FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
JORNADA DE PORTES OBERTES
5 d’abril 2019, entre 15 i 20h
TÍTOL SUPERIOR EN ART DRAMÀTIC

Dades personals
Nom:

Cognoms:

Data naixement:

Edat:

Població:
Mail:
Telèfon mòbil
personal:

Telèfon mòbil
pare o mare:

A nivell d’estudis, marca una d’aquestes dues opcions:
Estic estudiant batxillerat (1r o 2n)
Ja vaig aprovar el batxillerat l’any passat o fa més anys
Encara no he arribat al batxillerat / He decidit no fer-lo

Si estàs cursant batxillerat, indica’ns:
Institut on l’estàs cursant:
Curs (1r o 2n):

Modalitat:

Marca l’especialitat en la qual estàs interessat (pots marcar més d’una
opció):
Títol Superior, especialitat Interpretació, recorregut Teatre i Teatre Musical
Títol Superior, especialitat Interpretació, recorregut Teatre, Cinema i TV
Títol Superior, especialitat Direcció escènica i dramatúrgia
Formació lliure, sense el títol oficial (teatre, cinema i TV, teatre musical)

Marca en aquestes caselles les activitats a les quals participaràs:
Visita d’espais / tour pel centre

(entre 15 i 16h)

TALLERS: Marca només 1 de les 5 opcions!
OPCIÓ 1: Taller complet d’interpretació (16-18.45h)
OPCIÓ 2: Taller d’interpretació (16-17.30h) + taller de cant (17.30-18.45h)
OPCIÓ 3: Taller d’interpretació (16-17.30h) + taller de càmera (17.30-18.45h)
OPCIÓ 4: Taller d’escriptura dramàtica i direcció d’actors (16-18.45h)
OPCIÓ 5: Taller escriptura dram. (16-17.30h) + taller interpretació (17.30-18.45h)
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Xerrada sobre accés, beques i mobilitat

(19–20h)

*Si els teus pares vindran a la xerrada (19h), fes-nos ho saber posant el número
extra d’assistents:
Xerrada sobre accés, beques i mobilitat

(19–20h)

Explica’ns breument quina experiència tens en el món del teatre,
cinema, teatre musical o dansa. Quins cursos has fet? Has pujat mai
dalt d’un escenari? Has participat en algun muntatge professional?

Diga’ns també com has conegut l’escola Eòlia ESAD (pots marcar més
d’una opció si vols):
Buscant per internet escoles de teatre
N’he sentit a parlar en general
Me n’ha parlat un amic que ha estudiat o estudia aquí
Me l’ha recomanat un professor meu
Em vaig informar al Saló de l’Ensenyament
He fet una visita amb l’institut a Eòlia (o ens han vingut a fer xerrada)
Sóc estudiant de Granés Batxillerat (batxillerat escènic conjunt amb Eòlia)

Recorda que el dia de la Jornada tindràs a la teva disposició tot el material
necessari per a la preparació de les proves d’accés (bases de la prova, monòlegs,
cançons) en paper.
Si vols que t’ho enviem en pdf, ho pots sol·licitar per mail a eolia@eolia.cat.

