
	  	  	  Jornada	  de	  Portes	  Obertes	  
	  	  Dissabte	  17	  d’abril	  de	  2021,	  Canet	  de	  Mar	  

BATXILLERAT 

D’ARTS ESCÈNIQUES, 
MÚSICA  

i DANSA 





Des9nataris 

música 

dansa 

audiovisuals 

teatre 



Serveis	  educa9us 

•  Tutoria	  i	  atenció	  
individualitzada 

•  Grups	  reduïts 

•  Plans	  de	  reforç 

•  Control	  de	  faltes	  i	  
incidències:	  programa	  Ieduca 

•  Espai	  Escènic 

•  Aula	  de	  Música 

	  	  Tallers	  (quota	  anual) 

Conveni	  	  Comediants 

Pe9t	  Odèon 



Distribució	  curricular	  a	  1r	  Batxillerat 

· Història i Fonaments de l’Art I 

· Anàlisi Musical I 

· Llengua Catalana 

· Llengua Castellana 

· Llengua Estrangera 
(Anglès) 

· Filosofia i Ciutadania 

· Ciències per al món 
Contemporani 

· Educació Física 

· Tutoria 

Comunes a tots els batxillerats       Obligatòries Bat Arts Escèniques 



Distribució	  curricular	  a	  1r	  Batxillerat 

Optatives 

· Llenguatge i Pràctica Musical 
· Arts Escèniques I 

*Les matèries només admeten 20 places. En cas que hi hagi més demanda, el criteri de 
selecció serà la nota mitjana de l’ESO. 

. Anatomia Aplicada a la 
Dansa 

· Literatura Universal 
· Cultura audiovisual 

. Història per al món 
contemporani 

        Grup A         Grup B 



Distribució	  curricular	  a	  2n	  Batxillerat 

· Història i Fonaments de l’Art II 
· Llengua Catalana 

· Llengua Castellana 

· Llengua Estrangera 
(Anglès) 

· Història de la Filosofia 

· Història d’Espanya 

· Tutoria 

· Treball de Recerca 

  Comunes a tots els batxillerats       Obligatòries Bat Arts Escèniques 



Distribució	  curricular	  a	  2n	  Batxillerat 

Optatives 

. AE - Teatre 

. AE - Música 

. Anàlisi musical 

. Literatura catalana 

       Grup A                            Grup B                            Grup C 

· Cultura Audiovisual 
 . Història de la música i 
la dansa 



MÚSICA 

- Pràctica instrumental i vocal. 

- Participació en actes públics i culturals. 

- Aprofundiment en el llenguatge i l’anàlisi musical. 

- Assessorament en l’itinerari formatiu. 

· Llenguatge i Pràctica musical 

· Anàlisi  musical I i Anàlisi musical II 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DANSA 

· Teoria:     
- Coneixements. 
  - Anàlisi. 
  - Reflexió.                                                

· Anatomia Aplicada a la Dansa 

· Història de la Música i la Dansa 

· Pràctica:   
- Tècnica. 
  - Experimentació. 
  - Creació.                                                



ARTS	  ESCÈNIQUES 

Exercicis	  teatrals: 
-‐	  Improvisació 

-‐	  Concentració. 
-‐	  Gestualitat. 
-‐	  Expressió. 
-‐	  Declamació. 

Treball	  de	  textos	  teatrals:	   
-‐	  Interpretació. 
-‐	  Caracterització. 
-‐	  Moviment	  escènic. 

· Arts Escèniques I i II 



CULTURA	  AUDIOVISUAL 

•  Gramàtica i sintaxi de la imatge. 

•  Fotografia: tècnica i història. 

•  Cinema: història i recursos expressius. 

•  Producció audiovisual: teoria i pràctica. 

•  Llenguatge televisiu. 

•  Publicitat. 

· Cultura Audiovisual I i II 



Fonaments	  de	  les	  arts	  
· Fonaments de les arts I i II 

•  Estudi dels diferents períodes i moviments 

artístics. 

•  Significats i funcions socials de l’art. 

•  Concepte d’art i d’estètica. 

•  El paper de l’artista. 

•  Les connexions entre diferents disciplines 

artístiques. 



Comediants 

Projectes	  i	  sor9des	  

Petit Odèon 
Què es fa  

en un teatre 
d’òpera 



Projectes	  i	  sor9des	  

Tallers 

Sortides al Liceu i al Teatre 



Espectacles	  

Mostres d’Arts 

Escèniques 

Actuacions 
Espais 
convidats 

Concert Nadal i Sant Jordi 









Francesc	  Cambó,	  2	  
08360	  Canet	  de	  Mar	  
hbp://iescanet.cat	  
Tel.	  937	  954	  763	  
iescanet@xtec.cat 



PREGUNTES ? 



	  MOLTES	  GRÀCIES 

Adreça web del Centre:  

 www.iescanet.cat 

https://canetescenic.wordpress.com 


