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Convocatòria Mobilitat pel Curs 2021/2022
Rose Bruford College (London)
Durant aquesta tardor 2020, s’obra la Convocatòria per a presentar les Sol·licituds interessades
en anar a cursar un semestre a l’escola Rose Bruford College of Theatre and Performance.
S'obriran un total de quatre places per anar a estudiar durant el 1er Semestre del Curs (Del
Setembre 2021 a Febrer 2022).
Les places estan obertes per alumnes tant d’Interpretació com de Direcció i Dramatúrgia que
cursen 2on i 3er durant aquest any acadèmic 2020-2021.
Cal recordar que el Regne Unit estarà fora de la Unió Europea a partir del 30 de desembre del
2020 i en tots els efectes, sortirà del programa Erasmus+. Tanmateix, el conveni d’intercanvi entre
les escoles segueix vigent.



Procés de Sol·licitud:

S’adjunta el full de sol·licitud per a la Convocatòria. Teniu fins el divendres 27 de Novembre per
entregar via correu electrònic (international@eolia.cat) la següent documentació:
1.
2.
3.
4.
5.

Full de Sol·licitud (adjunt)
Una carta de motivació en anglès d’una pàgina – per què voleu anar a Rose Bruford?
Currículum artístic (CV) en anglès.
Qualsevol document acreditatiu de competències en anglès.
Informar, en el cas que sigui afirmatiu, si heu realitzat alguna mobilitat
anterior (Erasmus, cursos d'estiu, etc.) en anglès.



Procés de Selecció i acceptació:
- Primer hi haurà una selecció interna per part d'Eòlia, i després per part
de Rose Bruford College.
- Es tindrà en compte el nivell d’anglès de l’aspirant, el nivell de maduresa com a actor o
director/dramaturg, el nivell d’estudis, la carta de motivació, si s’ha fet una mobilitat
prèvia en anglès, i l’expedient acadèmic.
- Un cop rebudes les sol·licituds, ens posarem en contacte amb cada candidat/ada per a
fixar una reunió per veure el nivell d’anglès.
- Finalment, a mitjans de novembre comunicarem els candidats seleccionats per a enviar
a l’Escola Rose Bruford i esperem la confirmació final.
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Informació de l’Escola:

Web del Centre: https://www.bruford.ac.uk
Si voleu més informació sobre el programa i els cursos a Rose Bruford:
- per interpretació: podeu fer clic aquí (https://www.bruford.ac.uk/courses/european-theatrearts-ba-hons/ )
- per direcció i dramatúrgia: és un programa més aviat a mida i s'haurà de parlar en més detall
amb Rose Bruford.

Departament Mobilitat - Eòlia Internacional
6 de novembre 2020-.
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SOL·LICITUD MOBILITAT – CONVOCATÒRIA 2021/22
Data:

-2020 Núm. sol·licitud:

Nom(s):

- 000 - 2020

Cognom(s):

DEMANA QUE LI SIGUI ADMESA LA SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT
2021/2022:
Universitat

Rose Bruford College
INTERESSAT/ADA EN ANAR
A UNA ALTRA DESTINACIÓ

Durada
SEMESTRE

QUINA?

Curs
Tardor 2021
(setembre 2021-febrer
2020)

A ALGUNA
ESCOLA?

Marqueu amb una X

HI TENS CONTACTE?

DOCUMENTACIÓ OPCIONAL QUE S’HA D’ADJUNTAR A AQUESTA SOL·LICITUD:
Document acreditatiu de competències en llengua estrangera
Carta de motivació en anglès
CV en Anglès
Heu realitzat alguna experiència de mobilitat anterior?
Altres (Especifiqueu): ..............................................

El període de formalització de les sol·licituds per a la inscripció és del 9 de novembre al
27 de novembre de 2020, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap sol·licitud d’inscripció
fora d’aquestes dates.
INFORMACIONS D’INTERÈS PER AL SOL·LICITANT:
1) Estar cursant 3r Interpretació en anglès pel curs no pressuposa l’acceptació a la
convocatòria.
2) Ser acceptat per Eòlia no pressuposa l’acceptació a Rose Bruford College.
3) Es tindrà en compte el nivell d’anglès de l’aspirant, el nivell de maduresa com a
actor o director/dramaturg, el nivell d’estudis, la carta de motivació, si s’ha fet una
mobilitat prèvia en anglès, i l’expedient acadèmic.
Segell del Centre:
Lloc i data:

Signatura del sol·licitant

ACCEPTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

(VALIDACIÓ DEL CENTRE)
Data i signatura
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