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EL BATXILLERAT D’ARTS ESCÈNIQUES,
MÚSICA I DANSA A L’INSTITUT LLUÍS
DOMÈNECH I MONTANER
Des dels seus inicis, el curs 2009-2010, el nostre
centre té la col·laboració del grup de teatre
Comediants, amb qui realitzem accions teatrals
conjuntes.
També organitzem 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.
Realitzem sortides al Mercat de les Flors, al Gran
Teatre del Liceu, al TNC, al Teatre Lliure, etc.
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pot escollir aquesta
Qui
modalitat?
Tots aquells estudiants interessats a
obtenir una modalitat de títol de Batxillerat que, sense deixar gens de banda
la importància de les matèries comunes, permet aprofundir en matèries
com les Arts Escèniques, l’Anàlisi
Musical, la Història de la Música i de la
Dansa, la Cultura Audiovisual, l’Anatomia, la Literatura i la Història de l’Art...

` es pot estudiar després
Que
del Batxillerat d’Arts Escèniques, Música i Dansa?
Capacita l’alumnat per accedir a
estudis superiors, tant universitaris
com professionals, d’humanitats,
ciències socials i arts. Comptem amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Canet
de Mar i l’assessorament de la
companyia teatral Comediants.

condicions calen
Quines
per cursar aquest Batxillerat?
A banda de les eminentment acadèmiques, cal una voluntat de comprensió
crítica de les arts escèniques, música,
teatre i dansa, així com una predisposició per valorar i realitzar representacions i espectacles artístics, escènics i
musicals.
Els estudis d’aquesta modalitat requereixen l’afinament de la sensibilitat,
l’expressivitat corporal i la creativitat
necessàries per a la comunicació
escènica, el discurs musical i la dansa.

MATÈRIES ESPECÍFIQUES
de la modalitat:
1r BATXILLERAT:

Fonaments de les Arts I, Anàlisi
Musical I, Anatomia Aplicada a la
Dansa, Llenguatge i Pràctica Musical,
Pràctica Teatral, Cultura Audiovisual I,
Literatura
Castellana,
Literatura
Universal, Història per al Món
Contemporani, Alemany.
2n BATXILLERAT:

Fonaments de les Arts II, Cultura
Audiovisual II, Història de la Música i
de la Dansa, Anàlisi Musical II, Arts
Escèniques,
Pràctica
Musical,
Literatura Catalana, Psicologia i
Sociologia.

MATÈRIES COMUNES:
1r BATXILLERAT:

Llengua Catalana i Literatura, Llengua
Castellana i Literatura, Anglès,
Educació Física, Filosofia i Ciutadania,
Ciències per al Món Contemporani.
2n BATXILLERAT:

Llengua Catalana i Literatura, Llengua
Castellana i Literatura, Anglès, Història
de la Filosofia, Història d’Espanya,
(Treball de Recerca).

