CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA

Òpera participativa EL MONSTRE AL LABERINT
OFERTA
Grups d’alumnes de diversos centres de secundària fins a cobrir 500 places.
Aquests alumnes hauran d’estar repartits en diferents cors: cor de nens (1r-2n ESO), cor
de joves i cor d’adults (3r, 4t d’ESO i Batxillerat).

REQUISITS


Ser un centre públic o concertat que imparteixi educació secundària obligatòria o batxillerat



Compromís de participació per part del centre i del professorat de música.



Cada centre es podrà inscriure amb un únic grup d’alumnes.



Cada centre es podrà inscriure amb el nivell educatiu que consideri però la comissió de
selecció vetllarà per l’equilibri dels diferents grups d’edat en funció de les necessitats de la
partitura i el nombre total de participants a cada funció.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Adjuntar un document justificatiu de l’interès del centre a participar en aquest programa i de com
encaixaria en el projecte educatiu de centre i en la seva programació anual (màxim 1 full). És
important detallar el nivell educatiu i número d’alumnat i docents participants.

CRITERIS DE VALORACIÓ
Es donarà prioritat:



Als centres que imparteixen batxillerats artístics i escènics.
Als centres d’alta complexitat i d’entorns vulnerables.



Es valoraran aquelles peticions on en la justificació de l’interès pel programa es posi de
manifest la voluntat del centre de donar valor al projecte i de viure’l com una oportunitat de
generar experiències globalitzadores i transformadores pel centre.



Es reservaran unes places per instituts i centres educatius d’altres punts del país que no
poden participar, a través d’aquesta convocatòria.



Tindran prioritat de participació aquells centres que no han participat anteriorment en el
projecte.

COMISSIÓ DE SELECCIÓ




Representants de l’equip artístic del programa El monstre al laberint.
Representants del servei educatiu LiceuAprèn del Gran Teatre del Liceu.
Representants del Consorci d’Educació de Barcelona.
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