DANSA CREATIVA PER A INFANTS
de 5 a 7 anys)
Tal i com s’especifica a la normativa del procés de preinscripció i matriculació per al curs 20192020 de l’Aula de Teatre.
Quan el nombre de sol·licituds per un curs sigui superior a les places disponibles es donarà
prioritat als alumnes empadronats a la ciutat de Mataró; i si es mantingués l’excés de
sol·licituds s’efectuarà un sorteig.
Per tal que el sorteig públic sigui operatiu s’utilitzarà el següent procediment:
a) A cada sol·licitud de preinscripció se li assignarà un número seqüencial, a partir del número
1. S’introduiran els números en una bossa, tants números com sol·licituds de preinscripció.
b) Es separaran les sol·licituds de preinscripció per preinscripcions de persones empadronades
a Mataró i les no empadronades a la ciutat.
c) S’extrauran, en primer lloc, els números corresponents a les places disponibles; en segon
lloc, els de la llista d’espera; i, en tercer lloc, si calgués, els alumnes no empadronats a la ciutat
de Mataró.
S’efectuarà un sorteig el proper dilluns 10 de juny a les 10 h a l’Aula de Teatre de Mataró
(carrer de Juan Meléndez Valdés, 2).
11 places vacants
Infants empadronats a Mataró

Infants no empadronats a Mataró

1 20181101

1 20181163

2 20181078

2 20181099

3 20181121
4 20181125
5 20181129
6 20181135
7 20181138
8 20181141
9 20181144
10 20181152
11 20181156
12 20181157
13 20181168
14 20181185
15 20181186
16 20181194
17 20181203
Sol·licituds que no compleixen els requisits:
1 20181174

No nascut els anys 2012, 2013, 2014

1

DANSA CREATIVA PER A NOIS I
NOIES (de 8 a 10 anys)
Tal i com s’especifica a la normativa del procés de preinscripció i matriculació per al curs 20192020 de l’Aula de Teatre.
Quan el nombre de sol·licituds per un curs sigui superior a les places disponibles es donarà
prioritat als alumnes empadronats a la ciutat de Mataró; i si es mantingués l’excés de
sol·licituds s’efectuarà un sorteig.
Per tal que el sorteig públic sigui operatiu s’utilitzarà el següent procediment:
a) A cada sol·licitud de preinscripció se li assignarà un número seqüencial, a partir del número
1. S’introduiran els números en una bossa, tants números com sol·licituds de preinscripció.
b) Es separaran les sol·licituds de preinscripció per preinscripcions de persones empadronades
a Mataró i les no empadronades a la ciutat.
c) S’extrauran, en primer lloc, els números corresponents a les places disponibles; en segon
lloc, els de la llista d’espera; i, en tercer lloc, si calgués, els alumnes no empadronats a la ciutat
de Mataró.
El grup de Dansa creativa per a nois i noies no disposa de places vacants per al curs
2019/2020.
S’efectuarà un sorteig el proper dilluns 10 de juny a les 10.20 h a l’Aula de Teatre de
Mataró (carrer de Juan Meléndez Valdés, 2) per tal d’establir l’ordre de la llista d’espera
en cas que hi hagi alguna vacant.
Nois i noies empadronats a Mataró

Nois i noies no empadronats a Mataró

1 20181095

1 20181140

2 20181096

2 20181170

3 20181098
4 20181102
5 20181110
6 20181123
7 20181124
8 20181134
9 20181146
10 20181153
11 20181184
12 20181190
13 20181195
14 20181199
15 20181207
16 20181217

2

EL MEU PRIMER TAST TEATRAL
(6 i 7 anys)
Tal i com s’especifica a la normativa del procés de preinscripció i matriculació per al curs 20192020 de l’Aula de Teatre.
Quan el nombre de sol·licituds per un curs sigui superior a les places disponibles es donarà
prioritat als alumnes empadronats a la ciutat de Mataró; i si es mantingués l’excés de
sol·licituds s’efectuarà un sorteig.
Per tal que el sorteig públic sigui operatiu s’utilitzarà el següent procediment:
a) A cada sol·licitud de preinscripció se li assignarà un número seqüencial, a partir del número
1. S’introduiran els números en una bossa, tants números com sol·licituds de preinscripció.
b) Es separaran les sol·licituds de preinscripció per preinscripcions de persones empadronades
a Mataró i les no empadronades a la ciutat.
c) S’extrauran, en primer lloc, els números corresponents a les places disponibles; en segon
lloc, els de la llista d’espera; i, en tercer lloc, si calgués, els alumnes no empadronats a la ciutat
de Mataró.
S’efectuarà un sorteig el proper dilluns 10 de juny a les 10.40 h a l’Aula de Teatre de
Mataró (carrer de Juan Meléndez Valdés, 2).
11 places vacants
Infants empadronats a Mataró

Infants no empadronats a Mataró

1 20181083

1 20181097

2 20181089
3 20181105
4 20181107
5 20181112
6 20181114
7 20181122
8 20181136
9 20181137
10 20181143
11 20181155
12 20181165
13 20181167
14 20181181
15 20181188
16 20181193
17 20181202
18 20181219
Sol·licituds que no compleixen els requisits:
1 20181159

No nascut els anys 2012, 2013

3

EL MEU PRIMER TAST TEATRAL
(8 i 9 anys)
Tal i com s’especifica a la normativa del procés de preinscripció i matriculació per al curs 20192020 de l’Aula de Teatre.
Quan el nombre de sol·licituds per un curs sigui superior a les places disponibles es donarà
prioritat als alumnes empadronats a la ciutat de Mataró; i si es mantingués l’excés de
sol·licituds s’efectuarà un sorteig.
Per tal que el sorteig públic sigui operatiu s’utilitzarà el següent procediment:
a) A cada sol·licitud de preinscripció se li assignarà un número seqüencial, a partir del número
1. S’introduiran els números en una bossa, tants números com sol·licituds de preinscripció.
b) Es separaran les sol·licituds de preinscripció per preinscripcions de persones empadronades
a Mataró i les no empadronades a la ciutat.
c) S’extrauran, en primer lloc, els números corresponents a les places disponibles; en segon
lloc, els de la llista d’espera; i, en tercer lloc, si calgués, els alumnes no empadronats a la ciutat
de Mataró.
El grup de el meu primer tast teatral (8 i 9 anys) no disposa de places vacants per al
curs 2019/2020.
S’efectuarà un sorteig el proper dilluns de juny a les 11 h a l’Aula de Teatre de Mataró
(carrer de Juan Meléndez Valdés, 2) per tal d’establir l’ordre de la llista d’espera en cas
que hi hagi alguna vacant.
Nois i noies empadronats a Mataró
1 20181081

Nois i noies no empadronats a Mataró
1 20181169

2 20181092
3 20181093
4 20181100
5 20181109
6 20181130
7 20181133
8 20181145
9 20181147
10 20181164
11 20181176
12 20181177
13 20181182
14 20181191
15 20181192
16 20181198
17 20181218
18 20181222

4

AULA JÚNIOR 10 i 11 anys
Tal i com s’especifica a la normativa del procés de preinscripció i matriculació per al curs 20192020 de l’Aula de Teatre.
Quan el nombre de sol·licituds per un curs sigui superior a les places disponibles es donarà
prioritat als alumnes empadronats a la ciutat de Mataró; i si es mantingués l’excés de
sol·licituds s’efectuarà un sorteig.
Per tal que el sorteig públic sigui operatiu s’utilitzarà el següent procediment:
a) A cada sol·licitud de preinscripció se li assignarà un número seqüencial, a partir del número
1. S’introduiran els números en una bossa, tants números com sol·licituds de preinscripció.
b) Es separaran les sol·licituds de preinscripció per preinscripcions de persones empadronades
a Mataró i les no empadronades a la ciutat.
c) S’extrauran, en primer lloc, els números corresponents a les places disponibles; en segon
lloc, els de la llista d’espera; i, en tercer lloc, si calgués, els alumnes no empadronats a la ciutat
de Mataró.
S’efectuarà un sorteig el proper dilluns 10 de juny a les 11.20 h a l’Aula de Teatre de
Mataró (carrer de Juan Meléndez Valdés, 2).
6 places vacants
Nois i noies empadronats a Mataró
1 20181079
2 20181087
3 20181103
4 20181108
5 20181113
6 20181117
7 20181119
8 20181126
9 20181127
10 20181131
11 20181132
12 20181142
13 20181160
14 20181173
15 20181175
16 20181183
17 20181197
18 20181200
19 20181201
20 20181206
21 20181216
22 20181221

5

AULA JÚNIOR 12 anys
Relació d’alumnes admesos
1 20181086
2 20181120
3 20181151
4 20181189
5 20181204

6

AULA JÚNIOR 13 anys
Relació d’alumnes admesos
1 20181080

7

AULA JÚNIOR 14 anys
Relació d’alumnes admesos
1 20181084
2 20181090
3 20181150

8

AULA JÚNIOR 15 anys
Tal i com s’especifica a la normativa del procés de preinscripció i matriculació per al curs 20192020 de l’Aula de Teatre.
Quan el nombre de sol·licituds per un curs sigui superior a les places disponibles es donarà
prioritat als alumnes empadronats a la ciutat de Mataró; i si es mantingués l’excés de
sol·licituds s’efectuarà un sorteig.
Per tal que el sorteig públic sigui operatiu s’utilitzarà el següent procediment:
a) A cada sol·licitud de preinscripció se li assignarà un número seqüencial, a partir del número
1. S’introduiran els números en una bossa, tants números com sol·licituds de preinscripció.
b) Es separaran les sol·licituds de preinscripció per preinscripcions de persones empadronades
a Mataró i les no empadronades a la ciutat.
c) S’extrauran, en primer lloc, els números corresponents a les places disponibles; en segon
lloc, els de la llista d’espera; i, en tercer lloc, si calgués, els alumnes no empadronats a la ciutat
de Mataró.
El grup Aula Júnior 15 no disposa de places vacants per al curs 2019- 2020.
S’efectuarà un sorteig el proper dilluns 10 de juny a les 11.40 h a l’Aula de Teatre de
Mataró (carrer de Juan Meléndez Valdés, 2).
Joves empadronats a Mataró

Joves no empadronats a Mataró

1 20181115

1 20181088

2 20181161

2 20181210

3 20181171
Sol·licitud que no compleix els requisits:
1 20181214

No nascut l'any 2004

9

AULA JÚNIOR 16 anys
Relació d’alumnes admesos

1 20181104
2 20181154

10

AULA JÚNIOR PERFECCIONAMENT
17 a 25 anys
Relació d’alumnes admesos

1
2
3

2018989
20181043
2018932

11

DANSA JÚNIOR d’11 a 13 anys
Relació d’alumnes admesos

1 20181106
2 20181149

12

DANSA JÚNIOR de 14 a 16 anys
Relació d’alumnes admesos
1 20181094
2 20181180

13

TALLER DE CREACIÓ
Relació d’alumnes admesos
1 20181118
2 20181172
3 20181178
4 20181205

14

TALLER DE TEATRE CÒMIC I GESTUAL
Relació d’alumnes admesos
1 20181179
2 20181208
3 20181215

15

TALLER D’INTERPRETACIÓ
Relació d’alumnes admesos
1 20181128
2 20181187

16

TEATRE MUSICAL
Relació d’alumnes admesos
1 20181085
2 20181091
3 20181139
4 20181148
5 20181162
6 20181223

Sol·licituds que no compleixen els requisits:
1 20181212

No nascut entre el 2002 i el 2007

2 20181213

No nascut entre el 2002 i el 2007

17

