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Vull ser luthier… 
 
→ Formació: 
 
Els estudis de Lauderia (Luthier) es poden cursar a la “Scuola di Liuteria” 
(I.P.A.L.L.) de Cremona a Itàlia. És una escola Internacional. No hi ha cap 
centre a Espanya que ofereixi aquesta formació. 
 
Aquests estudis duren 5 anys. Al final del tercer any s’atorga el diploma de 
“Operatore di Liuteria” i al final dels 5 anys i després de passar un examen 
de l’Estat s’atorga el títol de Tècnic de Lauderia “Tecnico di Liuteria” on 
s’avala la competència professional. 
 
La preinscripció a l’escola es fa el dia 25 de gener de cada any i les proves 
d’aptitud es fan al mes de juny. El curs es comença a mitjans de setembre. 
 
→Requisits d’accés: 
 
- Inscripció a 1r any: 
 
- Tenir estudis de secundària equivalents als estudis de “Licenza Media 
a Italia” ( fins a 14 anys) 
 
- Inscripció a 3r any: 
 
- Tenir estudis de secundària equivalents als estudis de “Licenza 
Superiore a Italia” (18 anys) o estudis de Formació professional 
equivalents als estudis d’Itàlia (16 anys) i amb coneixements pràctics 
de la fabricació de violins han de passar una prova d’aptitud per tal 
de poder inscriure’s a 2n o 3r curs directament. 
Tots aquells que demanin ser inscrits en el tercer any han de passar 
un examen d'admissió per demostrar un coneixement suficient de les 
pràctiques de laboratori de la fusta. 
 
Tots els estrangers que demanin ser inscrits en el tercer any i que no 
són nadius de la llengua italiana han de passar un examen per 
demostrar un bon coneixement de la llengua italiana. 
 



 
→Procés: 
 
- Enviar una sol·licitud a: 
I.P.I.A.L.L. "Antonio Stradivari", Corso Garibaldi, 178-26100 Cremona – 
Itàlia. 
 
- La sol·licitud ha d’incloure els següents documents: 
- Títol o certificat d'estudis on hi constin les assignatures cursades i les 
qualificacions obtingudes. Per als estrangers, el títol ha d'anar 
acompanyat d'una traducció en italià, certificada per un traductor 
oficial amb la signatura de l’Ambaixada o Consolat d'Itàlia. 
- Declaració, per a estrangers, expedit per l'Ambaixada d'Itàlia 
adjuntant: 
Els estudis que s’acrediten tenen validesa legal en el país d’origen 
del sol·licitant. 
Descripció de l’escolarització feta i la correspondència amb el 
diploma de l'escola italiana. 
Certificat d’identitat, per a estrangers, legalitzat i traduït. 
 
Informació útil: 
 
- Els estrangers han presentar davant les autoritats competents de 
l'Ambaixada o Consolat d'Itàlia: 
- Un visat d'entrada per estudis, sense la qual no es concedirà permís 
de residència. 
- Permís de residència que haurà de ser ratificat per la persona a la seu 
de la policia a Cremona després de l'admissió a l'escola. 
- Demostrar que es té una assegurança de salut, feta a Itàlia o al país 
d'origen. El cost anual és d'aproximadament 77,00 €. 
- Demostrar que es té un compte corrent en un banc italià, o una beca, o 
una declaració dels pares (o altres persones o institucions) que 
assumeixen l'ajuda financera de l'estudiant. 
- El peu dels drets de matrícula anual és d'aproximadament 150,00 €. 
- Cal comprar els llibres de text: l'import anual és d'aproximadament 
103,00 €. 
- Allotjament: 
- En cases privades. 
- En Institucions religioses: 
- Servizi per l'Accoglienza, via S.Antonio del Fuoco, tel. 0372.27572 
- Padri Barnabiti, viale Trento e Trieste 1, tel. 0372.20262 
 
Més informació 
http://www.scuoladiliuteria.it/mostra_articolo_new.asp?area=164&area_news=164 
 
 
 

http://www.scuoladiliuteria.it/mostra_articolo_new.asp?area=164&area_news=164


Curs de l’INEM 
 
Existeix la via de realitzar un curset totalment gratuït,subvencionat per l’Estat,des 
de l’INEM per a formar-se com a luthier: 
 
→ Requisits d’accés: 
 
- Graduat escolar o equivalent 
- És recomanable que l’alumne tingui alguns coneixements sobre lutheria,així com 
també nocions bàsiques sobre informàtica. 
 
→ Informació útil: 
 
-El curs té una duració d’un total de 650 hores (de les quals 520 són de pràctiques). 
 
-Les classes són reduïdes (15 alumnes aproximadament). 
 
- A l’alumnat se’ls hi proporcionarà el material didàctic i escolar imprescindible per el 
desenvolupament del curs. 
 
- El curset s’imparteix per tot el territori espanyol. 
Més informació: 
 
http://www.cursosfpoinem.com/luthier.html 
 
Altres alternatives 
 
A més a més es disposa de l’opció en la que un professional tingui la voluntat de 
acollir-nos com a deixebles i ens ensenyi la professió en un taller o escola de música. 
Aquesta formació no permetrà obtenir cap títol ni certificat però ens reportarà uns 
bons coneixements sobre la professió. 
 
→ Requisits per d’accés en una escola taller o casa d’oficis 
 
- Tenir un mínim de 16 i un màxim de 25 anys. 
- Estar desocupat i ser demandant de feina inscrit en els serveis públics d’ocupació. 
-Complir els requisits establerts per formalitzar un contracte de formació. 
 
 
→ On em puc informar més? 
 
- En les oficines de treball de cada Comunitat Autònoma i en les oficines del servei 
públic d’ocupació estatal. 
-En les escoles taller,cases d’oficis i tallers de feines en funcionament. 
-En les pàgines webs respectives de cada Comunitat Autònoma. 

http://www.cursosfpoinem.com/luthier.html

