
Projectes del Departament d’Arts escèniques, Música i Dansa 

 

Projecte “Comediants” 

Des dels seus inicis, el curs 2009-2010, el nostre centre col·labora amb el grup de teatre 

Comediants.  

 

Comediants, un grup emblemàtic i pioner del teatre al carrer, dirigeix cada curs, gràcies 

a la col·laboració de l’Ajuntament, un espectacle on els protagonistes són els alumnes 

de 1r de batxillerat d’Arts escèniques. 

 

 

 

 

Projecte “Què es fa en un teatre d’òpera” 

Els alumnes de la modalitat del batxillerat d’Arts escèniques, Música i Dansa del centre 

tenen l’oportunitat de participar en un projecte per fer el seguiment de tot el procés 

d’assaig d’una representació operística i conèixer al mateix temps les diverses 

activitats professionals integrades en el Gran Teatre del Liceu. És realment una 

oportunitat per conèixer una òpera per dins, per saber com es munta i qui intervé en el 

procés. 



L’alumnat que participa d’aquesta activitat  assisteix a un assaig a la Sala Mestres 

Cabanes del Liceu amb els solistes de l’òpera, a un assaig del cor, a un assaig de 

l’orquestra, segueix el regidor d’escena quan prepari la funció, visita el soterrani del 

teatre (5 pisos per sota el nivell de terra) on es munten les escenografies, visita la secció 

de vestuari, perruqueria i confecció de perruques, etc. Tot plegat culmina amb una 

entrada gratuïta a l’assaig general de l’òpera que s’està representant. 

Al final, l’alumnat munta un vídeo-resum de les persones i activitats que es fan quan es 

munta una òpera. 

 

 

 



Projecte “Petit Odèon” 

En aquest projecte alumnat del batxillerat d’Arts escèniques, Música i Dansa ofereix un 

cop al mes, a l’estona de l’esbarjo, al pati o a l’espai escènic del centre representacions 

teatrals o concerts de música i dansa per a la resta d’alumnes del centre. 

 

 

 

Projecte “Cantata We clap gòspel Rap” 

Tot l’alumnat de 1r d’ESO i part de 2n i 3r d’ESO participa a la Cantata We clap gòspel 

Rap. Es tracta d’una proposta educativa, musical i participativa basada en l’estil gòspel 

afroamericà, on els alumnes dels centres educatius de secundària de Catalunya són els 

protagonistes. Els nostres alumnes faran de cor conjuntament amb altres nois i noies 

d’instituts i seran acompanyats el dia del concert per dos solistes de gòspel i una banda 

formada per bateria, baix, teclat i guitarra elèctrica. 

Participar en aquest projecte inclou: 

- La realització de dos tallers de gòspel, un a l’institut amb la formadora i un altre 

a Badalona conjuntament amb alumnat d’altres centres. 

- Un assaig general abans del Concert  

- Concert el diumenge al Teatre Zorrilla, de Badalona. 

 



 

 

 

 

Projecte “Trobada de danses del Maresme i Vallès Oriental” 

L’alumnat de 1r i 2n d’ESO participa a Sant Vicenç de Montalt a la Trobada de danses 

(“Eduquem amb ritme”) amb 1000 alumnes de diferents instituts del Maresme i del 

Vallès.  Es tracta d’un projecte on el professorat rep una formació en danses que després 

ensenya als seus alumnes i que culmina amb una trobada tots junts per posar en comú 

les danses apreses durant el curs. 

Pel fet que és a Sant Vicenç de Montalt, s’aprofita per anar-hi amb tren, fins a Caldetes, 

i caminar fins a Sant Vicenç de Montalt, quasi 3 quilòmetres muntanya amunt fins al 

Pavelló, lloc de la Trobada. 

 



 

 


