL AVANÇAT

Nivell Assignatures Dedicació Preu

1 Instrument Individual 30 minuts 83,67 �/mes

 Combo  1 hora

 Fem Jazz 1 1 hora (Dilluns, 18.30 a 19.30)   

      

2 Instrument Individual 30 minuts 83,67 �/mes

 Combo  1 hora

 Fem Jazz 2 1 hora (Dimarts, 17.30 a 18.30)

          

3 Instrument Individual  50 minuts 106,50 �/mes

 Combo  1 hora 

 Big Band  1 hora 15 minuts (Dimarts, 20.00 a 21.15)

   

 Harmonia Moderna 1 2 hores (Dilluns, 19.30 a 21.30)

   

4    Instrument Individual 50 minuts 106,50 �/mes

 Combo  1 hora

 Big Band  1 hora 15 minuts (Dimarts, 20 a 21.15)

   

 Harmonia Moderna 2 2 hores (Dilluns, 19.30 a 21.30)

   

TALLERS LLARGA DURADA
(Preus a partir de 24,49 �)

PERCUCANT
Descobreix els sons i ritmes que pots fer amb el teu cos i les 
possibilitats de la teva veu!! A partir de la percussió corporal crearem 
sons ritmats i acompanyaments rítmics de tot tipus i estils de música. 

Cantaràs aquelles cançons que més t'agraden com mai t'hauries 
imaginat, a més de passar-t'ho molt bé.

Horari: Dimecres de 19,30 a 20,30 h

FEM  ROCK
Per a tots aquells que vulguin iniciar-se a la música moderna oferim 
aquest taller on es treballaran melodies i cançons de la història del 
rock.

Horari: Nivell 1 - Dimarts de 18,30 a 19,30 h

 Nivell 2 - Dimarts de 18,30 a 19,30 h

FEM JAZZ
Taller que inclou aspectes de la història del jazz, anàlisi, llenguatge de la 
música moderna, i vincles entre els diferents estils que la conformen.

Horari: Nivell 1 - Dilluns de 18,30 a 19,30 h 

 Nivell 2 - Dimarts de 17,30 a 18,30 h

MÚSICA FOLK
Per aquells que estimen la música en la seva vessant mes festiva, us 
oferim aquest taller, on aprendrem per imitació melodies i dances del 
folk europeu amb especial atenció al folklore dels Països Catalans. Es 
requereix un cert nivell d'instrument 

Horari:

Grup 1 (Bàsic) - Dimecres de 19.30 a 20.30 h

Grup 2 (Avançat) - Dimecres de 20.30 a 21.30 h

INTERPRETACIÓ I ESCENA
Adreçat a alumnat de cant líric. Es pretén adquirir una formació vocal i 
teatral que permeti perfeccionar-se en l'escena i afrontar la 
interpretació de personatges com a cantants i actors.

Horari: Dijous de 17.30 a 18.30 h

NOVES TECNOLOGIES
Realització de temes propis i remescles electròniques de temes pop. 
Aprenentatge sobre enregistrament i edició àudio. Efectes i tècniques 
d'arranjament típics de la música electrònica.

Horari: Dilluns de 18.30 a 19.30 h

TÈCNIQUES DE DIRECCIÓ
Aprenentatge d'elements bàsics de direcció de cors i conjunts 
instrumentals.Taller adreçat als nois i noies que estan vinculats a corals 
i orquestres infantils i juvenils. es requereix un nivell musical bàsic

Horari: Dilluns de 18.30 a 19.30 h

INSTRUMENT INDIVIDUAL
Classes d'instrument: violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta 
travessera,  flauta de bec, oboè, clarinet, fagot, trompa, trompeta, 
trombó, fiscorn, saxòfon, tible, flabiol, percussió, guitarra, piano, 
bateria, guitarra elèctrica, baix elèctric, orgue i acordió.

Horari: 30' o 50' a determinar amb el professor d'instrument.

CONJUNTS VOCALS / INSTRUMENTALS

Orquestres de corda, conjunts de vent, Big-band, combos, música de 
cambra, cor de cambra, orquestres de guitarres, conjunt de flautes de 
bec, etc. Es requereix un cert nivell musical i instrumental 

Horari: A consultar.

LLENGUATGE MUSICAL PER A ADULTS

Adreçat a alumnat que es vulgui iniciar en la música o continuar 
aprenent.

Horari:

Nivell 1 - Dilluns de 20,30 a 21,30 h

Nivell 2 - Dimarts de 20,30 a 21,30 h

TÈCNICA ALEXANDER ( EDUCACIÓ CORPORAL)

Aprenem a desfer-nos de totes aquelles tensions que, sense saber com, 
hem anant aprenent i adoptant com a pròpies. El treball pretén millorar 
els benestar psicofísic basat en els principis establerts per F. M. 
Alexander.

Horari: 30' a determinar amb el professor (Dimecres o Divendres)

EDUCACIÓ DE L'OÏDA 

Adreçat a alumnat que vol aprofundir en aspectes relacionats amb 
l'educació de l'oïda. També adequat, el darrer nivell, per a alumnat 
interessat en accedir a estudis superiors de música per tal de preparar-
se per a les proves d'accés corresponents.

Horari: Nivell 1 - Divendres de 19 a 20 h

 Nivell 2 - Dimecres de 20 a 21 h

 Nivell 3 - A determinar (Dimarts o Dimecres)

 NOU  NOU NOU
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EDUCACIÓ ESPECIAL

Oferta dissenyada per a alumnat amb necessitats educatives especials amb l'objectiu d'adequar les activitats a 
la diversitat de cada persona.

A partir de la pràctica artística: la música, les arts plàstiques o el teatre, es pretén desenvolupar la creativitat i 
l'autoestima, a la vegada que s'experimenta una vivència que proporcioni el gaudi personal.

Horari: Tallers de 30 minuts - Atenció individualitzada

Preu: 21,35 �/mes

TALLERS CURTA DURADA
(Preu: 30,35 �)

MOBILE ORCHESTRA
En aquest taller crearem un conjunt tocant amb els vostres mòbils o 
tauletes i programari musical específic. Prepararem un repertori propi, 
improvisat o versionat de música electrònica i finalitzarem amb un petit 
concert públic tocant tots junts.

Per al taller cal que us porteu un mòbil o, preferiblement, una tauleta. 
És recomanable dur també un petit altaveu portàtil per tenir una mica 
més de potència i riquesa tímbrica.

No és necessari tenir coneixements musicals o d'informàtica previs.

Horari: A determinar. Setembre - Desembre (5 sessions)

MUSICA PER A NADONS
La música és molt important per al desenvolupament sensitiu, afectiu i 
integral dels nostres fills, i és un dels millors i més complerts mitjans 
que tenim per relacionar-nos-hi des de ben petits. Donarem eines per 
viure la música en família per tal que formi part del desenvolupament 
dels nens i nenes durant la seva infantesa. Compartirem cançons, 
fragments de música enregistrada activa, jocs de falda, jocs de 
moviment, danses, moixaines... i gaudirem de la música integrant-la en 
el nostre dia a dia.

Destinat a infants de 2 a 10 mesos.

Dies: del 29 de gener al 26 de febrer (5 sessions)

Horari: Dimecres de 10.45 a 11.45 h (60 minuts).

Preu inclou nadó i acompanyant

 

GUITARRA FLAMENCA
Taller per aprendre diferents recursos de la guitarra flamenca: rasgueos 
de treset, semicorxeres, picat, alzapúa, trémolos… per a tocar els 
diferents estils del flamenc:

Solea, alegries, buleries ( 12/4) Tangos, rumbes (4/4), Fandangos (3/4), 
etc

Horari: A determinar. (5 sessions)

MÚSICA MODERNA

Itinerari estructurat en diversos nivells, pensat tant per a inciar-se en la música moderna com per a qui ja en té 
un coneixement i hi vol aprofundir, obrint la via d'accés a estudis de grau superior (ESMuC, Taller de Músics, 
Liceu, etc.).

Comprèn classes teòriques i pràctiques on es treballaran i desenvoluparan continguts de llenguatge musical, 
recursos instrumentals i treball en grup.

Oferta instrumental: cant, saxo, piano/teclats, guitarra elèctrica, guitarra flamenca, baix, bateria i percussió.

Oferta de combos: Latin, Pop-rock, Rock oldies 60's, Funk-soul, Swing, Standards duo (veu I piano / guitarra), Cor 
gospel, Flamenc.

NIVELL BÀSIC 

Nivell Assignatures Dedicació Preu

1 Instrument Individual 30 minuts 83,67 �/mes

 Combo  1 hora

 Fem Rock 1 1 hora 

 (ritmes, composició, solfeig i història) (Dimarts, 18.30 a 19.30) 

2 Instrument Individual 30 minuts 83,67 �/mes

 Combo  1 hora

 Fem Rock 2  1 hora 

 (ritmes, composició, educació de l'oïda i història) (Dimarts, 18.30 a 19.30)  

NIVELL AVANÇAT

Nivell Assignatures Dedicació Preu

1 Instrument Individual 30 minuts 83,67 �/mes

 Combo  1 hora

 Fem Jazz 1 1 hora (Dilluns, 18.30 a 19.30)   

      

2 Instrument Individual 30 minuts 83,67 �/mes

 Combo  1 hora

 Fem Jazz 2 1 hora (Dimarts, 17.30 a 18.30)

          

3 Instrument Individual  50 minuts 106,50 �/mes

 Combo  1 hora 

 Big Band  1 hora 15 minuts (Dimarts, 20.00 a 21.15)

   

 Harmonia Moderna 1 2 hores (Dilluns, 19.30 a 21.30)

   

4    Instrument Individual 50 minuts 106,50 �/mes

 Combo  1 hora

 Big Band  1 hora 15 minuts (Dimarts, 20 a 21.15)

   

 Harmonia Moderna 2 2 hores (Dilluns, 19.30 a 21.30)

   

TALLERS LLARGA DURADA
(Preus a partir de 24,49 �)

PERCUCANT
Descobreix els sons i ritmes que pots fer amb el teu cos i les 
possibilitats de la teva veu!! A partir de la percussió corporal crearem 
sons ritmats i acompanyaments rítmics de tot tipus i estils de música. 

Cantaràs aquelles cançons que més t'agraden com mai t'hauries 
imaginat, a més de passar-t'ho molt bé.

Horari: Dimecres de 19,30 a 20,30 h

FEM  ROCK
Per a tots aquells que vulguin iniciar-se a la música moderna oferim 
aquest taller on es treballaran melodies i cançons de la història del 
rock.

Horari: Nivell 1 - Dimarts de 18,30 a 19,30 h

 Nivell 2 - Dimarts de 18,30 a 19,30 h

FEM JAZZ
Taller que inclou aspectes de la història del jazz, anàlisi, llenguatge de la 
música moderna, i vincles entre els diferents estils que la conformen.

Horari: Nivell 1 - Dilluns de 18,30 a 19,30 h 

 Nivell 2 - Dimarts de 17,30 a 18,30 h

MÚSICA FOLK
Per aquells que estimen la música en la seva vessant mes festiva, us 
oferim aquest taller, on aprendrem per imitació melodies i dances del 
folk europeu amb especial atenció al folklore dels Països Catalans. Es 
requereix un cert nivell d'instrument 

Horari:

Grup 1 (Bàsic) - Dimecres de 19.30 a 20.30 h

Grup 2 (Avançat) - Dimecres de 20.30 a 21.30 h

INTERPRETACIÓ I ESCENA
Adreçat a alumnat de cant líric. Es pretén adquirir una formació vocal i 
teatral que permeti perfeccionar-se en l'escena i afrontar la 
interpretació de personatges com a cantants i actors.

Horari: Dijous de 17.30 a 18.30 h

NOVES TECNOLOGIES
Realització de temes propis i remescles electròniques de temes pop. 
Aprenentatge sobre enregistrament i edició àudio. Efectes i tècniques 
d'arranjament típics de la música electrònica.

Horari: Dilluns de 18.30 a 19.30 h

TÈCNIQUES DE DIRECCIÓ
Aprenentatge d'elements bàsics de direcció de cors i conjunts 
instrumentals.Taller adreçat als nois i noies que estan vinculats a corals 
i orquestres infantils i juvenils. es requereix un nivell musical bàsic

Horari: Dilluns de 18.30 a 19.30 h

INSTRUMENT INDIVIDUAL
Classes d'instrument: violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta 
travessera,  flauta de bec, oboè, clarinet, fagot, trompa, trompeta, 
trombó, fiscorn, saxòfon, tible, flabiol, percussió, guitarra, piano, 
bateria, guitarra elèctrica, baix elèctric, orgue i acordió.

Horari: 30' o 50' a determinar amb el professor d'instrument.

CONJUNTS VOCALS / INSTRUMENTALS

Orquestres de corda, conjunts de vent, Big-band, combos, música de 
cambra, cor de cambra, orquestres de guitarres, conjunt de flautes de 
bec, etc. Es requereix un cert nivell musical i instrumental 

Horari: A consultar.

LLENGUATGE MUSICAL PER A ADULTS

Adreçat a alumnat que es vulgui iniciar en la música o continuar 
aprenent.

Horari:

Nivell 1 - Dilluns de 20,30 a 21,30 h

Nivell 2 - Dimarts de 20,30 a 21,30 h

TÈCNICA ALEXANDER ( EDUCACIÓ CORPORAL)

Aprenem a desfer-nos de totes aquelles tensions que, sense saber com, 
hem anant aprenent i adoptant com a pròpies. El treball pretén millorar 
els benestar psicofísic basat en els principis establerts per F. M. 
Alexander.

Horari: 30' a determinar amb el professor (Dimecres o Divendres)

EDUCACIÓ DE L'OÏDA 

Adreçat a alumnat que vol aprofundir en aspectes relacionats amb 
l'educació de l'oïda. També adequat, el darrer nivell, per a alumnat 
interessat en accedir a estudis superiors de música per tal de preparar-
se per a les proves d'accés corresponents.

Horari: Nivell 1 - Divendres de 19 a 20 h

 Nivell 2 - Dimecres de 20 a 21 h

 Nivell 3 - A determinar (Dimarts o Dimecres)

 NOU  NOU NOU
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Escola municipal d'art i disseny
La Gaspar A

Els infants tenen potencial creatiu de manera innata i aprenen tot utilitzant els seus sentits.

Aquesta proposta combina dues activitats artístiques, naturals en un infant: el dibuix i la música; per 
això és ideal en el seu procés de coneixement i experimentació.  

Treballem la música i la plàstica a partir dels contes del món, que actuen com a fil conductor.

Generem curiositat per temes propers als infants d'aquestes edats, incentivem la creació i la 

imaginació. 

Explorem tots els llenguatges de les arts d'una manera lúdica i amena. Investiguem materials 

diversos i les seves qualitats. 

Toquem instruments, saltem, ballem, cantem, desvetllem l'oïda musical i el ritme. Expressem 

sentiments. 

Després d'haver cursat MusicArt P5, l'alumnat podrà escollir l'àrea de música, de plàstica o de teatre.

Preu: 26,94 � (80 minuts) 

MusicArt P4

Horari: Divendres de 17.30 a 18.50 h (80 minuts)

Lloc: Escola/Conservatori municipal de música d'Igualada ECMMI

MusicArt P5

Horari: Dimarts de 17.30 a 18.50 h (80 minuts)

Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Gravat
Estudis professionals

Il·lustracióEscultura
Màster classes

Artesania de cuir

Grau superior
Neoartesania

PinturaTallers

DissenyGràfic

Fotografia

A

MÚSICA I PLÀSTICA | MUSICART
Escola/Conservatori municipal de música d'Igualada ECMMI
Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

M Art
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Escola municipal d'art i disseny
La Gaspar A

Els infants tenen potencial creatiu de manera innata i aprenen tot utilitzant els seus sentits.

Aquesta proposta combina dues activitats artístiques, naturals en un infant: el dibuix i la música; per 
això és ideal en el seu procés de coneixement i experimentació.  

Treballem la música i la plàstica a partir dels contes del món, que actuen com a fil conductor.

Generem curiositat per temes propers als infants d'aquestes edats, incentivem la creació i la 

imaginació. 

Explorem tots els llenguatges de les arts d'una manera lúdica i amena. Investiguem materials 

diversos i les seves qualitats. 

Toquem instruments, saltem, ballem, cantem, desvetllem l'oïda musical i el ritme. Expressem 

sentiments. 

Després d'haver cursat MusicArt P5, l'alumnat podrà escollir l'àrea de música, de plàstica o de teatre.

Preu: 26,94 � (80 minuts) 

MusicArt P4

Horari: Divendres de 17.30 a 18.50 h (80 minuts)

Lloc: Escola/Conservatori municipal de música d'Igualada ECMMI

MusicArt P5

Horari: Dimarts de 17.30 a 18.50 h (80 minuts)

Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Gravat
Estudis professionals

Il·lustracióEscultura
Màster classes

Artesania de cuir

Grau superior
Neoartesania

PinturaTallers

DissenyGràfic

Fotografia

A

MÚSICA I PLÀSTICA | MUSICART
Escola/Conservatori municipal de música d'Igualada ECMMI
Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

M Art



Dibuix artístic 
Teresa Riba                                                                                                                                                                                                          

Conceptes i tècniques del dibuix. Dibuix del natural. 
Representació d'objectes. Dibuix de paisatge, de la figura 
humana i anatomia.

Horari: Dilluns de 17 a 19 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Projectes guiats d'escultura 
Teresa Riba

L'alumnat realitzarà amb diferents tècniques i materials les 
obres i projectes escultòrics que cregui convenients. Concepte, 
procés de creació i resultat comptaran amb la supervisió d'un 
professor especialitzat.

Horari: Dilluns de 19 a 21 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Dibuix de figura humana
amb model
Teresa Riba

En aquest curs es treballarà la representació de la figura i 
anatomia humana amb model del natural mitjançant l'esbós 
ràpid, dibuix del moviment, estudi de volums i ritmes amb 
diferents procediments. 

Horari: Dimarts de 15 a 17 h
Preu: 36,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Curs de formació artístico-plàstica per a
professorat de Primària
Teresa Riba

En aquest curs es proporcionaran eines i recursos per impartir la 
matèria d’educació visual i plàstica a l’Educació Primària. El curs 
facilita pautes, idees i tècniques per treballar amb diferents 
materials perquè els infants gaudeixin de les activitats 
artístiques alhora que desenvolupen la seva creativitat.

Duració: d’octubre a febrer
Horari: Dimecres de 19 a 21h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Disseny gràfic i il·lustració assistit per 
ordinador
Xavier Mula

Aquest curs permetrà a l'alumnat dominar les tècniques digitals 
d'il·lustració i disseny per obtenir les solucions necessàries per a 
la representació gràfica del producte a crear, ja siguin cartells o 
un àlbum infantil il·lustrat.

Horari: Dimecres 19 a 21 h
Preu: 26,94  �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Crea models en 3D per a pel·lícules i 
videojocs o per a imprimir-les 
Israel Fernàndez

Crearem models, els hi posarem textures i materials, els 
animarem i gravarem amb càmeres per a fer els nostres vídeos 
en 3D. Els models que crearem també es poden fer servir per a 
fer videojocs o imprimir-los!

Programa gratuït que utilitzarem: Blender

Horari: Dimecres de 19 a 21h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

10 11

JOVES a partir de 16 anys

Concepte i tècniques escultòriques – 
nivell avançat
Teresa Riba

Es treballarà la teoria escultòrica i el volum a través de diferents 
tècniques i materials a un nivell avançat. Coneixements previs 
d'escultura.

Horari: Dimarts de 19 a 21 h 
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Projectes guiats de pintura
Teresa Riba                                                                                          

L'alumnat realitzarà, amb les tècniques que cregui convenients, 
les seves obres i projectes pictòrics. Concepte, procés de creació 
i resultat comptaran amb la supervisió de professorat 
especialitzat.

Horari: Dilluns de 15 a 17 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar
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Disseny i confecció d’accesoris de moda
Mosi Ayabi, Raquel Soteras i Olga Dubovik

T' agrada la moda? En aquest taller pràctic aprendràs a 
dissenyar les teves pròpies creacions com bosses, clauers, 
fundes per mòbils, polseres, sandàlies.... i coneixeràs també 
diferents materials reciclats, teixits i pells.

Horari: Dimarts de 17.30 a 19.00h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

 NOU

JOVES de 12 a 16 anys | Artesania en cuir
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TransForma 
Jordi Enrich

En aquest curs podràs gaudir experimentant a partir de les teves 
idees dibuix, pintura, volum, construccions, bricolatge, etc.
Podem fer un dibuix, pintar un quadre o reciclar, reformar, 
recrear, inventar un estel, un moble, un llum, una joguina o 
qualsevol altre objecte.

Amb entusiasme cercarem els materials que necessitem, les 
eines que hem de fer servir, els procediments i tots els passos 
necessaris..., i no tan sols per copiar, sinó per inventar a partir 
del què veiem.

Horari: Dilluns de 17.30 a 19.30 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Inventors d’històries
Noemí Duran

En aquest curs invitem als joves a explorar la seva creativitat i 
destresa artística per tal de potenciar la seva capacitat 
narrativa. Aprendrem a investigar, crear i compartir històries en 
un procés on es tindrà molt en compte la presència de cada 
persona i la relació de cooperació amb el grup. Combinarem el 
treball d'educació visual i plàstica amb l'exploració corporal 
(perceptiva-sensitiva), donant lloc a exploracions i posades en 
escena que inclouran la creació d'objectes i també el format 
d'instal·lacions i performances.”

Horari: Dilluns de 17.30 a 19.30h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

EXPLORA 
(nens i nenes de 8 i 9 anys)
Arian Morera

En aquest taller construïm, dibuixem i pintem gairebé de tot: 
tractors, màquines, ciutats, avions, parcs, vehicles, vaixells, 
insectes, ovnis, robots i tot el que se'ns acudeixi.

Experimentem amb diferents tècniques i materials: pintura, fang, 
dibuix sobre cavallet, tintes, carbonets, llapis, ceres, fang, guix, 
paper “maché”, materials de reciclatge, per superposició... Tot, 
sobre diferents suports.

El treball és individual i en equip.

Horari: Dimarts de 17.30 a 19 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

TIC TAC, el viatger del temps
(nens i nenes de 6 i 7 anys)
Arian Morera

El nostre viatger (un titella) viatja a qualsevol època anterior (i 
potser futura!) cercant una obra d'art que li interessi. Els nens i 
nenes l'ajuden a triar...

És un pretext per descobrir una mica la història de l'art i tastar 
diferents tècniques: pigments i ou, pintura sobre guix, pintura 
sobre gesso, la cuita del fang, el modelatge, etc..

És una manera de facilitar les eines necessàries per tal de 
despertar la curiositat pel món de les formes i els colors, així 
com mostrar les diferents tècniques i llenguatges artístics.

Es fan treballs individuals, en grup i projectes amb diferents 
suports i materials, tot enfocat al desenvolupament creatiu, la 
sensibilitat i l'aprenentatge artístic.

Horari: Dilluns o dijous de 17.30 a 19 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

DESCOBREIX
(nens i nenes de 10 a 12 anys)
Noemí Duran

DESCOBREIX és un espai-taller on invitem els infants a descobrir 
les seves pròpies capacitats creatives a partir del contacte amb 
diversitat de materials, tècniques i llenguatges artístics que van 
explorant amb l'orientació de l'adult acompanyant. 

A l'inici sempre partim d'un espai d'escolta per recollir els 
interessos de cada infant i des d'aquí anem creant propostes que 
combinen el treball individual i el col·lectiu. 

Durant les sessions fomentem les estones de conversa entre els 
infants ja que considerem que el vincle entre ells és també un 
mitjà per afavorir un entorn de confiança i de creativitat. 

Segons el grau d'exigència de la tècnica artística ens trobareu 
concentrats i en silenci o bé, si la tasca ho permet, estarem fent 
treballar les mans mentre compartim històries. 

La imaginació és un estimulant important del procés creatiu, per 
això, sempre que es pot fem referència al treball d'artistes que 
ens puguin inspirar. 

Horari: Dijous de 17.30 a 19 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

JOVES de 12 a 16 anys

NENS I NENES de 6 a 12 anys

L'escola d'art per a nens i nenes

L'escola d'art ofereix tres tallers pensats per a edats diferents amb una mateixa filosofia: uns tallers de pintar, dibuixar i fer els invents que no podem fer en un altre lloc; un espai 
destinat a l'experimentació, on els nens i nenes puguin desenvolupar-se creativament i ampliar el seu pensament intuïtiu. 

També s'aprenen valors com el treball en equip, l'ordre i l'esforç personal, en un ambient diferent de les classes habituals: no es tracta d'un taller de manualitats on els treballs 
estan dirigits pas a pas, sinó que els treballs de l'alumnat són originals i genuïns, una activitat capital en la seva formació com a individus.

Els nens i nenes poden compartir i reflexionar sobre els seus treballs d'art i aprendre alguna cosa d’ells mateixos i del món en què viuen.

Les classes es fan en grups reduïts.

Disseny de videojocs en 3D  
Israel Fernàndez

Nivell iniciació - mig

L'objectiu del curs és assolir coneixements sobre motors de joc, 
mappejat, texturització, il·luminació, animació i modelatge 3D. 
També es realitzarà una introducció a la programació, que 
permetrà als alumnes crear el seu propi Videojoc.

Programes que utilitzarem: 3D Studio Max, Blender i Unity 3D.

Horari: Dimarts de 17.30 a 19.30 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar 



Dibuix artístic 
Teresa Riba                                                                                                                                                                                                          

Conceptes i tècniques del dibuix. Dibuix del natural. 
Representació d'objectes. Dibuix de paisatge, de la figura 
humana i anatomia.

Horari: Dilluns de 17 a 19 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Projectes guiats d'escultura 
Teresa Riba

L'alumnat realitzarà amb diferents tècniques i materials les 
obres i projectes escultòrics que cregui convenients. Concepte, 
procés de creació i resultat comptaran amb la supervisió d'un 
professor especialitzat.

Horari: Dilluns de 19 a 21 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Dibuix de figura humana
amb model
Teresa Riba

En aquest curs es treballarà la representació de la figura i 
anatomia humana amb model del natural mitjançant l'esbós 
ràpid, dibuix del moviment, estudi de volums i ritmes amb 
diferents procediments. 

Horari: Dimarts de 15 a 17 h
Preu: 36,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Curs de formació artístico-plàstica per a
professorat de Primària
Teresa Riba

En aquest curs es proporcionaran eines i recursos per impartir la 
matèria d’educació visual i plàstica a l’Educació Primària. El curs 
facilita pautes, idees i tècniques per treballar amb diferents 
materials perquè els infants gaudeixin de les activitats 
artístiques alhora que desenvolupen la seva creativitat.

Duració: d’octubre a febrer
Horari: Dimecres de 19 a 21h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Disseny gràfic i il·lustració assistit per 
ordinador
Xavier Mula

Aquest curs permetrà a l'alumnat dominar les tècniques digitals 
d'il·lustració i disseny per obtenir les solucions necessàries per a 
la representació gràfica del producte a crear, ja siguin cartells o 
un àlbum infantil il·lustrat.

Horari: Dimecres 19 a 21 h
Preu: 26,94  �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Crea models en 3D per a pel·lícules i 
videojocs o per a imprimir-les 
Israel Fernàndez

Crearem models, els hi posarem textures i materials, els 
animarem i gravarem amb càmeres per a fer els nostres vídeos 
en 3D. Els models que crearem també es poden fer servir per a 
fer videojocs o imprimir-los!

Programa gratuït que utilitzarem: Blender

Horari: Dimecres de 19 a 21h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar
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Concepte i tècniques escultòriques – 
nivell avançat
Teresa Riba

Es treballarà la teoria escultòrica i el volum a través de diferents 
tècniques i materials a un nivell avançat. Coneixements previs 
d'escultura.

Horari: Dimarts de 19 a 21 h 
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Projectes guiats de pintura
Teresa Riba                                                                                          

L'alumnat realitzarà, amb les tècniques que cregui convenients, 
les seves obres i projectes pictòrics. Concepte, procés de creació 
i resultat comptaran amb la supervisió de professorat 
especialitzat.

Horari: Dilluns de 15 a 17 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar
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Disseny i confecció d’accesoris de moda
Mosi Ayabi, Raquel Soteras i Olga Dubovik

T' agrada la moda? En aquest taller pràctic aprendràs a 
dissenyar les teves pròpies creacions com bosses, clauers, 
fundes per mòbils, polseres, sandàlies.... i coneixeràs també 
diferents materials reciclats, teixits i pells.

Horari: Dimarts de 17.30 a 19.00h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

 NOU

JOVES de 12 a 16 anys | Artesania en cuir
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TransForma 
Jordi Enrich

En aquest curs podràs gaudir experimentant a partir de les teves 
idees dibuix, pintura, volum, construccions, bricolatge, etc.
Podem fer un dibuix, pintar un quadre o reciclar, reformar, 
recrear, inventar un estel, un moble, un llum, una joguina o 
qualsevol altre objecte.

Amb entusiasme cercarem els materials que necessitem, les 
eines que hem de fer servir, els procediments i tots els passos 
necessaris..., i no tan sols per copiar, sinó per inventar a partir 
del què veiem.

Horari: Dilluns de 17.30 a 19.30 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Inventors d’històries
Noemí Duran

En aquest curs invitem als joves a explorar la seva creativitat i 
destresa artística per tal de potenciar la seva capacitat 
narrativa. Aprendrem a investigar, crear i compartir històries en 
un procés on es tindrà molt en compte la presència de cada 
persona i la relació de cooperació amb el grup. Combinarem el 
treball d'educació visual i plàstica amb l'exploració corporal 
(perceptiva-sensitiva), donant lloc a exploracions i posades en 
escena que inclouran la creació d'objectes i també el format 
d'instal·lacions i performances.”

Horari: Dilluns de 17.30 a 19.30h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

EXPLORA 
(nens i nenes de 8 i 9 anys)
Arian Morera

En aquest taller construïm, dibuixem i pintem gairebé de tot: 
tractors, màquines, ciutats, avions, parcs, vehicles, vaixells, 
insectes, ovnis, robots i tot el que se'ns acudeixi.

Experimentem amb diferents tècniques i materials: pintura, fang, 
dibuix sobre cavallet, tintes, carbonets, llapis, ceres, fang, guix, 
paper “maché”, materials de reciclatge, per superposició... Tot, 
sobre diferents suports.

El treball és individual i en equip.

Horari: Dimarts de 17.30 a 19 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

TIC TAC, el viatger del temps
(nens i nenes de 6 i 7 anys)
Arian Morera

El nostre viatger (un titella) viatja a qualsevol època anterior (i 
potser futura!) cercant una obra d'art que li interessi. Els nens i 
nenes l'ajuden a triar...

És un pretext per descobrir una mica la història de l'art i tastar 
diferents tècniques: pigments i ou, pintura sobre guix, pintura 
sobre gesso, la cuita del fang, el modelatge, etc..

És una manera de facilitar les eines necessàries per tal de 
despertar la curiositat pel món de les formes i els colors, així 
com mostrar les diferents tècniques i llenguatges artístics.

Es fan treballs individuals, en grup i projectes amb diferents 
suports i materials, tot enfocat al desenvolupament creatiu, la 
sensibilitat i l'aprenentatge artístic.

Horari: Dilluns o dijous de 17.30 a 19 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

DESCOBREIX
(nens i nenes de 10 a 12 anys)
Noemí Duran

DESCOBREIX és un espai-taller on invitem els infants a descobrir 
les seves pròpies capacitats creatives a partir del contacte amb 
diversitat de materials, tècniques i llenguatges artístics que van 
explorant amb l'orientació de l'adult acompanyant. 

A l'inici sempre partim d'un espai d'escolta per recollir els 
interessos de cada infant i des d'aquí anem creant propostes que 
combinen el treball individual i el col·lectiu. 

Durant les sessions fomentem les estones de conversa entre els 
infants ja que considerem que el vincle entre ells és també un 
mitjà per afavorir un entorn de confiança i de creativitat. 

Segons el grau d'exigència de la tècnica artística ens trobareu 
concentrats i en silenci o bé, si la tasca ho permet, estarem fent 
treballar les mans mentre compartim històries. 

La imaginació és un estimulant important del procés creatiu, per 
això, sempre que es pot fem referència al treball d'artistes que 
ens puguin inspirar. 

Horari: Dijous de 17.30 a 19 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

JOVES de 12 a 16 anys

NENS I NENES de 6 a 12 anys

L'escola d'art per a nens i nenes

L'escola d'art ofereix tres tallers pensats per a edats diferents amb una mateixa filosofia: uns tallers de pintar, dibuixar i fer els invents que no podem fer en un altre lloc; un espai 
destinat a l'experimentació, on els nens i nenes puguin desenvolupar-se creativament i ampliar el seu pensament intuïtiu. 

També s'aprenen valors com el treball en equip, l'ordre i l'esforç personal, en un ambient diferent de les classes habituals: no es tracta d'un taller de manualitats on els treballs 
estan dirigits pas a pas, sinó que els treballs de l'alumnat són originals i genuïns, una activitat capital en la seva formació com a individus.

Els nens i nenes poden compartir i reflexionar sobre els seus treballs d'art i aprendre alguna cosa d’ells mateixos i del món en què viuen.

Les classes es fan en grups reduïts.

Disseny de videojocs en 3D  
Israel Fernàndez

Nivell iniciació - mig

L'objectiu del curs és assolir coneixements sobre motors de joc, 
mappejat, texturització, il·luminació, animació i modelatge 3D. 
També es realitzarà una introducció a la programació, que 
permetrà als alumnes crear el seu propi Videojoc.

Programes que utilitzarem: 3D Studio Max, Blender i Unity 3D.

Horari: Dimarts de 17.30 a 19.30 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar 
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DISSENY GRÀFIC
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
Assistència al producte gràfic imprès (LOE)

Aplicaràs les tècniques de producció d'un projecte de disseny 
gràfic imprès. El cicle dóna un nivell de coneixements que 
permeten optar al món laboral en empreses relacionades amb: 
disseny gràfic · comunicació visual i gràfica · preimpressió · 
edició i copisteria · grafisme · senyalització · publicitat i imatge 
corporativa · organització firal · publicacions i documentació 
interna d'entitats.

Titulació: Tècnic/a d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al 
Producte Gràfic Imprès

Durada dels estudis: 1600 hores de les quals 1400 h es 
realitzen a l'escola i 200 h de pràctiques es fan al centre de 
treball.

Mòduls: dibuix artístic; dibuix tècnic; volum; anglès tècnic; 
tipografia; mitjans informàtics; projectes; fonaments del disseny 
gràfic; història del disseny gràfic; producció i impressió; 
autoedició; formació i orientació laboral; obra final; formació en 
centres de treball.

* Consulteu a l'Escola Municipal d'Art les condicions i requisits per cursar aquests estudis reglats

12

DISSENY EN PELL
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
Artesania de complements de cuir (LOGSE)

El cicle dóna un nivell de coneixements que permeten 
desenvolupar projectes de disseny i confecció en pell, en la seva 
aplicació al camp específic de la indumentària, i optar al món 
laboral com a artista autònom o vinculat a empreses 
relacionades amb el disseny i la confecció de bosses i altra 
marroquineria.
Titulació: Tècnic/a d'Arts Plàstiques 
i Disseny en Artesania de Complements de Cuir
Durada dels estudis: 1600 hores de les quals 1500 h es 
realitzen a l'escola, 25 h de pràctiques es fan al centre de treball 
i 75 h cal dedicar-les a l'obra final
Mòduls: història de la cultura i de l'art: indumentària; dibuix 
artístic; volum; dibuix tècnic; anglès tècnic; mitjans informàtics; 
taller de cuir; materials i tecnologia; taller d'emmotllat i buidat; 
formació i orientació laboral; obra final; formació en centres de 
treball.

Possiblititat de realitzar la Formació en Entorn Professional 
(FEP) amb l'empresa TOUS amb contracte laboral remunerat.

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

Gràfica publicitària (LOE)

Realitzaràs projectes de disseny gràfic  en l'àmbit de la publicitat 
amb diferents suports, tan digitals com impresos. El cicle dóna 
un nivell de coneixements que permeten optar al món laboral 
com a dissenyador autònom o vinculat a empreses relacionades 
amb: disseny gràfic · arts gràfiques · relacions públiques · 
promoció d'articles diversos · grafisme editorial · ambientació 
d'espais · imatge corporativa i senyalització · imatge gràfica del 
producte. 

Titulació: Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en 
Gràfica Publicitària

Durada dels estudis: 2000 hores, de les quals 1720 h es 
realitzen a l'escola i 280 h de pràctiques es fan al centre de 
treball.

Mòduls: fonaments de la representació i l'expressió visual; teoria 
de la imatge; mitjans informàtics; fotografia; història de la 
imatge publicitària; projectes de gràfica publicitària; projecte 
integrat; fonaments del disseny gràfic; tipografia; llenguatge i 
tecnologia audiovisual; teoria de la publicitat i marketing; 
formació i orientació laboral; formació en centres de treball.

Aprendre a mirar l’art
Teresa Riba

A través d’imatges i textos, i amb possibilitat de convidar 
personatges de diferents àmbits artístics, crearem un espai de 
conversa distesa on aprendrem a mirar entre línies, transformar 
conceptes, interpretar obres artístiques i llegir amb sentit creatiu 
el món que ens envolta.

Duració: de març a juny
Horari: Dimecres de 19 a 21h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Taller de Gravat i Serigrafia
Josep Maria Rosich

El curs permetrà a l’alumnat conèixer el món de l'obra gràfica i 
experimentar amb diferents tècniques de gravat per realitzar els 
projectes gràfics personals que cregui convenients. Monotips, 
tècniques additives, xilografia, linogravat, punta seca, 
mezzotinta, aiguafort, aiguatinta i serigrafia.

Horari:  Dimarts de 19 a 21 h - Grup 1
 Dijous de 19 a 21 h - Grup 2
Preu: 26,94 �/mes

Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Projectes guiats de fotografia i Photoshop
Aureli Sendra

L'alumnat desenvoluparà els seus projectes fotogràfics amb 
l'assessorament de professorat especialitzat, ja sigui en la 
captació de la imatge a la càmera com en la gestió digital amb 
entorn Adobe CC.

Horari:  Nivell Avançat 1 - Dilluns de 19 a 21 h
 Nivell Avançat 2 - Dimarts de 19 a 21 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Disseny gràfic i il·lustració assistit per 
ordinador
Xavier Mula

Aquest curs permetrà a l'alumnat dominar les tècniques digitals 
d'il·lustració i disseny per obtenir les solucions necessàries per a 
la representació gràfica del producte a crear, ja siguin cartells, 
identitat corporativa, un àlbum infantil il·lustrat o il·lustració de 
premsa.

Horari: Dimecres de 19 a 21 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Crea models en 3D per a pel·lícules i 
videojocs o per a imprimir-les 
Israel Fernàndez

Crearem models, els hi posarem textures i materials, els 
animarem i gravarem amb càmeres per a fer els nostres vídeos 
en 3D. Els models que crearem també es poden fer servir per a 
fer videojocs o imprimir-los!

Programa gratuït que utilitzarem: Blender

Horari: Dimecres de 19 a 21 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gasparr

Contingut animat per xarxes i plataformes
digitals
Ferran Caldito

En aquest curs aprendràs com realitzar les teves primeres 
animacions i peces digitals.

Treballarem la interfície i el flux de treball propi d'After Effects 
per poder treballar de forma eficaç.

Programes que utilitzarem: Adobe After Effects

Horari: Dijous de 19 a 21 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Disseny, tècniques de patronatge i 
confecció d'accessoris de pell 

Mosi Ayabi, Raquel Soteras i Olga Dubovik

El curs permetrà a l'alumnat dissenyar i fabricar complements de 
pell treballant aspectes com la modernitat, la funcionalitat i la 
durabilitat, coneixent les pautes i mètodes del disseny i 
patronatge. 

Horari: Dimarts 19 a 21 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

«OpenLeather» (Taller obert de pell)
Mosi Ayabi, Raquel Soteras i Olga Dubovik

Assessorament i suport al desenvolupament de projectes 
personals, investigació de tècniques, tesines, prototips de 
bosses, carteres, cinturons i petita marroquineria. 

Horari: Dimecres de 18 a 20.30 h
Preu: 36,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

ADULTS

Sigues Maker - Impressió 3D / 
Disseny CAD / Electrònica
Makers Igualada

L'alumnat podrà conèixer algunes tecnologies maker per a la 
creació de projectes per ell mateix. Formació enfocada a tastets 
de diverses tecnologies maker per a que puguin continuar, si els 
agrada, formació més específica de cada un dels temes 
proposats.

Duració: d’octubre a desembre
Horari: Dijous de 17 a 19h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

 NOU  NOU

 NOU

 NOU

ADULTS | Artesania en cuir
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DISSENY GRÀFIC
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
Assistència al producte gràfic imprès (LOE)

Aplicaràs les tècniques de producció d'un projecte de disseny 
gràfic imprès. El cicle dóna un nivell de coneixements que 
permeten optar al món laboral en empreses relacionades amb: 
disseny gràfic · comunicació visual i gràfica · preimpressió · 
edició i copisteria · grafisme · senyalització · publicitat i imatge 
corporativa · organització firal · publicacions i documentació 
interna d'entitats.

Titulació: Tècnic/a d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al 
Producte Gràfic Imprès

Durada dels estudis: 1600 hores de les quals 1400 h es 
realitzen a l'escola i 200 h de pràctiques es fan al centre de 
treball.

Mòduls: dibuix artístic; dibuix tècnic; volum; anglès tècnic; 
tipografia; mitjans informàtics; projectes; fonaments del disseny 
gràfic; història del disseny gràfic; producció i impressió; 
autoedició; formació i orientació laboral; obra final; formació en 
centres de treball.

* Consulteu a l'Escola Municipal d'Art les condicions i requisits per cursar aquests estudis reglats

12

DISSENY EN PELL
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
Artesania de complements de cuir (LOGSE)

El cicle dóna un nivell de coneixements que permeten 
desenvolupar projectes de disseny i confecció en pell, en la seva 
aplicació al camp específic de la indumentària, i optar al món 
laboral com a artista autònom o vinculat a empreses 
relacionades amb el disseny i la confecció de bosses i altra 
marroquineria.
Titulació: Tècnic/a d'Arts Plàstiques 
i Disseny en Artesania de Complements de Cuir
Durada dels estudis: 1600 hores de les quals 1500 h es 
realitzen a l'escola, 25 h de pràctiques es fan al centre de treball 
i 75 h cal dedicar-les a l'obra final
Mòduls: història de la cultura i de l'art: indumentària; dibuix 
artístic; volum; dibuix tècnic; anglès tècnic; mitjans informàtics; 
taller de cuir; materials i tecnologia; taller d'emmotllat i buidat; 
formació i orientació laboral; obra final; formació en centres de 
treball.

Possiblititat de realitzar la Formació en Entorn Professional 
(FEP) amb l'empresa TOUS amb contracte laboral remunerat.

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

Gràfica publicitària (LOE)

Realitzaràs projectes de disseny gràfic  en l'àmbit de la publicitat 
amb diferents suports, tan digitals com impresos. El cicle dóna 
un nivell de coneixements que permeten optar al món laboral 
com a dissenyador autònom o vinculat a empreses relacionades 
amb: disseny gràfic · arts gràfiques · relacions públiques · 
promoció d'articles diversos · grafisme editorial · ambientació 
d'espais · imatge corporativa i senyalització · imatge gràfica del 
producte. 

Titulació: Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en 
Gràfica Publicitària

Durada dels estudis: 2000 hores, de les quals 1720 h es 
realitzen a l'escola i 280 h de pràctiques es fan al centre de 
treball.

Mòduls: fonaments de la representació i l'expressió visual; teoria 
de la imatge; mitjans informàtics; fotografia; història de la 
imatge publicitària; projectes de gràfica publicitària; projecte 
integrat; fonaments del disseny gràfic; tipografia; llenguatge i 
tecnologia audiovisual; teoria de la publicitat i marketing; 
formació i orientació laboral; formació en centres de treball.

Aprendre a mirar l’art
Teresa Riba

A través d’imatges i textos, i amb possibilitat de convidar 
personatges de diferents àmbits artístics, crearem un espai de 
conversa distesa on aprendrem a mirar entre línies, transformar 
conceptes, interpretar obres artístiques i llegir amb sentit creatiu 
el món que ens envolta.

Duració: de març a juny
Horari: Dimecres de 19 a 21h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Taller de Gravat i Serigrafia
Josep Maria Rosich

El curs permetrà a l’alumnat conèixer el món de l'obra gràfica i 
experimentar amb diferents tècniques de gravat per realitzar els 
projectes gràfics personals que cregui convenients. Monotips, 
tècniques additives, xilografia, linogravat, punta seca, 
mezzotinta, aiguafort, aiguatinta i serigrafia.

Horari:  Dimarts de 19 a 21 h - Grup 1
 Dijous de 19 a 21 h - Grup 2
Preu: 26,94 �/mes

Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Projectes guiats de fotografia i Photoshop
Aureli Sendra

L'alumnat desenvoluparà els seus projectes fotogràfics amb 
l'assessorament de professorat especialitzat, ja sigui en la 
captació de la imatge a la càmera com en la gestió digital amb 
entorn Adobe CC.

Horari:  Nivell Avançat 1 - Dilluns de 19 a 21 h
 Nivell Avançat 2 - Dimarts de 19 a 21 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Disseny gràfic i il·lustració assistit per 
ordinador
Xavier Mula

Aquest curs permetrà a l'alumnat dominar les tècniques digitals 
d'il·lustració i disseny per obtenir les solucions necessàries per a 
la representació gràfica del producte a crear, ja siguin cartells, 
identitat corporativa, un àlbum infantil il·lustrat o il·lustració de 
premsa.

Horari: Dimecres de 19 a 21 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Crea models en 3D per a pel·lícules i 
videojocs o per a imprimir-les 
Israel Fernàndez

Crearem models, els hi posarem textures i materials, els 
animarem i gravarem amb càmeres per a fer els nostres vídeos 
en 3D. Els models que crearem també es poden fer servir per a 
fer videojocs o imprimir-los!

Programa gratuït que utilitzarem: Blender

Horari: Dimecres de 19 a 21 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gasparr

Contingut animat per xarxes i plataformes
digitals
Ferran Caldito

En aquest curs aprendràs com realitzar les teves primeres 
animacions i peces digitals.

Treballarem la interfície i el flux de treball propi d'After Effects 
per poder treballar de forma eficaç.

Programes que utilitzarem: Adobe After Effects

Horari: Dijous de 19 a 21 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

Disseny, tècniques de patronatge i 
confecció d'accessoris de pell 

Mosi Ayabi, Raquel Soteras i Olga Dubovik

El curs permetrà a l'alumnat dissenyar i fabricar complements de 
pell treballant aspectes com la modernitat, la funcionalitat i la 
durabilitat, coneixent les pautes i mètodes del disseny i 
patronatge. 

Horari: Dimarts 19 a 21 h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

«OpenLeather» (Taller obert de pell)
Mosi Ayabi, Raquel Soteras i Olga Dubovik

Assessorament i suport al desenvolupament de projectes 
personals, investigació de tècniques, tesines, prototips de 
bosses, carteres, cinturons i petita marroquineria. 

Horari: Dimecres de 18 a 20.30 h
Preu: 36,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

ADULTS

Sigues Maker - Impressió 3D / 
Disseny CAD / Electrònica
Makers Igualada

L'alumnat podrà conèixer algunes tecnologies maker per a la 
creació de projectes per ell mateix. Formació enfocada a tastets 
de diverses tecnologies maker per a que puguin continuar, si els 
agrada, formació més específica de cada un dels temes 
proposats.

Duració: d’octubre a desembre
Horari: Dijous de 17 a 19h
Preu: 26,94 �/mes
Lloc: Escola municipal d’art i disseny La Gaspar

 NOU  NOU

 NOU

 NOU

ADULTS | Artesania en cuir
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TALLER DE TEATRE
PER A NENS I NENES
Adreçat a alumnes de 3r a 5è de primària
(14 places)

El curs vol iniciar els infants en el llenguatge teatral a partir del 

seu vessant més lúdic. Es treballarà en grup per fomentar la 

creativitat individual de cada nen i nena dins el col·lectiu i per 

descobrir la seva capacitat d'explicar històries utilitzant el cos, 

la veu i els objectes.

Horari: 17.30 a 19 h
Preu:  21,73 �/mes
Lloc: Espai Cívic Centre 

TALLER DE TEATRE
PER A JOVES
Adreçat a alumnes de 14 a 17 anys 
(14 places)

En aquest taller es vol començar a aprofundir en el treball de les 
diferents tècniques teatrals. Tenint sempre present que la feina 
del grup ha de permetre potenciar la capacitat creativa i 
expressiva de cada alumne, es treballarà per presentar un 
muntatge en públic.

Horari: 19 a 20.30 h
Preu: 21,73 �/mes
Lloc: Espai Cívic Centre

www.igualada.cat

Escola municipal de teatre
La Tarima 

DILLUNS 

TALLER DE TEATRE
PER A NENS I NENES
Adreçat a alumnat de 3r a 5è de primària
(14 places)

El curs vol iniciar els infants en el llenguatge teatral a partir del 
seu vessant més lúdic. Es treballarà en grup per fomentar la 
creativitat individual de cada nen i nena dins el col·lectiu i per 
descobrir la seva capacitat d'explicar històries utilitzant el cos, 
la veu i els objectes.

Horari: 17.30 a 19 h
Preu:  21,73 �/mes
Lloc: Espai Cívic Centre  

TALLER DE TEATRE
PER A NOIS I NOIES
Adreçat a alumnat de 6è de primària a 2n d'ESO
(14 places)

A partir de diverses activitats que relacionin la capacitat 
creativa i expressiva de l'alumnat amb la de la resta del grup, 
els nois i noies es començaran a familiaritzar amb les tècniques 
teatrals. Es treballaran diferents llenguatges teatrals i es 
presentarà la feina feta en públic.

Horari: 19 a 20.30 h
Preu: 21,73 �/mes
Lloc: Espai Cívic Centre

 

DIMECRES 

TALLER DE TEATRE
PER A NOIS I NOIES 
Adreçat a alumnat de 6è de primària a 2n d'ESO
(14 places)

A partir de diverses activitats que relacionin la capacitat creativa 
i expressiva de l'alumnat amb la de la resta del grup, els nois i 
noies es començaran a familiaritzar amb les tècniques teatrals. 
Es treballaran diferents llenguatges teatrals i es presentarà la 
feina feta en públic.

Horari: 17.30 a 19 h
Preu:  21,73 �/mes
Lloc: Espai Cívic Centre

DIJOUS 

EDUCACIÓ ESPECIAL
(12 places)

Oferta dissenyada per a alumnat amb necessitats educatives 
especials. A través de la música, les arts plàstiques o el teatre i 
a partir de la pràctica artística es pretén desenvolupar la 
creativitat i autoestima i, a la vegada, experimentar una vivència 
que proporcioni el gaudi personal i col·lectiu.
 
Horari: 17.30 a 18.30 h
Preu: 21,73 �/mes
Lloc: Espai Cívic Centre

TALLER DE TEATRE PER A JOVES
Adreçat a alumnat de 14 a 17 anys
(14 places per grup)

En aquest taller es vol començar a aprofundir en el treball de les 
diferents tècniques teatrals. Tenint sempre present que la feina 
del grup ha de permetre potenciar la capacitat creativa i 
expressiva de cada alumne, es treballarà per presentar un 
muntatge en públic.

Horari: 17.30 a 19 h (grup 1)
 19 a 20.30 h (grup 2)
Preu: 21,73 �/mes
Lloc: Espai Cívic Centre

TALLER DE TEATRE PER A
PERSONES ADULTES
(14 places)

Taller centrat en l'objectiu d'oferir un espectacle en públic a final 
de curs. Es realitzarà un treball al voltant d'un text. Es treballarà 
la construcció de personatge, l'estudi de les escenes i es donarà 
importància al treball col·lectiu per arribar a oferir un treball que 
parteixi de l'escolta i la complicitat.

Horari: 20.30 a 22 h
Preu: 21,73 �/mes
Lloc: Espai Cívic Centre

T
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TALLER DE TEATRE
PER A NENS I NENES
Adreçat a alumnes de 3r a 5è de primària
(14 places)

El curs vol iniciar els infants en el llenguatge teatral a partir del 

seu vessant més lúdic. Es treballarà en grup per fomentar la 

creativitat individual de cada nen i nena dins el col·lectiu i per 

descobrir la seva capacitat d'explicar històries utilitzant el cos, 

la veu i els objectes.

Horari: 17.30 a 19 h
Preu:  21,73 �/mes
Lloc: Espai Cívic Centre 

TALLER DE TEATRE
PER A JOVES
Adreçat a alumnes de 14 a 17 anys 
(14 places)

En aquest taller es vol començar a aprofundir en el treball de les 
diferents tècniques teatrals. Tenint sempre present que la feina 
del grup ha de permetre potenciar la capacitat creativa i 
expressiva de cada alumne, es treballarà per presentar un 
muntatge en públic.

Horari: 19 a 20.30 h
Preu: 21,73 �/mes
Lloc: Espai Cívic Centre

www.igualada.cat

Escola municipal de teatre
La Tarima 

DILLUNS 

TALLER DE TEATRE
PER A NENS I NENES
Adreçat a alumnat de 3r a 5è de primària
(14 places)

El curs vol iniciar els infants en el llenguatge teatral a partir del 
seu vessant més lúdic. Es treballarà en grup per fomentar la 
creativitat individual de cada nen i nena dins el col·lectiu i per 
descobrir la seva capacitat d'explicar històries utilitzant el cos, 
la veu i els objectes.

Horari: 17.30 a 19 h
Preu:  21,73 �/mes
Lloc: Espai Cívic Centre  

TALLER DE TEATRE
PER A NOIS I NOIES
Adreçat a alumnat de 6è de primària a 2n d'ESO
(14 places)

A partir de diverses activitats que relacionin la capacitat 
creativa i expressiva de l'alumnat amb la de la resta del grup, 
els nois i noies es començaran a familiaritzar amb les tècniques 
teatrals. Es treballaran diferents llenguatges teatrals i es 
presentarà la feina feta en públic.

Horari: 19 a 20.30 h
Preu: 21,73 �/mes
Lloc: Espai Cívic Centre

 

DIMECRES 

TALLER DE TEATRE
PER A NOIS I NOIES 
Adreçat a alumnat de 6è de primària a 2n d'ESO
(14 places)

A partir de diverses activitats que relacionin la capacitat creativa 
i expressiva de l'alumnat amb la de la resta del grup, els nois i 
noies es començaran a familiaritzar amb les tècniques teatrals. 
Es treballaran diferents llenguatges teatrals i es presentarà la 
feina feta en públic.

Horari: 17.30 a 19 h
Preu:  21,73 �/mes
Lloc: Espai Cívic Centre

DIJOUS 

EDUCACIÓ ESPECIAL
(12 places)

Oferta dissenyada per a alumnat amb necessitats educatives 
especials. A través de la música, les arts plàstiques o el teatre i 
a partir de la pràctica artística es pretén desenvolupar la 
creativitat i autoestima i, a la vegada, experimentar una vivència 
que proporcioni el gaudi personal i col·lectiu.
 
Horari: 17.30 a 18.30 h
Preu: 21,73 �/mes
Lloc: Espai Cívic Centre

TALLER DE TEATRE PER A JOVES
Adreçat a alumnat de 14 a 17 anys
(14 places per grup)

En aquest taller es vol començar a aprofundir en el treball de les 
diferents tècniques teatrals. Tenint sempre present que la feina 
del grup ha de permetre potenciar la capacitat creativa i 
expressiva de cada alumne, es treballarà per presentar un 
muntatge en públic.

Horari: 17.30 a 19 h (grup 1)
 19 a 20.30 h (grup 2)
Preu: 21,73 �/mes
Lloc: Espai Cívic Centre

TALLER DE TEATRE PER A
PERSONES ADULTES
(14 places)

Taller centrat en l'objectiu d'oferir un espectacle en públic a final 
de curs. Es realitzarà un treball al voltant d'un text. Es treballarà 
la construcció de personatge, l'estudi de les escenes i es donarà 
importància al treball col·lectiu per arribar a oferir un treball que 
parteixi de l'escolta i la complicitat.

Horari: 20.30 a 22 h
Preu: 21,73 �/mes
Lloc: Espai Cívic Centre
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Escola municipal d'art i disseny

La Gaspar
 Av. Barcelona, 105 - 1r

 Igualada

 Tel. 93 805 52 62

 www.lagaspar.com

Horari:  matins, de dilluns a divendres
  de 10 a 14 h
  tardes, de dilluns a dijous
  de 15 a 18 h

Escola/Conservatori municipal

de música d’Igualada ECMMI
 Pg. Verdaguer, 84-86
 Igualada
 Tel. 93 804 41 55
 www.ecmmigualada.cat

Horari:  de dilluns a divendres, 
  de 16 a 20 h i també 
  durant el període d’inscripcions,
  dijous d’11 a 13 h
  

LA TARIMA
ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE

Escola municipal de teatre

La Tarima
 Espai Cívic Centre

 C/ de la Trinitat, 12 - Igualada

 Tel. 93 806 81 01 | 93 805 08 63

 https://latarimaigualada.wixsite.com/escola

  

Horari:  de dilluns a divendres
  de 9 a 13 h
  i de 16 a 20 h

Inscripcions: del 10 al 21 de juny de 2019

Serveis:

L'alumnat de les escoles d'ensenyaments artístics disposarà d'un carnet d'estudiant amb el qual gaudiran d'avantatges:

 · Seminaris, espectacles teatrals, concerts, classes magistrals

 · Descomptes per material específic a botigues

 · Serveis propis de les Escoles: ús d’espais, préstec de material, ús de maquinària, banc d’instruments, internet...

(Aquest carnet és vàlid per a la tramitació del carnet internacional d’estudiant)

Més informació a la secretaria dels centres

Un cop admesa la inscripció es cobrarà una taxa de 44,75 � en concepte de matrícula

pels ensenyaments no reglats, i de 70,02 � pels estudis reglats.

La matrícula es cobrarà al llarg del mes de juliol de 2019

 

Informació i inscripcions 
TAM

ESCOLA · CONSERVATORI
MUNICIPAL DE MÚSICA D’IGUALADA
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