
 

 1 

RESULTAT DEL SORTEIG 
DANSA CREATIVA PER A INFANTS  

(de 5 a 7 anys) 
 
Aquest grup no disposa de places vacants per al curs 2020/2021. 
Es va efectuar un sorteig per determinar l’ordre de la llista d’espera. 
 
 

Relació de sol·licituds en llista d’espera 
 

Ordre Núm. Resguard 

1 20201324 

2 20201276 

3 20201299 

4 20201363 

5 20201364 

6 20201250 

7 20201260 

8 20201346 

9 20201351 

10 20201356 

11 20201313 

12 20201354 

13 20201319 

14 20201274 

15 20201328 

16 20201361 

17 20201318 
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RESULTAT DEL SORTEIG 
DANSA CREATIVA PER A NOIS I 

NOIES (de 8 a 10 anys) 
 
Aquest grup no disposa de places vacants per al curs 2020/2021. 
Es va efectuar un sorteig per determinar l’ordre de la llista d’espera. 
 
 

Relació de sol·licituds en llista d’espera 
 

Ordre Núm. Resguard 

1 20201287 

2 20201334 

3 20201244 

4 20201289 

5 20201248 

6 20201317 

7 20201275 
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RESULTAT DEL SORTEIG 
DANSA JÚNIOR (d’11 a 13 anys) 
 
Aquest grup sí disposa de prou places vacants per al curs 2020/2021. 
No va caldre realitzar cap sorteig en aquest grup. 
 
 

Relació de sol·licituds admeses 

 

Ordre Núm. Resguard 

1 20201252 

2 20201256 

3 20201305 

4 20201320 

 
 
NOTA IMPORTANT: l’Aula de Teatre es posarà en contacte, mitjançant el correu electrònic, amb les 

sol·licituds admeses per donar les indicacions de com realitzar la matriculació final. 
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RESULTAT DEL SORTEIG 
EL MEU PRIMER TAST TEATRAL 

(6 i 7 anys) 
 
Aquest grup no disposa de prou places vacants per al curs 2020/2021. 
Es va efectuar un sorteig per determinar l’ordre de la llista de sol·licituds admeses. Es van 
cobrir les places vacants amb els primers d’aquesta llista i amb la resta va iniciar-se la llista 
d’espera. 
 
 

Relació de sol·licituds admeses 

 

Ordre Núm. Resguard 

1 20201292 

2 20201342 

3 20201322 

4 20201259 

 
NOTA IMPORTANT: l’Aula de Teatre es posarà en contacte, mitjançant el correu electrònic, amb les 

sol·licituds admeses per donar les indicacions de com realitzar la matriculació final. 

 
 

Relació de sol·licituds en llista d’espera 
 

Ordre Núm. Resguard 

1 20201337 

2 20201312 

3 20201345 

4 20201310 

5 20201330 

6 20201343 

7 20201360 

8 20201321 

9 20201362 

10 20201344 

11 20201285 
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RESULTAT DEL SORTEIG 
EL MEU PRIMER TAST TEATRAL  

(8 i 9 anys) 
 
Aquest grup no disposa de places vacants per al curs 2020/2021. 
Es va efectuar un sorteig per determinar l’ordre de la llista d’espera. 
 
 

Relació de sol·licituds en llista d’espera 
 

Ordre Núm. Resguard 

1 20201359 

2 20201350 

3 20201290 

4 20201325 

5 20201247 

6 20201271 

7 20201282 

8 20201333 

9 20201283 

10 20201314 

11 20201278 

12 20201349 

13 20201266 

14 20201316 

15 20201335 
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RESULTAT DEL SORTEIG 
AULA JÚNIOR 10 i 11 anys 
 
Aquest grup no disposa de prou places vacants per al curs 2020/2021. 
Es va efectuar un sorteig per determinar l’ordre de la llista de sol·licituds admeses. Es van 
cobrir les places vacants amb els primers d’aquesta llista i amb la resta va iniciar-se la llista 
d’espera. 
 
 

Relació de sol·licituds admeses 

 

Ordre Núm. Resguard 

1 20201268 

2 20201273 

 
NOTA IMPORTANT: l’Aula de Teatre es posarà en contacte, mitjançant el correu electrònic, amb les 

sol·licituds admeses per donar les indicacions de com realitzar la matriculació final. 

 
 

Relació de sol·licituds en llista d’espera 
 

Ordre a la llista 
d’espera Núm. Resguard 

1 20201262 

2 20201253 

3 20201331 
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RESULTAT DEL SORTEIG 
AULA JÚNIOR 12 anys 
 
Aquest grup no disposa de prou places vacants per al curs 2020/2021. 
Es va efectuar un sorteig per determinar l’ordre de la llista de sol·licituds admeses. Es van 
cobrir les places vacants amb els primers d’aquesta llista i amb la resta va iniciar-se la llista 
d’espera. 
 
 

Relació de sol·licituds admeses 

 

Ordre Núm. Resguard 

1 20201267 

2 20201300 

3 20201270 

 
NOTA IMPORTANT: l’Aula de Teatre es posarà en contacte, mitjançant el correu electrònic, amb les 

sol·licituds admeses per donar les indicacions de com realitzar la matriculació final. 

 
 

Relació de sol·licituds en llista d’espera 
 

Ordre Núm. Resguard 

1 20201272 
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RESULTAT DEL SORTEIG 
AULA JÚNIOR 13 anys 
 
Aquest grup no disposa de prou places vacants per al curs 2020/2021. 
Van aconseguir plaça les sol·licituds que fan fer-se de nois i noies empadronats a Mataró. Els 
que no ho estan, passen a formar part de la llista d’espera. 
 
 

Relació de sol·licituds admeses 

 

Ordre Núm. Resguard 

1 20201249 

2 20201284 

3 20201298 

4 20201311 

5 20201323 

6 20201332 

7 20201348 

 
NOTA IMPORTANT: l’Aula de Teatre es posarà en contacte, mitjançant el correu electrònic, amb les 

sol·licituds admeses per donar les indicacions de com realitzar la matriculació final. 

 
 

Relació de sol·licituds en llista d’espera 
 

Ordre Núm. Resguard 

1 20201309 
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RESULTAT DEL SORTEIG 
AULA JÚNIOR 14 anys 
 
Aquest grup no disposa de prou places vacants per al curs 2020/2021. 
Es va efectuar un sorteig per determinar l’ordre de la llista de sol·licituds admeses. Es van 
cobrir les places vacants amb els primers d’aquesta llista i amb la resta va iniciar-se la llista 
d’espera. 
 
 

Relació de sol·licituds admeses 

 

Ordre Núm. Resguard 

1 20201366 

 
NOTA IMPORTANT: l’Aula de Teatre es posarà en contacte, mitjançant el correu electrònic, amb les 

sol·licituds admeses per donar les indicacions de com realitzar la matriculació final. 

 
 

Relació de sol·licituds en llista d’espera 
 

Ordre Núm. Resguard 

1 20201341 

2 20201358 

3 20201353 

4 20201246 
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RESULTAT DEL SORTEIG 
AULA JÚNIOR 15 anys 
 
Aquest grup no disposa de prou places vacants per al curs 2020/2021. 
Es va efectuar un sorteig per determinar l’ordre de la llista de sol·licituds admeses. Es van 
cobrir les places vacants amb els primers d’aquesta llista i amb la resta va iniciar-se la llista 
d’espera. 
 
 

Relació de sol·licituds admeses 

 

Ordre Núm. Resguard 

1 20201367 

 
NOTA IMPORTANT: l’Aula de Teatre es posarà en contacte, mitjançant el correu electrònic, amb les 

sol·licituds admeses per donar les indicacions de com realitzar la matriculació final. 

 
 

Relació de sol·licituds en llista d’espera 
 

Ordre Núm. Resguard 

1 20201288 

2 20201336 
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RESULTAT DEL SORTEIG 
AULA JÚNIOR PERFECCIONAMENT  

17 a 25 anys 
 
Aquest grup sí disposa de prou places vacants per al curs 2020/2021. 
No va caldre realitzar cap sorteig en aquest grup. 
 
 

Relació de sol·licituds admeses 

 

Ordre Núm. Resguard 

1 20201301 

2 20201308 

 
NOTA IMPORTANT: l’Aula de Teatre es posarà en contacte, mitjançant el correu electrònic, amb les 

sol·licituds admeses per donar les indicacions de com realitzar la matriculació final. 
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RESULTAT DEL SORTEIG 
TEATRE MUSICAL 
 
Aquest grup no disposa de prou places vacants per al curs 2020/2021. 
Es va efectuar un sorteig per determinar l’ordre de la llista de sol·licituds admeses. Es van 
cobrir les places vacants amb els primers d’aquesta llista i amb la resta va iniciar-se la llista 
d’espera. 
 
 

Relació de sol·licituds admeses 

 

Ordre Núm. Resguard 

1 20201264 

2 20201365 

3 20201329 

4 20201251 

5 20201269 

6 20201327 

7 20201257 

 
NOTA IMPORTANT: l’Aula de Teatre es posarà en contacte, mitjançant el correu electrònic, amb les 

sol·licituds admeses per donar les indicacions de com realitzar la matriculació final. 

 

 
Relació de sol·licituds en llista d’espera 
 

Ordre Núm. Resguard 

1 20201326 

2 20201254 
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RESULTAT DEL SORTEIG 
TALLER D’INTEGRACIÓ TEATRAL 
 
Aquest grup no disposa de places vacants per al curs 2020/2021. 
Es va efectuar un sorteig per determinar l’ordre de la llista d’espera. 
 
 

Relació de sol·licituds en llista d’espera 
 

Ordre Núm. Resguard 

1 20201315 
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RESULTAT DEL SORTEIG 
TALLER DE CREACIÓ 
 
Aquest grup sí disposa de prou places vacants per al curs 2020/2021. 
No va caldre realitzar cap sorteig en aquest grup. 
 
 

Relació de sol·licituds admeses 

 

Ordre Núm. Resguard 

1 20201258 

2 20201261 

3 20201293 

4 20201338 

5 20201339 

6 20201340 

7 20201352 

8 20201355 

 
NOTA IMPORTANT: l’Aula de Teatre es posarà en contacte, mitjançant el correu electrònic, amb les 

sol·licituds admeses per donar les indicacions de com realitzar la matriculació final. 
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RESULTAT DEL SORTEIG 
Taller de teatre còmic i gestual 

1. La màscara 
 
Aquest grup sí disposa de prou places vacants per al curs 2020/2021. 
No va caldre realitzar cap sorteig en aquest grup. 
 
 

Relació de sol·licituds admeses 

 

Ordre Núm. Resguard 

1 20201263 

2 20201280 

 
NOTA IMPORTANT: l’Aula de Teatre es posarà en contacte, mitjançant el correu electrònic, amb les 

sol·licituds admeses per donar les indicacions de com realitzar la matriculació final. 

 
 


