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MESURES SANITÀRIES

Informació important

En cas de força major derivada de la crisi sanitària 
i/o perquè qualsevol autoritat governamental no per-
meti el desenvolupament de l’activitat a la que ha 
estat inscrit/a de forma presencial (donat que aques-
ta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) 
el centre podrà adaptar aquesta activitat per a que 
es pugui realitzar en format virtual, i es reserva el dret 
a canviar el professorat, el calendari de les sessions i 
l’horari. Aquesta variació no suposarà que l’activitat 
es consideri cancel·lada o suspesa.



PETITA ESCOLA, GRANS ARTISTES

L’Escola Tísner apropa a infants i joves de 4 
a 17 anys a les Arts Escèniques. 
Espai de descoberta i experimentació on les di-
verses disciplines esdevenen una eina expressi-
va i d’enriquiment emocional. Crearem itineraris 
formatius que s’alternaran durant tot el curs. 

PER A INFANTS I JOVES DE 4 A 17 ANYS



Actor i director teatral, diplomat al Col·legi de 
Teatre de Barcelona. Ha treballat amb directors 
com Lluís Pasqual, Josep Maria Pou o Xicu 
Masó, entre molts altres, així com amb la 
seva pròpia companyia La Ruta 40, amb la 
qual ha guanyat el Premi Butaca 2015 a millor 
espectacle de petit format per “El llarg dinar de 
Nadal”. Compagina la seva feina d’actor amb 
la docència des de 2007, a escoles com el 
Col·legi de Teatre de Barcelona, Estudi Laura 
Jou, Eòlia, Aules o l’Excèntrica.
Més informació de l’equip docent aquí.

COORDINACIÓ PEDAGÒGICA 
ALBERTO DÍAZ

http://cotxeresborrell.net/professorat/


Els professionals fomenten a través de la dan-
sa i el teatre el desenvolupament de l’imagi-
nari, les capacitats expressives i la intel·li-
gència emocional.
Petits/es artistes grup A
De 4 a 6 anys
Dilluns, 17.30 a 18.30 h
26.25 € al mes
Petits/es artistes grup B
De 6 a 9 anys (1r, 2n i 3r)
Dijous, 17.30 a 18.30 h
26,25 € al mes 

PETITS/ES ARTISTES  DE 4 A 9 ANYS



Inici de la formació artística. Apareixen per 
primer cop disciplines i especificitats tècniques 
que són part de l’entrenament d’un artista tant 
des de la dansa com des del teatre. Es com-
plementarà la formació amb càpsules formati-
ves impartides per diferents especialistes.
9 a 12 anys. 4rt, 5è i 6è
Dimarts, 17.15 a 18.45 h
39,90 € al mes

La formació artística es segueix treballant i 
desperta interès vocacional. Seguim enriquint 
la formació amb càpsules específiques, més 
avançades i transversals. S’entrarà en con-
tacte amb la creativitat artística dirigits per pro-
fessionals de les arts escèniques.
Debutants A
12 a 14 anys. 1r, 2n i 3r d’ESO 
Dimecres, 17.30 a 19.30 h. 53,20 € al mes
Debutants B
14 a 17 anys 4t ESO i Batxillerat
Dijous, 17.30-19.30 h 53,20 € al mes

TELONERS/ES  DE 9 A 12 ANYS

DEBUTANTS  DE 12 A 17 ANYS



Renovacions: de l’1 al 10 de setembre
Inscripcions: a partir del 14 de setembre
Reunió informativa: dilluns 28 de setembre a 
les 19.30 h 
Inici del curs: setmana del 5 d’octubre
Inscripcions obertes fins exhaurir places

CURS 2020 – 2021



ADREÇA

cotxeresborrell.net
Viladomat 2-8, 08015 Barcelona 
Tel. 93 324 83 50
informacio@cotxeresborrell.net
facebook.com/cccotxeresborrell
twitter.com/cccborrell

Wi-Fi ciutadà
Equipament sense barreres arquitectòniques

HORARI

De dilluns a divendres de 9 a 21 h
Dissabte de 9 a 14 h i de 16 a 20 h

http://cotxeresborrell.net/
https://www.google.com/maps/place/Carrer+de+Viladomat,+2,+8,+08015+Barcelona/@41.3755747,2.1607462,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a26731923cc9:0x72f97c68faeb0ad6!8m2!3d41.3755747!4d2.1629349
mailto:informacio%40cotxeresborrell.net%20?subject=Hola%21
https://www.facebook.com/cccotxeresborrell
https://twitter.com/cccborrell?lang=ca


Metro Poble Sec

Carrer Blasco de Garay
Avinguda Paral·lel
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Carrer Marqués de C. Sagrado

Metro Sant Antoni

Metro › L2 St. Antoni / L3 Poble Sec
Bus › 24, 37, 91, 120, 121, D20, V11, H14, V9 / Nit Bus › N0 i N6
Parada de Bicing › Viladomat, 2
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