
Activitats i sortides 

 

ESO 

- Sortida al Gran Teatre del Liceu amb 1r d’ESO 

És una oportunitat perquè l’alumnat visiti el Gran Teatre del Liceu i, al mateix temps, 

gaudeixi d’una òpera que està al seu abast. 

 

 

 

- Concerts a les Residències d’avis de Canet de Mar amb 1r i 2n d’ESO 

Pels volts de Nadal, tot l’alumnat de 1r i 2n d’ESO va a visitar les Residències 

Voramar, Sant Roc i Guillem Mas, de Canet de Mar, on ofereixen un concert de 

flautes i poemes als avis i àvies residents. 

 

 

- Concerts a les Escoles de primària de Canet de Mar amb 1r i 4t d’ESO 

Pels volts de Sant Jordi l’alumnat de 1r d’ESO ofereix un Concert de poesia, cançons 

i flauta a cadascuna de les Escoles de primària adscrites al centre: CEIP 

Misericòrdia, CEIP Turó del Drac i Col·legi Yglesias. En aquest concert també 

participa l’alumnat de 4t d’ESO de l’optativa de Teatre. 



 

 

 

BATXILLERAT 

- Mostres d’Arts escèniques 

L’alumnat de 1r i 2n de batxillerat d’Arts escèniques realitza dues Mostres al llarg del 

curs, en les quals ofereix un seguit de peces de dansa, música i teatre que han 

treballat al llarg del trimestre. 

Una de les Mostres es realitza a l’institut, en cinc espais diferents del centre, des del 

pati, l’espai escènic, la sala polivalent, el taller de tecnologia fins al vestíbul del 2n 

pis. Es munten tres torns de públic, de manera que simultàniament, cada quart 

d’hora, hi ha un canvi d’espai i un canvi d’espectacle. 

La segona Mostra es fa al Teatre dels Seràfics o al Teatre Principal d’Arenys de Mar. 

En aquest cas, els “escènics”, tal com es coneix a l’institut a l’alumnat d’aquest 

batxillerat, mostren la seva feina en un teatre de debò, amb llums, so, efectes, 

cortines i públic com correspon a una autèntica representació escènica.  

 



 

 



 

- Tallers  

Al llarg del curs, l’alumnat de 1r i 2n gaudeix d’un seguit de conferències i tallers de 

diverses disciplines vinculades al currículum (dansa, cant, percussió corporal, 

improvisació teatral, sonorització...) que porten a terme professionals reconeguts 

externs al centre. 

 
 

 
 

- Actuacions a espais convidats 

Pel fet que l’Institut té el Batxillerat d’Arts escèniques, Música i Dansa sovint 

l’alumnat és convidat a realitzar la cloenda de projectes de l’entorn, com el Certamen 

de lectura en veu alta, l’actuació a les Finals territorials dels VII Jocs Florals Escolars 

2020, la cloenda del projecte Fem Dansa Maresme, etc. 

 

 



 

- Sortides dins l’horari  

Moltes matèries de la modalitat d’Arts escèniques organitzen sortides a Barcelona i 

Girona per complementar i enriquir les activitats que es fan a classe. 

 

o Visita al MNAC amb la matèria de Fonaments de les Arts de 1r de batxillerat. 

o Visita a exposicions al Caixafòrum  amb la matèria de Fonaments de les Arts 

de 2n de batxillerat. 

o Assistència a espectacles de dansa al Mercat de les Flors amb Anatomia de 

la Dansa de 1r de batxillerat i Història de la Música i la Dansa de 2n de 

batxillerat. 

o Visita i taller al Museu del Cinema de Girona amb  la matèria de Cultura 

Audiovisual de 2n de batxillerat. 

o Visita a exposicions del CCCB amb la matèria Cultura Audiovisual de 1r de 

batxillerat. 

 

 

- Participació en les festes escolars 

L’alumnat d’aquest batxillerat col·labora i munta la part escènica en les festes que 

es fan a l’Institut, com el Carnestoltes o les Jornades esportives. 

 

 

 

ESO i BAT 

- Òperes al Gran Teatre del Liceu 

El Gran Teatre del Liceu vol que els joves perdin la por a l’òpera i per això ofereixen 

uns preus molt assequibles per a aquesta edat en funcions amb públic adult. Dues 

vegades l’any el centre organitza una activitat voluntària destinada a alumnes de 

qualsevol dels cursos de l’institut per poder assistir a un assaig general i a una funció 

d’òpera al Gran Teatre del Liceu. 

 



 

 

- Sortides al teatre 

Fora de l’horari escolar i en funcions amb públic adult, el centre organitza sortides  

en diferents teatres importants de Barcelona i Mataró: TNC, Teatre Lliure, Teatre 

Monumental, etc. 

 

 
 

 
 

 

- Concert de Nadal i de Sant Jordi 

Tant l’alumnat de 1r i 2n d’ESO que fan tots música, com l’alumnat de 1r i 2n de 

batxillerat d’Arts escèniques, Música i Dansa realitza dos concerts per a tot l’alumnat del 



centre, un per Nadal i l’altre per Sant Jordi. El concert de Nadal es repeteix al vespre per 

a les famílies. 

.  

 

 

 

 

 


