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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 
2020/2021 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 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 les bosses (una bossa amb les preinscripcions 
de persones empadronades a Mataró i, una altra bossa, amb les preinscripcions de les 
persones no empadronades a la ciutat), 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. 

 
Aquest grup no disposa de places vacants per al curs 2020/2021. 
 
S’efectuarà un sorteig el proper divendres 10 de juliol a les 10 h a l’Aula de Teatre de 
Mataró (carrer de Juan Meléndez Valdés, 2). 
 
 

Infants empadronats a Mataró  Infants no empadronats a Mataró 

1 20201250 

2 20201260 

3 20201274 

4 20201276 

5 20201299 

6 20201313 

7 20201319 

8 20201324 

9 20201328 

10 20201346 

11 20201351 

12 20201354 

13 20201356 

14 20201361 

15 20201363 

16 20201364 
 

 1 20201318 
 

 
 
Sol·licituds que no compleixen els requisits 

1 20201291 Sol·licitud errònia 

2 20201357 Sol·licitud duplicada 
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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 
2020/2021 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 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 les bosses (una bossa amb les preinscripcions 
de persones empadronades a Mataró i, una altra bossa, amb les preinscripcions de les 
persones no empadronades a la ciutat), 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. 

 
Aquest grup no disposa de places vacants per al curs 2020/2021. 
 
S’efectuarà un sorteig el proper divendres 10 de juliol a les 10.20 h a l’Aula de Teatre de 
Mataró (carrer de Juan Meléndez Valdés, 2). 
 
 

Infants empadronats a Mataró  Infants no empadronats a Mataró 

1 20201244 

2 20201248 

3 20201287 

4 20201289 

5 20201334 
 

 1 20201275 

2 20201317 
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DANSA JÚNIOR (d’11 a 13 anys) 
 
Aquest grup sí disposa de places vacants per al curs 2020/2021. 
 
 
Relació de sol·licituds admeses   

1 20201252 

2 20201256 

3 20201305 

4 20201320 
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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 
2020/2021 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 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 les bosses (una bossa amb les preinscripcions 
de persones empadronades a Mataró i, una altra bossa, amb les preinscripcions de les 
persones no empadronades a la ciutat), 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. 

 
Aquest grup no disposa de prou places vacants per al curs 2020/2021. 
 
S’efectuarà un sorteig el proper divendres 10 de juliol a les 10.40 h a l’Aula de Teatre de 
Mataró (carrer de Juan Meléndez Valdés, 2). 
 
 

Infants empadronats a Mataró  Infants no empadronats a Mataró 

1 20201259 

2 20201292 

3 20201310 

4 20201312 

5 20201321 

6 20201322 

7 20201330 

8 20201337 

9 20201342 

10 20201343 

11 20201344 

12 20201345 

13 20201360 

14 20201362 
 

 1 20201285 
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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 
2020/2021 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 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 les bosses (una bossa amb les preinscripcions 
de persones empadronades a Mataró i, una altra bossa, amb les preinscripcions de les 
persones no empadronades a la ciutat), 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. 

 
Aquest grup no disposa de prou places vacants per al curs 2020/2021. 
 
S’efectuarà un sorteig el proper divendres 10 de juliol a les 11 h a l’Aula de Teatre de 
Mataró (carrer de Juan Meléndez Valdés, 2). 
 
 

Infants empadronats a Mataró  Infants no empadronats a Mataró 

1 20201247 

2 20201266 

3 20201271 

4 20201278 

5 20201282 

6 20201283 

7 20201290 

8 20201314 

9 20201325 

10 20201333 

11 20201349 

12 20201350 

13 20201359 
 

 1 20201316 

2 20201335 
 

 
 
Sol·licituds que no compleixen els requisits 

1 20201265 Sol·licitud duplicada 
 

 



 

 6 

AULA JÚNIOR 10 i 11 anys 
 
Tal i com s’especifica a la normativa del procés de preinscripció i matriculació per al curs 
2020/2021 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 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 les bosses (una bossa amb les preinscripcions 
de persones empadronades a Mataró i, una altra bossa, amb les preinscripcions de les 
persones no empadronades a la ciutat), 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. 

 
Aquest grup no disposa de prou places vacants per al curs 2020/2021. 
 
S’efectuarà un sorteig el proper divendres 10 de juliol a les 11.20 h a l’Aula de Teatre de 
Mataró (carrer de Juan Meléndez Valdés, 2). 
 
 
Nois i noies empadronats a Mataró   

1 20201253 

2 20201262 

3 20201268 

4 20201273 

5 20201331 
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AULA JÚNIOR 12 anys 
 
Tal i com s’especifica a la normativa del procés de preinscripció i matriculació per al curs 
2020/2021 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 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 les bosses (una bossa amb les preinscripcions 
de persones empadronades a Mataró i, una altra bossa, amb les preinscripcions de les 
persones no empadronades a la ciutat), 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. 

 
Aquest grup no disposa de prou places vacants per al curs 2020/2021. 
 
S’efectuarà un sorteig el proper divendres 10 de juliol a les 11.40 h a l’Aula de Teatre de 
Mataró (carrer de Juan Meléndez Valdés, 2). 
 
 
Nois i noies empadronats a Mataró   

1 20201267 

2 20201270 

3 20201272 

4 20201300 
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AULA JÚNIOR 13 anys 
 
Tal i com s’especifica a la normativa del procés de preinscripció i matriculació per al curs 
2020/2021 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. 
 
Aquest grup disposa de prou places vacants per al curs 2020/2021. 
 
 
Relació de sol·licituds admeses  Relació de sol·licituds en llista d’espera 

1 20201249 

2 20201284 

3 20201298 

4 20201311 

5 20201323 

6 20201332 

7 20201348 
 

 1 20201309 
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AULA JÚNIOR 14 anys 
 
Tal i com s’especifica a la normativa del procés de preinscripció i matriculació per al curs 
2020/2021 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 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 les bosses (una bossa amb les preinscripcions 
de persones empadronades a Mataró i, una altra bossa, amb les preinscripcions de les 
persones no empadronades a la ciutat), 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. 

 
Aquest grup no disposa de prou places vacants per al curs 2020/2021. 
 
S’efectuarà un sorteig el proper divendres 10 de juliol a les 12 h a l’Aula de Teatre de 
Mataró (carrer de Juan Meléndez Valdés, 2). 
 
 

Nois i noies empadronats a Mataró  Nois i noies no empadronats a Mataró 

1 20201341 

2 20201366 
 

 1 20201246 

2 20201353 

3 20201358 
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AULA JÚNIOR 15 anys 
 
Tal i com s’especifica a la normativa del procés de preinscripció i matriculació per al curs 
2020/2021 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 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 les bosses (una bossa amb les preinscripcions 
de persones empadronades a Mataró i, una altra bossa, amb les preinscripcions de les 
persones no empadronades a la ciutat), 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. 

 
Aquest grup no disposa de prou places vacants per al curs 2020/2021. 
 
S’efectuarà un sorteig el proper divendres 10 de juliol a les 12.20 h a l’Aula de Teatre de 
Mataró (carrer de Juan Meléndez Valdés, 2). 
 
 

Joves empadronats a Mataró  Joves no empadronats a Mataró 

1 20201288 

2 20201367 
 

 1 20201336 
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AULA JÚNIOR PERFECCIONAMENT  

17 a 25 anys 
 
Aquest grup sí disposa de places vacants per al curs 2020/2021. 
 
 
Relació de sol·licituds admeses   

1 20201301 

2 20201308 
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TEATRE MUSICAL 
 
Tal i com s’especifica a la normativa del procés de preinscripció i matriculació per al curs 
2020/2021 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 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 les bosses (una bossa amb les preinscripcions 
de persones empadronades a Mataró i, una altra bossa, amb les preinscripcions de les 
persones no empadronades a la ciutat), 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. 

 
Aquest grup no disposa de prou places vacants per al curs 2020/2021. 
 
S’efectuarà un sorteig el proper divendres 10 de juliol a les 12.40 h a l’Aula de Teatre de 
Mataró (carrer de Juan Meléndez Valdés, 2). 
 
 

Nois i noies empadronats a Mataró  Nois i noies no empadronats a Mataró 

1 20201251 

2 20201264 

3 20201269 

4 20201327 

5 20201329 

6 20201365 
 

 1 20201254 

2 20201257 

3 20201326 
 

 
 
Sol·licituds que no compleixen els requisits 

1 20201245 Sol·licitud errònia 
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TALLER D’INTEGRACIÓ TEATRAL 
 
Aquest grup no disposa de places vacants per al curs 2020/2021. 
 
 
Relació de sol·licituds en llista d’espera   

1 20201315 
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TALLER DE CREACIÓ 
 
Aquest grup disposa de prou places vacants per al curs 2020/2021. 
 
 
Relació de sol·licituds admeses   

1 20201258 

2 20201261 

3 20201293 

4 20201338 

5 20201339 

6 20201340 

7 20201352 

8 20201355 
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TALLER DE TEATRE CÒMIC I GESTUAL 

1. La màscara 
 
Aquest grup disposa de prou places vacants per al curs 2020/2021. 
 
 
Relació de sol·licituds admeses   

1 20201263 

2 20201280 
 

  

 

 


