
Des d’APAE, a través tant del Teatre com de la Dansa i el moviment, oferim una formació transversal orientada a afavorir el 
desenvolupament de les capacitats cognitives, físiques, socials, creatives i expressives en els infants i joves. Fomentant els 
valors, l’autoestima i la inclusió, així com la relació amb el barri i la ciutat mitjançant un procés pràctic, vivencial i compartit. 

Amb un equip docent integrat per professionals formats ens els postgraus d’arts escèniques i educació de l’Institut del Teatre, 
oferim cursos per a totes les edats i disciplines, podent sumar més d’una disciplina en funció de les preferències i objectius 
de cada alumne/a. Des del centre us podem ajudar a escollir allò que més us convingui. 

Inici dels cursos:  28 de Setembre de 2020

cursos regulars
 2020-2021

COMBINACIONS
Teatre i Dansa Infantil 
dilluns de 17:30 a 19h
dimecres de 17:30h a 19h

Teatre i Dansa Joves
dilluns de 19h a 20:30h
dimarts de 18:30h a 20h
dimecres de 18:30h a 20h

ESPECIALS
Teatre/Dansa Joves: Laboratori 
dilluns de 19h a 20:30h

Teatre Joves: Taller
dimarts de 18:30h a 20h

Dansa Joves: Taller
dimecres de 18:30h a 20h

C/Sant Miquel del Sants, 20 | 08500 Vic | 617 47 98  91 | apae@institutdelteatre.cat
Segueix-nos!

Per conèixer 
el contingut 
de cada curs 
consulta’ns!

Seguim totes 

les mesures 

preventives davant 

la COVID-19!

Petits - 4 a 5 anys
dimecres de 17:30h a 18:30h

Petits - 6 a 7 anys
dimarts de 17:30 a 18:30h

CURSOS REGULARS

Dansa Infantil - 8 a 11 anys
dilluns de 17:30h a 19h

Teatre Infantil - 8 a 11 anys
dimecres de 17:30h a 19h

Dansa per a Joves  
dilluns de 19h a 20:30h i 
dimecres de 18:30h a 20h

Teatre per a Joves
dilluns de 19h a 20:30h i
dimarts de 18:30h a 20h

Dansa per Adults 
dimecres de 20h a 21:30h

Teatre per Adults
dimarts de 20h a 21:30h

Pregunta 
pels nostres 

Descomptes i 
Bonificacions!

apae Aula Pedagògica 
d’Arts Escèniques


