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PRESENTACIÓ 
El Departament d’Arts escèniques compta amb un equip de professorat especialista           
en teatre, música, dansa i audiovisuals. Això implica que, ja des de l’ESO i sobretot               
a la modalitat de Batxillerat d’Arts escèniques, l’alumnat pot rebre una formació de             
totes aquestes àrees vinculades al món de l’expressió, la sensibilitat artística i la             
creativitat. 

Ja fa més de deu anys que es va formar aquest Departament amb la col·laboració i                
suport artístic de la Companyia Comediants, capdavantera en el món del teatre al             
carrer, i des de llavors s’han desenvolupat molts projectes, tant pel que fa a la               
participació activa de l’alumnat com a actors, ballarins i músics, com pel que fa a               
contribuir a crear i educar un públic jove capaç de gaudir d’espectacles oferts per              
professionals de l’art. 

És per tot això que a l’ESO l’alumnat participa, amb altres instituts de secundària, a               
la Trobada de Danses del Maresme, a la Cantata Gòspel Weclap a Badalona i a               
diferents concerts que s’ofereixen al centre. A més a més, el Batxillerat d’arts             
escèniques, Música i Dansa realitza diferents sortides al Mercat de les Flors, al             
Caixafòrum, al Museu del Cinema de Girona, etc. i al mateix temps participa en              
tallers a càrrec d’especialistes en improvisació teatral, percussió corporal, dansa,          
sonorització, caracterització, etc. per tal de rebre una formació àmplia i completa en             
tots aquests camps. 

Finalment, pel fet que el gaudi de la música, el teatre o la dansa és important                
oferir-lo a tot l’alumnat del centre, el Departament d’Arts escèniques també organitza            
sortides al Teatre Lliure, al TNC de Barcelona, al Teatre Monumental de Mataró i al               
Gran Teatre del Liceu de Barcelona, en funcions amb públic adult. 

Aquest curs, però, i a causa de la pandèmia, no sabem si algunes de les activitats                
programades es podran dur a terme. 

 

  


