
Es realitzen classes, de diversos instruments a 
escollir, o de cant modern per aprendre de 
manera lúdica o professional a través d’un 
programa flexible adaptat a les necessitats, 
preferències i inquietuds musicals de l’alumne.

MÚSICA

INFANTS: dels 6 als 15 anys

BAIX, BATERIA, HARMÒNICA, PIANO I VIOLÍ 
Classes individuals d’una sessió setmanal de 30’ o 45’

GUITARRA ELÈCTRICA O ACÚSTICA
Classes col·lectives en grups reduïts d’una sessió 
setmanal de 60’
Classes individuals d’una sessió setmanal de 30’ o 45’

CANT MODERN
Classes individuals d’una sessió setmanal de 30’ o 60‘

JOVES I ADULTS: a partir de 16 anys

BAIX, BATERIA, GUITARRA ELÈCTRICA O 
ACÚSTICA, HARMÒNICA, PIANO I VIOLÍ 
Classes individuals d’una sessió setmanal de 30’ o 45’

CANT MODERN
Classes individuals d’una sessió setmanal de 60‘

MENSUALITATS
Classes col·lectives: 50 €
Classes individuals de 45’ i 60’: 96,51 €
Classes individuals de 30’: 64,34 €

MATRÍCULA
Renovació de matrícula: 90 €
Noves matrícules: 120 €  (dte. del 25% amb carnet del 
Club Piolet i carnet jove)

DESCOMPTES
Consulteu els descomptes per a 2 o 3 membres de la 
mateixa família i les classes compartides
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Es treballa la tècnica pròpia de 
cada estil de dansa i, en general, 
tots els aspectes referits al ritme, 
la coordinació, la consciència 
corporal, el treball en grup i 
l’expressió corporal.

INTRO DANSA: activitat que 
introdueix els alumnes als hàbits 
propis de la dansa a través del joc.

JAZZ: es realitzen exercicis propis 
d’aquest estil i dels seus derivats, 
com el modern jazz i les fusions amb 
estils més electrònics o ètnics. 

HIP HOP: mitjançant aquest estil els 
alumnes enriqueixen la seva varietat 
de passos tècnics i registres 
expressius sense oblidar la part 
rítmica de coordinació i segmentació 
del cos.

INFANTS: dels 4 als 11 anys

INTRO DANSA
4-5 anys - Dilluns de 17.30 h a 18.15 h

JAZZ
6-8 anys - Dilluns de 18.15 h a 19.15 h
9-11 anys - Dilluns de 19.15 h a 20.15 h

HIP HOP 
6-8 anys - Dijous de 17.30 h a 18.30 h
9-11 anys - Dijous de 18.30 h a 19.30 h

MENSUALITATS
1 classe: 45 €
2 classes: 50 €

MATRÍCULA
Noves matrícules: 50 €

DANSA

L’organització es reserva el dret a modificar les activitats i/o 

els horaris anunciats en aquest llibret informatiu.

Per iniciar qualsevol activitat es necessita un mínim 

d’alumnes. El màxim d’inscrits s’estableix segons el tipus 

d’activitat i l’espai disponible.

www.santjulia.ad

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Centre cultural i de congressos lauredià

Tel. (+376) 744 044
inscripcions.cccl@comusantjulia.ad

LLOC DE LES ACTIVITATS:
A les instal·lacions de La Trapa, Taller de cultura
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Consisteix en un programa especialment pensat 
per aquells joves, amants de les arts escèniques, 
que desitgen una formació més completa per al 
propi enriquiment personal o bé per orientar-se 
professionalment cap a les arts escèniques. 

Aquest programa implica la realització de les 
tres assignatures. 

Al llarg del curs es proposaran tallers 
monogràfics, opcionals, però especialment 
recomanats pels alumnes d’aquest programa o 
amb aquest perfil.

JOVES: dels 12 als 15 anys

DANSA
Tècnica del jazz i de teatre musical 
Divendres de 17.30 h a 19 h

TEATRE 
Interpretació 
Dilluns de 19 h a 20.30 h

CANT MODERN
Tècnica física i harmonia de la veu 
1 sessió individual de 60’

MENSUALITATS: 150 €

LABORATORI DE
LES ARTS

S’adquireixen els coneixements bàsics en 
matèria teatral a través del joc dramàtic. 
Els alumnes prenen consciència de la 
profunditat que comporta l’art d’interpre-
tar i adquireixen els coneixements en 
matèria d’espai, ritme, cos, creació, text i 
improvisació.

TEATRE

INFANTS: dels 6 als 11 anys

TEATRE 

6-8 anys - Dimarts de 17.15 h a 18.15 h
9-11 anys - Dimarts de 18.30 h a 20 h

ADULTS

TEATRE
Dimarts de 10 h a 12 h

MENSUALITATS:
Grup 6-8 anys: 35 €
Grup 9-11 anys: 40 €
Grup adults: 45 €

MATRÍCULA
Noves matrícules: 55 € (dte. del 10% amb carnet 
del Club Piolet i carnet jove o 25% per germans 

(descomptes no acumulables))      
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Taller de 
cultura
CURS 2016-2017

Sant Julià 
de Lòria 

Taller de 
cultura
CURS 2016-2017

Sant Julià 
de Lòria 


