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Convocatòria Mobilitat pel Curs 2023/2024 
Rose Bruford College (London) 

Durant aquesta tardor 2022, s’obra la Convocatòria per a presentar les Sol·licituds interessades 
en anar a cursar un semestre a l’escola Rose Bruford College of Theatre and Performance.  

S'obriran un total de quatre places per anar a estudiar durant el 1er Semestre del Curs (De 
finals del Setembre 2023 a inicis del Febrer 2024). 

Les places estan obertes per alumnes tant d’Interpretació com de Direcció i Dramatúrgia que 
cursen 2on i 3er durant aquest any acadèmic 2022-2023. 

 Procés de Sol·licitud: 

S’adjunta  el full de sol·licitud per a la Convocatòria.  
El plaç per la sol·licitud és del Dimecres 2 al Dimecres 23 de Novembre. 
Cal entregar la documentació a: international@eolia.cat 

QUÈ CAL ENTREGAR PER A LA SOL·LICITUD? 

1. Full de Sol·licitud (adjunt) 
2. Una carta de motivació en anglès d’una pàgina – per què voleu anar a Rose Bruford? 
3. Currículum artístic (CV) en anglès. 
4. Qualsevol document acreditatiu de competències en anglès. 
5. Informar, en el cas que sigui afirmatiu, si heu realitzat alguna mobilitat 

anterior (Erasmus, cursos d'estiu, etc.) en anglès. 

 Procés de Selecció i acceptació: 

- Primer hi haurà una selecció interna per part d'Eòlia, i després per part 
de Rose Bruford College. 

- Es tindrà en compte el nivell d’anglès de l’aspirant, el nivell de maduresa com a actor o 
director/dramaturg, el nivell d’estudis, la carta de motivació, si s’ha fet una mobilitat 
prèvia en anglès, i l’expedient acadèmic.  

- Un cop rebudes les sol·licituds, ens posarem en contacte amb cada candidat/ada per a 
fixar una reunió per veure el nivell d’anglès. 

- Finalment, a mitjans de novembre comunicarem els candidats seleccionats per a enviar 
a l’Escola Rose Bruford i esperem la confirmació final. 

mailto:international@eolia.cat
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 Informació de l’Escola: 

Web del Centre: https://www.bruford.ac.uk 

Si voleu més informació sobre el programa i els cursos a Rose Bruford:  

- per interpretació: podeu fer clic aquí (https://www.bruford.ac.uk/courses/european-theatre-
arts-ba-hons/ ) 

- per direcció i dramatúrgia: és un programa més aviat a mida i s'haurà de parlar en més detall 
amb Rose Bruford.  

 

 

Departament Mobilitat - Eòlia Internacional 

25 d’Octubre de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bruford.ac.uk/
https://www.bruford.ac.uk/courses/european-theatre-arts-ba-hons/
https://www.bruford.ac.uk/courses/european-theatre-arts-ba-hons/
https://www.bruford.ac.uk/courses/european-theatre-arts-ba-hons/
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Full informatiu – Rose Bruford 
 
GUIA ORIENTATIVA:  
A la pàgina Web de Eòlia teniu una guia orientativa sobre el dia a dia a Rose Bruford: 

http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2019/05/GUIA-PER-
L%E2%80%99INTERCANVI-A-ROSE-BRUFORD-LONDRES.pdf 
 
Preu matrícula: 
 

 Es pagarà la matricula del semestre o del curs a Eòlia, no a la Universitat de destí.  
 

Despeses a RB (*són números aproximats, poden variar cada any*). 
 

 Costos associats amb l’assegurança: (entre 150€ i 200€) 
 
Despeses orientatives: 
 

 Transport de Barcelona a Londres: (entre 50 i 300 euros, depenent de la companyia i 
contractacions adquirides) 

 Costos pels 5 mesos (allotjament, manutenció, transports interns, llibres, etc.): 
aproximadament uns 4.000 euros. 

 
Assegurança: 
Es recomana tenir: “Una cobertura d’assegurança internacional que cobreixi, com a mínim: 
evacuació d’emergència, repatriació de restes mortals, mort accidental i tots els costs associats 
sota aquest concepte”.  
 
Es recomana tramitar targeta sanitària europea. 
 
Requisits d’idioma: 
Encara que no sigui necessari tenir-lo, per poder fer aquesta mobilitat és important tenir el 
nivell molt alt d’anglès, entre un B2 (FCE) i Advanced o nivell alt de TOEFL. Per comparar els 
exàmens en anglès, podeu consultar aquesta pàgina: 
http://www.examenglish.com/examscomparison.php 
 
Eòlia us farà una prova d’idioma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2019/05/GUIA-PER-L%E2%80%99INTERCANVI-A-ROSE-BRUFORD-LONDRES.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2019/05/GUIA-PER-L%E2%80%99INTERCANVI-A-ROSE-BRUFORD-LONDRES.pdf
http://www.examenglish.com/examscomparison.php
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Pla d’estudis: 
Normalment, s’aconsella als alumnes fer un màxim de 4 assignatures al semestre. La selecció de 
matèries es farà conjuntament amb el cap l’escola d’acollida, qui assegurarà que les classes que 
escullin els alumnes no es solapin i es puguin integrar de la millor manera. Hi ha opcions per als 
alumnes d’interpretació i per als alumnes de direcció i dramatúrgia.  
 
Tots els alumnes, en grup, rebran una tutoria per ZOOM amb RB  per comentar de manera més 
detallada els cursos.  
 
 

 
Carta de motivació / Personal Statement 

 
L’objectiu principal d’una carta de motivació (personal statement) és atreure l’atenció 
del destinatari, tot mostrant-ne l’interès.  
 
Instruccions: 

 
Cal que responguis a tots els punts però no necessàriament en aquest ordre. Cal que la 
carta sigui redactada en anglès i que no superi les 750 paraules. Per tant, es tindrà en 
compte la capacitat de síntesi.  
 
Punts a desenvolupar: 
 

 Defensa la teva opció davant d’altres opcions. Per què la Universitat d’Illinois – 
Chicago? 

 Per què creus que ets el/la candidat/ada idoni/idònia? Defensa els teus punts 
forts, la teva formació acadèmica, les teves competències personals. 

 Què creus que aportaràs tu al centre d’acollida? 

 Quines creus que seran les aportacions d’aquesta mobilitat a la teva trajectòria 
artística? 

 Com creus que et farà créixer aquesta experiència? 

 Què vols fer en el futur? 
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SOL·LICITUD MOBILITAT – CONVOCATÒRIA 2023/2024 

Data: -2022 Núm. sol·licitud:  -  000  - 2022 

 

Nom(s): 
 

Cognom(s): 

 
Universitat Durada Curs Marqueu amb una X 

Rose Bruford College SEMESTRE  
 

Tardor 2023 
(setembre 2023-febrer 
2024) 

 

 
DOCUMENTACIÓ OPCIONAL QUE S’HA D’ADJUNTAR A AQUESTA SOL·LICITUD 
 

Document acreditatiu de competències en llengua estrangera  

Carta de motivació en anglès  

CV en Anglès  

Heu realitzat alguna experiència de mobilitat anterior?   

Altres (Especifiqueu): ..............................................  

 
El període de formalització de les sol·licituds per a la inscripció és del 2 al 23 de 
Novembre del 2022, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap sol·licitud d’inscripció fora 
d’aquestes dates. 
 

INFORMACIONS D’INTERÈS PER AL SOL·LICITANT 
1) Estar cursant 3r Interpretació en la línia en anglès actualment no pressuposa 

l’acceptació a la convocatòria. 
2) Ser acceptat per Eòlia no pressuposa l’acceptació a Rose Bruford College. 
3) Es tindrà en compte el nivell d’anglès de l’aspirant, el nivell de maduresa com a 

actor o director/dramaturg, el nivell d’estudis, la carta de motivació, si s’ha fet 
una mobilitat prèvia en anglès, i l’expedient acadèmic. 

Segell del Centre: Lloc i data: 

 
 

 
 
 
 

 
Signatura del sol·licitant 

 

 

ACCEPTACIÓ DE LA SOL·LICITUD              (VALIDACIÓ DEL CENTRE) 
 
 
 
 
 

Cap de Secretaria acadèmica 

 
Data i signatura 

 


