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Batxillerat d’arts escèniques, música 
i dansa a l’Institut Milà i Fontanals

Batxillerat
d’arts escèniques,
música i dansa

FALTEN ELS LOGOS EN VERMELL
tantarantana, fabrica creacio, escola musics, foto en curs, EOI 
Drassanes, teatre lliure, creadors en residencia

Milà i Fontanals
Institut

www.insmilabcn.cat
Al llarg de la seva història, el nos-
tre institut ha estat un autèntic 
centre cultural del barri del Ra-
val i hem vetllat per despertar la 
sensibilitat artística del nostre 
alumnat i acostar-lo a les arts es-
cèniques i la música. Del nostre 
centre han sortit actors i actrius 
reconeguts com Frank Capdet, 
Àurea Márquez, Marc Martínez, 
Iván Morales, Bruno Bergonzini, 
Armand Villén, Emma Gómez, 
Abel García i Laura Mejía.
 

El nostre batxillerat d’arts escèni-
ques va adreçat a persones inte-
ressades en les arts escèniques, 
caracteritzades per la sensibi-
litat, l’expressió i la creativitat; 
amb inquietuds entorn les arts 
escèniques, el món audiovisual, 
els mitjans de comunicació, la 
producció i la gestió d’empreses 
del sector cultural.
 

 Institut Milà i Fontanals

1- Teatre Condal
2- El Molino
3- Tantarantana
4- Teatre Victòria
5- Apolo
6- Arnau



•	Potenciació de les diferents àrees 
que ofereixen les arts escèniques.

•	 Integració ens els diferents programes 
de creació del Teatre Tantarantana.

•	Atenció personalitzada.
•	 Impuls al treball grupal des del res-

pecte individual. 
•	Treball amb el respecte pels diferents 

ritmes i vocacions dels alumnes.
•	Exigència acadèmica i formació in-

tegral.
•	La connexió de l’alumnat amb el 

món professional.
•	Participació en projectes del Teatre 

Tantarantana amb diferents agents 
del districte i de la ciutat.

•	Promoció de la interacció i coopera-
ció entre agents educatius i culturals.

Les arts escèniques al Milà
 
A secundària oferim projectes de teatre 
musical, expressió corporal (MOVE), 
fotografia,	vídeo,	arts	escèniques	com	
a matèria optativa de quart i extraes-
colars de teatre ( amb Impacta’t, cant 
coral, Milà Band i hip hop). 
 
Des de fa set cursos també participem 
en el programa Creadors EN RESIDÈN-
CIA als instituts, un projecte de l’Insti-
tut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el 

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU
 

Consorci d’Educació de Barcelona que 
introdueix la creació contemporània 
als centres públics d’educació secun-
dària a través del contacte directe i 
continuat d’un creador amb els estu-
diants. Hem tingut el privilegi de tre-
ballar amb la companyia de dansa Los 
corderos i la cantant Maria Arnal.
 
INSTAL·LACIONS I SERVEIS
•	El nostre institut disposa d’un tea-

tre equipat amb tot allò necessari 
per 250 espectadors i un gimnàs 

•	Tenim a la nostra disposició els dife-
rents espais del Teatre Tantaranta-
na, així com del seu equip de crea-
dors i d’especialistes que comporta 
la direcció d´ una Fàbrica de creació 
(aspectes creatius i de gestió).

EL TEATRE TANTARANTANA, VEÍ I CÒMPLICE
DEL PROJECTE
Just al costat de l’Institut Milà i Fon-
tanals es troba el Teatre Tantaranta-
na, amb 27 anys de trajectòria i des 
de 2017 reconegut com a fàbrica de 
creació, que es caracteritza pel seu 
programa de suport artístic a les com-
panyies i per impulsar diferents pro-
jectes de creació comunitària i social.

Els estudiants d’aquest batxillerat es-
tabliran una relació propera amb un 
dels equipaments més rellevants del 
panorama teatral de la ciutat pel que 
fa al suport a la creació escènica. El 
programa del batxillerat artístic de 

l’Institut Milà i Fontanals, amb la com-
plicitat del Teatre Tantarantana, apor-
tarà	a	l’alumne	l’òptica	específica	d’un	
teatre professional en les vessants 
relacionades amb les arts en viu: inter-
pretació, direcció d’escena, escriptura 
dramàtica etc., així com la possibilitat 
de treballar amb professionals de les 
arts escèniques en actiu. 

Els estudiants que cursin aquest ba-
txillerat podran participar del dia a 
dia d’un teatre inquiet i compromès i 
sentir	el	que	significa	trepitjar	un	es-
cenari professional.

Què estudiaràs
 
Matèries comunes a tots els batxille-
rats.
Matèria comuna d’opció:
• Fonament de les arts I i II
Matèries de modalitat i específiques:
• Llenguatge i pràctica musical
• Anatomia aplicada
• Cultura audiovisual I i II
• Estada a l’empresa al teatre Tanta-

rantana
• Fàbrica de creació (PIECE) amb el 

teatre Tantarantana 
• Arts escèniques
• Opció de convalidar una matèria 

de modalitat de 4h per una segona 
llengua a EOI Drassanes (amb beca)

 
Aquesta combinació de matèries per-
met accedir a un ampli ventall d’estu-

dis superiors relacionats amb la di-
recció	d’escena,	dansa,	escenografia,	
escriptura dramàtica, formació acto-
ral,	i	fins	i	tot	a	estudis	no	relacionats	
amb l’Art i el Disseny, com la història, 
les	filologies	o	la	pedagogia.

A l’Institut Milà i Fontanals oferim 
tres  modalitats de batxillerat:
• Ciències i tecnologia
• Humanitats i ciències socials
• Arts escèniques (a partir del curs 

2019-2020)


