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Objectiu 
Creiem que és essencial per garantir la dinàmica del grup i l’evolució positiva de tots 

els alumnes durant aquest batxillerat, que els alumnes que el cursin tinguin una 

motivació adient.  

 

Per aquests motius i per tal de conèixer al futur alumnat i la seva motivació i actitud 

respecte a l’aprenentatge de les Arts Escèniques hem dissenyat un procés d’admissió 

que consta de tres fases. Es realitzarà una entrevista personal amb l’alumne/a i una 

classe grupal pràctica. 

 

Descripció  
Els alumnes haureu de fer les següents activitats per matricular-se en el batxillerat d’Arts 

Escèniques: 

1. FASE 1 – Visita informativa  

Visita informativa amb la Direcció/Secretaria de Granés, on es facilitarà el detall 

dels estudis, resoldran dubtes i lliurarà els documents per dur a terme el procés 

d’admissió. Un cop formalitzada la matrícula es lliurarà la fitxa de l’alumne/a, 

FASE 2. Es facilitarà dia i hora per la FASE 2 i FASE 3. 

2. FASE 2 – Entrevista de motivacions 

Entrevista amb Direcció/Secretaria per valorar les motivacions de l’alumne/a per 

aquest Batxillerat. En l’entrevista es facilitarà el monòleg per la FASE 3 (triar 

català o castellà) 

Horari: 15 minuts d’entrevista amb l’alumne/a. Caldrà portar la FITXA DE 

L’ALUMNE/A emplenada a mà amb fotografia i una fotocòpia de l’últim BUTLLETÍ 

DE NOTES. 

 

3. FASE 3 – Dinàmica grupal 

Classe en grup pràctica de COS, VEU i INTERPRETACIÓ de 1,5h de durada. 

S’haurà de portar roba còmoda esportiva, aigua i el monòleg après de memòria 

amb una proposta interpretativa. 

 

Convocatòries: 

 1a: dimecres 2 de març de 2022 de 15:30h a 17h a l’aula 11(Granés) 

 2a: dimecres 16 de març de 2022 de 15:30h a 17h a l’aula 1 (Granés) 

 3a: dilluns 4 d’abril de 2022 de 17:30h a 19h al Gimnàs (Granés) 

 4a: dimarts 5 d’abril de 2022 de 17:30h a 19h a l’aula 11(Granés) 

 5a: dimarts 26 d’abril de 2022 de 17:30h a 19h a l’aula 11(Granés) 

 6a: dimecres 27 d’abril de 2022 de 15:30h a 17h a l’aula 11(Granés) 

 7a: dimarts 3 de maig de 2022 de 17:30h a 19h a l’aula 11(Granés) 

 8a: dimecres 4 de maig de 2022 de 15:30h a 17h a l’aula 11(Granés) 

 

Convocatòria segons la disponibilitat de places: 

 9a: dimarts 10 de maig de 2022 de 17:30h a 19:00h a l’aula 11 (Granés)  


