
 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021 
 
 
PREINSCRIPCIÓ ONLINE : del 2 de juny al 19 de juny 2020 a la web www.emtt.cat 

FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ ENLLAÇ: https://forms.gle/iJqkBSfLjiEVmcR79 

PREINSCRIPCIO PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA dies 9 i 10 juny . tlf 977 44 02 90 • 677 56 85 74 

MATRÍCULA ONLINE: del 8 al 30 de setembre 2020 a la web www.emtt.cat 

MATRICULA PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA AL TLF 977 44 02 90 • 677 56 85: 14 AL 18 SETEMBRE 

INICI DEL CURS: 5 d’octubre de 2020 

 

OFERTA FORMATIVA 
 
INFANTIL 
 
INICIACIÓ TEATRAL  
Adreçat a xiquets i xiquetes de 4 a 6 anys 
Inici del treball de la imaginació i la improvisació. Comprensió i expressió de textos senzills i 
introducció al joc escènic. 
Horari: dijous de 17.30 a 18.30 h  / 18.30 a 19.30 h /Preu matrícula: 32,60 €. Quota mensual: 
27,16 € -  
TEATRE INFANTIL  
Adreçat a xiquets i xiquetes de 7 a 11 anys 
Interpretació, des d’una perspectiva àgil de la matèria: actuar és, en altres idiomes, jouer o to 
play. 
NIVELL 1: Dilluns de 19.30 a 20.30 h / NIVELL 2: Dilluns de 17,30 a 18,30 h. / NIVELL 3: 
Dijous de 17.30 a 20,30 h. 
Preu matrícula: 32,60 €. Quota mensual:27,16 € 
TEATRE MUSICAL INFANTIL 
Adreçat a xiquets i xiquetes de 7 a 11 anys 
Iniciació al teatre musical. Interpretació, cant i dansa. Cada disciplina està impartida per un 
professor especialitzat en la matèria. Pla d’estudis de 3 anys 
Nivell 1: dilluns de 17.30 a 20.30 h / Nivell 2: dilluns de 17.30 a 20.30 h / Nivell 3: dijous de 
17.30 a 20.30 h 
Preu matrícula: 32,60 €. Quota mensual: 65.20 € 
 
 
 
 
 

http://www.emtt.cat/


JUVENIL 

 
TEATRE JUVENIL  
Adreçat a alumnes de 12 a 16 anys 
La interpretació: Improvisació, treball del text, control corporal i de l’espai escènic, dicció. 
Nivell 1: dimecres de 17,30 a 18,30 h 
Nivell 2: dimecres de 17,30 a 18,30 h 
Nivell 3: dimecres de 18,30 a 19,30 h 
Preu matrícula: 32,60 €. Quota mensual: 29,00 € 
  
TEATRE MUSICAL JUVENIL  
Adreçat a alumnes de 12 a 16 anys 
Estudi de les diferents disciplines que conformen el teatre musical: Interpretació, cant i dansa 
jazz. Cada disciplina està impartida per un professor especialitzat en la matèria. Pla d’estudis 
de 3 anys. 
Nivell 1: dimecres de 17.30 a 20.30 h 
Nivell 2/3 dimecres de 16.30 a 19.30 h 
Nivell POSTGRADUAT: dimecres de 16.30 a 19.30 h 
Preu matrícula: 32,60 €. Quota mensual: 76,07 € 
 

CLAQUE  
El claqué o tap dance treballa el ritme, l’espectacularitat del moviment i la improvisació.  
Infantil/juvenil: 
Iniciació : dimarts de 17,30 a 18,30 h  
Mig: dijous de 17.30 a 18.30 h 
Preu matrícula: 32,60 € Quota mensual: 18,63 € 
 

ADULTS 
 
INTERPRETACIÓ PER A ADULTS 
Adreçat a alumnes a partir de 17 anys 
Aprenentatge de les diferents corrents d’entrenament actoral, improvisació, treball de text, 
control corporal en escena i dicció. Pla d’estudis de 3 anys 
Nivell 1: dijous de 19.30 a 21.30 h 
Nivell 2: dimecres de 19.30 a 21.30 h 
Nivell 3: dimarts de 19,30 a 21.30 h 
Nivell postgraduat: dilluns de 19.30 a 21.30 h 
Preu matrícula: 43,47 €. Quota mensual: 54,33 € 
 

TEATRE MUSICAL PER A ADULTS  
Adreçat a alumnes a partir de 17 anys 
Estudi de les diferents disciplines que conformen el teatre musical: Interpretació, cant i dansa 
jazz. Cada disciplina està impartida per un professor especialitzat en la matèria. Pla d’estudis 
de 3 anys. 
Els estudis es poden realitzar de forma integral ( les 3  les disciplines cada any), o be per 
crèdits. Per tal d’obtenir la graduació s’ha d’haver fet 3 anys de cada disciplina. 
Teatre musical adults (integral):  
5 hores de classe setmanals.  
Nivell 1: interpretació: dijous de 19.30 a 21.30 h i dansa i cant: dimarts de 19.30 a 22.30 h 
Preu matrícula: 43,47 €. Quota mensual: 115,46€ 
(Als alumnes que ja hagin  cursat o estiguin cursant interpretació se’ls hi respectarà el nivell) 
 
 



Cant per Teatre Musical: 
Estudi del cant en grup, dirigit a Diplomats en Interpretació o alumnes que estiguin estudiant 
interpretació. També a totes aquelles persones interessades en el Teatre Musical. 
Dimarts de 21.00 a 22.30 h 
Preu: Matrícula: 43,47 h. Quota mensual: 34,59€; 
Dansa per  Teatre Musical: 
Estudi de la dansa, dirigit a Diplomats en Interpretació o alumnes que estiguin estudiant 
interpretació. També a totes aquelles persones interessades en el Teatre Musical. 
Dimarts de 19.30 a 21.00 h 
Preu matrícula: 43,47 € Quota mensual: 34,59 € 
 

PAS A ESTUDIS PROFESSIONALS 
Per aquells joves a partir de 16 anys o adults que volen donar el salt al món professional, i 
volen fer el salt a escoles de Teatre Professional per fer d’aquest art, la seva vida. 
El P.A.P són una sèrie de assignatures complementàries distribuïdes per quadrimestres, que 
se sumen a les que ja estigui estudiant el alumne, tant de juvenil tercer o postgraduat, com 
adult i que el preparen per entrar a formar-se professionalment. A aquestes és suma, a més 
la participació en el projecte escènic de postgraduat adults. 
 
Història del Teatre i del Teatre Musical + Dicció catalana i castellana + Llenguatge 
musical + Educació corporal + PROJECTE 
Les matèries s’estructuren de 2 en 2 per quadrimestres + Projecte 
Dijous de 17.30 a 19.15 h + Dilluns de 19.30 a 21.30 
Preu matrícula: 43,47 €. Quota mensual: 43,50 € 
 
 

CLAQUE  
El claqué o tap dance treballa el ritme, l’espectacularitat del moviment i la improvisació.  
Adults: 
Iniciació: dimarts de 18.30 a 19.30 h 
Principiant: dilluns de 19.30 a 20.30 h 
Principiant-avançat : dilluns de 20.30 a 21.30 h 
Mig: dijous de 19.30 a 20.30 h  
Preu matrícula: 43,47 €. Quota mensual: 23,80 € 
 
Informació General 
 
ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE DE TORTOSA 
Teatre Auditori Felip Pedrell 
Passeig de Ribera, 11 
43500 Tortosa 
Telèfon: 977 44 02 90 • 677 56 85 74 
www.emtt.cat  info@emtt.cat / escola de teatre@tortosa.cat 
 
DESCOMPTES: 
A la matrícula: 
a) Als alumnes matriculats en cursos anteriors a la EMTT 
b) Als alumnes amb 2 o més membres de la unitat de convivència matriculats. 
c) Als alumnes membres de Famílies nombroses o monoparentals  
d) Als alumnes que formin part d'una unitat de convivència on tots els seus membres estiguin en situació d'atur.  
A la quota: 
a) Alumnes de família nombrosa o monoparental  
b) Per famílies amb 2 o més membres de la unitat de convivència matriculats, aplicant-se la quota mensual reduïda 
exclusivament al segon i successius membres matriculats, considerant sempre els que tinguin la quota mensual de menor 
import. Si el segon o successius membres fan més d'un curs la quota mensual reduïda s'aplicarà a tots els cursos. 
Més informació: https://www.seu.cat/seue-fitxer?id=45162 

http://www.emtt.cat/
mailto:info@emtt.cat

