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Nota introductòria sobre els òrgans de consulta
oficialsacreditats per l’elaboració d’aquesta memòria:

i

assessorament

Per l’elaboració d’ aquesta memòria s’han seguit les directrius del Reial Decret
630/2010, del 14 de maig, pel qual el Ministeri d’Educació regula el contingut
bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Art Dramàtic establerts
en la Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’Educació.
Es va comptar amb l’assessorament del Dr. Gaspar Rosselló, director de
l’Agencia de Qualitat de la UB, al qual vam ser adreçats pel Consorci
d’Educació a la primavera del 2010 amb la finalitat de realitzar la memòria
d’acord amb els requisits i el format que estableix l’administració segons les
directrius de Bolonya. En l’etapa final, s’ha comptat també amb
l’assessorament directe del departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
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1. DESCRIPCIÓ DEL TÍTOL
1.1 Denominació
Títol Superior d’Art Dramàtic (Aquest títol és equivalent a tots els efectes als
títols universitaris de grau)
Especialitats autoritzades:
 Especialitat Direcció Escènica i Dramatúrgia.
 Especialitat Interpretació.
o Menció Optativitat de Musical.
o Menció Optativitat de Cinema i Televisió.
1.2 Centre sol·licitant del títol
Centre autoritzat d’Ensenyaments Artístics Superiors d’Art Dramàtic Eòlia.
1.3 Tipus d’ensenyament
Presencial: 100%.
1.4 Nombre de places de nou ingrés ofertes
Per Resolució de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats
(del Departament d’Ensenyament) de 29 de setembre de 2011 es va aprovar el
projecte de centre corresponent per impartir ensenyaments superiors de grau
en Art Dramàtic (o títol superior) en les especialitats de Direcció Escènica i
Dramatúrgia i Interpretació. L’esmentada resolució ha autoritzat el centre a
oferir un màxim de 144 places per als Estudis Superiors entre les dues
especialitats i els quatre anys que comporta el seu desplegament a ple
rendiment. En el seu primer any el centre ha ofert el següent nombre de places
de nou ingrés:
24 places Especialitat Interpretació.
12 places Especialitat Direcció escènica i Dramatúrgia.
De les 24 places de l’Especialitat d’Interpretació, a partir de segon curs, els
estudiants han d’optar per una menció d’optativitat (en la vessant de Musical o
en la vessant de Cinema i Televisió). Això significa que han d’optar per cursar
de manera íntegra o bé la matèria optativa de Tècnica de Teatre Musical o bé
la matèria optativa de Tècnica de Cinema i Televisió.
1.5 Nombre de crèdits i requisits de matriculació
1.5.1 Nombre de crèdits del títol

240 crèdits, dividits a 60 crèdits per curs.
1.5.2 Normativa de permanència

Primer Curs:
Especialitat Interpretació: L’alumne s’ha de matricular de tots els
crèdits en aquesta especialitat. Pensem que per al desenvolupament
equilibrat de totes les assignatures (especialment les de caire pràctic) és
fonamental que els estudiants tinguin, sobre tot al començament, un
creixement armònic que integri tots els coneixements i sabers proposats
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al pla d’estudis com a punt de partida de la seva formació. Aquest primer
any té com a objectiu global posar a prova el seu instrument i la seva
capacitat de progrés per poder encaminar de manera específica els
estudiants a partir de segon curs cap a la menció de l’Optativitat de
Musical o bé cap a la Menció d’Optativitat de Cinema i Televisió havent
explorat un ventall àmpli dels seus registres bàsics.
Es valorarà la incorporació parcial excepcional d’estudiants en
l’especialitat d’Interpretació a primer curs tan sols en casos molt
específics on el perfil professional (vinculat a les arts escèniques) del
participant justifiqui aquesta incorporació. S’oferiran un màxim de dues
places d’incorporació parcial de nou ingrés cada any a primer curs.
Es valoren els perfils relacionats a les arts escèniques de manera
especial, ja que poden compensar el desequilibri tècnic que suposa
cursar parcialment les assignatures de primer.
Especialitat Direcció Escènica i Dramatúrgia: Malgrat que l’idoni per a
la formació dels estudiants seria cursar també (especialment a primer
curs) la totalitat dels crèdits proposats al pla d’estudis, considerem que
donada la demanada –menor que a Interpretació- i el perfil específic de
molts dels estudiants de Direcció Escènica i Dramatúrgia (de més edat i
ja a cavall del món professional), és important considerar la possibilitat
que els estudiants puguin accedir als estudis cursant els crèdits a temps
parcial. En aquest cas, la incorporació mínima en dedicació per accedir
als estudis de Direcció Escènica i Dramatúrgia a primer curs seria (en
cas que hi hagi demanda al respecte) del 50% dels crèdits de l’any. I
aquesta incorporació a temps parcial repercutiria a un màxim de quatre
places de nou ingrés.
Segon curs: l’alumnat (en ambdues especialitats) tindrà la possibilitat de
matricular-se a temps parcial d’un mínim del 50% dels crèdits per curs.
Especialitat Interpretació: A partir de segon curs el centre oferirà un total
de 12 places de Menció d’Optativitat de Musical i 12 places de Menció
d’Optativitat de Cinema i televisió. Donat que les dues mencions tenen
un nombre de places limitades a la capacitat de les seves assignatures
pràctiques (numerus clausus) a l’oferta anual del centre, l’accés a les
mateixes serà per criteri avaluatiu. És a dir, els que tinguin millor nota
global de primer curs podran triar optatives de segon fins que els grups
quedin plens. En cas que algú no pugui cursar les assignatures optatives
que desitja es podrà matricular a les corresponents a l’altre menció o bé
acollir-se a la matriculació a temps parcial i per tant, cursar els crèdits
optatius de la menció que vol triar com a primera opció l’any següent. No
obstant, el centre es reserva la possibilitat d’obrir més assignatures
optatives d’una o d’altre menció en funció de la demanda.
Tercer i quart curs: l’alumnat (en ambdues especialitats) tindrà la possibilitat de
matricular-se a temps parcial d’un mínim del 50% dels crèdits per curs. I podrà
anar realitzant els que li manquin de manera progressiva i sempre en funció de
les compatibilitats o incompatibilitats que marquin els requisits previs de cada
assignatura.
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Quan un alumne/a suspengui una assignatura a primer o de qualsevol altre
curs, això tan sols l’afectarà pel que fa a la matriculació de les assignatures o
matèries dels següents cursos amb requisits previs vinculats a l’assignatura
suspensa. Per altra banda, cada estudiant es podrà matricular un màxim de
quatre vegades a una mateixa assignatura; tenint en compte que cadascuna
d’elles té una convocatòria d’examen oficial i una altre d’examen de
recuperació.

1.6 Informació addicional
1.6.1 Naturalesa de la institució que confereix el títol

Centre privat.
1.6.2 Llengua o llengües utilitzades al llarg del procés formatiu

El català i el castellà seran les llengües habituals empreades per els docents
per al desenvolupament de les seves classes.
En algunes assignatures d’Interpretació els estudiants podran també triar textos
i materials i treballar-los en llengua estrangera de manera coherent amb els
objectius de l’assignatura i amb l’assessorament del professor.
Per a garantir el compliment de la competència tranversal T-05 (que regula les
capacitats lingüístiques de l’estudiant relacionades amb la titulació), Eòlia
proposa dues vies:
Els alumnes hauran d’acreditar el domini d’alguna llengüa estrangera
mitjançant la presentació d’un document oficial que demostri que han assolit el
nivell B1 (o equivalent) [promocions 2012-2013 i 2013-2014] o el nivell B2
(equivalent) [a partir de la promoció 2014-2015] en algun idioma que no sigui el
català ni el castellà, per a l’obtenció final de la titulació.
O bé també es pot considerar acreditada la competència en llengua estrangera
si s’han realitzat pràctiques externes a l’estranger o bé si s’han superat cursos
a l’estranger cursades de manera satisfactòria durant els estudis (mitjançant el
programa Erasmus, per exemple).
1.6.3 Suplement Europeu de títol

El Suplement Europeu del títol s’expedirà segons el R.D. 1416/2009, de 26
d’octubre i d’acord amb les característiques que es determinin en la
reglamentació vigent.
EÒLIA, per les característiques especials de la seva filosofia envers les arts
escèniques, ofereix als seus estudiants d’Interpretació i Direcció escènica i
dramatúrgia la possibilitat de treballar i aprendre en l’estructura d’una
plataforma de creació. Aquesta idea de base es fonamenta en el convenciment
que la sinèrgia en el treball pràctic i la reflexió entre intèrprets, directors i
dramaturgs és essencial des del primer moment per al desenvolupament òptim
de les seves qualitats creatives i per ajudar els estudiants a assolir el màxim del
seu potencial personal.
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Per consultar els plans d’estudi, assignatures i altres detalls sobre els
recorreguts i les particularitats de les especialitats a EÒLIA podeu visitar el
següent enllaç:
http://www.eolia.cat

2. JUSTIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DEL TÍTOL I LES
ESPECIALITATS
2.1 Justificació del títol i les especialitats proposats, argumentant-ne l’interès
acadèmic i el professional
Aquest títol, amb les seves especialitats, ha estat creat seguint el marc formal i
de continguts que estableix el Reial Decret 630/2010, del 14 de maig, pel qual
el
Ministeri d’Educació regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics
superiors de Grau en Art Dramàtic. Així com el Reial Decret 1614/2009, de 26
d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors
regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
S’han creat dues especialitat:


a)

Interpretació
Direcció escènica i dramatúrgia.

Breu històric:
Eòlia va néixer al 2000 amb els primers plans formatius en l’especialitat
d’Interpretació amb el seu Departament propi. I en el posterior
creixement d’aquests plans d’estudi es crea també al 2004 el
Departament de Direcció i Dramatúrgia, que s’encarrega de coordinar els
continguts de les assignatures teòriques del pla d’estudis d’Interpretació
(que va creixent any rere any) i de començar a acollir estudiants de
direcció escènica i dramatúrgia amb mòduls formatius anuals que, mica
en mica, van vertebrant un pla d’estudis propi de l’especialitat i que ha
anat agafant una identitat específica molt diferenciada.
Des de l’experiència acumulada, des de la nostra filosofia de treball, per
les influències rebudes i per el perfil professional dels que coordinem,
treballem i pensem en aquest projecte, no podríem concebre una aposta
formativa de futur sòlida i creïble en l’àmbit de les arts escèniques sense
contemplar el que entenem que són les dues especialitats matriu
fonamentals en la nostra mirada de les arts escèniques: la formació
d’intèrprets i, per altra banda, la d’autors, directors i dramaturgs. La
proposta vol oferir formació als que pensen i conceben les obres i els
espectacles i també als que els personifiquen i participen en la creació
en la seva persona.

b)

Perfil específic professional i pedagògic de les especialitats:
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Direcció escènica i Dramatúrgia.
El perfil de les matèries i assignatures que vertebren aquesta especialitat
es molt específic pel que respecta a la nostra mirada del fet escènic, ja
que vol garantir un espai pedagògic original i especialitzat per la creació
d’un perfil triple de professional:




el de autor teatral (entès com l’autor o escriptor d’obres
dramàtiques)
el del director d’escena (entès com a director d’escena tant
d’obres convencionals cop de dramatúrgies experiementals)
i també el de dramaturg (entès com aquella persona que
treballa en un equip de direcció d’una producció teatral o
escènica, de vegades més proper a l’escriptura, de vegades
més proper a la direcció, però sense ser necessàriament
director escènic ni autor dramàtic. El perfil de dramaturg en el
nostre país s’associa sovint tan sols amb la de l’adaptador
d’obres literàries al teatre. Però en altres països d’Europa la
figura del dramaturg és una peça clau i fonamental en les
estructures de funcionament dels grans teatres públics, de
manera que el teatre com a eina de cultura no es pot entendre
a nivell europeu sense aquest perfil professional que sovint
vetlla per la coherència dels continguts de les programacions i
dels espectacles servint de contrapès als directors artístics
dels teatres. Sense el dramaturg, per exemple, l’entremat
cultural de les arts escèniques que representen els
Staatstheater a Alemanya, que són probablement els més ben
estructurats i funcionals d’Europa, seria impensable).

Per aquest perfil professional triple de mirada europea, i perquè pensem
que un bon director o un bon autor (al nostre país) és implícitament un
bon dramaturg, s’ha donat molta importància també al concepte pur de
dramatúrgia en l’elaboració dels plans d’estudis. I sens dubte aquest és
un dels trets diferencials de la nostra proposta. Així doncs, un estudiant
que cursi els estudis superiors en l’especialitat de Direcció escènica i
Dramatúrgia a Eòlia rebrà els coneixements especialitzats -i se li
posaran a prova les habilitats pràctiques i teòriques específiquesd’autor, director i dramaturg, en l’espectre més ampli possible dels tres
conceptes. Un fet que entenem que representa aplicar una mirada més
europeísta als estudis de Direcció Escènica i Dramatúrgia del que
habitualment es fa al nostre país.
Interpretació:
Els estudis de l’especialitat d’Interpretació estan concebuts
essencialment des de la valoració del fet diferencial i la singularitat
com a una qualitat de l’intèrpret. Amb tot, el programa pedagògic busca,
per una banda, oferir als estudiants referències i eines tècniques i
formals sòlides amb les quals puguin enmirallar-se però també es dóna,
de manera integrada, una especial importància a la pròpia recerca
creativa de l’intèrpret, intentant guiar-lo en el procés de descobrir la seva
pròpia veu, les seves eines personals i el valor de la seva pròpia
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creativitat. Pensem que els cànons del segle XXI hauran de néixer
obviament del coneixement profund de tots els codis i cànons històrics,
però també del respecte i la incentivació de la pròpia recerca creativa
personal de l’intèrpret, que és únic, i que forma part d’un nou context
social i cultural també únic, els fruits del qual encara estan per descobrir.
Així doncs, en el recorregut de les matèries es treballen tècniques de cos
i de veu que s’empreen a Universitats d’arreu del món com Fitzmaurice
VoiceWork, Voice Craft Still Method, Mètode Alexander, etc... i es dóna
un espai preponderant als treballs tècnics amb materials clàssics
(Shakespeare, Beckett, Txèkhov, ...) però donant sempre espai a que
l’estudiant pugui descobrir aquells registres interpretatius en els que
podrà excel.lir de manera singular. Estem convençuts que seran les
qualitats singulars de l’intèrpret allò que el farà més competent a llarg
termini en el món professional, i no pas la estandarització radical de les
seves qualitats innates. I aquest és un fet diferencial de la formació que
Eòlia vol oferir als seus actors i actrius.
Tantmateix, en un projecte pedagògic que té tan present el perfil
professional per buscar el millor encaix possible dels seus estudiants en
l’àmbit laboral en el futur, cal esmentar un altre tret diferencial en
l’estructura dels estudis com és la de menció d’optativitat (menció de
músical i menció de cinema i televisió).
D’aquesta manera, l’Especialitat d’Interpretació té dos mencions
d’optativitat recomanades en el desenvolupament dels seus quatre anys
lectius: el primer any és comú a tots els estudiants, però a partir de
segon apareixen les mencions de Musical i de Cinema i televisió pel
que fa als recorreguts recomanats de matèries i assignatures optatives.
D’aquesta manera, després d’ingressar al centre, l’alumne/a encara té
un any per (sota l’assessorament dels seus tutors i professors) poder
decidir quina de les dues mencions és la més adient d’acord amb les
seves condicions i la seva evolució.
Tanmateix, cal tenir en compte que el cos central d’assignatures
obligatòries en l’especialitat d’Interpretació forma a l’actor en l’itinerari
únic històricament anomenat “teatre de text”, amb una forta incidència de
base també del treball de la veu cantada, fet que fa que no hi hagi un
factor diferencial en els recorreguts de menció d’optativitat de “Cinema i
Televisió” o de “Musical” a nivell d’assignatures obligatòries, sinó
simplement en el recorregut de les seves optatives.
Per tant, la “menció de Cinema i Televisió” prepara tècnicament -amb
la càrrega lectiva de la seva matèria optativa- l’actor per enfrontar-se
també a la càmera amb garanties. I aconsegueix així ‘especialitzar’ la
seva especialitat d’Interpretació cap al terreny del mitjà audiovisual.
Per altra banda, “la menció de Musical” utilitza una matèria optativa
per preparar l’actor exhaustivament en el terreny del cant i de la
interpretació de cançons, assolint uns coneixements de música superiors
als de l’altre menció.

EÒLIA ESAD_Memòria de Verificació del Títol Superior en Art Darmàrtic

11

Eòlia, com Escola Superior, vol que els estudiants puguin cursar una
menció d’optativitat sòlida que els permeti aprofundir en diferents àmbits
professionals. D’aquí que el concepte d’assignatures optatives singui
absolutament vinculant pel que respecta a la decisió d’optar per una de
les dues mencions. Creiem en una especialització de l’especialitat que, a
partir d’una base coherent, permeti vertebrar un aprofondiment cap a
àrees professionals diverses que facin els estudiants més competitius en
els diferents àmbits del món professional.
La clau d’aquest aprofundiment que proposem es basa en la sinèrgia
implícita d’acumulació de coneixements entre les assignatures que
proposem a les dues branques optatives que vertebren les mencions
específiques. No obstant, aquesta idea de menció, no fa que l’estudiant
es desvïi de la base de la seva especialitat: l’excel·lència en la
interpretació teatral.
Com diem, aquestes mencions d’optativitat (sense arribar a esdevenir
itineraris) permeten que l’alumne assoleixi una subespecialització
pràctica que el prepararà més específicament en l’àmbit professional que
l’ha d’acollir.
Menció optativitat de cinema i televisió:
Dins de l’especialitat d’Interpretació, no cal dir que el 50% de
l’oferta laboral d’un actor o actriu acaba dirgida a l’àmbit de la
càmera (ja sigui en cinema o en televisió) i que requereix una
preparació específica per adaptar-hi la tècnica escènica de
l’intèrpret. Per això pensem que és important incloure en el pla
d’estudis l’espai per a què els estudiants tinguin l’opció de
traslladar els seus avenços tècnics interpretatius de l’escena al
món de la interpretació per càmera com a complement a la seva
formació.
Menció optativitat de musical:
De la mateixa manera, la menció de musical, per l’àmplia formació
musical i vocal que es dóna al centre en les assignatures troncals
a primer curs, esdevé una alternativa de formació que porta a
l’estudiant molt més enllà del que convencionalment s’entendria
com a formació de “teatre Musical” standard. Aquesta menció
d’optativitat de musical esdevé un espai de formació de cantants i
d’intèrprets, amb una preparació profunda del seu instrument
vocal que el fa apte per a l’àmbit del teatre músical i també per
plantejar-se una carrera futura com a cantant. Entenem la
interpretació en el terreny del musical com una extensió del treball
tècnic de la veu de l’actor de text, però sense disminuir-ne les
seves qualitats bàsiques com a intèrpret.
c)

Sinèrgia entre especialitats i perfil pràctic dels ensenyaments:
Les dues especialitats tenen en comú una sèrie de trets d’estil
característics que defineixen el projecte d’Eòlia. En aquest sentit, és
important destacar l’alt valor formatiu i professional que representa la
sinèrgia entre les dues especialitats des de primer curs. La sinèrgia
entre les matèries de Pràctiques d’Interpretació i Pràctiques
d’Escenificació representa, durant els tres primers anys, un espai de
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treball en comú entre directors, dramaturgs i intèrprets on es veuen
obligats a aplicar sobre el terreny la informació que reben a altres
matèries teòriques des del primer semestre del primer curs. La
possibilitat que té l’estudiant de desenvolupar la seva creativitat i de
posar a prova les seves intuïcions personals en aquest espai-laboratori
de pràctiques teatrals- és incomparable. És un èxit pel que fa a dotar
l’estudiant d’autoestima, per refermar la seva la motivació en els estudis i
sobre tot pel que respecta a l’adquisició i el reconeixement de les
competències essencials que assoleix per al desenvolupament de la
professió a la qual s’apropa.
El perfil pràctic de la formació permet a l’estudiant començar a descobrir
des del començament de manera intuitiva la seva pròpia identitat
creativa i el com i el perquè de molts dels conceptes més abstractes que
li aporten altres matèries teòriques. Sense aquest espai pràctic de
desenvolupament creatiu, moltes de les abstraccions que conté la
formació romanen com espais ocults i quasi metafísics durant anys
quan, en realitat, sempre estem parlant d’idees i conceptes que els han
de ser veritablement útils per exercir millor la seva professió. És a dir,
per ser millors professionals en el futur.
Aquesta línia de treball pràctica i autònoma, que és un fet diferencial
d’aquests estudis a Eòlia, permet que l’ADN de l’estudiant sintetitzi els
coneixements d’una manera genuïna, i es veu reforçada per la figura del
tutor de pràctiques. El tutor de pràctiques és una figura imprescindible
que es dedicarà a aconsellar els estudiants i a guiar el procés autònom
de les pràctiques en tots els seus moments clau per confrontar els
alumnes amb les seves pròpies decisions estètiques. És en l’assaig, i en
la preparació d’aquest assaig, on el tutor pot guiar els processos ajudant
als estudiants (futurs professionals) a gestar, posar a prova i presentar
en públic les seves propostes. I aquesta és la clau de l’èxit de
l’experiència. Els estudiants es veuen obligats a donar a llum les seves
pròpies idees des del primer moment; i de començar a recórrer
processos complerts.
d)

Valor contemporani de la formació:
El pla d’estudis està ben fonamentat en la recerca, comprensió i
coneixement de les formes històriques de les arts escèniques. Moltes de
les matèries es concentren en la investigació i la reflexió sobre els
cànons estètics teatrals ja existents. No obstant, a partir de la
comprensió d’aquests cànons i de l’estimulació de les qualitats dels
estudiants, se’ls vol donar l’oportunitat que explorin noves formes
contemporànies d’expressió i que s’endinsin en la hibridació d’estils i en
explorar una varietat àmplia de registres teatrals amb l’objectiu que
descobreixin quins d’aquests registres els poden servir com a eina de
comunicació personal. Així doncs, una part dels encàrrecs pràctics es
fonamenten en relacionar el passat amb el present, o dit d’una altra
manera, a que els estudiants trobin formes estètiques i de contingut
contemporànies per expressar materials clàssics i universals. Per altra
banda, aquesta exploració històrica i contemporània té com a finalitat
última potenciar l’exploració i la comprensió del present, i la creació de
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formes potencialment genuïnes que puguin aportar noves lectures de la
realitat que ens envolta.
e)

Oferta i demanda de places.
El nombre de places oficials (amb titulació Superior) d’Art Damàtic a
Catalunya és històricament insuficient en relació a la demanda de
places. D’un nombre aproximat d’entre 230 i 300 aspirants a places
oficials (com a mitjana en els darrers anys a Catalunya) un 75% de
candidats queden fora d’aquests estudis en el procés de selecció. Tan
sols amb un percentatge relativament petit d’aquests aspirants no
admesos, i amb aquells que ens vulguin triar com a primera opció pels
nostres paràmetres estètics diferenciats en la formació d’Art Dramàtic,
no tenim dubte que les places a les quals hem estat autoritzats quedaran
plenes. I ens veurem obligats també a fer el nostre propi procés de
selecció d’acord amb la normativa vigent. Amb això volem deixar clar
que l’aparició d’Eòlia ofereix un punt de contrast en el panorama de la
formació en Art Dramàtic en el nostre país. Però no soluciona
completament el problema de demanda de places acadèmiques en el
sector. Seguiran quedant, any a any, molts joves que no podran accedir
a uns estudis oficials d’Art Dramàtic, que tenen una demanda creixent.
A banda de la reflexió inevitable sobre l’oferta i la demanda de places,
pensem que l’aparició d’una altra estètica de treball diferenciada en el
context dels ensenyaments reglats d’Art Aramàtic a Catalunya
representa una novetat positiva i enriquidora, que aporarà diversitat de
mirades en el context pedagògic de les arts escèniques i generarà punts
de vista diferenciats pel que fa al significat i al valor potencial de les
formacions oficials en Art Dramàtic a Catalunya de cara al futur. Està clar
que no hi pot haver tan sols una manera d’abordar la formació en Art
Dramàtic. I no és bo que hi hagi tan sols una opció estètica d’estudis
oficials en cap sector, i encara menys en els àmbits artístics.

f)

Una professió de futur.
El sector de les arts escèniques a Catalunya ha canviat molt en els
darrers anys. Les estructures professionals, empreses, companyies, i
institucions vinculades a les arts escèniques han fet avenços però també
han sofert retrocessos en els darrers temps a causa de la crisi
econòmica. També s’han fet esforços institucionals per potenciar la
creació i per facilitar la difusió dels projectes amb iniciatives i resultats
diversos.
Malgrat tot, el reconeixement de l’àmbit de les arts escèniques i dels
diversos oficis relacionats amb l’art dramàtic com a professions
normalitzades és una realitat. I a dia d’avui són molts els joves que
aspiren a tenir una formació reglada que els prepari per ser competents
en l’àmbit professional de les arts escèniques.
Quantes més places de qualitat hi hagi per formar en les especialitats
d’art dramàtic més enfortim el teixit potencial del futur del sector
professional.
Per això, mitjançant la preparació tècnicai intel.lectual, i la sinèrgia
intensiva entre les especialitats (perfil específic d’Eòlia), volem uns
estudis que preparin l’estudiant (intèrprets i creadors) i el facin
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especialment resolutiu en el treball en equip. Volem que Eòlia sigui una
font de noves companyies i iniciatives que puguin nodrir el món
professional. No creiem tan sols en els professionals que troben encaix
en les estructures existents (que també calen) sinó en aquells preparats
(qualitativament i psicològica) per renovar-les i per fomentar noves
iniciatives. Pensem que els joves intèrprets i creadors d’avui han de ser
l’eina transformadora del futur. Creiem en un perfil de professionals
versàtils preparats per aportar la seva creativitat en la professió, i que
tinguin facilitat en associar-se entre ells, aquí i a l’estranger.
Formar per una professió de cultura és formar per alguna cosa més a
part de formar professionals, és una responsabilitat: és en definitiva
enriquir el teixit de reflexió sobre un propi país i fomentar la seva
projecció al món.
Possibilitats d’inserció laboral:
Eòlia no tan sols compta entre els seus col·laboradors docents amb un
planter de professionals de la interpretació, la dramatúrgia i la direcció
escènica, el cant i la dansa en actiu, reconeguts i/o emergents en el
panorama de l’estat, sinó que vol esdevenir una plataforma de creació
teatral, i alhora una referència pel que respecta a la capacitat d’inserció i
dinamització dels seus estudiants en el mercat
professional.

g)

Eòlia compta amb diverses estratègies per fomentar la inserció dels seus
estudiants en aquest àmbit:


Borsa de treball: Per una banda es fomenta la inserció laboral individual
de l’estudiant. Per això comptem amb el Departament de Promoció de
l’Estudiant que a dia d’avui s’encarrega de gestionar mitjançant una
BORSA DE TREBALL les nombroses ofertes de càsting que Eòlia rep
per part de productores de cinema, televisió,
publicitat i teatre
professionals. Aquesta iniciativa es relaciona directament amb la
pestanya de la pàgina web ALUMNI, on hi ha una relació dels alumnes
llicenciats i que es difon en els àmbits escaients com aparador del centre
en el que constitueix de fet una potencial BORSA d’ESTUDIANTS
preparats per al món professional.



Vinculació amb l’Associació d’Actors: Els estudiants que es graduen a
Eòlia tenen el benefici de poder ser reconeguts com a professionals a
l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya. Per tant,
tenen el dret de poder-s’hi associar; fet pel qual poden rebre tota la
informació, assessorament i altres estratègies de suport i comunicació
que l’Associació ha dissenyat per als professionals de Catalunya.



Aules obertes: Les aules obertes del centre, concentrades al final de
cada semestre, són també un espai on sovint s’hi atansen professionals
del a la recerca de joves professionals i noves cares per les seves
produccions.
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Pràctiques externes: Les pràctiques externes i els nombrosos intercanvis
amb entitats referents són una possibilitat per als estudiants d’entrar en
contacte amb altres institucions, professionals i productores.



Vocació d’associació entre estudiants: Per altra banda s’incentiva
sempre als estudiants a associar-se entre ells i, des d’Eòlia, sovint
s’acompanyen i tutelen processos creatius encetats pels propis
estudiants que acaben prenent forma i aterrant a la cartellera
professional. La nostra insistència en que exerceixin la seva autonomia
creativa és un tret d’identitat del nostre centre, com ja hem esmentat. I
s’acaba traduïnt com a resultat en la dinamització de les iniciatives dels
mateixos estudiants.



Tallers creatius originals: Una altra peça important en aquesta voluntat
és els tallers de quart curs, que es produeix cada any amb la voluntat
que generi una peça de teatre original (de nova creació) que acabi el seu
recorregut donant lloc a una companyia autònoma de joves intèrprets.
Aquests projectes són un aparador per als mateixos estudiants de
manera individual així com per al projecte que han preparal de manera
col.lectiva.

h)

Proximitat del projecte al món professional:
Eòlia s’ha vinculat com a plataforma i ha establert sinèrgies institucionals
puntuals i/o continuades amb associacions, universitats i productores
professionals de cinema, teatre i televisió com Tricicle, Dagoll Dagom, el
Terrat, TV3, Canal 33, Teatre Romea, Focus, Versus Teatre, SGAE,
Espai Brossa, Sala Muntaner, Escándalo Films, Arriska Films, Teatre
Gaudí, AADPC (Associació d’Actors), BySalvador Actors, Oberon
Cinematogràfica, TVE, Cassete Films, ESCAC, Festival Temporada Alta,
Festival Fora de Temporada, Projecte Galilei, Barcelona Actors, La Fura
dels Baus, Actors Gallery, la Villarroel, la Universitat Ramon Llull, la
Universitat Autònoma de Barcelona o l’Institut del Teatre de Barcelona,
l’Aula de teatre de la UB, Conservatori del Liceu, Taller de Músics, entre
d’altres. Eòlia, en els seus dotze anys d’existència ha esdevingut una de
les referències en l’àmbit de les iniciatives pedagògiques d’arts
escèniques a Catalunya. I els seus actors estan ja plenament assimilats
a la cartellera catalana.
Alguns exemples de joves professionals formats a Eòlia poden ser
consultats a la nostra web al link:
http://www.eolia.es/catala/professionals/index.html.

i)

Dades generals sobre la inserció laboral dels alumnes d’Eòlia 20002012:
Eòlia, des de la seva fundació fora del marc de l’Escola superior, compta
amb un històric d’alumnes que han acabat tots els estudis. Des del 20022003 han estat 10 promocions, amb un total de 108 alumnes que han
completat els recorreguts pedagògics proposats, ja sigui en l’especialitat
no reglada de teatre musical o en la no reglada de teatre textual, dels
quals un 68,4% tenen com a dedicació principal actualment al teatre
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professional, alguns d’ells relacionant-ho també amb la docència del
teatre.
j)

Valor pedagògic i holístic del projecte:
Eòlia és també un projecte amb una vocació social i humanista i és una
escola arrelada a la zona i al barri on es va constituir al 1999. Ofereix
també altres serveis de formació per a d’altres públics, joves i adults,
amb el rigor i la disciplina d’uns estudis que busquen una formació
integral per a l’intèrpret a mitjà i llarg termini.
Destaca en aquest apartat la secció “el Planter d’Eòlia”: La àrea que
s’encarrega de la formació dels menors de divuit anys. Aquest Planter és
i ha estat una eina de treball fonamental pel centre, donat que és la font
principal que nodreix d’alumnes els plans d’estudis d’adults, amb el fet
diferencial que, precisament aquests alumnes són habitualment els més
preparats i els més orientats en la filosofia i les tècniques de formació del
centre quan accedeixen als esmentats plans d’estudis.
L’evolució d’un alumne quan des de petit ha estat format, com a persona
i com a artista, amb una filosofia de treball coherent, quan arriba a l’edat
adulta és molt superior a la d’un que hagi tingut una experiència d’un
perfil diferent. Per això, Eòlia és en definitiva una eina de formació des
de l’edat infantil a l’edat adulta, que té la capacitat d’acompanyar els
petits artistes al llarg de la seva formació durant anys; posant les bases
de manera sòlida i, proposant per tant, una evolució coherent i
rigorosament dissenyada que té com a finalitat el desenvolupament de
les pròpies capacitats artístiques de l’estudiant, i de la seva mirada
creativa.
Òbviament, no tots els nens i joves que passen per El Planter tindran la
intenció d’esdevenir professionals en el futur. Però en aquest punt,
l’escola també fa una funció essencial a nivell social, donat que treballa
de manera directa en la creació i formació de públic potencial, i de
qualitat. Un teatre amb idees però sense públic és un teatre sense futur.
També és interessant reflexionar sobre els propis alumnes que, a llarg
termini, poden acabar esdevenint no tan sols professionals en actiu en
l’àmbit de l’espectacle, sinó que poden també col·laborar en l’àmbit de la
docència amb el centre en el qual han estat formats. Sovint, també són
els que han estat nodrits amb un sistema de formació els millors
ambaixadors alhora de difondre’l, i els més legitimats alhora de
representar-lo, comunicar-lo i fer-lo evolucionar.
És per tot això que el projecte d’Eòlia en la seva globalitat es pot
considerar una fàbrica de creació. És un organisme ple de sinèrgies
internes que troba significat en totes les seves àrees. Per una banda,
ens permet tenir la confiança de molts pares que posen en les nostres
mans ajudar a desenvolupar els primers impulsos artístics i comunicatius
dels seus nens. I representa, en l’altre extrem, una alternativa moderna
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en la formació de professionals de la creació contemporània al nostre
país.
Així doncs, fer el salt al concepte d’escola superior representa la teulada
del nostre edifici. Un edifici ben fonamentat, i amb una estructura de
funcionament provada i sostenible que ja fa anys que s’ha anat adaptant
lentament a aquesta idea d’escola superior. Ja des de l’estructura interna
de gestió i funcionament acadèmic, com en l’organigrama de caps de
departament, així com en la projecció externa de les sinèrgies del
projecte, Eòlia està pensada ja fa temps per ser escola superior. Al 2006,
que es van iniciar els tràmits, Eòlia ja havia fet la seva conversió
extraoficial a crèdits universitaris, i aleshores ja es va aconseguir en una
de les nostres primeres experiències de vinculació universitària que els
alumnes de la UAB hi poguessin cursar crèdits de lliure elecció.
Però l’objectiu final per tancar el cercle en la vessant pedagògica al 2012
va molt més enllà: és esdevenir escola superior. Fet que farà que
puguem oferir als nostres alumnes a partir d’ara una formació més
completa, amb el desplegament al 100% dels plans d’estudis projectats, i
amb la seva corresponent titulació oficial.
Pensem també que amb la titulació oficial als nostres alumnes se’ls
obrenportes: a la possibilitat de poder completar els seus estudis a
l’estranger, a tenir avantatges de ple dret pel que fa a ajuts i beques
cursant uns estudis oficials. I sobretot, fa que uns estudis artístics tan
associats amb l’anècdota de la praxis, puguin aportar als alumnes
d’Eòlia una formació superior també pel que fa a la preparació
intel·lectual, que sovint és el taló d’aquil·lees de molts actors formats a
les escoles de casa nostra.
Volem formar un tipus d’actor que s’associï a una estètica eclèctica i
plural. Un actor amb capacitat d’expressar la seva llibertat sense
complexos. Un actor modern. Actors i actrius rigorosos i íntegres, amb
qualitat professional, amb una gran capacitat de risc pel que fa a la seva
disponibilitat artística. Actors que siguin capaços d’expressar la seva
creativitat sense paràmetres retallats que els escapcin la imaginació i les
ganes de ser creatius; i sobretot, també amb una sòlida preparació
intel·lectual que els permeti imaginar, comprendre el món que els
envolta, ser més solidaris i, al cap i a la fi, representar i representar-nos
d’una manera millor.
Director i dramaturg: oficis intel·lectuals.
A l'hora de plantejar-nos els sabers que conformen la trajectòria de
dramaturgs i directors, la primera cosa que hem tingut en compte és que
es tracta, abans que res, d'oficis i, després, que comporten una
fortíssima càrrega intel·lectual en un terreny extremadament compromès
com és el de la comunicació social.
En primer lloc, l'ofici. És a dir, que es tracta de disciplines que obliguen a
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conèixer unes tècniques el domini progressiu de les quals permetrà
accedir a l'excel·lència a l'hora de generar un tipus d'esdeveniments
culturals considerats de notable prestigi pel conjunt de la societat, tant si
es planteja el seu valor cultural com si es planteja, en un esglaó de
menys transcendència, el seu valor d'entreteniment social.
En segon lloc, la càrrega intel·lectual. És a dir, que, necessàriament i de
forma simultània, impliquen un bon coneixement del passat -la historia i
la cultura-, demanen un compromís amb el present -la immersió en el dia
a dia d'una societat i la seva pròpia visió del món- i, a més a més,
exigeixen una clara voluntat de transformar el futur -la necessitat, per
tant, d'un posicionament ideològic-. Tot plegat, és molt més del que se
sol demanar als processos pedagògics habituals de la major part de les
altres disciplines acadèmiques.
Prescindir de l'ofici és impossible. Prescindir del coneixement del passat
és un error gravíssim. Prescindir de la immersió en el present significaria
oblidar-se del fet obvi que la creació -en aquest cas d'espectacles- es
produeix ara, aquí, davant d'un públic que exigeix la satisfacció d'unes
necessitats intel·lectuals concretes i absolutament actuals. Prescindir
finalment de la ideologia, seria terrible perquè del debat ideològic sorgeix
la possibilitat, sempre tan fràgil, d'un futur millor.
La proposta pedagògica que presentem per a dramaturgs i directors té
com a nord totes aquestes circumstàncies. Aquest serà, de fet, el
compromís que adquirirà l'equip de professors davant d'uns alumnes que
volem tècnicament ben preparats, culturalment solvents, ideològicament
conscients.
k)

Projectes de col·laboració internacional:
Eòlia té com a un dels seus objectius fonamentals la idea d’obrir portes
als seus alumnes cap a l’estranger. I en aquesta línia ja ha encetat
contactes de col·laboració i prepara projectes d’intercanvi i fusió artística
amb escoles d’altres països, dins i fora del programa Erasmus.
Per exemple, estem ja en contacte i planificant sinèrgies específiques
amb diversos centres Superiors i Universitaris, així com escoles i
companyies internacionals com:






El Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
Stuttgart. (Alemanya).
CSUN (California State University. USA) amb la qual ja fa
set anys que es van iniciar converses arrel d’un intercanvi
de professors que va tenir lloc el 2004.
La Universitat de Kent, (UK) en el seu departament de
Theater Studies.
L’escola oficial d’Arts DAMU de Praga, amb el seu
Departament de teatre Alternatiu.
La UniNorte de Colòmbia, amb el seu Departament de
Música.
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l)

La Escola ETI de Berlín. (Alemanya)
L’Escola de Dansa i Teatre Cie.Maritime de Montpellier.
(França).
La Companyia Teatro del Lemming de Rovigo (Itàlia)

Síntesi dels objectius globals del projecte:
En aquesta nova iniciativa pedagògica que proposem, destaca com a
tret característic l’aportació d’opcions estètiques renovades. Eòlia està
formada per un equip docent i directiu jove, cohesionat, dinàmic,
emprenedor i sobradament experimentat que forma part i està en
contacte amb l’avantguarda de la dramatúrgia i l’escena catalanes.
Amb tot, Eòlia basa, en definitiva, aquesta iniciativa de desenvolupament
del projecte d’Escola Superior en quatre línies d’acció fonamentals
(quatre grans espais de creixement) que justifiquen la seva voluntat
d’abordar una nova etapa a l’empara aquest nou reconeixement:
1) Fomentar la possibilitat de sinèrgies i intercanvis amb altres
escoles superiors, espais teatrals professionals o centres
universitaris d’altres ciutats europees; per revitalitzar el paper de
la dramatúrgia catalana i les arts escèniques en general dins del
panorama dels espais de representació de la nostra cultura en
àmbits internacionals.
2) Fer créixer i enriquir els nostres propis plans d’estudis, donant
una més completa formació amb un aparell teòric i pràctic de
nivell universitari, millorant així el grau de preparació,
professionalitat i compromís dels nostres estudiants de cara al
futur.
3) Augmentar el nombre de places d’ensenyaments superiors d’art
dramàtic a Catalunya que, actualment, estan en xifres globals
d’oferta molt per sota de la demanda del seu públic potencial.
4) Contribuir a la consolidació i el creixement del sector de les arts
escèniques al nostre país pel que fa a la formació de nous talents
de la dramatúrgia, la direcció escènica i la interpretació, des d’una
plataforma que representi una proposta estètica moderna,
dinàmica, lliure i ideològicament independent.

2.2 Descripció dels procediments de consulta interns i externs utilitzats per a
l’elaboració del pla d’estudis
Per l’elaboració d’ aquesta memòria s’han seguit les directrius del Reial Decret
630/2010, del 14 de maig, pel qual el Ministeri d’Educació regula el contingut
bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Art Dramàtic establerts
en la Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’Educació.
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S’ha comptat també amb l’assessorament del Dr. Gaspar Rosselló, director de
l’Agencia de Qualitat de la UB, al qual vam ser adreçats pel Consorci
d’Educació a la primavera del 2010 amb la finalitat de realitzar la memòria
d’acord amb els requisits que estableix l’administració segons les directrius de
Bolonya.
No obstant, i malgrat haver-nos cenyit a les directrius reglamentàries que
marca Bolonya, formals i de continguts (pel que fa a matèries, crèdits i
assignatures) la filosofia i l’esperit del pla d’estudis que proposa Eòlia és fruit
d’una tasca de síntesi i de creixement que s’ha anat produint durant els darrers
dotze anys, des de la creació del centre.
Eòlia ja neix, de bon començament, amb l’objectiu d’aglutinar totes les eines
que sovint, atomitzades, ha d’acabar associant el mateix professional al cap
d’anys de passejar-se per diferents escoles de cant, dansa, interpretació i
dramatúrgia. Així doncs, filosòficament, el currículum pedagògic del centre té
com a signe d’identitat formal bàsic l’eclecticisme, que pretén agafar el millor i
més útil de diverses tècniques contemporànies de formació per al
desenvolupament de la pròpia identitat de l’intèrpret i el creador. I té com
objectiu principal preparar-lo davant les dificultats i els reptes que li plantejarà el
mitjà professional en el qual s’haurà de moure.
2.2.1 Cronologia.
El pla d’estudis específic que proposem per l’Escola Superior ha estat
desenvolupat durant els darrers cinc anys. (Es van iniciar els primers
esborranys a la primavera del 2007). I ha anat ajustant-se progressivament als
decrets i butlletins oficials de l’Estat que, cronològicament, l’han anat
modificant. Ha arribat a la seva forma actual en els darrers catorze mesos. En
l’actualitat, sense el reconeixement oficial d’Eòlia com Escola Superior, el pla
d’estudis ideal es troba ja desplegat a la pràctica en un 70% pel que fa a
l’especialitat d’Interpretació (en els seus quatre anys d’itinerari), i en un 25% pel
que respecta a Direcció Escènica i Dramatúrgia (tan sols en el seu tercer any
d’implantació) amb un gran èxit de resultats i de convocatòria en ambdós
casos.
Un dels punts més interessants del plantejament del currículum acadèmic sigui
el de les sinèrgies pràctiques de col·laboració tutelades que es plantegen en
algunes assignatures entre els alumnes de Direcció Escènica i Dramatúrgia i
els alumnes d’Interpretació. Aquestes sinèrgies potencien l’autonomia creativa i
l’experimentació pràctica. I són un autèntic banc de proves virtual per a la
creació contemporània ja des del primer any de l’arribada dels estudiants a
Eòlia. Els alumnes poden anar posant a prova el seu grau de maduració
creativa curs a curs.
Així doncs, els plans d’estudi de les dues especialitats es veuen enriquits, l’un
per la simple existència de l’altre. I tot simplement per posar en marxa el
desplegament pràctic del pla d’estudis de les dues especialitats al 100%, fet
que ja s’assoliria en el curs 2012-2013, el primer any oficial d’Eòlia com Escola
Superior.
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2.2.2 Sistemes de consulta interns:
El procés d’elaboració del currículum acadèmic ha tingut lloc mitjançant una
tasca de consulta de diferents òrgans i participants tant de dins com de fora del
centre:
a)

El professorat d’Eòlia:Una part fonamental en la definició dels
plans d’estudi són els professors del centre que han participat en
el projecte els darrers anys. Aquests, via les consultes internes
dels claustres d’àrea amb els seus caps de departament, han
pogut participar en la definició de les línies rectores que defineixen
les directrius que articulen els recorreguts pedagògics. La
proposta del centre en cada àrea de coneixement és doncs el fruit
també d’aquest diàleg encetat en els claustres, on s’ha discutit i
s’han argumentat quins dels procediments tècnics del centre eren
aplicables al context dels estudis de l’escola superior i quins calia
reinventar.

b)

Els Caps de departament d’Eòlia: Aquesta consulta del
professorat ha estat realitzada de forma específica en l’àmbit de
l’especialitat professional i pedagògica dels integrants de cada
departament.
Eòlia ordena l’estructura pedagògica del centre en sis àrees de
coneixement que corresponen als departaments de Direcció
Escènica i Dramatúrgia, Interpretació, Cos, Cant, Expressió Oral i
Música.
En l’actualitat aquestes àrees estan coordinades pels Caps de
Departament de l’Escola Superior que esmentem a continuació:
• Departament de Dramatúrgia i Direcció: Pablo Ley
• Departament d’Interpretació: Josep Galindo
• Departament de Cos i Dansa: Núria Legarda
• Departament de Cant: Viv Manning
• Departament d’Expressió Oral: Rosa Galindo
• Departament d’ Estudis Músicals: Nuria Sánchez

Cal dir que aquest projecte no hagués estat possible sense la
implicació dels caps de departament d’Eòlia, especialistes en
cada àrea, que ja des de fa anys desenvolupen el seu projecte
pedagògic al centre. Ells han estat claus per a la redacció del
projecte pedagògic que presentem a continuació, tant en la
definició específica dels continguts, dels diferents procediments a
emprear, així com en l’aportació de les bibliografies específiques:
El coneixement específic del seu camp d’especialitat i la seva
contribució en el projecte d’Eòlia els darrers anys ha estat
fonamental a l’hora de fer el salt definitiu a l’estructura
d’assignatures i matèries que proposa el nou pla d’estudis.
c)

Els claustres: Els claustres de Departament i els Claustres
Generals són les figures més importants de comunicació
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interdepartamental i en el si de la dinàmica interna dels mateixos
departaments.
Per una banda, doncs, tenim els claustres que els caps de
departaments realitzen amb els professors dels seus
departament. Aquests claustres de departament tenen una funció
avaluativa de l’adquisició de coneixements per part dels
estudiants i, també, en funció de les anàlisis dels resultats
pedagògics, és l’espai on es contrasten i es planifiquen els
principals canvis d’orientació i redefinició dels Plans Docents i del
Pla d’Estudis per optimitzar-ne la seva idoneïtat i la seva
especificitat any rere any.
Per altra banda, els Claustres interdepartamentals reuneixen de
manera trimestral els Caps de Departament. En aquests claustres
es valora també el procés i l’evolució dels grups i dels estudiants a
nivell col.lectiu i individual, i es parla de com la feina d’uns
departaments influencia i com hauria d’influenciar la dels altres.
En aquests claustres sempre hi és present algun representant de
direcció i també el cap d’estudis. I en els darrers anys, a part de la
tasca ordinària de seguiment de l’activitat pedagògica del centre,
s’han pogut valorar molts aspectes globals i específics de quina
direcció havia de prendre el nou Pla d’Estudis, de la identitat de
les seves matèries, i de la orientació final de les assignatures.
Cal esmentar que s’ha tingut especial cura de treballar en
profunditat la interrelació entre les assignatures i els
departaments, així com entre les especialitats. En definitiva, les
arts escèniques són una tasca d’equip on, constantment, uns
professionals s’alimenten de la feina d’altres, i alhora, és a partir
d’aquesta simbiosi que l’artista troba els seus espais reals de
reflexió i de creixement. Per això, el projecte de l’Escola Superior
fa un especial èmfasi per relacionar disciplines, i fer-les depenents
en les sinèrgies associatives que potencien el seu
desenvolupament.
d)

L’alumnat: La participació dels estudiants ha estat una eina
fonamental en el desenvolupament sostenible del centre. En el
cas d’aquest pas a Escola Superior no podia ser menys, sinó tot el
contrari.
Ja des de els darrers anys s’ha mantingut informats els estudiants
d’Eòlia d’aquests procés i hem pogut copsar el seu gran interès
per seguir els procediments i les novetats que hem anat tenint
respecte el projecte de l’Escola Superior.
Eòlia, ja en la seva antiga etapa com a centre privat no reconegut,
ha fomentat hàbits entre l’alumnat com el d’opinar, i això ha fet
que els estidiants s’impliquin no tan sols en les classes sinó també
en el dia a dia del centre.
Els canals habituals que s’han empreat per rebre informació per
part dels estudiants han estat:
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Les tutories individuals : a càrrec del professorat, dels caps
de departament o de direcció.
Les tutories grupals: a càrrec del professorat, dels caps de
departament o de direcció.
Les reunions trimestrals amb els delagats de classe: per
part de direcció.
Les enquestes avaluatives dels mètodes pedagògics,
infraestuctures del centre i avaluació del professorat.
Les tutories i trobades amb exalumnes: per recollir les
seves necessitats de seguiment posterior, i per obtenir la
seva valoració i reflexions sobre la seva estada al centre a
llarg termini. Aquest tipus de trobades les realitzem
habitualment, donat que Eòlia segueix implicada amb el
posterior assessorament i tutelatge dels estudiants en la
seva inserció en el món professional un cop finalitzats els
estudis.
PAT: En aquest sentit, Eòlia ja tenia un Pla d’Acció Tutorial
molt exhaustiu que s’havia anat perfilant ja des de la
fundació del centre al 2000, i que encaixa plenament amb
molts dels criteris de filosofia del Pla de Bolonya. I que
permet que l’estudiant estigui absolutament vinculat al teixit
del centre i que la seva veu sigui escoltada.

e)

El personal auxiliar: En les decisions que afecten els
sistemes de gestió i coordinació del centre en el Projecte
de l’Escola Superior també s’ha mirat d’integrat sempre els
punts de vista i criteris del personal auxiliar. Per altra banda
es té la cura que tinguin la formació i el coneixement
específic sobre el centre per poder tenir una bona
comprensió del funcionament global de l’escola i es puguin
implicar i formar part del teixit actiu de l’organigrama en la
seva totalitat. Per això se’ls ha convidat a prendre part
habitualment també a les Reunions de Consell amb la
direcció i la coordinació pedagògica del centre per poder
opinar sobre les àrees d’influència en les que treballen i en
les que desenvolupen la seva tasca. L’equip auxiliar està
vinculat directament als departaments de gestió que
impliquen les arees com: la de Promoció de l’estudiant, la
d’Atenció al Públic, o la de les Relacions Públiques que es
relaciona amb els Insituts i amb altres agents externs,
fonamentals per al desenvolupament dels objectius del
projecte.

f)

Comissió d’elaboració del Pla d’Estudis: Aquesta
comissió ha estat formada des del començament per
direcció, sots direcció, la cap d’estudis, i els caps de
departament d’Interpretació i de direcció escènica i
dramatúrgia d’Eòlia. Aquest organisme ha estat l’encarregat
de vetllar per la coherència global del projecte i donar
també l’estructura formal final a totes les propostes que han
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arribat provinents dels diversos departaments d’Eòlia. Així
com també ha estat l’encarregat de fer arribar la informació
provinent dels Reials Decrets i normatives pertinents a la
resta de comissions docents interdepartamentals d’Eòlia
que, en els claustres i en altres consultes internes,
individualment i col·lectiva, s’ha encarregat d’elaborar les
propostes pedagògiques del Pla d’Estudis.

2.2.3 Sistemes de consulta externs:
a)

Influències professionals: A part dels esforços interns de consulta i
desenvolupament de projecte que estan portant a terme en l’actualitat
els professionals (Caps de Departament esmentats, professors i altres
col·laboradors) que actualment estan vinculats al centre, ja hem
esmentat que el projecte de pla d’estudis és un projecte de síntesi de
llarg recorregut que durant aquests dotze anys d’Eòlia s’ha anat
destil·lant pas a pas amb l’aportació generosa de molts professionals de
prestigi reconegut que ja des del l’any 1999 han anat passant per les
nostres aules i han ajudat a crear també el segell i la reputació que a dia
d’avui té el centre.
Professionals consolidats de les arts escèniques com per exemple Àlex
Rigola, Xavier Albertí, Joan Lluís Bozzo, Javier Daulte, Josep Maria
Mestres, Toni Casares, Calixto Bieito, Rafel Duran, Carme Portaceli,
Julio Manrique, Mingo Ràfols, Carles Canut, Àngels Bassas, Xicu Masó,
Jordi Boixaderas, Vicky Peña, Antonio Simón, Marc Martínez, Loudes
Barba, Pep Tosar, Manel Dueso, Roberto Romei, Magda Puyo, Pere
Sagristà-Ollé o Ferran Madico, entre d’altres, han col·laborat o
col·laboren en l’actualitat en el nostre projecte ajudant ja a convertir-lo en
quelcom més que una escola de teatre convencional. I han estat, per la
seva implicació, per les seves idees puntuals o continuades, i pel
moment especial en que cadascun d’ells s’ha vinculat a Eòlia, una font
molt valuosa d’idees i d’experiència de la qual sempre ens hem intentat
nodrir. No seria just no referir-nos a tots ells a l’hora de reflexionar sobre
els orígens d’aquest pla d’estudis; que és de filosofia eclèctica i alhora
ple de matisos.
En els darrers cinc anys, a més a més, Eòlia ha anat desenvolupant un
tret d’identitat especial que a dia d’avui ens caracteritza i ens diferencia:
Eòlia a obert les portes també a joves professionals (la majoria d’ells
directors/es d’escena i/o joves dramaturgs) que troben en l’espai
pedagògic d’Eòlia un lloc per explorar lliurement la seva pròpia creativitat
en funció d’uns paràmetres pedagògics formals establerts. La idea era
clara: posem junts als creadors del futur que ja s’estan obrint camí, amb
els actors del futur en potència (encara estudiants). Compartint amb els
alumnes la seva inspiració i la seva voluntat d’innovar i de crear i de no
conformar-se amb donar per bones les estructures preestablertes,
aquesta idea ha anat atraient a Eòlia un perfil d’alumne cada cop més
especialitzat i amb les idees més clares. Aquesta presència de
complicitats noves i creatives ens ha ajudat a visualitzar el camí per
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esdevenir aquesta plataforma inquieta de creació. I a ser una font
inesgotable de projectes.
Noms com Carol López, Pau Miró, Jordi Casanovas, Roger Bernat,
Carlota Subirós, Àlex Mañas, Jordi Prat i Coll, Antonio Calvo, Cristina
Clemente, Abel Coll, Victòria Szpunberg, Glòria Balanyà, Martí Torres,
Marc Rosich, Víctor Muñoz, Helena Tornero, Jordi Faura, Quim Dalmau,
Aleix Fauró o Mar Monegal (els dos darrers ja formats a Eòlia)
representen una nova fornada de creadors que aporten avui dia una
energia renovada al nostre projecte i a l’escena catalana. Comptar amb
aquest tipus de professionals de perfil jove, emergent, però alhora
experimentat, dóna una vitalitat i una força especials al projecte. És un
autèntic luxe comptar amb pedagogs per als quals la classe encara és
un espai de creixement i d’experimentació de principi a final.
b)

Influències internacionals. A banda de les influències de casa nostra,
ha estat fonamental l’impacte que l’adopció de diverses tècniques
internacionals ha tingut en l’elaboració del Pla d’Estudis. Eòlia ha
comptat sovint amb assessors pertanyents a universitats d’Europa i dels
Estats Units, que ha portat expressament de l’estranger, per poder
conèixer d’aprop el seu treball i poder-lo implantar quan s’ha cregut
oportú en el nostre currículum acadèmic.
En això Eòlia també és pionera i ha tingut la inquietud d’anar per
endavant: en la implantació de noves tècniques com espai de renovació
pedagògica constant.
Durant aquests dotze anys hem de destacar diversos noms que ens han
visitat de l’estranger, que han deixat una empremta especial pel que fa a
l’efecte que la seva feina té encara en l’esperit o en la forma del
currículum d’Eòlia:
• Christine Adaire (Professora de tècnica de veu parlada a diverses
Universitats nord-americanes -Milwaukee, Chicago, Los Angeles-,
especialista en Shakespeare. Per la seva contribució al
desenvolupament del treball de veu amb els coneixements que ens ha
aportat de tècnica Linklater de la qual és Master Teacher, i per la seva
implicació en la implantació d’aquest mètode a Eòlia durant anys).
• James de Paul (Cap de la Càtedra de Teatre a la California State
University. U.S.A., per la fusió metodològica de Txékhov, Meyerhold i
Stanislavski que ens va aportar en el treball actoral).
• George Anton (Actor escocès; professional aclamat per tota Europa
amb Cheek by Jowl i la Royal Shakespeare Company, ha aportat al
currículum d’interpretació d’Eòlia el seu esperit de risc, i la seva voluntat
de transgressió i d’experimentació contant).
• Javier Daulte (Autor i director teatral argentí. Pel seu assessorament en
el terreny interpretatiu, que va motivar la inclusió del seu mètode
d’entrenament actoral “Procediment Daulte” que a dia d’avui ocupa un
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espai preferencial en el currículum acadèmic, amb el seu propi
subdepartament a Eòlia. El treball d’aquest tipus d’entrenament
estructura sistemàticament el treball d’improvisació actoral a Eòlia).
• Maureen Scott i Paul Farrington (Master Class teachers de Voice Craft.
Van aproximar a Eòlia el mètode que porta aquest nom, que a dia d’avui
és un element tècnic important en el desenvolupament pedagògic de les
assignatures del Departament de Cant).
• Serge Wilfart (Creador del mètode Pneumaphonie i autor del llibre “La
voix de l’être”. Eminència europea en el terreny del treball de la veu
cantada i parlada. Ha impartit les seves master class a més de cinquanta
països. I ha estat col·laborant de manera continuada amb Eòlia
intruduint-hi el seu mètode).
• Kurt Widmar (Professor del Conservatori Superior de Música de
Basilea. Master Class, Stimme und Bewegung -veu i moviment-.
Especialista en cant líric).
• Christine Fitzmaurice (creadora del mètode Fitzmaurice Voicework ®
del treball de la veu per actors. Actualment té la base a Nova York, i
organitza master class del seu sistema per tot el món).
• Saul Kotzubei (És l’instructor principal del programa Fitzmaurice
Voicework Teacher Certification Program).
c)

Visites a centres internacionals. En l’apartat de les relacions externes
per a la presa de decisions sobre el model de centre, Eòlia ha analitzat in
situ la praxis pedagògica i els sistemes d’organització, de filosofia i
d’ensenyament d’altres centres europeus tant públics com privats. Això
ens ha permès fer un anàlisi de la situació, dels objectius i de les
dificultats inherents a aquests centres, (públics i privats), per ajustar la
nostra pròpia idea de model a un espai no endogàmic sinó absolutament
obert a la internacionalització dels sistemes d’aprenentatge. En aquest
sentit hem refermat la nostra pròpia idea de buscar un perfil professional
per a intèrprets, autors, directors i dramaturgs, decantant-nos per la
sinèrgia radical entre especialitats com a part fonamental dels estudis.
Aquesta, és una mancança que detecten molts centres europeus en les
seves pròpies formacions, i cada pas en aquest sentit els implica sovint
una crisi de transformació per la marcada burocratització i
funcionarització dels centres públics i de les macroestructures
pedagògiques.
En aquesta línia de recerca, Eòlia s’ha centrat en l’intercanvi d’informació
amb institucions amb les quals per interessos professionals i pedagògics
comuns s’han propiciat a més a més sinèrgies específiques:


El Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
de Stuttgart (centre públic, que per seguiment de l’alumnat,
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classes en grups reduïts i per perfil professional que es
busca per als estudiants, és força similar a Eòlia).
L’escola DAMU de Praga (un centre ja històric a Europa
amb un àmbit de formació molt ampli i amb un departament
propi per al teatre experimental i les últimes tendències).
La Universitat de Kent (que té un grau per Theater Studies
amb una estructura pedagògica i uns objectius formals
d’ampli espectre comuns a totes les especialitats, que no
s’especialitza fins al darrer any).
L’Escola ETI (Europeische Theater Institute) (Escola
Privada parcialment subvencionada per l’estat que té, a
nivell organitzatiu, totes les dificultats d’un centre privat
però en un context cultural diferent al nostre, fundada just
al mateix any que Eòlia –el 2000-. Però a Belín).

De l’estudi sobre el terreny d’aquests quatre models de centre hem
intentat emmirallar-nos amb aquells dels elements del programa més
coincidents amb la filosofia del nostre centre i ens hem hagut de fer
preguntes sobre el futur dels estudis d’Art Dramàtic a nivell internacional.
En aquest sentit, molts centres de països que històricament han exercit
una impermeabilitat unidireccional, donat que han exportat molt i
importat poc a nivell de models pedagògics (com Alemanya i Anglaterra),
estan obrint-se a noves possibilitats, donat que estan entenent també
que el futur està en l’exterior, i no en blindar les portes de les seves
cases.
d)

Referències formals. A part de totes aquestes influències
pedagògiques directes que hem esmentat, sense les quals el currículum
d’Eòlia no seria el que és avui, per confegir la memòria s’ha treballat en
l’anàlisi de referents formals d’interès fora de l’àmbit del nostre abast:
Hem posat especial èmfasi en l’anàlisi comparativa formal i de continguts
amb els plans d’estudi i estratègies pedagògiques evolutives de R.A.D.A.
(Royal Academy of Dramatic Art) de London, de la R.E.S.A.D. (Real
Escuela Superior de Arte Dramático) de Madrid, i del mateix Institut del
Teatre de la Diputació de Barcelona; amb tots, de vegades per
emmirallar-nos i de vegades per ratificar les nostres diferències.
També s’han realitzat consultes de caire estrictament formal en les fonts
de la UB (Universitat de Barcelona) i la UAB (Universitat Autònoma de
Barcelona) a l’hora d’observar els seus sistemes d’organització de la
informació pedagògica, sistemes d’acollida i estructures de fitxes, amb
tot el que representa a nivell de sistematització, ordre dels continguts, i
formats en els quals s’acaba codificant la informació de l’escola superior.
Així doncs, després d’una tasca de cinc anys de recorregut, el que hem
fet amb aquest pla d’estudis pot definir-se com un exhaustiu exercici de
síntesi entre el que hem entès que significa el pla de Bolonya i el que
volem que sigui a Eòlia la nostra pròpia filosofia de treball.

EÒLIA ESAD_Memòria de Verificació del Títol Superior en Art Darmàrtic

28

e)

Altres agents. La influència directe i indirecte d’altres agents i
professionals externs en el projecte és també indubtable, donat que un
alt percentatge dels professionals docents són professionals de les arts
escèniques en actiu en el sector. Aquí cal fer esment de la importància
que se li dóna en el pla d’estudis a la connexió de l’estudiant amb el món
professional i també, específicament, de què és i com funciona aquest
món professional en els seus mecanismes cojunturals i contractuals. Per
això Eòlia ha comptat també amb el consell, participació i assesorament
durant aquests anys de professionals del món del càsting com Pep
Armengol o Laia Espot, de moltes agències de càsting i agents d’actors,
així com de l’Associació d’Actors i Directors de Catalunya, pel que fa a la
informació dels alumnes sobre la realitat del sector a Catalunya.

2.2.4 Sistema d’elaboració del Pla d’Estudis:
Breu explicació sobre com els diferents agents citats en el punt 2.2.3 (interns i
externs) han intervingut en la realització del Pla d’Estudis d’Eòlia:
La Comissió d’elaboració del Pla d’Estudis, com hem esmentat, s’ha
encarregat de donar estructura formal a la memòria i de marcar les directrius en
relació a l’estructura de crèdits, competències i tota la resta d’elements rectors
que conformen el procés de Bolonya. La comissió responsable s’ha encarregat
doncs, en definitiva, de cohesionar formalment els continguts que han arribat
de cadascun dels departaments d’Eòlia.
De manera més específica, per al desenvolupament del Pla d’Estudis de
l’Especialitat d’Interpretació, s’ha comptat amb la participació directe dels
departaments de Direcció i dramatúrgia, del de Música, del de Cant, del de
Cos, del d’Expressió Oral i del d’Interpretació, que han vinculat alhora al
professorat dels departaments respectius en funció de les necessitats
específiques de cada àrea docent. Per a l’elaboració del Pla d’Estudis de
Direcció Escènica i Dramatúrgia s’ha implicat al Departament d’Interpretació,
al de Música i al de Direcció i Dramatúrgia, que regeix l’especialitat.
Els Caps de Departament de cada àrea s’han encarregat de definir les
matèries i les assignatures vinculades a la seva branca de coneixement. Això
significa que s’han encarregat directament de la redacció final dels resums de
continguts, de la formulació de l’adquisició de conceptes, de l’assignació de
competències generals, transversals i específiques, d’establir les metodologies
de treball, de formular els requisits previs, i els sistemes d’avaluació de les
Fitxes de Matèries.
El professorat ha intervingut en la definició més exhaustiva del Pla Docent,
és a dir: s’ha encarregat directament de la redacció final dels resums de
continguts, de la formulació de l’adquisició de conceptes, de l’assignació de
competències específiques, d’establir les metodologies de treball, de formular
els requisits previs, els sistemes d’avaluació amb les seves ponderacions i les
bibliografies de les Fitxes de les Assignatures.
En aquest sentit, la interrelació i el procés de fusió entre els tres nivells ha
estat constant:
 Comissió de Pla d’Estudis (pel que fa a la memòria i a les línies
rectores)
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 Caps de Departament (en la visualització, confecció i disseny de
matèries).
 Professorat (en la composició i definició conceptual de les
assignatures).
Ens trobem davant d’un procés complex que ha de conjugar alhora molts
elements formals i de significació, i que vol basar la seva línia d’acció en la
filosofia de centre mentre es respecten tots els requisits normatius que
determina la legislació vigent. D’aquí que el treball en paral·lel i en
retroalimentació constant entre aquests tres nivells és essencial per arribar a
donar un resultat satisfactori. Els Caps de Departament no podrien formular les
matèries associades a les seves àrees sense saber els requisits globals del títol
i sense la col·laboració posterior dels seu professorat. Una Comissió de Pla
d’Estudis isolada no podria formular un Pla d’Estudis realista i realitzable sense
el desenvolupament pràctic dels Caps de Departament ni del professorat. I el
professorat, com a col·lectiu, no podria idear un títol ni la visualització d’unes
matèries de Pla d’Estudis sense els altres dos nivells d’acció esmentats. Per
tant, el procés de creació del Pla d’Estudis té un doble moviment de reflexió; o
dit d’una altra manera, s’ha realitzat dues vegades com a procés complet de
pensament: una primera vegada de la globalitat al concret i una segona vegada
del concret a la globalitat.
Això significa que en una primera instància la Comissió de Pla d’Estudis va
marcar unes directrius en funció de la idea de centre i del Decret. I que els
caps de Departament les van desenvolupar en funció a les idees formals que
se’ls proposaven, de la seva experiència en el centre, i del feedback amb el
professorat amb la seva pròpia experiència docent i professional adquirides. En
tercera instància, el professorat va executar una primera visualització i
definició de Pla Docent (assignatures) per posar a prova la consistència de la
proposta de matèries del Pla d’Estudis i com aquestes garantien un
desenvolupament orgànic i coherent dels aprenentatges (i les competències)
que se li atribueixen al títol de cadascuna de les especialitats.
Si parlem d’un procés de reflexió en dues direccions en la gènesis del Pla
d’Estudis és perquè un cop realitzat aquest primer procés descendent i
indispensable que va dels objectius globals i formals als objectius més petits de
les assignatures, es van escoltar les necessitats particulars i específiques de
les assignatures i es va fer la revisió inversa del procés. És a dir, si la realitat
d’una assignatura ha de, per exemple, modificar (o enriquir) la metodologia
general d’una matèria, o els seus sistemes d’avaluació, o la seva estructura
semestral o anual o altres aspectes, de fons o de forma, com és l’atribució de
competències, o com és l’assignació d’aprenentatges, doncs ho fa. O sigui que
un cop establertes les bases generals, s’han tornat a reobrir els debats (quan
ha calgut els debats generals) si l’anàlisi del detall ens oferia dubtes raonables
de l’organització global dels ensenyaments.
Malgrat tot, trets generals del Pla d’Estudis com la interacció entre les
especialitats, el perfil professional dels estudis, o el caire pràctic de l’orientació
de les matèries han estat suggerits ja en primera instància per la Comissió de
Pla d’Estudis que ha format també, durant anys i en àmbits diferents, part de
l’equip docent del centre.
Per això, aquestes propostes de fitxes de matèries i d’assignatures han estat
supervisades també en la seva totalitat i de manera íntegre per la Comissió
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d’elaboració del Pla d’Estudis que s’ha encarregat de fer tantes esmenes i
recomanacions formals i de fons com ha estat necessari en cada cas per
ajustar els objectius als requeriments oficials que se’ns demanen, sense perdre
alhora la nostra identitat de centre.
Parlem, en el cas d’Eòlia, d’una formulació d’un pla d’estudis que s’inspira
filosòficament i a nivell d’objectius globals en els Plans d’Estudis que han estat
signe distintiu d’Eòlia des de la seva fundació al 2000, però que s’han pogut
renovar i redefinir amb total llibertat en funció dels requeriments i els criteris
d’exigència que marca el Decret en funció de les directrius del Pla de Bolonya.
També és important esmentar que, atesa ja la nostra experiència en el
desenvolupament dels plans de l’escola sueprior, estem en condicions de dir
que el Pla de Bolonya s’adapta d’una manera especialment adequada a les
necessitats i exigències dels ensenyaments artístics d’art dramàtic. I que més
enllà de qualsevol altre consideració, ajuda a aquests estudis a consolidar la
cohesió del projecte superior d’ensenyaments i a conferir-li el rang d’estudis
universitaris. Aquesta ha estat ja des del començament una de les principals
conclusions de la Comissió d’elaboració del Pla d’Estudis d’Eòlia. Per tant,
des del començament s’ha treballat completament a favor d’aquesta
transformació en tots els àmbits docents i organitzatius del centre.
Pel que fa a les referències internacionals, podem esmentar que han tingut una
influència directa en l’elaboració dels continguts del Pla d’Estudis, ja que moltes
de les tècniques de Cos, de Veu, de Cant o de filosofia de la Interpretació a les
quals fem esment en la relació d’influències externes (punt 2.2.3 Sistemes de
consulta externs) s’han implantat al Pla d’Estudis de l’Escola Superior. Per
tant, la seva repercussió i rellevància en el nostre procés és indubtable i
representen un valor actiu. En alguns dels casos (com el del Voice Craft, o el
Fitzmaurice Vicework) s’ha parlat amb els especialistes de nou, i en altres
casos ja s’havia fet, sobre el rendiment d’aquestes tècniques en l’àmbit
universitari en graus d’art dramàtic a Anglaterra o als Estatus Units; on
aquestes tècniques han estat aplicades amb garanties i estan ja plenament
identificades amb els centres on es practiquen.
Per altra banda, també és important remarcar com la participació en el projecte
de professionals de les arts escèniques i de la cultura d’alt nivell professional a
Catalunya (com són els esmentats al punt 2.2.3 a). La participació dels que
en aquests moments estan en actiu en el projecte pedagògic d’Eòlia ha estat
lògicament més directe en l’àmbit del professorat. I altres persones
professionals han deixat ja el seu segell en trets específics del programa en el
treball tècnic del text en la interpretació, en el concepte dels cursos amb alt
component pràctic o en la voluntat de reinterpretar i contemporanitzar els
clàssics com Shakespeare, Beckett, o Txèkhov com a eina pedagògica i de
creixement per l’actor.
Hi ha altres aspectes en la memòria que han estat responsabilitat directe dels
membres de la comissió que, malgrat que han treballat habitualment en equip
en els trams inicials i finals del desenvolupament de tots i cadascun dels
processos, han realitzat tasques assumit responsabilitats de coordinació
d’apartats específics de la memòria. Així doncs, per exemple, la cap d’estudis
ha assumit el lideratge de la reflexió sobre espais i infraestructures (punt 7
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sobre Recursos Materials i Serveis de la memòria), a partir del diàleg amb
els caps de departament, el professorat, l’alumnat, i els responsables de
l’escola encarregats del manteniment i els serveis. Sots direcció ha assumit la
visualització del professorat (punt 6 sobre el Personal Acadèmic) i la seva
evolució, vinculat òbviament a la reflexió dels caps de departament del centre
en el que respecta al futur desenvolupament del projecte d’Escola Superior. Els
caps de departament d’Interpretació i Dramatúrgia i Direcció, han estat els
encarregats de liderar la idea del perfil professional i docent de centre per les
titulacions de cada especialitat, i han marcat les línies rectores i el punt de
partida als altres departaments i professorat vinculats i s’han retroalimentat de
la mateixa manera de les opinions dels participants als claustres de
departament i als claustres interdepartamentals.
En la definició de processos específics com el PAT (Pla d’Acció Tutorial) s’ha
utilitzat l’experiència de tota la comunitat acadèmica, incloent els exalumnes,
però també de Secretaria i de l’Area de Relacions Públiques, que fa arribar el
Pla d’Acció Tutorial com a eina d’orientació professional fins i tot als instituts.
D’altra banda, per exemple, per establir el potencial de les vinculacions
professionals amb el sector professional de les arts escèniques, i de la idoneïtat
de les Pràctiques Externes i d’altres elements de reflexió generals s’ha comptat
amb el Departament de Promoció de l’Estudiant, amb exalumnes, i amb
estudiants en actiu al centre, amb el professorat i amb els agents externs a
Eòlia.
Cadascun dels apartats de la memòria ha tingut els seus participants
específics; en definitiva, el màxim de participants que s’ha cregut oportú en
cada cas de cara a generar un espai de reflexió divers i ric, que pogués donar
els millors resultats; però sense involucrar mai a aquells participants que no
fossin rellevants en la reflexió específica.
Per pensar i formular un projecte de centre d’una complexitat com aquest, és
imprescindible construir un sistema de reflexió, comunicació i supervisió
coherents i sostenibles. És a dir, de la mateixa manera que els processos de
supervisió de la qualitat no han d’anar mai en contra de la mateixa qualitat; en
aquest cas, els processos de reflexió sempre han de servir per construir i per
millorar en tots els àmbits: en el docent, en l’organitzatiu i de gestió, i el dels
objectius generals del centre en relació al seu sector professional. Pensar el
Pla d’Estudis representa reestructurar, reinventar i posar a prova tota la
definició i el funcionament del centre, des de la seva peça més petita a la peça
més gran. Però el major repte no és arribar a una formulació satisfactòria
d’aquesta definició, sinó convertir el procés de desplegament dels estudis en un
procés de creixement i de millora constants. El diàleg entre els diferents
estaments no pot ser mai tan sols una eina fundacional en els projectes de llarg
recorregut, sinó que hauria de ser una constant vertebradora en la vocació de
desenvolupament d’un centre que vol fomentar la creació i el creixent
intel·lectual i humà de tots aquells que hi confiïn una part del seu futur.

3. OBJECTIUS I COMPETÈNCIES DEL TÍTOL
3.1 Objectius i competències del títol
3.1.1 Objectius generals del títol
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Els ensenyaments artístics de titulació superior en Art dramàtic tindran com
objectiu generar la formació qualificada de professionals en els àmbits de la
Interpretació, la Direcció escènica i la Dramatúrgia i en aquelles àrees de
coneixement i investigació vinculades a elles.
El perfil del titulat superior en Art Dramàtic correspon al d’un professional
qualificat que ha assolit la maduresa i la formació tècnica i humanística
necessàries per a realitzar de manera plena l’opció professional més adequada
a les seves capacitats i interessos, mitjançant el desenvolupament de les
competències comunes als estudis d’Art Dramàtic i a la corresponent
especialitat.
3.1.2 Competències generals, transversals i específiques exigibles per
atorgar el títol
Les competències emprades per elaborar els graus de les dues especialitats
han estat literalment extretes i traduïdes del Reial Decret 630/2010, del 14 de
maig, pel qual el Ministeri d’Educació regula el contingut bàsic dels
ensenyaments artístics superiors de Grau en Art Dramàtic. I no se n’ha afegit
de noves.
3.2 Llistat de competències transversals.
En finalitzar els seus estudis els Graduats/des en Art Dramàtic han de posseir
les següents competències transversals (T):
T-01 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del
treball que es realitza.
T-04 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
T-05 Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l’àmbit del
desenvolupament professional.
T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en
equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-09 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos
culturals diversos.
T-10 Liderar i gestionar grups de treball.
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T-11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en
l’apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.
T-12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i
artístics i als avenços que es produeixen en l’àmbit professional, i seleccionar
els camins adequats de formació continuada.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees
i solucions viables.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
T-16 Fer ús del mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat vers el
patrimoni cultural i mediambiental.
T-17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilitat social de la
importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la
seva capacitat de generar valors significatius.
3.3 Llistat de competències generals.
En finalitzar els seus estudis els Graduats/des en Art Dramàtic han de posseir
les següents competències generals (G):
G-01 Fomentar l'autonomia i autoregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes; mostrant independència en la recollida,
anàlisi, i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i
arguments d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i
organitzar-se en els processos creatius.
G-02 Comprendre psicològicament i empatitzar per entendre i sentir les vides,
situacions i personalitats alienes, utilitzant de manera eficaç les seves
capacitats d'imaginació, intuïció, intel·ligència emocional i pensament creatiu
per la solució de problemes; desenvolupant la seva habilitat per a pensar i
treballar amb flexibilitat, adaptant-se als altres i a les circumstàncies canviants
de la feina, així com la consciència i l'ús saludable del propi cos i de l'equilibri
necessari per a respondre als requisits psicològics associats a l'espectacle.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que
persegueix.
G-04 Comunicar, mostrant la capacitat suficient de negociació i organització de
la feina en grup, la integració en contextos culturals diversos i l'ús de noves
tecnologies.
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G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat, responsabilitat i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de
manera equilibrada l'èxit social.
3.4 Llistat de competències específiques d’ambdues especialitats.
En finalitzar els seus estudis els Graduats/des en Art Dramàtic en
l'especialitatde Direcció Escènica i Dramatúrgia han de posseir les següents
competències específiques (EDD):
E.DD-01 Concebre propostes escèniques que fonamenten l'espectacle,
generant i analitzant conceptes, textos i imatges i valorant les seves propietats
representatives i la seva qualitat estètica.
E.DD-02 Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els coneixements
estètics i tècnics necessaris sobre els diversos llenguatges que participen en la
representació.
E.DD-03 Planificar i conduir el procés general de creació de l'espectacle,
aplicant la metodologia de treball pertinent.
E.DD-04 Investigar per a concebre i fonamentar el procés creatiu personal, tant
en allò referent a la metodologia de treball com a la renovació estètica.
E.DD-05 Estudiar el fet escènic a partir de diferents mètodes.
En finalitzar els seus estudis els Graduats/des en Art Dramàtic en l'especialitat
d’Interpretació han de posseir les següents competències específiques (E.I):
E.I-01 Investigar els recursos tècnics, expressius i creatius necessaris per a la
maduració constant de l’instrument de l’intèrpret i el desenvolupament holístic
de les seves habilitats per a la interpretació escènica.
E.I-02 Dominar el procés de creació de personatges, conflictes, situacions i
diferents realitats escèniques, mitjançant l’aplicació dels propis registres
interpretatius. I interaccionar amb els diferents llenguatges escènics de manera
que de la fusió dels elements amb l’intèrpret n’esdevingui un tot comunicatiu
coherent, significant i creatiu.
E.I-03 Interaccionar amb la resta de llenguatges tècnics i audiovisuals i dominar
els recursos que permeten adaptar la tècnica interpretativa escènica de
l’intèrpret a les necessitats tècniques i artístiques de la televisió i el cinema a
partir d’una varietat de recursos estètics.
E.I-04 Domini en l’aplicació dels recursos tècnics, expressius i creatius en la
veu de l’intèrpret, en el desenvolupament i la creació globals de la partitura
escènica, amb la finalitat d’interpretar una partitura musical en un ventall divers
d’estètiques de repertori.
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4. ACCÉS I ADMISSIÓ D’ESTUDIANTS
4.1 Sistemes d’informació prèvia a la matriculació i procediments accessibles
d’acollida i orientació als estudiants de nou ingrés per facilitar la seva
incorporació al Centre
Escollir l’ensenyament universitari que més s’adapti a les aptituds personals i la
universitat on es vol cursar és una decisió molt important. En el cas dels
ensenyaments artístics relacionats amb les arts escèniques, malauradament
l’alumne (fins ara) en el nostre país no ha tingut opcions estètiques per triar.
Eòlia proporciona tota la informació necessària per als futurs estudiants per a
què coneguin en profunditat el seu projecte. Per aquesta raó, es proposen tota
una sèrie d’activitats teòriques i pràctiques que donen a conèixer els nostres
ensenyaments, i el funcionament de la dinàmica interna de treball, així com els
objectius professionals de l’escola superior:

SISTEMES D’INFORMACIÓ PRÈVIA A LA MATRICULACIÓ:
• Presentació d’ensenyaments a Eòlia: l’escola resta a la disposició dels
centres de secundària, de batxillerat i de cicles formatius, per oferir -en
qualsevol moment de l’any- visites guiades de grup i sessions explicatives
relacionades amb les característiques específiques dels ensenyaments que
ofereix.
• Activitats pràctiques i formatives: activitats especials per facilitar la
participació dels alumnes de secundària en tallers, laboratoris i cursos en què
puguin obtenir un coneixement pràctic dels diferents ensenyaments que
s’imparteixen a Eòlia. Aquestes activitats són sempre adreçades als joves i
adolescents i coordinades des del Planter d’Eòlia en el seu departament
anomenat Platea, que aglutina les activitats de tots els joves entre 15 i 18 anys.
• Jornades de portes obertes: jornades organitzades per Eòlia al final de cada
semestre amb les quals es pretén oferir una visió global dels ensenyaments
que imparteix i dels serveis i les instal·lacions de què es pot gaudir com a
estudiant del centre, incloent la presència com a públic a tallers, classes
obertes i altres presentacions de seminaris intensius que tinguin la mostra en
concepte de sessió oberta com a part del seu recorregut.
• Recursos online: la informació sobre l’oferta acadèmica i el funcionament
d’Eòlia en relació a les proves d’accés també podrà ser consultada al web del
centre i serà de lliure lectura per a tot el públic. Sovint és aquest el primer
contacte de l’estudiant amb el centre, i cal que tota la informació pràctica i
pedagògica global ja estigui al seu abast per poder valorar l’interès que li
genera la proposta acadèmica que se li ofereix així com la dimensió del
projecte.
• Tutories personalitzades d’orientació: els aspirants interessats en realitzar
la prova d’accés sempre poden passar per una entrevista individual prèvia
EÒLIA ESAD_Memòria de Verificació del Títol Superior en Art Darmàrtic

36

d’orientació acadèmica per part d’un dels professionals del departament
d’administració o gestió acadèmica d’Eòlia. Aquestes entrevistes, que
esdevenen ja tutories prèvies a les proves d’accés, són tant per informar
l’alumne del tipus d’especialitat per la qual s’està interessant com per fer una
primera avaluació del perfil i currículum de l’estudiant i del potencial que se li
pressuposa de cara a superar les proves específiques d’accés a primer curs.
L’interessat sempre ha d’omplir un formulari d’orientació acadèmica per aportar
informació específica del seu perfil al centre, així com el seu currículum en
l’àmbit acadèmic i en l’artístic (en cas que tingui experiència artística anterior).
Aquest material ha de ser entregat en aquesta primera tutoria d’orientació
acadèmica prèvia a la matriculació a les proves d’accés.

PROCEDIMENTS ACCESSIBLES D’ACOLLIDA:
Un dels objectius prioritaris d’Eòlia és facilitar l’estada dels estudiants que
s’incorporen al context dels seus estudis. Contínuament es dissenyen activitats
amb la finalitat d’aconseguir una bona integració i adaptació a aquest nou
entorn educatiu:
• Jornades informatives i de benvinguda: sessions organitzades pel centre i
adreçades als estudiants que es matriculen a Eòlia per primera vegada.
Aquestes sessions permeten de conèixer de primera mà el funcionament del
nou centre d’estudis i els tràmits necessaris per formalitzar la matrícula.
• Acollida lingüística: xerrada de presentació general de l’ús de les llengües a
Eòlia, els recursos, els cursos d’àmbit oficial i les activitats per a estudiants
procedents d’algun lloc de fora de l’àmbit lingüístic català.
• Recursos online: la informació sobre l’oferta acadèmica permanent, els plans
d’estudi, els continguts de les assignatures i així com el funcionament d’Eòlia
en relació a les proves d’accés també podrà ser consultada al web del centre i
serà de lliure lectura per a tot el públic.
• Personal de secretaria: Eòlia també compta amb un personal de secretaria
especialitzat en l’atenció al públic i coneixedor de l’estructura pedagògica del
centre en els àmbits que li escauen de cara a informar l’alumne ja matriculat
com a la persona interessada que tot just acaba d’arribar a les instal·lacions.
4.2 Criteris d’admissió i proves d’accés
4.2.1 Perfil d’accés del futur estudiant d’Interpretació i de Direcció
Escènica i Dramatúrgia.
a)

El perfil d’accés.
El perfil ideal per a l’aspirant a les proves d’accés és bastant àmpli i
pot estar obert a diversos perfils i característiques donat el caire
creatiu d’una formació basada en la diferència i en la singularitat dels
aspirants. No obstant, hi ha una sèrie de característiques tipus que es
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valoren a l’hora d’establir la idoneïtat del perfil d’accés, i ens porten a
una sèrie de reflexions temàtiques:











Edat: El perfil d’edat a les dues especialitats és variable. No es
considera l’edat com un tret diferencial que dificulti o faciliti
l’ingrés, ni en positiu ni en negatiu. Però es cosidera un tret
distintiu positiu la varietat d’edats en els aspirants a les dues
especialitats. Malgrat tot, sovint els aspirants a l’especialitat de
Direcció Escènica i Dramatúrgia, tenen un perfil d’edat superior
als d’Interpretació. No obstant, aquest fet no seria mai un criteri
discriminatiu.
Experiència: Pot ser interessant tenir a les classes
simultàniament estudiants d’experiècies diferenciades; tant
aquells que tenen una formació o experiència prèvies, com
aquells que sense tenir experiència artística tangible mostrin unes
qualitats bàsiques positives per a l’aprenentatge de la formació.
Sensibilitat artística i originalitat: És valorarà com a tret
diferencial positiu la sensibilitat artística potencial dels aspirants i
la seva originalitat més que no pas la seva experiència en
formacions prèvies en les dues especialitats.
Sensibilitat intel.lectual: Es valorarà també, a part dels
coneixements intel.lctuals i la preparació cultural, la sensibilitat
intel.lectual que mostrin els participants a les proves d’accés.
Qualitats per al treball en equip: Es valora positivament per a
l’èxit de la realització dels estudis que l’estudiant tingui qualitats i
capacitats comunicatives per a establir el diàleg i realitzar feina en
equip.
Estudis previs: En les dues especialitats és imprescindible que
els estudiants hagin cursat segon de Batxillerat o tinguin una
titulació d’accés a estudis superiors o universitaris equivalent
avalada o homologable per la Generalitat de Catalunya.

4.2.2 Via d’accés
L’accés als Ensenyaments Artístics Superiors d’Art Dramàtic es fa a través
d’una prova d’accés específica d’acord amb l’establert a l’article 55.2 de la Llei
Orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’Educació.
4.2.3 Prova d’accés
Els centre realitzarà la prova d’accés i efectuarà el procés d’admissió seguint el
que estableix la RESOLUCIÓ corresponent, publicada anualment al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
4.2.4 Descripció succinta de la Prova
a) Prova de les dues especialitats: Interpretació i Direcció escènica i
Dramatúrgia
Tant en l’especialitat d’Interpretació com en la de Direcció escènica i
Dramatúrgia, la prova d’accés consta de dues parts: A i B. Cada part computa
EÒLIA ESAD_Memòria de Verificació del Títol Superior en Art Darmàrtic

38

el 50% de la qualificació final. La part A consta d'un Bloc comú : A1, amb dos
exercicis i un Bloc d'especialitat : A2, amb un nombre variable d'exercicis
segons l’especialitat. Per tal d'obtenir la nota global de la part A, caldrà superar
cadascun dels dos blocs A1 i A2. La part B consta d'un nombre variable
d'exercicis segons l'especialitat. Cal superar ambdues parts de la prova per
tenir accés als Estudis Superiors d’Art Dramàtic.
4.2.5 Dades estadístiques del nombre d’alumnes admesos en anys acadèmics
anteriors.
Atès que Eòlia Escola supeiror d’Art Dramàtic ha començat a impartir
Ensenyament superior (en les especialitats d’Interpretació i de direcció
escènica i Dramatúrgia) en el curs acadèmic 2012-13, només podem aportar
les dades estadístiques d’aquest any acadèmic.
Prova de juny 2012

Especialitat
Interpretació
Direcció escènica i
Dramatúrgia

Sol·licituds

Presentats

Admesos

Matriculats

25

23

22

22

6

6

6

6

Prova de setembre 2012

Sol·licituds

Presentats

Admesos

Matriculats

Interpretació

Especialitat

5

5

2

2

Direcció escènica i
Dramatúrgia

3

3

3

1

4.3 Sistemes de suport i orientació dels estudiants un cop matriculats
Un cop els estudiants estiguin matriculats i iniciïn els seus estudis a l’Escola
Superior d’Art Dramàtic, cal preveure unes accions per orientar els estudiants al
llarg de la seva estada al centre, sobretot pensant en l’acollida de primer curs.
S’ha de contemplar un seguiment personalitzat i un pla d’acció tutorial que ha
d’incloure totes les accions d’orientació i suport fins la finalització dels estudis.
Caldrà estructurar els canals d’informació permanent com ara la web (que no
només ha de ser una font d’informació per els possibles aspirants, sinó també
per els estudiants matriculats durant tota la carrera).
Així mateix també cal tenir presents els casos dels estudiants amb necessitats
específiques, marcant unes actuacions concretes en cada cas.
• Pla d’Acció Tutorial (PAT):
entrevista individual (o tutoria)
professionals del departament
qualsevol dubte que puguin tenir
de l’escola superior.

els aspirants admesos poden realitzar una
prèvia d’orientació acadèmica amb un dels
de Gestió Acadèmica d’Eòlia per resoldre
al respecte de la seva adaptació a l’estructura

Per altra banda, la incorporació de la tutoria com una funció docent és un
procés bàsic en el marc de l’espai europeu d’educació superior.
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Eòlia té professors tutors que, a més de complir amb la tasca de transmissió de
coneixements, ajuden de manera personalitzada a l’adaptació a les dinàmiques
de l’escola superior, a aprofitar els recursos que ofereix el centre, a millorar el
rendiment acadèmic, a seleccionar les assignatures més adequades i també a
preparar els alumnes per a la inserció professional.
Aquests professors tutors contribueixen a una educació global dirigida a
impulsar el desenvolupament integral de l’alumnat en una dimensió
intel·lectual, afectiva, personal i social. L’ajut a l’alumnat és essencial per
elaborar i revisar les seves aspiracions acadèmiques, professionals i personals.
L’actuació del professor tutor esdevé convenient a efectes d’aprofitar el període
de formació de l’alumnat per brindar-li una atenció personalitzada ajustada a
les circumstàncies, necessitats i característiques del tipus d’alumnat que li
permeti d’assentar les bases del seu aprenentatge al llarg del temps.
Al llarg del curs estan programades diverses reunions del tutor/ra amb els
alumnes.
• Presentació del curs: el primer dia del curs dels grups de les assignatures
que aglutinen tots els alumnes es dedica la primera part de la classe a
presentar l’equip de direcció i de secretaria acadèmica i a explicar a grans trets
el que s’espera dels alumnes, els serveis i recursos a l’abast, així com els
canals d’informació a recórrer en cas que l’alumne tingui dubtes. Es presenta
l’organigrama pedagògic del centre i se’ls informa del concepte de tutoria
continuada; així com de les activitats anuals generals que impliquen tota la
comunitat d’estudiants i de la filosofia d’experimentació i intercanvi associada
als estudis d’art dramàtic.
• Tutoria grupal: trobada que fa el professor o tutor amb el grup tutoritzat per
tractar els temes que més preocupen i que han sorgit en les tutories individuals
o arran de les iniciatives dels delegats de classe, i donar la informació
necessària al respecte.
• Consulta web: Els alumnes poden utilitzar la web del centre com a eina
dinàmica de consulta constant sobre els elements estructurals bàsics,
organitzatius i de funcionament de l’escola superior:
• Guia de l’Estudiant
• Plans d’estudis.
• Pla docent.
• Normativa acadèmica.
• Normativa general.
• Reglament de Règim Intern.
• Organigrama i càrrecs.
• Assignatures i temaris. Oferta d’optatives i itineraris futurs.
• Tutories.
• Serveis del centre.
• Disponibilitat aulari, servei biblioteca, espais específics i comuns.

EÒLIA ESAD_Memòria de Verificació del Títol Superior en Art Darmàrtic

40

• Calendari de curs: inici de classes, avaluacions, dies festius, canvis de tram
pedagògic, consells escolars i claustres, períodes d’exàmens i recuperacions,
vacances, presentacions projectes finals.
• Horaris acadèmics.
• Intercanvis internacionals.

4.4 Reconeixement i transferència de crèdits: sistema proposat pel Centre
El reconeixement i la transferència de crèdits es farà segons els criteris
d’interpretació del R.D 1618 proposats pel Departament d’Ensenyament. I en
tots els casos, el centre complirà la Resolució ENS/2869/2011, de 21 de
novembre.
1. Reconeixement de crèdits obtinguts a graus universitaris oficials
espanyols.
Es pot reconèixer un màxim del 60% dels crèdits del títol que es pretén cursar
(art 6.3).
Si el grau universitari apareix com de relació directa a l’annex 2.1:
Títol complet: mínim 36 crèdits ECTS. (art 4.2 i annex 1).
Títol no complet: Proporcionalitat a partir de les competències assolides.
Si no apareix a l’annex 2.1:
En funció de les competències assolides (No hi ha mínim).
2. Reconeixement de crèdits
estrangers pertanyents a l’EEES.

obtinguts

a

ensenyaments

oficials

En funció de les competències assolides (No hi ha mínim ni màxim). No es pot
reconèixer la totalitat dels crèdits que es pretén cursar (art. 6.1).
No es pot reconèixer el treball final.
3. Reconeixement de crèdits obtinguts a ensenyaments oficials espanyols
o estrangers anteriors a l’EEES o de fora de EEES.
Els centres envien la seva petició corresponent al Departament d’Ensenyament
(Punt 2 de la Resolució ENS/2869/2011).
4. Reconeixement de crèdits obtinguts en cicles d’arts plàstiques i
disseny.
Només titulats:
Mínim 30 crèdits si apareix a l’annex 2.f. No hi ha màxim, però s’ha de justificar
en funció de les competències assolides. En funció de les competències
assolides si no apareix a l’annex.
5. Reconeixement de crèdits obtinguts en cicles formatius de formació
professional.
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Només titulats:
Mínim 30 crèdits si apareix a l’annex 2.e. No hi ha màxim, però s’ha de justificar
en funció de les competències assolides. En funció de les competències
assolides si no apareix a l’annex.
6. Reconeixement de crèdits per participació en activitats específiques.
Màxim 6 crèdits.
Els estudiants poden obtenir el reconeixement per activitats culturals,
esportives, solidàries i de participació. Ja siguin vinculades o no vinculades al
centre.
Pel que respecta a les activitats a Eòlia es comptabilitzarà com a activitat
susceptible de reconeixement de crèdits per participació tota activitat vinculada
als actes benèfics d’Eòlia, així com qualsevol altre iniciativa pròpia dels
estudiants que dinamitzi el centre a nivell cultural i fomenti la interacció entre
els alumnes i la difusió de les arts escèniques al mateix centre. La quantificació
del reconeixement de crèdits es valorarà en funció de les hores dedicades a
l’activitat específica, en funció de la mateixa ratio dels crèdits ECTS. (25h/c.).
També es valorarà la participació dels estudiants com a suport en altres
activitats culturals extraordinàries organitzades pel centre. (Concursos,
jornades culturals, seguiment excepcional de processos creatius fora dels plans
d’estudis, etc.)
Pel que fa a les activitats externes al centre, donat que la quantificació del
temps és més complexe que en les que tenen lloc a Eòlia, caldrà que l’entitat
)pública o privada) en la qual s’han portat a terme les esmentades activitats,
certifiqui les tasques i les hores totals de participació de l’estudiant en la seva
seu amb una descripció oficial de l’activitat.
Eòlia valorarà de forma favorable les activitats relacionades amb l’àmbit de les
activitats benèfiques i de participació cultural en les quals l’estudiant s’hagi
implicat.
7. Validació per experiència laboral o estudis no oficials.
Màxim 15% de la titulació.
Criteris amb els quals el centre presentarà la proposta de validació a la Direcció
General.
* Activitat professional de l’aspirant:
Es valorarà tota activitat relacionada amb l’àmbit professional de
les arts escèniques. Es tindrà en compte l’especialitat professional
de l’aspirant de cara a que el reconeixement de crèdits es
relacioni amb unes matèries i/o assignatures determinades de
l’àrea d’influència de la seva experiència. I que així, la seva
evolució sigui el més equilibrada possible en el context del Pla
d’Estudis.
El professional-aspirant, no obstant, haurà de passar les proves
d’Accés com qualsevol altre aspirant, de manera que es tindrà en
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compte també el seu rendiment a les proves per decidir en quina
part del pla d’estudis té efecte el reconeixement.
Per optar a aquest reconeixement l’aspirant ha de presentar el
seu currículum professional artístic i documentació referent a la
veracitat d’aquesta informació (programes de mà, links web, DVD,
etc...) que permetin al centre valorar tantmateix les qualitats
específiques del treball previ que ha realitzat.
Aquest reconeixement es podrà aplicar en la part proporcional del
primer curs o en matèries específiques d’altres cursos que el
centre cregui oportú.
Aquesta possibilitat de reconeixement es valorarà positivament
sempre que l’estudiant pugui acreditar un mínim de quatre
participacions en produccions professionals, que entenem que
cobreixen, amb escreix, la ponderació d’hores que l’estudiant se li
reconeixerien en el Pla d’Estudis si s’arribés al màxim del 15%
permès de la totalitat.
* Estudis no oficials.
De cara al reconeixement d’altres experiències pedagògiques en
Art Dramàtic no oficials, com a equiparables al pla d’estudis
d’Eòlia, cal ser curosos. Sempre ens basarem en l’anàlisi d’una
sèrie de requisits de qualitat per executar aquest reconeixement. I
seran contrastats, cas a cas, de manera individualitzada per la
mateixa comissió de proves d’accés. Per altra banda, la valoració
positiva a la prova d’accés serà, un cop més, determinant per
poder activar el valor potencial d’uns estudis no oficials en la
projecció futura de l’aspirant a Eòlia.
En primer lloc, en cas que l’estudiant no tingui experiència
professional, i la seva experiència es limiti tan sols en l’àmbit
d’uns estudis no oficials, es demanarà que aquests estudis hagin
estat cursats de manera completa i amb èxit. Fet pel qual,
l’estudiant haurà de presentar un certificat compulsat pel centre de
procedència, on es facin constar totes les assignatures i hores
cursades, totes les seves qualificacions en els anys d’estudi, així
com una explicació de quin és el pefil professional per el qual és
reconegut el centre en qüestió.
Aquest reconeixement de crèdits podrà realitzar-se de manera
més directe i més específica amb tots els exalumnes d’Eòlia que
hagin acabat els estudis no oficials (sense estar inserits al món
professional) o als que no els hagin cursat de manera completa
els estudis (però que hagin trobat ja encaix al món professional).
Cal tenir en compte que Eòlia ha llicenciat, des de la seva
funcació al 2000, un total de 108 estudiants de quart que han
realitzat els estudis de formació de l’escola Lliure (no oficial) en la
seva totalitat. I molts d’ells serien uns candidats ideals a aquest
tipus de reconeixement de crèdits, donat el coneixement de
garantia de qualitat que lògicament, Eòlia té dels mateixos estudis
no oficials d’Eòlia que s’han estat oferint fins a el 2012, any en
que s’han iniciat els estudis superiors oficials, és total. I té una
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plena identificació de filosofia de fons amb els plans d’estudis
oficials.
En qualsevol dels dos casos de reconeixement de crèdits, ja sigui
per via d’experiència professional o bé per via d’experiència
pedagògica no reglada, Eòlia redactarà el seu propi informe
d’anàlisi i de proposta de reconeixement de crèdits i els trametrà a
la Direcció General d’Ensenyament, que tindrà la darrera paraula
respecte a la valoració final de l’expedient.

5. PLANIFICACIÓ DE LA TITULACIÓ
5.1 Estructura dels estudis i les corresponents especialitats
El projecte d’Eòlia com Escola Superior d’Art Dramàtic es fonamenta en la
creació de dues titulacions superiors d’especialitat que corresponen a dues de
les especialitats esmentades al Reial Decret 630/2010, del 14 de maig:
a) Especialitat DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA.
b) Especialitat INTERPRETACIÓ.
a)

L’especialitat de Direcció Escènica i Dramatúrgia està planificada per
oferir una formació completa a dramaturgs, autors dramàtics i a directors
d’escena, potenciant la concepció del dramaturg com algú coneixedor
del llenguatge de la posada en escena i l’escriptura dramàtica, i
fomentant una visió del director d’escena i l’autor dramàtic com algú que
-en essència- reuneix els coneixements d’un dramaturg.
Ja s’ha parlat en aquesta Memòria (punt 2 –Justificació del títol) del
triple perfil professional per al qual forma aquesta especialitat dels
estudis d’Art Dramàtic a Eòlia.
No obstant, de manera immediata, i inevitable, amb aquesta formació
s’està potenciant també la materialització d’un quart perfil –en aquest
cas, més polivalent- que és el d’autor/director. És a dir l’autor d’obres
dramàtiques que és capaç d’aspirar a l’excel·lència en la posada en
escena de les seves obres o dramatúrgies escèniques.
Malgrat tot, en el procés d’evolució dels alumnes, des del claustre de
professors caldrà tenir molt present que grans talents per a la
dramatúrgia i l’escriptura dramàtica no han d’esdevenir necessàriament
grans directors d’escena a llarg termini; i que els millors i més solvents
directors d’escena poden no haver estat cridats per a excel·lir en el
terreny de l’escriptura dramàtica. Així doncs, aquestes habilitats no
horitzontals no han de significar un perjudici en la seva valoració global
en el centre, sinó un tret que obligui a una avaluació sensible de les
seves qualitats.
L’objectiu final d’Eòlia és formar creadors capaços, intel.lectualment
preparats, i amb una bona capacitació pràctica. Aquest és l’objectiu final
de la formació. Pel component de llibertat intrínsec al propi concepte de
la creació teatral, entenem que la nostra missió de fons és posar les
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bases i donar eines per potenciar la creativitat dels creadors del futur.
Formar i guiar. No simplement constrènyer-los en unes estructures
formals que els facin perdre allò que tenen d’especial i de genuí: la seva
identitat creativa i la seva personalitat.
b)

Cal tenir en compte que (cita del punt 2.1; b de la memòria) “l’especialitat
d’Interpretació té dos mencions d’optativitat recomanades en el
desenvolupament dels seus quatre anys lectius: el primer any és comú a
tots els estudiants, però a partir de segon apareixen les mencions de
Musical i de Cinema i televisió pel que fa als recorreguts recomanats
de matèries i assignatures optatives.
D’aquesta manera, després d’ingressar al centre, l’alumne/a encara té
un any per (sota l’assessorament dels seus tutors i professors) poder
decidir quina de les dues mencions és la més adient d’acord amb les
seves condicions i la seva evolució.
Tanmateix, cal tenir en compte que el cos central d’assignatures
obligatòries en l’especialitat d’Interpretació forma a l’actor en l’itinerari
únic històricament anomenat “teatre de text”, amb una forta incidència de
base al treball de la veu cantada, fet que fa -com hem esmentat al punt
2, Justificació del títol- que no hi hagi un factor diferencial en els
recorreguts de menció d’optativitat de “Cinema i Televisió” o de “Musical”
a nivell d’assignatures obligatòries, sinó simplement en el recorregut de
les seves optatives.
Així doncs, la “menció de Cinema i Televisió” prepara tècnicament amb la càrrega lectiva de la seva matèria optativa- l’actor per enfrontarse també a la càmera amb garanties. I aconsegueix així ‘especialitzar’ la
seva especialitat d’Interpretació cap al terreny del mitjà audiovisual.
Per altra banda, “la menció de Musical” utilitza una matèria optativa
per preparar l’actor exhaustivament en el terreny del cant i de la
interpretació de cançons, assolint uns coneixements de música superiors
als de l’altre menció.
Eòlia, com Escola Superior, vol que els estudiants puguin cursar una
menció d’optativitat sòlida que els permeti aprofundir en diferents àmbits
professionals. D’aquí que el concepte d’assignatures optatives singui
absolutament vinculant pel que respecta a la decisió d’optar per una de
les dues mencions. Creiem en una especialització de l’especialitat que, a
partir d’una base coherent, permeti vertebrar un aprofondiment cap a
àrees professionals diverses que facin els estudiants més competitius en
els diferents àmbits del món professional.
La clau d’aquest aprofundiment que proposem es basa en la sinèrgia
implícita d’acumulació de coneixements entre les assignatures que
proposem a les dues branques optatives que vertebren les mencions
específiques. No obstant, aquesta idea de menció, no fa que l’estudiant
es desvïi de la base de la seva especialitat: l’excel·lència en la
interpretació teatral.”
L’estructura global dels estudis garanteixen a l’alumne/a que cursa el pla
complert la correspondència de 30 crèdits ECTS proporcionals per
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semestre durant els quatre anys d’estudis. Cada crèdit ECTS equival a
25 hores de càrrega de treball.
5.1.1 Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria.

a) Justificació crèdits DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA:
Crèdits per tipus de matèria
Crèdits de formació bàsica (FB)
Crèdits obligatoris d’especialitat (OB)
Crèdits Optatius (OT)
Crèdits Pràctiques externes
Crèdits treball de fi de carrera
CRÈDITS TOTALS

Nombre de Crèdits ECTS
22
185
12
6
15
240

Justificació de l’estructura de crèdits dels estudis de Direcció Escènica i
Dramatúrgia:
L’estructura proposada pel pla d’estudis de Direcció Escènica i Dramatúrgia té
presents els paràmetres del RD 630/2010 que regula els crèdits mínims que cal
aplicar a les matèries que proposa el Decret en el Pla d’Estudis de l’Especialitat
de Direcció Escènica i Dramatúrgia. Cal tenir en compte, malgrat tot, que la
nostra mirada específica sobre les matèries de “Dramatúrgia”, “Pràctiques
d’Escriptura Dramàtica” i de “Pràctiques d’Escenificació” gairebé duplica la
recomanació de mínims obligatòria del Decret. Però és precisament aquest fet
diferèncial el que fa possible dues de les apostes fonamenals de centre que
defineixen la singularitat dels estudis de Direcció Escènica i Dramatúrgia a
Eòlia:
Per una banda, l’aposta de centre sobre el triple perfil professional dels
estudiants de Direcció Escènica i Dramatúrgia (punt 2, apartat b, de la
Justificació del perfil pedagògic i professional de les especialitats) es
fonamenta en gran mesura en donar una importància especial durant els
estudis a la matèria desplegada sota el terme “Dramatúrgia”. És a dir, estem
parlant d’una matèria rectora pel que fa als coneixements que n’ha de treure
l’estudiant i, per tant, és l’artèria principal que nodreix de profunditat de reflexió
el perfil del dramaturg, però també el perfil del director escènic i el de l’autor
teatral.
La possibilitat d’alliberar amb caràcter optatiu algunes de les assignatures
agrupades en una matèria com Dramatúrgia per una conjuntura simplement
formal, no faria més que afeblir, en aquest cas, el pla d’estudis de l’especialitat,
rebaixar els seus pressupostos globals i també restar coherència al
desenvolupament del pla d’estudis en la seva voluntat de construir aquest perfil
triple de professional al qual ja ens hem referit.
Aquest nombre elevat de crèdits assignats a “Dramatúrgia”, òbviament,
compromet l’aparició d’altres assignatures Optatives, però a canvi garanteix un
desenvolupament equilibrat i coherent amb els objectius de la carrera, i ajuda a
consolidar la idea de “la dramatúrgia” com a fet diferencial de la carrera a Eòlia.
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Per altra banda, les matèries “Pràctiques d’Escriptura Dramàtica” i de
“Pràctiques d’Escenificació” tenen una representació de crèdits obligatoris
d’especialitat també considerable en el marc global de la carrera, més enllà de
la referència obligatòria de mínims que marca el decret. Però aquesta aposta
és també fonamental per materialitzar l’orientació pràctica que hem donat a
aquests estudis. Els estudiants reben de manera paral·lela l’ímput teòric, però
des del primer moment se’ls demana que explorin i que explotin les seves
qualitats innates per a la direcció escènica i per a l’escriptura dramàtica. És, en
el fons, la millor manera per a què posin a prova l’adquisició teòrica dels
coneixements abstractes que els aporten algunes assignatures. I és també la
millor manera per a què decobreixin on és el punt fort del seu perfil
professional. La pràctica fa, en aquest sentit, de col·lector cap a on es
dirigeixen tots els esforços globals de les altres assignatures i de les intuïcions
dels estudiants. I els obliga a convertir en eines actives allò que podrien arribar
a esdevenir tan sols conceptes passius i nocions generals o exercicis sobre
direcció i escriptura dramàtica.
Amb tot, la ràtio de crèdits entre matèries obligatòries i matèries optatives està
molt meditada, i respon al compromís de nodrir de significat els objectius del
perfil pedagògic que el centre planteja per a l’especialitat de Direcció Escènica i
Dramatúrgia.
*En aquesta especialitat, existeix la possibilitat d’obtenir un màxim de 6 crèdits
amb valor de matèria optativa a través del reconeixement d’activitats culturals,
esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. El centre
establirà un barem específic en cada cas en funció de l’activitat (com s’explica
al punt 4.4, apartat 6: Reconeixement de crèdits de participació en
activitats específiques).
b) Justificació crèdits INTERPRETACIÓ:
Crèdits per tipus de matèria
Crèdits de formació bàsica (FB)
Crèdits obligatoris d’especialitat (OB)
Crèdits Optatius (OT)
Crèdits treball de fi de carrera
CRÈDITS TOTALS

Nombre de Crèdits ECTS
22
170
33
15
240

Justificació de l’estructura de crèdits dels estudis d’Interpretació:
L’estructura proposada pel pla d’estudis d’Interpretació té present els
paràmetres del RD 630/2010 que regula els crèdits mínims que cal aplicar a les
matèries que proposa el Decret en el Pla d’Estudis de l’Especialitat
d’Interpretació.
Destaca en l’estructura de crèdits la menció d’optativitat que es vincula a
l’apartat OT (crèdits optatius). D’un total de 33 crèdits, 29 d’ells es recomana
que estiguin vinculats a les mencions d’optativitat (de musical o bé de cinema i
televisió) i els altres 4 crèdits són de lliure elecció desvinculats de les mencions.
Per tant, poden estar associats a altres optatives de la branca d’Interpretació no
EÒLIA ESAD_Memòria de Verificació del Títol Superior en Art Darmàrtic

47

pertanyents a le menció que hagi triat l’estudiant, o bé a assignatures de
l’especialitat de Direcció Escènica i Dramatúrgia. El centre facilitarà també
l’opció de cursar assignatures optatives fora de les mencions d’optativitat. Però
recomana cursar les mencions d’optativitat de manera coherent i íntegra per a
la millor sinèrgia i acumulació orgànica dels coneixements. De tota manera, les
mateixes assignatures de les mencions tenen una estructura pròpia de requisits
previs que orienten l’estudiant per una o una altre via de manera natural i lògica
en funció de les seves qualitats i dels seus interessos.
*En aquesta especialitat, existeix la possibilitat d’obtenir un màxim de 6 crèdits
amb valor de matèria optativa a través del reconeixement d’activitats culturals,
esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. El centre
establirà un barem específic en cada cas en funció de l’activitat (com s’explica
al punt 4.4, apartat 6: Reconeixement de crèdits de participació en
activitats específiques).
Cal fer esment també en aquest punt el perquè de la no aparició del concepte
de Pràctiques Externes en l’especialitat d’Interpretació per no donar lloc a
confusions:


En primer lloc, cal dir que els estudis de l’especialitat d’Interpretació
ja tenen un alt component de treball pràctic específic, tant guiat com
autònom, en el recorregut dels crèdits obligatoris de l’especialitat. En
aquest àmbit destaquen dues matèries: la de “Sistemes
d’Interpretació” i la de “Pràctiques d’Interpretació”.
La matèria obligatòria d’especialitat de Sistemes d’Interpretació ja
té una alta incidència pràctica guiada pel professor on la majoria
d’hores són presencials, i representa una de les disciplines troncals
de més incidència en l’aprenentatge, per a la formació i la motivació
de l’estudiant.
Per altra banda, el concepte formatiu de les Pràctiques
d’Interpretació és clau en el desenvolupament dels estudiants a
mitjà i llarg termini, i és molt original pel que respecta al plantejament
de com les pràctiques es relacionen amb el seu procés de formació.
Les Pràctiques són, d’alguna manera, l’eix sobre el qual gira tota la
carrera. Ja comencen a primer curs i representen la pràctica de l’ofici
des del punt zero en estat pur. Són pràctiques tutelades però alhora
autònomes, de manera que l’estudiant ha de posar a prova l’exercici
del seu ofici, associar-se amb els companys d’especialitat i amb els
de direcció escènica, i posar-se a prova portant a la pràctica els
conceptes de les assignatures teòriques i tècniques des del primer
moment.
Tanmateix, aquest espai li permet contrastar els
descobriments tècnics amb les seves intuïcions i amb la seva pròpia
capacitat creativa semestre a semestre. I així anar avaluant la seva
evolució de manera tangible i motivadora.



En segon lloc, entenem que l’estudiant ja està en contacte amb la
professió durant tota la carrera (vuit semestres/quatre anys). L’alta
incidència de professorat en actiu en el món professional durant tots
els estudis a Eòlia fa que sigui fins a cert punt redundant inserir
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l’estudiant en un entorn professional, quan aquesta recreació del
món professional és el que -en essència- ja troba al centre quan se’l
confronta amb actors, dramaturgs i directors d’escena professionals
que l’endemà el poden fins i tot recomanar i/o contractar per una
producció en la que creguin que les seves condicions encaixen. Al
capdavall, l’aprenentatge pràctic i creatiu que treuen de treballar amb
un director o directora -per exemple- un deteminat monòleg, és
equiparable tècnicament al que treurien de treballar amb el mateix
director i amb el mateix text en un context professional sempre i quan
és doni el grau adequat de tensió pedagògica. Tot és una qüestió
d’exigència, però l’experiència pràctica pot arribar a ser equiparable o
quasi la mateixa.


En tercer lloc, el treball de fi de carrera -en aquest cas a 4rt curs- ja
faria la funció pedagògica implícita d’unes pràctiques professionals
externes, ja que el centre posa els estudiants en associació amb un
director o directora d’escena i un autor o autora dramàtics
professionals, i els dóna uns mitjans per portar a terme una producció
original de manera completament autònoma amb un grup
d’estudiants. De manera que totes les seves competències són
requerides en aquest exercici pur i professional en el que han
d’exercir el que ja ha d’haver esdevingut la seva professió. Cal dir
que l’explotació de la producció corre a càrrec dels
estudiants/professionals, que poden, en funció de la seva disciplina i
dedicació convertir un treball de fi de carrera en el que esdevé –
potencialment- un treball professional. Malgrat tot, aquest punt es pot
consultar a la fitxa de Treball de fi de carrera Especialitat
d’Interpretació de manera més extensa.



En quart lloc, entenem que en la situació actual de crisi professional
(en aquest i en la majoria de sectors professionals), posar en mans
dels productors a joves actors a cost zero per a què ocupin el lloc de
joves actors que podrien tenir el seu primer contracte laboral no ens
sembla ètic ni adequat. Pensem que pot generar un greuge
comparatiu en l’àmbit del sector a nivell sindical. I que a certs actors
se’ls assumeixi en una producció “en pràctiques” simplement perquè
no cobren, i a canvi es deixi a d’altres a fora perquè generen un cost,
no ens sembla ni legítim ni escaient per a millorar les condicions de
treball de la professió.
Aquest, cal dir que ha estat un punt de reflexió important en la
creació dels Plans d’Estudis, donat que significa en el fons un
exercici ètic de responsabilitat amb la professió. I ha estat també part
del criteri de recerca en altres centres internacionals en la
comparativa de diversos plans d’estudi d’escoles i universitats
consultades1.
1

A Alemanya, per exemple, en determinats centres públics, es fa servir la fòrmula següent: es destinen
dos actors d’una promoció, llicenciats, a un Teatre Nacional de la regió, donat que són dues places que
un Staatstheater no ocuparia amb joves actors, i així fan que els actors en repertori vagin, al cap de
l’any, una mica menys saturats de produccions; i als joves els ofereixen una experiència potencialment
interessant. Però el teixit de teatres públics a Catalunya no permet una planificació d’aquesta mena que
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A més, la gran paradoxa és que un actor “en pràctiques” ja està
idoniament preparat per a treballar com a professional, i si no ho
està, tampoc pot ser un estudiant “actor o actriu en pràctiques”,
perquè el requeriment professional davant del públic del món de
l’espctacle l’obliga a una excel.lència de la qual no es pot escapar; i
de la qual dependrà la qualitat final de la globalitat del projecte
professional on se’l pugués inserir.
Per altra banda, la darrera paraula sobre l’acceptació d’un
“actor/actriu estudiant en pràctiques” sempre la tindria el director; que
és l’encarregat d’acceptar actors al seu càrrec. I no hi ha cap teatre,
ni públic ni privat, que es pugui comprometre a assumir una vintena
d’actors en pràctiques sense que els projectes on se’ls acabi
destinant no siguin susceptibles de greuge comparatiu entre els
propis estudiants. No en el nostre país. No amb un entramat
cultural/teatral tan heterogeni com el nostre.
En definitiva, volem fer esment de la sensible diferència que hi ha
entre el concepte de “pràctiques externes” per un actor o una actriu i
les pràtiques externes d’un estudiant d’una altra carrera convencional
en una empresa. En el terreny de la interpretació, on l’empresa
queda substituïda com a entitat per la idea de companyia (en la
majoria de casos teatral), un període d’estada standard com poden
ser tres mesos coincideix plenament amb la durada d’un contracte de
treball (per obra) si tenim en compte dos mesos d’assig i un potencial
de representacions. Si incloguéssim “pràctiques externes” en la
vertebració dels plans d’estudis d’Interpretació, estaríem fomentant
una competència deslleial cap els altres joves professionals i cap als
mateixos estudiants del centre en el seu desenvolupament futur.
Possiblement, no seria impossible del tot estructurar una xarxa
efectiva de “pràctiques externes” entre les companyies del sector
públic i el sector privat a Barcelona, però l’un podria ser
excessivament impermeable a les necessitats dels estudiants i l’altre
massa permeable a acollir-los per interès lucratiu propi en detriment
d’altres professionals del sector.

no tingui greuges contractuals amb tercers. Ni tenim companyies estables per poder articular un projecte
com aquest a dia d’avui.
El context de les pràctiques externes d’Interpretació seria del tot diferent (de fet, utòpic) si a Catalunya
tinguéssim diversos teatres públics amb companyies estables on es pogués incloure els “estudiants
d’interpretació en pràctiques” com a membres “extres” de l’ensamble estable durant tot un any com es
fa al model alemany. On es porta a terme –de vegades- aquesta política creant els mínims perjudicis
professionals a tercers. I ja fora dels anys de formació reglada.
Per altra banda, hem esbrinat que en el cas d’Alemanya, la percepció d’aquest fenòmen és força
diferent depèn de l’agent consultat: Les escoles estan satisfetes de que els seus estudiants aterrin als
teatres més importants, ni que sigui per un temps. Els teatres estan satisfets però els segueixen veient
com “els estudiants” imposats pel sistema. I els estudiants, preferirien tenir ja un contracte, que no pas
treballar durant un any sense rebre cap compensació. De manera que l’estudiant que accedeix a un
contracte laboral, normalment ja no fa les pràctiques externes.
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En cinquè lloc, volem fer la comparativa amb les “Pràctiques
Externes” de Direcció Escènica i dramatúrgia. En aquest altre cas,
per exemple, pensem que estem parlant d’un plantejament
completament diferenciat de pràctiques, que s’ajusten més a un
model aplicable en el nostre àmbit professional. Les pràctiques
externes d’un director, autor o dramaturg es poden associar fàcilment
a tasques de seguiment i de suport d’uns assajos, com assistent de
direcció, assistent de producció, ajudant de dramatúrgia, etc...
sempre en el terreny de la feina de meritoriatge, i sense ocupar
pròpiament un lloc de treball que podria estar ocupant un altre
professional company de professió amb una retribució legítima. Són
pràctiques que poden aproximar l’estudiant a seguir més de prop les
dinàmiques i les dificultats d’un procés creatiu amb una exigència
professional, i que fins i tot poden permetre que en sigui part activa.
En aquest sentit, des del segment de la professió a la qual
representem, entenem que les connotacions d’unes i altres
pràctiques són completament diferents pels motius exposats. I d’aquí
el nostres plantejament i compromís de potenciar-ne unes i de
canalitzar l’aprenentatge potencial que podrien oferir les altres a
altres espais pedagògics.

5.1.2 Justificació de l’estructura dels estudis en funció de la relació
competències/matèries i distribució matèries/semestre.
Relació entre matèries, competències i semestres:
Les matèries s’han distribuït en els semestres i els cursos del pla d’estudis,
demanera que cada matèria té un recorregut acumulatiu que incrementa el
valor
potencial dels coneixements que aporta. I per tant augmenta la possibilitat
d’aprofundir en les competències que la vertebren a mesura que es
desenvolupa.
Alhora, les matèries es projecten en la majoria de casos durant un mínim de
dosa un màxim de set semestres dels vuit semestres que composen el
recorregut
recomanat de la formació. Tenint en compte que la mitjana de la projecció de
les
matèries en el temps dels estudis és en aquest cas de quatre a sis semestres.
Trobem matèries optatives que transiten pel pla d’estudis com a recorregut
complementari de dos semestres i matèries obligatòries que travessen el pla
d’estudis de dalt a baix durant set i vuit semestres, convertint-se en una
constant pedagògica fonamental en la seva especialitat.
Així doncs, les dificultats i els reptes per l’alumne són creixents a mesura que
s’endinsen semestre a semestre en el recorregut de les matèries, que es van
enfocant cada cop més en materialitzar resultats, mantenint sempre el contacte
amb la fonamentació dels processos amb els quals han començat i que els han
de guiar cap aquests resultats. En definitiva aquest sempre acaba essent el
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moviment intern d’evolució de les matèries de llarg recorregut: van de
fonamentar els processos creatius a obtenir-ne al final els resultats.
En l’arc de desenvolupament de les matèries, i en l’evolució i ordre de les
assignatures, s’ha tingut en compte que els coneixements en una mateixa
disciplina -o línia de pensament- siguin detalladament evolutius i acumulatius
pel que fa als continguts, a les metodologies aplicades, i a l’organització de les
competències i els aprenentatges resultants. Així doncs, per exemple, les
assignatures proposades a 4rt curs (el setè i vuitè semestre de la carrera) totes
tenen fonamentalment la vocació de recollir els resultats dels aprenentatges de
les assignatures que les precedeixen en el programa dels itineraris recomanats.
Per això totes les matèries desemboquen de manera orgànica -al final de l’arc
de
les seves assignatures- en els seus corresponents treballs de fi de grau per
especialitat. Per això, els treballs de fi de grau representen virtualment i a la
pràctica la materialització de totes les competències (transversals, generals i
específiques) associades a les respectives especialitats que garanteixen el
domini
professional i el coneixement profund de tots els sabers pràctics i teòrics
proposats a la carrera.
Cada matèria, doncs, actua informant l’estudiant per capes de coneixement,
tant
pràctic com teòric, a través de les assignatures que la conformen; i garantint un
domini creixent de les competències:
Les matèries de Formació Bàsica –comunes a ambdues especialitats- estan
associades majoritàriament a les competències transversals i en menor mesura
també a les competències generals. Queden lliures de vinculació amb les
competències específiques dels estudis superiors. I en aquest cas, també es
van cursant en diferents semestres en el recorregut de la carrera. Així doncs,
s’han ordenat en el temps en funció del valor de fonament o de síntesi que
tenen per l’alumne: Per això “Història de les Arts de l’espectacle” es cursa
obligatòriament del primer al quart semestre; “Teories de la comunicació” al
tercer i al quart; “Producció i gestió” al cinquè i al sisè; i “Pedagogia” al setè i al
vuitè semestre, quan l’alumne està més preparat per poder destil·lar les
essències del seu propi coneixement i afrontar amb garanties i un millor valor
potencial les pràctiques de pedagogia associades a la seva especialitat; que en
definitiva pot esdevenir una altra de les sortides professionals a aquests
estudis.
Les matèries Obligatòries representen el fonament de les especialitats, i
malgrat que en el sentit estricte no poden perdre el seu contacte conceptual
amb les competències transversals, i especialment amb les generals, guien
també l’estudiant directament cap a l’assoliment de les competències
específiques. En definitiva, són la matriu on es desenvolupa tot el nucli dels
coneixements que conformen l’especialitat.
Les matèries Optatives, per la seva banda, són de caire més eclèctic, i
depenent de l’àrea de coneixement en que es desenvolupin, poden estar més
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vinculades a les competències específiques si abracen l’àmbit pràctic, i més a
les transversals (o fins i tot a les generals) si són més de l’àmbit teòric o si en la
praxis inclouen el concepte de gestió de grups.
No obstant, les matèries optatives treballen en la idea d’establir uns itineraris
recomanats, o una extensió de coneixements de les especialitats, essent alhora
part fonamental de la carrera; o el que és el mateix, les matèries optatives
adopten un rol de complementàries si ens atenem a la definició estricte de les
especialitats, però acaben essent el catalitzador d’aquesta.
Marc de les competències:
Les definicions de les competències han estat extretes del BOE Reial Decret
630/2010, del 14 de maig, i no se n’han afegit de noves.
Les Competències Transversals s’han relacionat majoritàriament amb les
assignatures que, -ja siguin de crèdits bàsics, obligatoris o específics-, tenen un
alt component de treball en equip i estan associades -en els seus objectius
globals- amb el concepte de lideratge de grups, la organització de la feina, el
desenvolupament competent de les tasques en equip, l’ètica, l’excel·lència, el
treball autònom, l’esperit crític i la voluntat de trobar solucions viables en el
desenvolupament pràctic de projectes. És clar que aquesta varietat de mirades
envers el concepte de les competències és fonamental en uns estudis amb un
alt component pràctic i d’equip com són els artístics d’art dramàtic.
Les Competències Generals s’apliquen de forma creixent a mesura que els
objectius de les assignatures (en el si de les matèries) es van dedicant cada
cop més en assolir resultats sensibles a partir dels processos. Les
competències generals són també essencials a l’hora de reflectir l’evolució dels
objectius als crèdits de les matèries obligatòries. Són, en aquest sentit, més
explícitament relacionables amb el fet escènic (o amb el fet creatiu) que no pas
les transversals, però es mantenen encara en un grau de generalització que les
podria fer també adequades per moltes altres disciplines més enllà de les de
vessant purament artística.
Les Competències Específiques tracen un recorregut orgànic i es van
completant en els recorreguts de les matèries obligatòries i optatives de cada
especialitat. Òbviament, per les característiques dels ensenyaments,
l’adquisició
de les Competències específiques de l’especialitat de Direcció Escènica i
dramatúrgia queda absolutament garantida amb el recorregut dels estudis
d’aquesta especialitat. De la mateixa manera, les Competències Específiques
de l’especialitat d’Interpretació s’assoleixen plenament en el recorregut dels
estudis
d’aquesta especialitat a través del treball amb els crèdits obligatoris i els
optatius.
Les Competències Específiques ens parlen de manera literal i explícita sobre
tècniques d’interpretació, sobre creació de personatges, sobre expressió, sobre
llenguatges escènics, renovació estètica i sobre creació dramàtica. De manera
que no només troben un espai d’expressió en les matèries optatives sinó també
en les obligatòries de cada especialitat.
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En definitiva, l’harmonia i la coherència en la repartició de les competències en
el desenvolupament de les matèries i de les seves assignatures, és el que
garanteix l’equilibri i l’homogeneïtat dels recorreguts d’ambdues especialitats.

Matrius competències/matèria.
A continuació es poden consultar els esquemes generals sobre la relació i
l’equilibri entre les competències i les matèries de l’especialitat de Direcció
Escènica i Dramatúrgia i de l’especialitat d’Interpretació.
Matriu matèries/semestre de Direcció escènica i Dramatúrgia.
MATÈRIA

TIPUS

SEMESTRE (A Indica ANUAL)
1

PRODUCCIÓ I GESTIÓ

F.B.

PEDAGOGIA

F.B.

TEORIES DE L'ESPECTACLE I LA COMUNICACIÓ

F.B.

HISTÒRIA DE LES ARTS DE L'ESPECTACLE

F.B.

2

PRÀCTIQUES D'ESCENIFICACIÓ

OB.

PRÀCTICA D'ESCRIPTURA DRAMÀTICA
ESCENIFICACIÓ

2

A

3

4

A

5

6

2

2

A

7

8

2

2

TOTAL

ESP.

4

COMÚ

4

COMÚ

A

3

3

6

COMÚ

2

2

2

8

COMÚ

4

4

3

3

3

3

20

DRA.DIR.

OB.

3

6

10

6

6

6

37

DRA.DIR.

OB.

6

7

6

6

25

DRA.DIR.

DRAMATÚRGIA

OB.

10

6

4

3

3

41

DRA.DIR.

SISTEMES D'INTERPRETACIÓ

OB.

3

3

3

3

12

DRA.DIR.

DIRECCIÓ D'ACTORS

OB.

6

6

12

DRA.DIR.

ESCENOGR, ESPAI ESCÈNIC I DISSENY PERSONATGE

OB.

2

6

8

DRA.DIR.

MÚSICA I ESPAI SONOR

OB.

6

DRA.DIR.

TECNOLOGIA APLICADA A LES ARTS DE L'ESPECTACLE

OB.

HISTÒRIA I TEORIA DE LA LIT. DRAMÀTICA

OB.

ESTÈTICA

OB.

GUIÓ CINEMA I TELEVISIÓ

OP.

PSICOLOGIA APLICADA

OP.

PRÀCTIQUES DE PRODUCCIÓ
PRÀCTIQUES EXTERNES

TREBALL DE FI DE GRAU

2

2

3

3

5

10

2
3

6

DRA.DIR.

12

DRA.DIR.

6

DRA.DIR.

4

4

DRA.DIR.

4

4

DRA.DIR.

OP.

4

4

DRA.DIR.

OP.

6

6

DRA.DIR.

15

DRA.DIR

3

3

3
3

3

15
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Matriu matèries/semestre d’Interpretació.
MATÈRIA

TIPUS

SEMESTRE (A Indica ANUAL)
1

2

A

3

4

A

5

6

2

2

A

7

8

2

2

TOTAL

ESP.

4

COMÚ

4

COMÚ

A

PRODUCCIÓ I GESTIÓ

F.B.

PEDAGOGIA

F.B.

TEORIES DE L'ESPECTACLE I LA COMUNICACIÓ

F.B.

3

3

6

COMÚ

HISTÒRIA DE LES ARTS DE L'ESPECTACLE

F.B.

2

2

2

2

8

COMÚ

PRÀCTIQUES D'INTERPRETACIÓ

OB.

5

5

3

3

4

4

SISTEMES D'INTERPRETACIÓ

OB.

6

6

6

6

6

6

ESCENIFICACIÓ

OB.

DRAMATÚRGIA

OB.

3

3

4

MOVIMENT

OB.

3

3

3

3

3

3

3

VEU

OB.

3

3

3

3

3

3

3

MÚSICA I CANT

OB.

2

2

DISSENY DE PERSONATGE

OB.

HISTÒRIA I TEORIA DE LA LIT. DRAMÀTICA

OB.

ESTÈTICA

OB.

TÈCNICA DE TEATRE MUSICAL

OP.

TÈCNICA PER AL CINEMA I LA TV

OP.

PROMOCIÓ ARTÍSTICA

OP.

TREBALL DE FI DE GRAU

13

22

INT.

8

44

INT.

6

6

INT.

10

INT.

24

INT.

21

INT.

19

INT.

6

INT.

12

INT.

6

INT.

29

INT.

MUSICAL
CINE i TV

3

2
6

3

3

3

3
3

3

12
6

6

5

5

MENCIÓ

13

4

3

4

29

INT.

4

4

INT.

15

15

INT
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Especialitat Direcció Escènica i Dramatúrgia.

E.I.-01

X

E.DD-05

X

X

X

X

E.DD-04

X

X

X

X

X

E.DD-03

X

X

X

X

X

E.DD-02

X

X

X

X

X

X

X

E.DD-01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G-05

X

G-04

X

X

X

G-03

X

X

X

G-02

X

X

X

T-17

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

G-01

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

T-16

X

X

T-15

X

X

T-14

X

X

T-13

X

X

X

T-12

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

T-11
T-10

X

T-09

X

T-08

X

T-07

X

X
X
X

X

X

T-06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F. BÀSICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

OBLIGATORIS

PSICOLOGIA APLICADA

GUIÓ DE CINEMA I TV

ESTÈTICA

HISTÒRIA I TEORIA DE LA LIT. DRAMÀTICA

TECNOLOGIA APLICADA A LES ARTS DE L'ESPEC.

MÚSICA I ESPAI SONOR

X

ESCENOGRAF., ESPAI ESCÈN. I DISS. PERSONAT.

DIRECCIÓ D'ACTORS

SISTEMES D'INTERPRETACIÓ

X

X

X

X

X

X

TREBALL DE FI DE CARRERA

X

PRÀCTIQUES EXTERNES

X

DRAMATÚRGIA

X

X

PRÀCTIQUES D'ESCENIFICACIÓ

X
X

X

X

HISTÒRIA DE LES ARTS DE L'ESPECTACLE

X

TEORIES DE L'ESPECTACLE I LA COMUNICACIÓ

X

T-01

X

PEDAGOGIA

T-02

PRODUCCIÓ I GESTIÓ

X

COMPETÈNCIES

T-03

X

ESCENIFICACIÓ

X

PRÀCTIQUES D'ESCRIPTURA DRAMÀTICA

T-04

PRÀCTIQUES DE PRODUCCIÓ

T-05

OPT.

ART DRAMÀTIC ESPECIALITAT DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA
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Especialitat Interpretació.

E.DD-05

X

X

E.DD-04

X

X

E.DD-03

X

E.DD-02

X

X

X

E.DD-01

X

X

X
X

E.I.-04

X

X

X
X

E.I.-03
E.I.-02

X

X

X

X

E.I.-01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G-05
G-04

X

X

X

G-03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G-02
X

G-01
T-17

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

T-16
T-15

X

X

T-14

X

X

T-13

X

X

X

T-12

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

T-09

X

T-08

X

T-07

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

T-11
T-10

X

X

X
X
X

X

X
X

T-06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

T-05

F. BÀSICA

X

X

X

X

X

OBLIGATORIS

TREBALL DE FI DE CARRERA

X

X

TÈCNICA PER AL CINEMA I LA TELEVISIÓ

DRAMATÚRGIA

SISTEMES D'INTERPRETACIÓ

X

X

TÈCNICA DE TEATRE MUSICAL

X

X

X

X

PROMOCIÓ ARTÍSTICA

X

X

ESTÈTICA

X

X

HISTÒRIA I TEORIA DE LA LIT. DRAMÀTICA

X

X

DISSENY DE PERSONATGE

X

X

MÚSICA I CANT

X

VEU

X

MOVIMENT

X

X

PRÀCTIQUES D'INTERPRETACIÓ

X

X

HISTÒRIA DE LES ARTS DE L'ESPECTACLE

X

X

TEORIES DE L'ESPECTACLE I LA COMUNICACIÓ

T-01

X
X

PEDAGOGIA

X

PRODUCCIÓ I GESTIÓ

T-02

COMPETÈNCIES

T-03

X

ESCENIFICACIÓ

X

T-04

OPTATIUS

ART DRAMÀTIC ESPECIALITAT INTERPRETACIÓ
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5.2 Descripció detallada de les matèries de què consta el pla d’estudis
5.2.1 Fitxes de matèries de crèdits bàsics
Comunes a ambdues especialitats.
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

4c

PRODUCCIÓ I GESTIÓ
Caràcter

Tipus
MATÈRIES DE FORMACIÓ BÀSICA

Bàsic

Semestre o semestres on s’imparteix
3 curs Primer semestre / 3 curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-01 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius
del treball que es realitza.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en
equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-09 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos
culturals diversos.
T-10 Liderar i gestionar grups de treball.
T-12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i
artístics i als avenços que es produeixen en l’àmbit professional i seleccionar els
camins adequats de formació continuada.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees
i solucions viables.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que persegueix.
G-04 Comunicar, mostrant la capacitat suficient de negociació i organització
de la feina en grup, la integració en contextos culturals diversos i l'ús de noves
tecnologies.
RESULTATS DE L’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
1. Capacitat de quantificar i desglossar les partides pressupostàries de la
producció d’un espectacle.
2. Capacitat d’establir judicis sobre la valoració d'intangibles: el valor de l'art 3.
Coneixement sobre la legislació fiscal referent a companyies teatrals,
contractacions, convenis.
4. Capacitat de ponderar el valor dels elements de la producció artística: temps,
procés de creació i qualitat artística (les necessitats reals de l'equip de creació)
5. Capacitat de comprendre els processos de la producció executiva: la projecte.
6. Capacitat de comprendre els processos de la producció tècnica: el procés de
posada en escena i la resolució escènica des d'un punt de vista tècnic.
7. Coneixement de les fonts de recerca de recursos 1): Les institucions
públiques.
8. Coneixement de les fonts de recerca de recursos 2): Les institucions privades
(espònsors i mecenes: la llei de mecenatge).
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9. Capacitat de dissenyar estratègies creatives per a la obtenció de recursos i el
control dels costos.
10. Coneixement dels principals de les estructures principals de teatres i
festivals; i del conjunt de teatres com un sistema a escala europeu.
11. Coneixement del concepte de “estratègies de mercat”: el coneixement
estètic i econòmic dels mercats actuals (Catalunya-Espanya-Europa).
12. Comprensió del concepte de temporada teatral. I capacitat de realitzar una
valoració de costos i beneficis.
13. Coneixement del funcionament i del concepte de gira.
14. Comprensió del concepte de l'estrena i dels mitjans de comunicació social.
15. Coneixement del concepte de l’estrena i els representants socials, polítics i
culturals.
16. Coneixement del concepte de postproducció: el tancament d'una producció.
REQUISITS PREVIS
No hi ha requisits previs vinculats a altres matèries.
Per cursar Producció teatral 2 cal haver cursat abans Producció teatral 1.
METODOLOGIA
1. Classes presencials teòriques on s'expliquin els conceptes fonamentals de
l'assignatura.
2. Lectures referents a tots els aspectes de la producció.
3. Treballs pràctics de realització de projectes de producció teatral que
contemplin tots els aspectes estudiats prèviament des d'un punt de vista teòric.
4. Visionat de produccions teatrals.
5. Assistència a espectacles teatrals i pràctiques de producció en relació amb
ells.
6. Realització d’exàmens escrits.
ASSIGNATURES
Crèdits ECTS
Curs
Semestre
Producció teatral 1
2
3er
1
Producció teatral 2
2
3er
2
Treball pràctic presencial
75 hores
3 crèdits ECTS
Treball autònom
25 hores
1 crèdits ECTS
TOTAL
100 hores
4 crèdits ECTS
BREU RESUM DE CONTINGUTS
El conjunt d'assignatures agrupades sota la matèria “Producció teatral” té com a
objectiu donar informació precisa sobre el que suposa la producció de qualsevol
espectacle des del punt de vista econòmic, de mercat, del coneixement de les
institucions culturals públiques i privades encarregades de sostenir la producció
artística, del contacte amb els mitjans de comunicació.
En aquest sentit, hem dividit el procés de producció en dos aspectes
fonamentals que es desenvoluparan en anys successius: 1) la quantificació d'un
espectacle i l'elaboració del projecte de producció; 2) estratègies per a la recerca
de recursos públics i privats.
Aquesta matèria és essencialment teòrica en els dos semestres (tot i que
centrant-se de forma molt concreta i precisa en els contextos concèntrics catalàespanyol-europeu pel que fa als aspectes legals, polítics i culturals). Els
semestres teòrics es desenvoluparan en classes presencials tot i que es donarà
gran valor a la realització d'un projecte de producció que, realitzat sempre sota
la supervisió del professor, haurà d'ajustar-se en tots els aspectes a una
producció real.
EÒLIA ESAD_Memòria de Verificació del Títol Superior en Art Darmàrtic

60

SISTEMES D'AVALUACIÓ
L’avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant la nota ponderada que sorgeixi
de la realització d’exàmens, de treballs escrits, i de valorar la participació i les
exposicions orals dels alumnes a la classe durant les sessions del curs.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents
paràmetres:
Rendiment a les classes i adquisició de conceptes
Assistència i participació a les classes
Realització i qualitat dels treballs
Examen final de semestre
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

4c

PEDAGOGIA
Caràcter

Tipus
MATÈRIES DE FORMACIÓ BÀSICA

Bàsic

Semestre o semestres on s’imparteix
4rt curs Primer semestre / 4rt curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-01 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en
equip.
T-12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i
artístics i als avenços que es produeixen en l’àmbit professional i seleccionar els
camins adequats de formació continuada.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees
i solucions viables.
G-01 Fomentar l'autonomia i l’autoregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes, mostrant independència en la recollida,
anàlisi i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i arguments
d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i organitzar-se en
els processos creatius.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que persegueix.
G-04 Comunicar, mostrant la capacitat suficient de negociació i organització de
la feina en grup, la integració en contextos culturals diversos i l'ús de noves
tecnologies.
RESULTATS DE L’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
A-1 Comprensió de l'actor com a creador i com a instrument escènic.
A-2 Comprensió de les fases del procés formatiu de l'actor.
A-3 Coneixement de les diferents escoles interpretatives.
A-4 Comprensió de l'equilibri pedagògic entre teoria i pràctica.
A-5 Comprensió de la memòria del cos: l'acumulació tècnica.
A-6 Comprensió del valor de l'ensenyament teòric en la formació artística.
A-7 Coneixement de les tècniques concretes d'estimulació de la creativitat.
A-8 Coneixement de la dramatúrgia com a punt d'arrencada del procés
escènic de creació.
A-9 Coneixement de les fases de la dramatúrgia.
A-10 Coneixement de les tècniques de creació dramatúrgica: concepció i
escriptura.
A-11 Coneixement de la direcció com a procés de posada en escena.
A-12 Coneixement de les fases de la direcció.
A-13 Coneixement de les diferents escoles de direcció.
A-14 Coneixement de les diferents especialitats de l'equip de direcció.
A-15 Comprensió del valor de la feina en equip.
REQUISITS PREVIS
Per cursar Pedagogia del teatre 2 cal haver cursat abans Pedagogia del teatre 1.
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Pedagogia del Teatre 1 i 2, pel component que té de síntesi de la transmissió de
coneixements, no es pot cursar abans d’haver aprovat tots els crèdits
corresponents als tres primers cursos.
METODOLOGIA
1. Classes presencials teòriques on s'expliquin els conceptes fonamentals de
l'assignatura.
2. Lectures de bibliografia relacionada.
3. Treballs pràctics i teòrics relacionats amb l’àmbit de la pedagogia.
4. Realització d’exàmens escrits.
5. Realització de pràctiques de pedagogia tutelades.
ASSIGNATURES
Crèdits ECTS
Curs
Semestre
Pedagogia del teatre 1
2
4rt
1
Pedagogia del teatre 2
2
4rt
2
Treball pràctic presencial
50 hores
2 crèdits ECTS
Pràctiques de Pedagogia
25 hores
1 crèdit ECTS
Treball autònom
25 hores
1 crèdit ECTS
TOTAL
100 hores
4 crèdits ECTS
BREU RESUM DE CONTINGUTS
Els dos semestres dedicats a “Pedagogia” tenen com a objectiu preparar els
alumnes pel que fa a la seva inserció professional en l'ensenyament teòric i
pràctic de les assignatures relacionades amb la seva especialitat. En aquest
sentit, del que es tracta és de fer entenedora la forma en que els alumnes
adquireixen els coneixements tant teòrics com pràctics, la forma en que és
necessari estimular la creativitat i el pensament creatiu, la forma en que
s'estructura el pensament en processos complexos de comunicació amb un
receptor col·lectiu com és el públic, etc. Cal pensar que els alumnes de
l'especialitat de dramatúrgia i interpretació tenen dos àmbits específics en els
quals poden intervenir pedagògicament. El primer àmbit és el de la interpretació,
en el qual caldrà que aprenguin els mètodes de les diferents escoles
interpretatives per tal de poder preparar teòrica i tècnicament a un futur actor. El
segon àmbit és el de la dramatúrgia i la direcció, en el qual caldrà que sàpiguen
explicar els processos a través dels quals s'arriba a diferents resultats en el
desenvolupament d'una obra escènica.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
Avaluació contínua pel que fa als exercicis que es demanin en relació a
l’assignatura.
Valoració dels treballs escrits realitzats i dels comentaris orals en relació a les
lectures obligatòries de l’assignatura.
Realització d’exàmens escrits.
Avaluació final de les pràctiques tutelades de Pedagogia.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents
paràmetres:
Avaluació continua dels exercicis
Valoració de l’actitud a classe
Seguiment de les lectures recomanades
Realització d’un treball de final de semestre
Examen teòric de final de semestre
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Avaluació de Pràctiques de Pedagogia
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

TEORIA DE L’ESPECTACLE I LA
COMUNICACIÓ

6c
Caràcter

Tipus
MATÈRIES DE FORMACIÓ BÀSICA

Bàsic

Semestre o semestres on s’imparteix
2n curs Primer semestre /2n curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees
i solucions viables.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat, responsabilitat i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de
manera equilibrada l'èxit social.
RESULTATS DE L’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
1. Coneixement dels inicis de la semiòtica/semiologia (Pierce/Sausurre).
2. Coneixement dels antecedents de la semiòtica en la història de la filosofia.
3. Coneixement del desenvolupament de la semiòtica al llarg del segle XX: els
semiòlegs més destacats i les diferents orientacions conceptuals.
4. Comprensió dels principals conceptes de la semiòtica general: text, discurs,
context, signe, codi, sistema, estructura, llenguatge, llengua, parla, semiosi, etc.
5. Coneixement del vocabulari bàsic: senyal, signe, referent, significant,
significat, denotació, connotació, sistema semàntic, emissor, receptor, canal,
missatge, etc.
6. Coneixement dels principals conceptes de la semiòtica interpretativa.
7. Coneixement dels principals conceptes de la semiòtica generativa.
8. Coneixement dels principals conceptes de la sociosemiòtica.
9. Comprensió profunda del concepte d’estètica i semiòtica.
10. Coneixement del concepte de semiòtica de les ideologies.
11. Coneixement dels principals conceptes relacionats amb la semiòtica aplicada
a les arts visual.
12. Coneixement dels principals conceptes relacionats amb els llenguatges no
verbals.
13. Coneixement dels principals conceptes relacionats amb la semiòtica aplicada
a la música.
14. Coneixement dels principals conceptes relacionats amb la semiòtica aplicada
al teatre.
REQUISITS PREVIS
No hi ha requisits previs vinculats a altres matèries.
Per cursar Teoria de l’espectacle i la comunicació 2 cal haver cursat abans
Teoria de l’espectacle i la comunicació 1.
METODOLOGIA
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1. Classes presencials en les quals el professor haurà d'establir un marc teòric
comprensible i clar que permeti, amb posterioritat, l'adquisició coherent i
ordenada per part de l'alumne dels continguts més complexos d'aquesta
matèria.
2. Programa de lectures acurat per tal d'evitar un coneixement parcial de la
matèria.
3. Comentari i debat a classe sobre les lectures realitzades per tal d'assolir la
màxima comprensió dels conceptes.
4. Visionat de materials audiovisuals.
5. Realització de treballs.
6. Exàmens teòrics al final de cada semestre.
ASSIGNATURES
Crèdits ECTS
Curs
Semestre
Teoria de l’espectacle i la comunicació 1
3
2n
1
Teoria de l’espectacle i la comunicació 2
3
2n
2
Treball pràctic presencial
75 hores
3 crèdits ECTS
Realització de Memòries i Lectures
50 hores
2 crèdit ECTS
Treball autònom
25 hores
1 crèdit ECTS
TOTAL
150 hores
6 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
Els dos semestres dedicats a “Teoria de l'espectacle i la comunicació” tenen com
a objectiu principal analitzar des d'un punt de vista estrictament semiòtic el fet
teatral. Tot i així, una de les grans dificultats de la semiòtica és, justament, la
d'utilitzar amb comoditat les eines conceptuals d'aquesta disciplina, que s'han
aplicat a tot tipus de llenguatges i abasteixen, en conseqüència, un extens camp
teòric.
És per aquest motiu que l'assignatura es divideix en dues parts, la primera de les
quals es una “Introducció a la semiòtica”, en què s'abordarà la semiòtica com a
disciplina per se, mentre que la segona , “Semiòtica teatral”, plantejarà l'aplicació
dels conceptes generals de la semiòtica al camp acotat del fet escènic.
Aquesta matèria es essencialment teòrica en tots dos semestres i, pel que fa a
l'alumne, és d'una exigència i d'una dificultat conceptuals suficients com per
centrar-se exclusivament, en aquest cas, en el nivell teòric. En aquest sentit, les
classes presencials dedicades a l'exposició i aclariment dels conceptes es
complementaran amb la lectura d'una bibliografia general sobre semiòtica i
particular sobre la semiòtica teatral que permetin a l'alumne tenir un cert domini
dels conceptes en aquest terreny.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
Avaluació contínua pel que fa als exercicis que es demanin en relació a
l’assignatura.
Valoració dels treballs escrits realitzats i dels comentaris orals en relació a les
lectures obligatòries de l’assignatura.
Avaluació mitjançant examen escrit.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents
paràmetres:
Avaluació continua dels exercicis
15%
Valoració de l’actitud a classe
10%
Seguiment de les lectures recomanades
25%
EÒLIA ESAD_Memòria de Verificació del Títol Superior en Art Darmàrtic

66

Realització d’un treball de final de semestre
Examen tèoric de final de semestre
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

HISTÒRIA DE LES ARTS DE
L’ESPECTACLE

8c

Tipus
Caràcter
MATÈRIES DE FORMACIÓ BÀSICA
Bàsic
Semestre o semestres on s’imparteix
1r curs Primer semestre /1r curs Segon semestre
2n curs Primer semestre /2n curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-01 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-04 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i
artístics i als avenços que es produeixen en l’àmbit professional i seleccionar els
camins adequats de formació continuada.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-14 Dominar la metodologia d'investigació en la generació de projectes, idees
i solucions viables.
T-17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilitat social de la
importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la
seva capacitat de generar valors significatius.
G-01 Fomentar l'autonomia i l’autoregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes, mostrant independència en la recollida,
anàlisi i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i
arguments d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i
organitzar-se en els processos creatius.
RESULTATS DE L’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
A-1 Coneixement estructurat de la història de les arts i les arts escèniques
(música, arts plàstiques, literatura, teatre) en relació a l'estètica i la història del
teatre des dels orígens de la humanitat (i les evidències paleoantropològiques)
fins al temps present.
A-2 Capacitat de reconèixer les principals creacions en tots els camps (situantlos en l'època, el país, l'escola de la que formen part). En cada una de les
assignatures l'objectiu se centra en el llenguatge específic a que fa referència
l'assignatura.
A-3 Coneixement especialment acurat pel que fa als corrents estètics més
pròxims al present pel fet de constituir aquesta la base real de la creació
contemporània.
A-4 Coneixement dels principals corrents filosòfics i estètics que han aportat
elements de reflexió al voltant de la creació en tots els camps.
A-5 Coneixement dels principals corrents econòmics i socials que han modificat
substancialment els plantejaments estètics d'una època a una altra.
A-6 Capacitat d'analitzar, des del punt de vista escènic, les característiques de
qualsevol element musical, plàstic, literari o teatral.
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A-7 Capacitat d'analitzar una obra de creació musical, plàstica, literària o teatral
des de la teoria dels sentiments (pel fet de ser aquests un dels elements
principals de manipulació del públic per part del creador escènic).
A-8 Capacitat de definir amb paraules precises encàrrecs concrets de músiques,
creacions plàstiques, textos literaris i elements escènics o interpretatius a un
hipotètic col·laborador en relació a determinades escenes dramàtiques.
REQUISITS PREVIS
No hi ha requisits previs vinculats a altres matèries.
Els requisits s’estableixen orgànicament entre les assignatures any a any: sense
haver cursat Història de les Arts de l'Espectacle 1 i 2, no es pot cursar Història
de les Arts de l'Espectacle 3 i 4.
METODOLOGIA
1. Classes presencials teòriques on s'expliquin els conceptes fonamentals de
l'assignatura. La teoria, però, no sols no exclou la pràctica sinó que només
pot fonamentar-se sobre ella.
2. Lectures d'obres sobre els blocs específics en relació a l’assignatura.
3. Audició i visionat de productes audiovisuals.
4. Treball pràctic d'anàlisi en relació a peces musicals, obres literàries, obres
d’art i posades en escena específiques.
5. Comentari i debat relacionats amb els materials mostrats a classe.
6. Assistència a espectacles d'òpera, teatre musical, teatre, dansa i posterior
anàlisi crític de l'espectacle des del punt de vista específicament vinculat a
les assignatures.
7. Realització de treballs.
8. Realització d’exàmens teòrics.
ASSIGNATURES
Crèdits ECTS
Curs
Semestre
Història de les Arts de l’Espectacle 1
2
1r
1
Història de les Arts de l’Espectacle 2
2
1r
2
Història de les Arts de l’Espectacle 3
2
2n
1
Història de les Arts de l’Espectacle 4
2
2n
2
Treball pràctic presencial
Treball autònom (Memòries i lectures)

TOTAL
Breu resum dels continguts

150 hores
50 hores
200 hores

6 crèdits
2 crèdits
8 crèdits ECTS

“Història de les Arts de l'Espectacle” reuneix al llarg de quatre semestres quatre
assignatures que tenen el denominador comú d'estructurar-se al llarg de la
història de la humanitat (des dels orígens fins a l'actualitat). Les quatre
assignatures reunides sota aquest títol tenen com a matèria d'estudi principal:
1) les arts plàstiques
2) la música
3) la literatura en general
4) la direcció teatral i les escoles interpretatives.
En aquest sentit, l'objectiu de les quatre assignatures englobades en aquesta
matèria és aprofundir en llenguatges artístics que formen part de la cultura
general però que, pel fet de ser llenguatges integrats en el fet teatral, han de ser
dominats en un grau superior a la mitjana pels professionals de les arts
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escèniques.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
S’avaluarà el rendiment a les classes durant els respectius semestres.
L’assistència i la participació en els debats al voltant d’obres concretes que
s’analitzen durant les classes. La realització i qualitat dels treballs entregats. I
l’examen a final de semestre que avaluï els coneixements adquirits en
l’assignatura.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents
paràmetres:
Rendiment a les classes i adquisició de conceptes
30%
Assistència i participació als debats
10%
Realització i qualitat dels treballs
20%
Examen final de semestre
40%
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5.2.2

Fitxes de matèries de crèdits obligatoris.
5.2.2.1 Crèdits obligatoris especialitat Direcció Escènica i
Dramatúrgia.
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

20c

PRÀCTIQUES D'ESCENIFICACIÓ
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA.

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
1 curs Primer semestre /1 curs Segon semestre
2 curs Primer semestre /2 curs Segon semestre
3 curs Primer semestre / 3 curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius
del treball que es realitza.
T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en
equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
T-17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilitat social de la
importància del patrimoni cultural, la
seva incidència
en els diferents
àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.
G-01 Fomentar l'autonomia i autoregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes; mostrant
independència
en
la
recollida, anàlisi, i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i
arguments d'una forma
crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i
organitzar-se en els processos creatius.
G-02 Comprendre psicològicament i empatitzar per entendre i sentir les vides,
situacions i personalitats alienes, utilitzant de manera
eficaç
les
seves
capacitats d'imaginació, intuïció, intel·ligència emocional i pensament creatiu per
la solució de problemes; desenvolupant la seva habilitat per a pensar i treballar
amb flexibilitat, adaptant-se als altres i a les circumstàncies canviants
de
la
feina, així com la consciència i l'ús saludable del propi cos i de l'equilibri
necessari per a respondre als requisits psicològics associats a l'espectacle.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica
professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que persegueix.
G-04 Comunicar, mostrant la capacitat suficient de negociació i organització
de la feina en grup, la integració en contextos culturals
diversos i l'ús de
noves tecnologies.
G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat,
responsabilitat
i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de
manera equilibrada l'èxit social.
E.DD-01
Concebre propostes escèniques que fonamenten l'espectacle,
generant i analitzant conceptes, textos i imatges i valorant les seves propietats
representatives i la seva qualitat estètica.
E.DD-02
Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els
coneixements estètics i tècnics necessaris sobre els diversos llenguatges que
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participen en la representació.
E.DD-03
Planificar i conduir el procés general de creació de l'espectacle,
aplicant la metodologia de treball pertinent.
E.DD-04
Investigar per a concebre i fonamentar el procés creatiu personal,
tant en allò referent a la metodologia de treball com a la renovació estètica.
E.DD-05
Estudiar el fet escènic a partir de diferents mètodes.
RESULTATS D’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
A-1 Domini pràctic dels conceptes tècnics relacionats amb les assignatures
associades a Escenificació i Direcció Escènica del mateix nivell.
A-2 Autonomia estètica en la tria de propostes escèniques per desenvolupar
la pròpia creativitat.
A-3 Capacitat de comunicar continguts estètics i ideològics a partir de les
propostes escèniques.
A-4 Capacitat d’adaptar textos i propostes escèniques a les característiques i
qualitats específiques dels intèrprets.
A-5 Capacitat de generar materials originals en el terreny de la creació
escènica.
A-6 Domini i utilització dels recursos tècnics i tecnològics a l’abast relacionats
amb el món de la posada en escena.
A-7 Capacitat per sintetitzar les habilitats tècniques de la direcció i la
dramatúrgia escènica a partir de la pròpia creativitat.
A-8 Adquisició de la disciplina de treball pròpia adequada per al
desenvolupament professional autònom de la tasca de director.
A-9 Capacitat de treballar en equip i associar-se per arribar a posar en comú
diferents punts de vista i diferents criteris artístics i estètics.
REQUISITS PREVIS
Per cursar Pràctiques d’Escenificació 1, 2, 3, 4, 5 i 6 cal estar cursant alhora les
assignatures paral·leles a les matèries de “Escenificació” i “Direcció d’actors”
corresponents a l’especialitat de Direcció Escènica i Dramatúrgia. És a dir, cal
cursar les següents assignatures en paral·lel:
Pràctiques d’Escenificació 1 i Escenificació i Direcció escènica 1
Pràctiques d’Escenificació 2 i Escenificació i Direcció escènica 1
Pràctiques d’Escenificació 3 i Direcció d’Actors 1
Pràctiques d’Escenificació 4 i Direcció d’Actors 2
Pràctiques d’Escenificació 5 i Posada en escena 1
Pràctiques d’Escenificació 6 i Posada en escena 2
METODOLOGIA
1. Selecció dels materials per part de l’estudiant en funció de les coordenades
de la proposta de cada semestre.
2. Preparació tutelada de les propostes creatives autònomes amb els materials
textuals i/o plàstics seleccionats en associació amb altres estudiants
d’Interpretació i de Direcció Escènica i Dramatúrgia.
3. Realització d’un breu dossier explicatiu definitori dels objectius i el punt de
partida formal de la proposta, que inclourà el guió tècnic o material de guia que
s’emprarà com a base o guió el treball.
4. Assaig i repetició (tutelada) de la proposta creativa fins arribar al grau òptim
d’excel·lència executiva que permetin les pròpies qualitats interpretatives de
l’estudiant i el seu grau de desenvolupament tècnic en el moment.
5. Presentació pública de les propostes creatives acabades utilitzant tots els
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recursos tècnics a l’abast, posant així a prova la capacitat comunicativa dels
intèrprets amb l’espectador així com el valor de la proposta.
6. Realització per escrit d'un treball de reflexió sobre l'experiència creativa
portada a terme i les dificultats que ha comportat.
ASSIGNATURA
Pràctiques d'Escenificació 1
Pràctiques d’Escenificació 2
Pràctiques d'Escenificació 3
Pràctiques d'Escenificació 4
Pràctiques d'Escenificació 5
Pràctiques d'Escenificació 6

Crèdits ECTS
4
4
3
3
3
3

Treball pràctic presencial
Memòries i lectures
Treball autònom
TOTAL
BREU RESUM DE CONTINGUTS

300 hores
75 hores
125 hores
500 hores

Curs
1
1
2
2
3
3

Semestre
1
2
1
2
1
2

12 crèdits ECTS
3 crèdits ECTS
5 crèdits ECTS
20 crèdits ECTS

La matèria “Pràctiques d'Escenificació” es fonamenta en atorgar la
responsabilitat a l’alumne/a de posar a prova les seves qualitats creatives i la
seva capacitat d’associació amb un grup de bon començament; amb la finalitat
de crear una peça breu que haurà de ser representada en públic.
Aquesta assignatura es desenvoluparà sempre sota la supervisió d’un tutor que
ajudarà a orientar les dinàmiques de relació entre els estudiants així com els
continguts a desenvolupar.
Malgrat tot, el fonament de l’assignatura es basa en potenciar la creativitat i
ajudar a extrapolar les idees i les inquietuds creatives dels mateixos estudiants
a partir d’uns paràmetres formals específics, més que no pas imposar-los uns
criteris estètics o ideològics determinats.
Les assignatures d’aquesta matèria estaran relacionades amb les assignatures
de la matèria “Pràctiques d’Interpretació” pertanyents a l’especialitat
d’Interpretació.
“Pràctiques d'Escenificació” és un espai pràctic per explorar la llibertat creativa, i
descobrir la pròpia veu com artista contemporani. Així com per relacionar tots
els aprenentatges teòrics i pràctics de les altres matèries i àmbits de
l’aprenentatge dels estudis d’art dramàtic.
Aquestes pràctiques representen un espai fonamental d’experimentació per part
dels estudiants i volen potenciar la consolidació de noves línies d’investigació i
creació a partir del propi impuls d’autogestió dels joves creadors.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
S’avaluarà la presentació pública final del treball realitzat.
Els treballs escrits previs de planificació del projecte.
L’avaluació del procés de pràctiques tutelades de direcció d’actors.
I en global, el valor ideològic, conceptual i la creativitat de la proposta.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents
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paràmetres:
Qualitats ideològiques, estètiques i de contingut de la
proposta
Capacitat de treball i qualitat d’associació entre els
integrants
Resultat de la proposta en funció del grau d’excel·lencia de
la presentació en públic

33%
33%
33%

OBSERVACIONS
1) Les notes finals no dependran del tutor del grup sinó també dels caps de
departament d’Interpretació i de Dramatúrgia i Direcció.
2) A les assignatures de 1 curs, la ponderació es veu modificada
lleugerament
per la memòria final que pondera un 10%
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

37c

PRÀCTICA D'ESCRIPTURA
DRAMÀTICA
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
1 curs Primer semestre /1 curs Segon semestre
2 curs Primer semestre /2 curs Segon semestre
3 curs Primer semestre / 3 curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-01 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius
del treball que es realitza.
T-04 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball
en equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees
i solucions viables.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
G-01 Fomentar l'autonomia i autoregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes; mostrant independència en la recollida,
anàlisi, i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i
arguments d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i
organitzar-se en els processos creatius.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que
persegueix.
G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat, responsabilitat i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de
manera equilibrada l'èxit social.
E.DD-01
Concebre propostes escèniques que fonamenten l'espectacle,
generant i analitzant conceptes, textos i imatges i valorant les seves propietats
representatives i la seva qualitat estètica.
E.DD-02
Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els
coneixements estètics i tècnics necessaris sobre els diversos llenguatges que
participen en la representació.
E.DD-03
Planificar i conduir el procés general de creació de l'espectacle,
aplicant la metodologia de treball pertinent.
E.DD-04
Investigar per a concebre i fonamentar el procés creatiu personal,
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tant en allò referent a la metodologia de treball com a la renovació estètica.
E.DD-05
Estudiar el fet escènic a partir de diferents mètodes.
RESULTATS D’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
A-1 Capacitat per a inventar, desenvolupar i escriure un text escènic que
contempli totes les variables possibles de la creació dramàtica.
A-2 Domini de l'estructura compositiva global d'un text dramàtic (és a dir, de la
superposició d'estructures: de tema i subtemes, de personatges, de conflictes,
d'espai, de temps, d'argument i d'emocions).
A-3 Capacitat d'analitzar i desenvolupar el tema de l'obra que es proposi
escriure l'alumne.
A-4 Control dels materials (documentals, textuals, auditius, visuals, etc.) que
siguin necessaris per a desenvolupar adequadament el text.
A-5 Bon coneixement de l'estructura i construcció (conceptual, psicològica,
emocional) dels personatges i els conflictes que afronten.
A-6 Desenvolupament adequat de l'espai i de la juxtaposició de les escenes en
el temps.
A-7 Control de l'argument, especialment en les etapes finals de la creació,
moment en el qual conflueixen totes les línies llançades durant el plantejament.
A-8 Domini de l'estructura emocional i energètica de la peça escrita,
especialment pel que fa a l'estructura de l'atenció del públic.
A-9 Capacitat d'explicar analíticament la pròpia obra amb l'objectiu de
transmetre els trets principals a un possible director i a un equip d'actors.
REQUISITS PREVIS
Per cursar Desenvolupament d’una peça teatral 1 i 2 i Invenció de l’argument
cal haver cursat i aprovat Monòleg i Diàleg 1 i 2.
Per cursar Desenvolupament d’una peça teatral 3 i 4 cal haver cursat i aprovat
Desenvolupament d’una peça teatral 1 i 2.
METODOLOGIA
Pel fet que les assignatures “Desenvolupament d'una peça teatral 1, 2, 3 i 4”
són acumulatives respecte a l'alumne/a, que anirà posant en pràctica tant els
conceptes adquirits en les assignatures teòriques com també els conceptes i les
habilitats adquirides derivats dels seus treballs pràctics anteriors, el
plantejament de totes quatre assignatures és, des del punt de vista acadèmic,
idèntic en la mesura que l'objectiu es aprofundir en aquests coneixements i
habilitats. Els resultats exigits acompanyaran l'acumulació d'experiència
adquirida per part de l'alumne/a, i aquest grau de major exigència serà
justament la clau del creixement teòric i pràctic que aporten aquestes
assignatures al llarg de quatre semestres. La matèria es desglossa en les
següents
activitats específiques:
1. Classes teòriques d’exposició de conceptes.
2. Realització de treballs i memòries.
3. Lectures associades a l’assignatura.
4. Exercicis d’escriptura dramàtica.
5. Classes teòrico-pràctiques per establir el marc i els objectius de les
pràctiques a desenvolupar als semestres corresponents.
6. Treball pràctic autònom d’escriptura dramàtica.
7. Seguiment i lectura a classe dels materials produïts pels estudiants.
8. Tutories per seguir el desenvolupament dels encàrrecs creatius per part del
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tutor.
9. Reflexió i debat per part dels alumnes i el professor sobre l’estil I l’orientació
creativa dels materials produïts.
10. Lectura dramatitzada dels materials generats al final de cada semestre.
ASSIGNATURA
Crèdits ECTS
Curs
Semestre
Desenvolupament d'una peça teatral 1
6
2
1
Desenvolupament d'una peça teatral 2
6
2
2
Desenvolupament d'una peça teatral 3
6
3
1
Desenvolupament d'una peça teatral 4
6
3
2
Invenció de l'argument
4
2
1
Monòleg i Diàleg 1
3
1
1
Monòleg i Diàleg 2
6
1
2
Treball Presencial
400 hores
16 crèdits ECTS
Treball Dirigit (Memòries i Lectures)
175 hores
7 crèdits ECTS
Treball Autònom
350 hores
14 crèdits ECTS
TOTAL
925 hores
37 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
El conjunt d'assignatures agrupades sota el concepte de “Pràctiques
d'escriptura dramàtica” té com a objectiu desenvolupar la capacitat creativa de
l'alumne, pel que fa tant a la concepció de l'obra dramàtica com a la posterior
escriptura del text escènic.
L'alumne comença amb dos semestres dedicats a “Monòleg i diàleg”, l'objectiu
dels quals és afrontar la creació literària de situacions i personatges exclusivament a través de la paraula- en una tasca directament guiada pel
professor la finalitat de la qual és la d'explorar les capacitats creatives de
l'alumne.
L'assignatura “La invenció de l'argument” (1 semestre), proposa una sèrie de
classes pràctiques que posen l'èmfasi en el punt d'arrencada del procés amb la
finalitat d'explorar i potenciar la inventiva i originalitat de l'alumne. Durant els
quatre semestre successius dedicats a “desenvolupament d'una peça
dramàtica” (1, 2, 3 i 4), l'alumne elaborarà quatre treballs d'escriptura creativa
de quatre textos escènics progressivament més complexos i en els qual es
tindran en compte cada cop més variables. En qualsevol cas, el fonament de
l'assignatura es basa en potenciar la creativitat de l'alumne amb l'objectiu
d'ajudar-lo a desenvolupar la seva pròpia personalitat creativa.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
En aquesta matèria s’avaluarà la realització i la qualitat dels treballs d’escriptura
entregats en funció de les premisses suggerides.
La capacitat de l’alumne de criticar de forma dramatúrgicament útil i
constructiva les idees aportades pels companys de classe.
El procés de creació i la capacitat de reflexió de l’alumne mostrada durant tot el
semestre en les seves participacions a classe i en el desenvolupament del seu
projecte.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents
paràmetres:
Avaluació del procés de creació
25%
Realització i qualitat dels treballs lliurats
25%
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Valoració dels aspectes tècnics de la dramatúrgia
Capactat d’analitzar i criticar de manera útil
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

25c

ESCENIFICACIÓ
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
1 curs Primer semestre /1 curs Segon semestre
3 curs Primer semestre / 3 curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-01 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius
del treball que es realitza.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball
en equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes,
idees i solucions viables.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
T-17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilitat social de la
importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la
seva capacitat de generar valors significatius.
G-01 Fomentar l'autonomia i autoregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes; mostrant independència en la recollida,
anàlisi, i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i
arguments d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i
organitzar-se en els processos creatius.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que
persegueix.
G-04 Comunicar, mostrant la capacitat suficient de negociació i organització
de la feina en grup, la integració en contextos culturals diversos i l'ús de noves
tecnologies.
G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat, responsabilitat i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de
manera equilibrada l'èxit social.
E.DD-01
Concebre propostes escèniques que fonamenten l'espectacle,
generant i analitzant conceptes, textos i imatges i valorant les seves propietats
representatives i la seva qualitat estètica.
E.DD-02
Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els
coneixements estètics i tècnics necessaris sobre els diversos
llenguatges
que participen en la representació.
E.DD-03
Planificar i conduir el procés general de creació de l'espectacle,
aplicant la metodologia de treball pertinent.
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E.DD-04
Investigar per a concebre i fonamentar el procés creatiu personal,
tant en allò referent a la metodologia de treball com a la renovació estètica.
E.DD-05
Estudiar el fet escènic a partir de diferents mètodes.
RESULTATS D’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
1. Domini teòric conceptual (i de la terminologia específica) relacionat amb
els conceptes bàsics i complexes vinculats al procés de pensament
d’una posada en escena.
2. Autonomia estètica en la tria de propostes per desenvolupar la pròpia
creativitat.
3. Capacitat de comunicar continguts estètics i ideològics a partir de les
pròpies idees i de les propostes escèniques.
4. Aprofundiment en el domini dels processos de pensament relacionats
amb la posada en escena.
5. Domini pràctic del processos de pensament relacionats amb el procés de
desenvolupament de la dramatúrgia de direcció.
6. Capacitat per sintetitzar les habilitats tècniques i de pensament
relacionades amb la posada en escena.
7. Capacitat de reflexionar sobre la significació de les tries estètiques en els
diferents llenguatges escènics.
8. Adquisició de la disciplina de treball personal adequada per al
desenvolupament professional autònom de la feina de director teatral.
9. Capacitat de treballar en equip i associar-se per arribar a posar en comú
diferents punts de vista i diferents criteris artístics i estètics.
REQUISITS PREVIS
Per cursar “Escenificació i direcció escènica 1” no hi ha requisits previs.
Per cursar “Escenificació i direcció escènica 2” cal haver cursat “Escenificació i
direcció escènica 1”.
Per matricular-se a “Posada en escena 1 i 2” cal haver cursat “Escenificació i
Direcció Escènica 1 i 2”, i “Direcció d’Actors 1 i 2” (de la matèria Direcció
d’actors).
METODOLOGIA
1. Classes presencials teòriques.
2. Treball a casa d’exercicis de reflexió (encàrrecs) per escrit setmanals.
3. Comentari i debat a classe sobre les reflexions i els exercicis realitzats a
casa.
4. Treball conjunt pràctic -tècnic i creatiu- d’anàlisi; i debat a classe a partir dels
conceptes exposats.
5. Treball personal d’anàlisi i d’especulació creativa (a casa) sobre la posada en
escena d’un text teatral recomanat pel professor i comú per a tot el grup.
6. Desenvolupament de diferents propostes escèniques (per parelles) sobre
l’obra seleccionada a partir dels eixos de reflexió proposats.
(Treballs finals a realitzar).
7. Desenvolupament de propostes creatives (a classe) des del punt de vista de
la direcció a partir de materials textuals, visuals o escènics (objectes)
seleccionats per l’estudiant i pel professor.
8. Desenvolupament d’un dossier de proposta escènica final individual, en
relació al projecte creatiu individuals desenvolupat per l’estudiant.
9. Visionat de fragments de productes audiovisuals.
10. Lectures obligatòries.
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11. Realització de memòries.
12. Exàmens teòrics i pràctics.
ASSIGNATURA
Escenificació i direcció escènica 1
Escenificació i direcció escènica 2
Posada en escena 1
Posada en escena 2
Treball Presencial
Memòries i Lectures
Treball Autònom
TOTAL

Crèdits ECTS
6
7
6
6
250 hores
175 hores
200 hores
625 hores

Curs
1
1
3
3

Semestre
1
2
1
2

10 crèdits ECTS
7 crèdits ECTS
8 crèdits ECTS
25 crèdits ECTS

BREU RESUM DELS CONTINGUTS
La matèria de “Escenificació” té com a objectiu que l’estudiant aprengui a
reflexionar i a fer-se preguntes per enriquir el seu punt de vista sobre les
possibilitats i el perquè d’una posada en escena, a través de l’anàlisi en
profunditat dels diferents llenguatges escènics, així com de l’anàlisi de
propostes de posada en escena ja existents i la creació de propostes originals.
Tanmateix, és també objectiu fonamental de la matèria que l’alumne/a
adquireixi la suficient autonomia i criteri alhora de valorar les qualitats
estètiques d’una proposta i de desenvolupar les seves pròpies intuïcions a partir
de la realització de projectes de posada en escena d’obres seleccionades i de
lliure elecció.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
S’avaluarà la qualitat dels treballs escrits realitzats; la qualitat conceptual dels
comentaris i reflexions realitzades a classe; el punt de vista creatiu i original
sobre els exercicis plantejats. I es realitzarà un examen final teòric sobre els
conceptes desenvolupats a cadascuna de les assignatures.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents
paràmetres:
Implicació a classe en el treball de debat i participació en
40%
dinàmiques
Memòries i treballs d’aplicació pràctica
30%
Examen teòric sobre aspectes bàsics
30%
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

41c

DRAMATÚRGIA
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ ESCÈNICA

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
1 curs Primer semestre /1 curs Segon semestre
2 curs Segon semestre
3 curs Primer semestre / 3 curs Segon semestre
4 curs Primer semestre / 4 curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-01 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius
del treball que es realitza.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball
en equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-09 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos
culturals diversos.
T-12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i
artístics i als avenços que es produeixen en l’àmbit professional, i seleccionar
els camins adequats de formació continuada.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes,
idees i solucions viables.
G-01 Fomentar l'autonomia i autoregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes; mostrant
independència
en
la
recollida, anàlisi, i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i
arguments d'una forma
crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i
organitzar-se en els processos creatius.
G-04 Comunicar, mostrant la capacitat suficient de negociació i organització
de la feina en grup, la integració en
contextos
culturals diversos i l'ús de
noves tecnologies.
G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat,
responsabilitat
i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de
manera equilibrada l'èxit social.
E.DD-01
Concebre propostes escèniques que fonamenten l'espectacle,
generant i analitzant conceptes, textos i
imatges i valorant les
seves propietats representatives i la seva qualitat estètica.
E.DD-02
Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els
coneixements estètics i tècnics necessaris sobre els diversos
llenguatges
que participen en la representació.
E.DD-03
Planificar i conduir el procés general de creació de l'espectacle,
aplicant la metodologia de treball pertinent.
E.DD-04
Investigar per a concebre i fonamentar el procés creatiu personal,
tant en allò referent a la metodologia de treball com a la
renovació estètica.
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E.DD-05
Estudiar el fet escènic a partir de diferents mètodes.
RESULTATS D’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
Els resultats de l'aprenentatge que s'avaluaran per superar aquesta matèria,
sempre posant l'èmfasi en el tema concret i diferencial de cada assignatura,
són:
1. Comprensió dels principals elements de la creació dramatúrgica.
Primer des d'una perspectiva teòrica, després des d'un
desenvolupament pràctic en exercicis concrets.
2. Capacitat de comprendre, analitzar i desenvolupar l'estructura de
temes i subtemes que suporta una obra.
3. Capacitat de carregar l'estructura de temes i subtemes amb una
àmplia diversitat de materials de tota mena que permetin recobrir
l'esquelet estructural bàsica.
4. Capacitat de desenvolupar un personatge des de qualsevol punt de
vista: biogràfic, històric, psicològic.
5. Capacitat d'entendre el valor d'un espai significatiu, amb el que
suposa com a modificador de tot el que passa en ell. En la mateixa
mesura, incentivació de la inventiva de l'alumne en la recerca
d'espais espacialment efectius.
6. Capacitat de comprensió dels mecanismes de la oralitat en la realitat
quotidiana, des de punts de vista lingüístics, sociolingüístics i
psicolingüístics, i capacitat de comprensió de les estratègies de la
falsa oralitat del text teatral en els diferents estils que caracteritzen la
història del text dramàtic.
7. Capacitat de comprensió del fet escènic des de l'inici del procés
d'emissió fins a les últimes conseqüències del procés de recepció
tenint en compte l'àmbit de la producció, l'àmbit de la creació, l'àmbit
dels mitjans de comunicació i l'àmbit sociològic de la recepció pel
públic real. És una mirada panoràmica sobre el complet ecosistema
teatral.
8. Aplicació de tots els coneixements adquirits a l'anàlisi de les obres
de Shakespeare i Beckett amb l'objectiu no d'analitzar-lo des d'una
perspectiva escènica (que inclou necessàriament qualsevol altre
anàlisi de text -lingüístic, literari, històric, filosòfic, etc.- i el
transcendeix) amb la finalitat de dur-lo a escena.
9. Capacitat de treballar en condicions d'urgència aportant idees i
solucions als problemes que sorgeixin al llarg d'una posada en
escena.
10. Capacitat de combinar en cada assignatura i en tota ocasió el
pensament teòric amb l'activitat escènica pràctica.
REQUISITS PREVIS
Per cursar l’Assignatura “Tema, Estructura Formal i Recopilació de materials”,
Llengua Parlada vs llengua escrita, “Personatge i estructura de personatges”,
“Anàlisi comunicativa del fet escènic” i “Espai. Significació de l'espai”, no hi ha
requisits previs.
Per cursar “Temps. Distribució dels materials en el continu temporal” cal haver
cursat “Espai. Significació de l'espai”.
Per cursar “Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare” i “Anàlisis dramatúrgica:
Beckett” cal haver cursat “Història i teoria de la literatura dramàtica 1,2,3 i4”,
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pertanyents a la matèria d’Història i teoria de la literatura dramàtica”.
Per cursar “Dramatúrgia en l’assaig 2” és imprescindible haver cursat
“Dramatúrgia en l’assaig 1”.
METODOLOGIA
1. Classes presencials teòriques.
2. Exercicis pràctics d’anàlisi dramatúrgica.
3. Lectura d'obres seleccionades que permetran centrar el concepte cabdal de
la dramatúrgia.
4. Treball d’anàlisi i debat col·lectiu amb el conjunt d’alumnes.
5. Visionat de materials audiovisuals.
6. Anàlisi de l’obra de Samuel Beckett.
7. Anàlisi de l’obra de William Shakespeare.
8. Pràctiques de conceptualització dramatúrgica.
9. Pràctiques de seguiment dramatúrgic.
10. Recerca de materials per al coneixement del tema.
11. Recerca de materials per a la creació del personatge.
12. Realització de treballs i memòries.
13. Realització d’exàmens finals i proves escrites.
ASSIGNATURES
Crèdits ECTS
Curs
Semestre
Tema, Estructura Formal i Recolipació
3
1
1
de materials
Llengua parlada vs llengua escrita
3
1
2
Personatge i estructura de
3
1
1
personatges
Anàlisi comunicativa del fet escènic
3
1
2
Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare
3
3
1
Anàlisi dramatúrgica: Beckett
3
3
2
Dramatúrgia en l’Assaig 1
5
4
1
Dramatúrgia en l’Assaig 2
10
4
2
Espai. Significació de l’espai
4
1
1
Temps. Distribució dels materials en el
4
2
2
continu temporal
Treball presencial
500 hores
20 crèdits ECTS
Memòries i Lectures
225 hores
9 crèdits ECTS
Treball autònom
300 hores
12 crèdits ECTS
TOTAL
1.025 hores
41 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
El conjunt d'assignatures agrupades sota el concepte de “Dramatúrgia” tenen
com a objectiu establir en tota la seva amplitud les bases conceptuals del
treball del dramaturg. S'inicia aquest recorregut per “Tema, estructura formal i
recopilació de materials”, que busca establir amb claredat la necessitat d'un eix
conceptual que sostingui tota peça teatral i la necessitat de dotar-lo, d'una
banda, d'una estructura formal que permeti desenvolupar-lo i, de l'altra, d'una
profunditat que només es pot assolir en la recerca de materials de tot tipus.
Dintre del mateix semestre, “Personatge i estructura de personatges” completa
la mirada conceptual sobre el fet teatral centrant-se en el personatge, que és el
veritable catalitzador de l'enfrontament dialèctic dels conceptes en oposició i és,
alhora, un mirall psicològic sobre el qual projecta la seva capacitat empàtica.
També del mateix semestre, “Espai. Significació de l'espai” complementa les
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assignatures precedents alhora que posa l'èmfasi, més enllà de l'aspecte
conceptual i de l'acció entre personatges, en el contenidor, la importància del
qual radica en el fet que condiciona i modifica tot allò que en ell succeeix
(exemple: una església, un cementiri, la saleta d'estar).
Aquestes tres primeres assignatures aborden durant el primer semestre el bloc
d'assignatures dedicat a Dramatúrgia des d'un punt de vist teòric i alhora
pràctic, però sempre centrant-se en la construcció del text escènic, pròpiament
dit. Durant el segon semestre, s'inicia una mirada més extensa, aquesta
vegada centrant-se, primer, en l'ús de la llengua en la realitat social i en la
literatura dramàtica a “Llengua parlada versus llengua escrita”, amb la finalitat
d'establir amb claredat les estratègies del llenguatge en la realitat social tal com
es plantegen en els estudis lingüístics sobre l'oralitat, la sociolingüística i la
psicolingüística. L'assignatura “Anàlisi comunicatiu del fet escènic” aborda, en
canvi, la complexa relació significativa que s'estableix entre tots els participants
del fet escènic, no només en la part de producció (incloent-hi dramaturg,
director, equip de direcció, actors, etc.), sinó també en el procés que continua
més enllà de l'escenari i un cop arriba a l'espectador i als mitjans de
comunicació social.
“Temps. Distribució dels materials en el continu temporal” recupera la mirada
directa sobre el text escènic, posant l'èmfasi en la construcció seqüencial, tenint
en compte el ritme i l'energia i l'impacte sobre l'atenció de l'espectador durant la
recepció de l'espectacle. En molts sentits és una forma de musicalitzar el
teatre, de convertir-lo a efectes pràctics en una partitura.
Tots aquests coneixements teòrics i pràctics adquirits es posaran a prova
durant els dos semestres dedicats a Shakespeare i Beckett. “Anàlisi
dramatúrgic: Shakespeare” dedicarà tot el semestre a analitzar
pormenoritzadament algunes de les obres cimeres de la literatura dramàtica
universal posant l'èmfasi tant en el procés de concepció de l'obra com en
l'anàlisi dramatúrgic de posada en escena. “Anàlisi dramatúrgic: Beckett”
aborda una de les obres més complexes d'analitzar pel seu entrellat filosòfic i la
seva subtilesa en l'ús dels recursos escènics. Si en el cas de Shakespeare
s'aborden aspectes macroestructurals del text i la posada en escena, en el cas
de Beckett s'aborden aspectes microestructurals del text en un anàlisi paraula
per paraula.
“Dramatúrgia en l'assaig 1 i 2” aborden, al llarg de dos semestres, la pràctica
dels dramaturgs que acompanyen el director durant el procés d'assaig d'una
obra, cosa que implica no només tenir els coneixements adquirits en aquesta
matèria (Dramatúrgia) sinó la capacitat d'improvisar solucions dramatúrgiques
d'emergència, realitzar anàlisis dramatúrgics parcials, mantenir la clara visió del
text i d'allò que ja comença a ser construcció escènica. En contrast amb la
mirada del director, que sovint se centra inevitablement en focalitzar la seva
atenció en els detalls de posada en escena, la mirada del dramaturg durant el
procés d'assaig és panoràmica i ha de tractar, en tot moment, de mantenir certa
distància amb el que succeeix a escena.
Aquest bloc d'assignatures és majoritàriament teòric, però sense abandonar en
cap moment una aproximació pràctica als aspectes teòrics estudiats. Serà
impartit en classes presencials durant les quals s’ensenyaran els fonaments
teòrics, es discutiran exemples concrets i es demanaran treballs pràctics que es
realitzaran en hores no lectives.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
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En aquesta matèria s’avaluarà la realització i la qualitat dels treballs pràctics o
teòrics entregats en funció de les premisses suggerides.
El seguiment de les lectures recomanades a través de recensions i els
comentaris a classe.
Hi haurà examen teòric de final de semestre per avaluar la correcta adquisició
dels coneixements teòrics.
I avaluació contínua pel que fa als exercicis que es demanin i la participació de
l’alumne en els debats que es generin.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents
paràmetres:
Avaluació contínua dels exercicis
Seguiment de lectures recomanades
Realització d’un treball pràctic
Examen tèoric final de semestre

25%
25%
25%
25%

OBSERVACIONS
1) En l’assignatura ‘Dramaturgia en l’Assaig 2”, la ponderació es modifica
de la manera següent: Avaluació contínua dels encàrrecs que es
demanen: 50% i Valoració de l’actitud professional en el context de
l’assaig: 50%
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

SISTEMES D'INTERPRETACIÓ

Crèdits ECTS i caràcter
obligatori

12c
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
2 curs Primer semestre /2 curs Segon semestre
3 curs Primer semestre / 3 curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius
del treball que es realitza.
T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en
equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
G-01 Fomentar l'autonomia i autoregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes, mostrant independència en la recollida,
anàlisi i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i arguments
d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i organitzar-se en
els processos creatius.
G-02 Comprendre psicològicament i empatitzar per entendre i sentir les vides,
situacions i personalitats alienes, utilitzant de manera eficaç les seves capacitats
d'imaginació, intuïció, intel·ligència emocional i pensament creatiu per la solució
de problemes; desenvolupant la seva habilitat per a pensar i treballar amb
flexibilitat, adaptant-se als altres i a les circumstàncies canviants de la feina, així
com la consciència i l'ús saludable del propi cos i de l'equilibri necessari per a
respondre als requisits psicològics associats a l'espectacle.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que persegueix.
G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat, responsabilitat i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de
manera equilibrada l'èxit social.
E.I-01 Investigar els recursos tècnics, expressius i creatius necessaris per a la
maduració constant de l’instrument de l’intèrpret i el desenvolupament holístic de
les seves habilitats per a la interpretació escènica.
RESULTATS DE L’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
A-1 Capacitat d’articular recursos interpretatius bàsics integrant-los en les
dinàmiques del propi instrument actoral.
A-2 Capacitat d’integrar la imaginació i l’emoció ens els propis processos
interpretatius.
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A-3 Aprofundiment en el domini de la modificació de l’instrument actoral des del
punt de vista de l’ emoció.
A-4 Desenvolupament de la capacitat d’observació a partir del l’aprofundiment
en el coneixement de l’instrument de l’actor.
A-5 Reconeixement dels diferents estils interpretatius a partir del treball de text
amb diversos autors universals.
A-6 Capacitat d’anàlisi sobre la fusió i confluència d’estils interpretatius
diferenciats.
A-7 Capacitat de treballar sobre textos clàssics amb l’objectiu de visualitzar un
nou present representatiu.
A-8 Capacitat de treballar sobre textos contemporanis amb l’objectiu de
visualitzar un nou present representatiu.
A-9 Capacitat d’anàlisi del subtext dels materials textuals proposats per a la
interpretació.
A-10 Coneixement pràctic dels sistemes de creació del propi personatge a partir
de paràmetres estètics significatius.
REQUISITS PREVIS
Els requisits s’estableixen orgànicament entre les assignatures any a any: sense
haver cursat Anàlisi dels Sistemes d’Interpretació 1 i 2, no es pot cursar Anàlisi
dels Sistemes d'Interpretació 3 i 4.
METODOLOGIA
1. Classes presencials pràctiques de tècnica d'interpretació.
2. Exercicis pràctics d’interpretació per parelles, individuals o en grup en funció
dels objectius d’exploració del propi instrument.
3. Aprenentatge de textos (a les sessions pràctiques d’interpretació).
4. Lectura de materials recomanats.
5. Sessions com observadors/es on es realitzarà un treball d’anàlisi i reflexió
tutelat de les sessions de Sistemes d’Interpretació dels estudiants de
l’especialitat d’Interpretació.
6. Anàlisi i debat sobre les propostes escèniques observades a les sessions
monogràfiques.
7. Anàlisi i debat sobre els elements tècnics i d’anàlisi interpretatius observat en
el desenvolupament dels actors.
8. Realització de memòries per encàrrec del tutor, en relació a les sessions
presencials com observadors/es dels blocs monogràfics de Sistemes
d’Interpretació (especialitat Interpretació).
ASSIGNATURES
Crèdits ECTS
Curs
Semestre
Anàlisi dels Sistemes d'Interpretació 1
3
2on
1
Anàlisi dels Sistemes d'Interpretació 2
3
2on
2
Anàlisi dels Sistemes d'Interpretació 3
3
3er
1
Anàlisi dels Sistemes d'Interpretació 4
3
3er
2
Treball pràctic presencial
200 hores
8 crèdits ECTS
Memòries i treball autònom
100 hores
4 crèdits ECTS
TOTAL
300 hores
12 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
“Anàlisi dels Sistemes d’Interpretació” té l’objectiu de construir la mirada del
director/dramaturg envers el fet interpretatiu, i és una assignatura fonamental per
la seva relació conceptual amb “Direcció d’Actors” i per la seva relació
estructural amb “Sistemes d’Interpretació” (especialitat Interpretació), en el
EÒLIA ESAD_Memòria de Verificació del Títol Superior en Art Darmàrtic

89

context de la interrelació de matèries en els estudis de l’Escola Superior.
Aquesta assignatura es divideix en dos grans blocs estructurals: Un de pràctic, i
un altre de teòric i pràctic:
Bloc pràctic: Els directors/dramaturgs es veuen confrontats directament amb
l’ofici de l’actor. L’objectiu immediat d’aquesta pràctica, que representa una
introducció a la interpretació, és que experimentin en primera persona les seves
pròpies dificultats, obstacles i intuïcions des de la perspectiva de l’actor.
L’objectiu final dels quatre blocs pràctics que es succeeixen en els quatre
semestres de segon i tercer curs no és que el director/dramaturg assoleixi
l’excel·lència en la pròpia pràctica de la interpretació, sinó que adquireixi una
consciència, una sensibilitat, un coneixement i un respecte envers l’ofici de
l’actor. Que l’han d’ajudar a adquirir l’excel·lència en la seva capacitat de
comprendre i desenvolupar la tasca de la direcció d’actors.
Bloc teòric i pràctic: Consisteix en el seguiment tutelat per part dels estudiants de
dramatúrgia i direcció de les sessions monogràfiques sobre Txèkhov, Beckett i
Shakespeare que realitzaran els estudiants de l’especialitat de Interpretació en
el context de l’assignatura de “Sistemes d’Interpretació 3, 4, 5 i 6”.
L’esmentat seguiment (acompanyat per un tutor) té com objectiu entrenar la
mirada del director/dramaturg per ajudar-lo a reconèixer des de l’observació
directe conceptes com el d’energia, el d’acció, el de subtext, el d’acció, el de
projecció de la imaginació; així com una gran infinitat d’altres matisos que es
desencadenen en els processos interpretatius.
Es valora aquí la importància d’anar construint la mirada del director/dramaturg,
que en un procés de llarg recorregut té aquí un espai de privilegi per anar
madurant pas a pas la seva pròpia visió del fet escènic, de la interpretació que
es vagi fent dels propis autors tractats, així com de les qualitats úniques i
especials que té un instrument sempre tan magnífic (precisament per totes les
seves meravelloses limitacions) com és el de l’actor.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
S’avaluarà el rendiment i la predisposició en les sessions pràctiques
d’interpretació.
L’assistència i la participació en les sessions tutelades d’observació i reflexió.
La qualitat de les memòries i treballs entregats en funció de les directrius de les
assignatures de la matèria.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents
paràmetres:
Bloc pràctic: Sessions d’interpretació
50%
Bloc teòric: Assistència i participació a les sessions
25%
tutelades
Bloc teòric: Realització i qualitat de memòries i treballs
25%
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

12c

DIRECCIÓ D'ACTORS
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ ESCÈNICA

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
2 curs Primer semestre /2 curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-01 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius
del treball que es realitza.
T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball
en equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-10 Liderar i gestionar grups de treball.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes,
idees i solucions viables.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que
persegueix.
G-04 Comunicar, mostrant la capacitat suficient de negociació i organització
de la feina en grup, la integració en contextos culturals diversos i l'ús de noves
tecnologies.
G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat, responsabilitat i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de
manera equilibrada l'èxit social.
E.DD-01
Concebre propostes escèniques que fonamenten l'espectacle,
generant i analitzant conceptes, textos i imatges i valorant les seves propietats
representatives i la seva qualitat estètica.
E.DD-02
Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els
coneixements estètics i tècnics necessaris sobre els diversos llenguatges que
participen en la representació.
RESULTATS D’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
1. Coneixement de les principals tendències interpretatives.
2. Coneixement del llenguatge i l’entorn específic de la direcció d’actors.
3. Habilitat pràctica d’empatitzar amb el procés de creació de l’actor.
4. Coneixement del funcionament de la mecànica de l’actor.
5. Capacitat de comunicar-se amb els actors de manera positiva i
satisfactòria.
6. Comprensió de la diferència entre el treball actoral per al cinema i per
la càmera.
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7. Capacitat d’anàlisi del text i de la situació en l’àmbit de la direcció
d’actors.
8. Capacitat de potenciar les habilitats de l’actor i de gestionar les seves
mancances d’una manera constructiva i creativa.
REQUISITS PREVIS
No es pot cursar “Direcció d’actors 1” sense haver cursat “Escenificació i
direcció escènica 1 i 2” corresponent a la matèria Escenificació.
No es pot cursar “Direcció d’actors 2” sense haver cursat “Direcció d’actors 1”.
METODOLOGIA
La metodologia a emprar combinarà la classe magistral de continguts, el
visionat de productes audiovisuals a comentar, lectura de textos de la
bibliografia recomanada, i exercicis pràctics d’experimentació i d’observació a
l’aula:
1. Classes presencials lectives.
2. Visionat de productes audiovisuals.
3. Exercicis de grup (pràctics i teòrics) a classe.
4. Exercicis individuals (pràctics i teòrics) a classe.
5. Lectura de textos (llibres, articles, capítols).
6. Preparació autònoma d'assajos en grup.
7. Reflexió i debat a classe sobre els treballs realitzats.
8. Realització d’examen escrit.
9. Presentació de projectes, memòries o informes.
10. Sessions obertes d’assajos tutelades.
11. Realització d’exàmens pràctics de direcció d’actors.
12. Presentació de memòries i informes.
ASSIGNATURA
Crèdits ECTS Curs
Semestre
Direcció d'actors 1
6
2
1
Direcció d'actors 2
6
2
2
Treball presencial
125 hores
5 crèdits ECTS
Memòries i lectures
100 hores
4 crèdits ECTS
Treball Autònom pràctic
75 hores
3 crèdits ECTS
TOTAL
300 hores
12 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
“Direcció d’Actors” és una introducció de l’alumne/a en l’àmbit del treball amb
l’actor.
L’actor és el motor fonamental en el qual se sustenta l’acció dramàtica tant en
el teatre, el cinema, la televisió, o la publicitat.
Així doncs, l’assignatura, té com objectiu despertar la capacitat d’observació i
d’anàlisi, i la creativitat de l’alumne/a envers el món de la direcció d’actors,
subministrant eines, coneixements, i vocabulari útil per a fer possible una bona
comunicació amb l’actor.
L'assignatura s'estructura en dos blocs que faciliten l'aprenentatge de les
principals competències: primer, (Direcció d’Actors 1) un aparell teòric que
aporta una visió específica dels sistemes fonamentals en la interpretació
contemporània; i segon, (Direcció d’Actors 2) una unitat formativa que
consisteix en l’aplicació pràctica dels conceptes introduïts en l’apartat teòric de
la direcció d’actors.
Aquesta matèria ofereix conceptes metodològics referents a la comunicació del
director amb l’actor, imprescindibles a l'hora de posar en pràctica les habilitats
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comunicatives individuals, essencials també en el terreny del periodisme,
publicitat o relacions públiques i, òbviament, en el cinema, la televisió i el teatre.
Dins del pla d'estudis, esdevé un punt de partida per especialitzar-se en el món
de la direcció d’actors, just en el moment que l’alumne/a comença a consolidar
uns coneixements teòrics, pràctics i tècnics en el terreny de les arts
escèniques.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
S’avaluaran els exercicis pràctics del curs realitzats a classe. La realització de
treballs escrits i memòries. Examen teòric. Examen pràctic.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir de la següent forquilla de
paràmetres en funció dels objectius de l’assignatura:

Realització de treballs i memòries
Examen final escrit o pràctic
Participació i avaluació d’exercicis pràctics

10%-25%
40%-25%
50%
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

8c

ESCENOGRAFIA. ESPAI ESCÈNIC,
IL·LUMINACIÓ I DISSENY DE
PERSONATGE.
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
3 curs Primer semestre / 3 curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius
del treball que es realitza.
T-04 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes,
idees i solucions viables.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat, responsabilitat i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de
manera equilibrada l'èxit social.
E.DD-01 Concebre propostes escèniques que fonamenten l'espectacle,
generant i analitzant conceptes, textos i imatges i valorant les seves propietats
representatives i la seva qualitat estètica.
E.DD-02 Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els coneixements
estètics i tècnics necessaris sobre els diversos llenguatges que participen en la
representació.
E.DD-04 Investigar per a concebre i fonamentar el procés creatiu personal, tant
en allò referent a la metodologia de treball com a la renovació estètica.
RESULTATS D’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
1. Coneixements bàsics de la història de l'escenografia, la il·luminació i el
disseny de vestuari.
2. Capacitat d’anàlisi de la confluència de les arts plàstiques i el llenguatge
escènic.
3. Comprensió del concepte d'espai. Tipologies d'espai escènic.
4. Comprensió de l'espai i dels objectes en l'espai: estructures espacials.
5. Capacitat de establir la diferenciació d'escenografia versus instal·lació.
6. Capacitat d’anàlisi de l'espai i l'estructura narrativa.
7. Capacitat d’anàlisi dels conceptes de ficció i veritat escènica.
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8. Capacitat d’anàlisi dels conceptes d'espai escènic i energia.
9. Comprensió del cos en l'espai: l'espai buit.
10. Capacitat d’anàlisi de la llum i la foscor.
11. Comprensió de l'espai i el tractament de la llum.
12. Coneixement dels aspectes tècnics bàsics de la il·luminació.
13. Coneixement del concepte de llum en pintura, escultura i arquitectura.
14. Coneixement del concepte de llum en el cinema i la televisió.
15. Comprensió de l'expressivitat de la llum i del color.
16. Comprensió del vestuari com a construcció de personatge.
17. Coneixement del vestuari i les èpoques històriques.
18. Coneixement del llenguatge de la moda.
19. Coneixement dels processos de creació en escenografia, il·luminació i
vestuari.
REQUISITS PREVIS
Per cursar la matèria “Escenografia, Espai Escènic, Il·luminació i Disseny de
Personatge” cal haver cursat “Escenificació i direcció escènica 1 i 2” (de la
matèria “Escenificació”).
METODOLOGIA
1. Classes presencials teòriques.
2. Exercicis teòrics i pràctics individuals i de grup.
3. Lectura i estudi de bibliografia recomanada.
4. Visionat de DVD’s seleccionats.
5. Reflexió i debat a classe.
6. Realització de treballs, memòries i projectes.
7. Realització d’exàmens pràctics i teòrics.
ASSIGNATURA
Crèdits
Curs
Semestre
ECTS
Escenografia
2
3
1
Vestuari
2
3
2
Il·luminació d'espais escènics
4
3
2
Treball presencial
125 hores
5 crèdits ECTS
Memòries i Lectures
50 hores
2 crèdits ECTS
Treball Autònom
25 hores
1 crèdit ECTS
8 crèdits ECTS
TOTAL
200 hores
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
Els semestres dedicats a “Escenografia, espai escènic i disseny de
personatges” tenen com a objectiu aconseguir que l'alumne arribi a conèixer el
llenguatge bàsic de les disciplines “Escenografia”, “Il·luminació” i “Disseny de
vestuari”, que són les tres assignatures que integren aquesta matèria. No es
tracta en cap cas d'ensenyar als alumnes de dramatúrgia i direcció les
tècniques pròpies d'aquestes disciplines, que són per elles mateixes unes
especialitats prou complexes, sinó de mostrar-los el camí per comunicar de
forma eficaç i creativa les seves necessitats escèniques pel que fa a aquestes
disciplines. El diàleg entre aquests professionals, integrats durant el procés
creatiu en l'equip de direcció, ha d'assolir una fluïdesa que només es pot
aconseguir en el moment que s'eliminen les barreres comunicatives.
Per això és important conèixer el vocabulari bàsic de la disciplina, la seva
història i les fases del procés de creació en cada cas.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
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Exàmens teòrics a final de cada semestre.
Realització d’un treball en el qual s’hauran d’utilitzar els conceptes i
coneixements adquirits.
Avaluació contínua pel que fa als exercicis demanats a classe així com pel que
fa a l’actitud i participació de l’alumne en els debats que es generin.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents paràmetres:

Avaluació contínua dels exercicis
Realització d’un treball final de semestre
Examen teòric final de semestre
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

6c

MÚSICA I ESPAI SONOR
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
1 curs Primer semestre /1 curs Segon semestre
4 curs Primer semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius
del treball que es realitza.
T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball
en equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que
persegueix.
G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat, responsabilitat i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de
manera equilibrada l'èxit social.
E.DD-02 Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els coneixements
estètics i tècnics necessaris sobre els diversos llenguatges que participen en la
representació.
E.DD-05 Estudiar el fet escènic a partir de diferents mètodes.
RESULTATS D’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
A-1 Dotar als alumnes dels recursos elementals per a la lectura i la comprensió
dels textos musicals.
A-2 Aprendre a utilitzar correctament els símbols bàsics de l’escriptura musical.
A-3 Desenvolupar la percepció auditiva i la reflexió sobre el fet sonor.
A-4 Desenvolupar un grau bàsic de coordinació i independència de moviments
que permetin dominar els elements rítmics més bàsics.
A-5 Domini pràctic elemental de l'habilitat de llegir una partitura musical.
A-6 Adquisició de terminologia tècnica específica relacionada amb el disseny
de so.
A-7 Coneixement dels diferents registres en la conceptualització dels espais
sonors.
A-8 Coneixement bàsic del funcionament d'un equip de so.
A-9 Capacitat de reconèixer les diferents solucions tècniques vinculades al
disseny de so.
REQUISITS PREVIS
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Per cursar Disseny de so, cal haver cursat abans Llenguatge Musical 1.
METODOLOGIA
1. Classes col·lectives que potencien la dimensió pràctica de l’assignatura.
2. Treball de grup de caràcter intensiu que incita a la investigació individual.
3. Coneixements teòrics deduïts de l’experiència pràctica.
4. Propostes creatives a partir dels coneixements adquirits.
5. Realització de treballs.
6. Exàmens teòrics.
7. Exàmens pràctics.
ASSIGNATURA
Crèdits ECTS
Curs
Semestre
Llenguatge Musical 1
4
1
1
1
2
Disseny de So
2
4
1
Treball Presencial
100 hores
4 crèdits ECTS
Memòries i Lectures
25 hores
1 crèdit ECTS
Treball Autònom
25 hores
1 crèdit ECTS
TOTAL
150 hores
6 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
Estudi dels temes principals (ritme, melodia, harmonia, etc.) i la seva aplicació
en la escenificació. Anàlisi dels elements sonors aplicats a la dramatúrgia i
l’escenificació. Concepte d'espai sonor.
Introducció al sistema de notació. Principals grafies i símbols musicals de
lectura i escriptura.
Concepte de Ritme. Coneixement dels diferents sistemes mètrics, els seus
elements, formules i figuració principals.
La dimensió melòdica. Referents Sonors. Anàlisi i reconeixement
Introducció al Sistema Tonal. Origen i desenvolupament. Harmonia bàsica.
Fonaments teòrics de les relacions sonores i la seva gramàtica.
Forma i estructura.
Conèixer de forma suficient la complexa tecnologia desenvolupada al voltant de
la música, tant des del punt de vista de l'amplificació i la sonorització d'espais,
com des del punt de vista de la creació teatral d'espais sonors, o la gravació de
música, veu o efectes. Facilitar la comprensió dels elements tècnics
fonamentals que guien els treballs dels enginyers i tècnics de so en relació a
diferents tipus de posada en escena (teatre, teatre musical, concert...).
SISTEMES D'AVALUACIÓ
Avaluació contínua, pel que fa al rendiment de l’alumne en els exercicis de
classe, valorant la seva disponibilitat i participació en el desenvolupament de
les sessions i en els debats que es generin.
Avaluació del rendiment en els treballs pràctics.
Avaluació dels treballs teòrics.
Prova específica, i examen a final de cada semestre.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir de la següent forquilla de
paràmetres en funció dels objectius de cada assignatura:

Rendiment a les classes i adquisició de conceptes
Assistència i participació a les classes

45%-30%
15%-10%
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Rendiment en la presentació de treballs pràctics/teòrics
Prova específica/Examen teòric

20%30%
20%-30%
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

6c

TECNOLOGIA APLICADA A LES ARTS
DE L'ESPECTACLE
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
4 curs Primer semestre / 4 curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-04 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-09 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinars i en contextos
culturals diversos.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes,
idees i solucions viables.
T-16 Fer ús del mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat vers el
patrimoni cultural i mediambiental.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que
persegueix.
G-04 Comunicar, mostrant la capacitat suficient de negociació i organització
de la feina en grup, la integració en contextos culturals diversos i l'ús de noves
tecnologies.
E.DD-02
Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els
coneixements estètics i tècnics necessaris sobre els diversos llenguatges que
participen en la representació.
E.DD-04
Investigar per a concebre i fonamentar el procés creatiu personal,
tant en allò referent a la metodologia de treball com a la renovació estètica.
E.DD-05
Estudiar el fet escènic a partir de diferents mètodes.
RESULTATS D’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
1. Comprensió del concepte de tecnologia aplicat a les arts de
l'espectacle.
2. Coneixement de la tecnologia aplicada a l'edifici teatral: la caixa
escènica al llarg dels segles.
3. Comprensió de la perspectiva científica com a origen de la disposició
del teatre a la italiana.
4. Comprensió de l'evolució de l'òpera i l'acústica.
5. Comprensió de la concepció escènica i tecnològica de Wagner.
6. Coneixement dels avenços tècnics i arquitectònics en els edificis
teatrals al llarg del segle XX.
7. Coneixement dels avenços propiciats per la fotografia i el cinema.
8. Coneixement dels avenços propiciats per la cultura jove i la música
elèctrica en el context teatral.
9. Comprensió del camp de les últimes tecnologies relacionades amb el
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vídeo, la informàtica, i la robòtica.
10. Sensibilització envers la poesia resultant de l'experimentació
tecnològica.
11. Capacitat de relacionar conceptes en els àmbits de la
multidisciplinaritat, la interdisciplinaritat i la transdisciplinaritat.
12. Coneixement del ventall contemporani d'espectacles i companyies
relacionats amb el concepte de tecnologia.
REQUISITS PREVIS
Per cursar “Tecnologia aplicada a les Arts de l'Espectacle 2” cal haver cursat
“Tecnologia aplicada a les Arts de l'Espectacle 1”.
METODOLOGIA
1. Classes presencials teòriques.
2. Visionat de productes audiovisuals i d’obres teatrals.
3. Lectures recomanades.
4. Debat i reflexió a classe.
5. Pràctica amb equipament tecnològic teatral.
6. Exercicis pràctics a classe.
7. Treballs i memòries.
8. Examen escrit.
ASSIGNATURA
Crèdits ECTS
Curs
Semestre
Tecnologia aplicada a les Arts de
3
4
1
l'Espectacle 1
Tecnologia aplicada a les Arts de
3
4
2
l'Espectacle 2
Treball Presencial
75 hores
3 crèdits ECTS
Memòries i Lectures
25 hores
1 crèdit ECTS
Treball Autònom
50 hores
2 crèdits ECTS
TOTAL
150 hores
6 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
Els dos semestres dedicats a “Tecnologia aplicada a les arts de l'espectacle”
tenen com a objectiu recollir un corrent fonamental en les arts de l'espectacle
que se situa, d'una banda, en les fronteres d'altres arts i genera, d'aquesta
manera, un llenguatge alhora multidisciplinari, interdisciplinari i transdisciplinari
i, de l'altra -i en la mesura que es tracta de la incorporació de novíssimes
tecnologies- en la frontera de l'experimentalisme (que és, després de la mort de
les avantguardes del segle XX, l'últim reducte en que aquestes han pogut ferse fortes). Les noves tecnologies que, ara com ara, incideixen de forma intensa
en el teatre són: la informàtica, el vídeo, la robòtica i determinades tècniques
derivades de les telecomunicacions aplicades al so/música o a la llum/imatge.
L'objectiu de l'assignatura no és el d'aprendre a utilitzar unes tècniques que
són de tal complexitat que les fa inabastables al no especialista, sinó a
integrar-les conceptualment en el procés de pensament que va de la
dramatúrgia a la direcció. En aquest sentit, els dos semestres es divideixen de
tal forma que el primer tracta de presentar la diversitat de tecnologies
avançades que han tingut i tenen un possible encaix en el teatre, i el segon
tracta d'analitzar les diverses poètiques que s'han desenvolupat al voltant
d'aquest concepte experimental i tecnològic del teatre.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
Examen teòric.
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Avaluació contínua pel que fa als exercicis que es demanin en relació a les
assignatures. Seguiment de les lectures que es facin a partir de recensions i
comentaris a classe.
Treball a final de cada semestre per demostrar els conceptes i coneixements
adquirits.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents paràmetres:

Avaluació contínua dels exercicis
Seguiment de les lectures recomanades
Realització d’un treball final de semestre
Examen teòric final de semestre
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

12c

HISTÒRIA I TEORIA DE LA
LITERATURA DRAMÀTICA
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
ESPECIALITAT DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
1 curs Primer semestre /1 curs Segon semestre
2 curs Primer semestre /2 curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-01 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i
artístics i als avenços que es produeixen en l’àmbit professional, i seleccionar
els camins adequats de formació continuada.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes,
idees i solucions viables.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
T-17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilitat social de la
importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la
seva capacitat de generar valors significatius.
G-01 Fomentar l'autonomia i autorregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes; mostrant independència en la recollida,
anàlisi, i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i
arguments d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i
organitzar-se en els processos creatius.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que
persegueix.
E.DD-04 Investigar per a concebre i fonamentar el procés creatiu personal, tant
en allò referent a la metodologia de treball com a la renovació estètica.
E.DD-05
Estudiar el fet escènic a partir de diferents mètodes.
RESULTATS D’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
1. Coneixement estructurat de la història de la literatura dramàtica en
relació a l'estètica i la història del teatre des de la Grècia clàssica fins
al present.
2. Capacitat de reconèixer les principals obres dramàtiques universals
(situant-les en l'època, el país, l'escola de la que formen part).
3. Coneixement directe de totes les obres que han donat termes que
formen part del vocabulari habitual de la professió (conceptes
precisos per a qualsevol professional del teatre com poden ser els
que agrupen personatges com Èdip, Medea, Lady Macbeth, Tartuf,
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Faust, Don Juan, Mare Coratge, Godot, etc., formen part dels codis
habituals dels professionals en qualsevol sala d'assaig).
4. Capacitat d'analitzar, en el seu propi context socio-històric, qualsevol
obra dramàtica.
5. Capacitat de relacionar qualsevol obra dramàtica amb l'estètica de
l'època i els hàbits intel·lectuals del públic.
6. Capacitat de relacionar una obra dramàtica amb l'estructura de
producció de l'època en què sorgeix.
7. Capacitat d'interrogar-se sobre la influència que han tingut els
corrents de pensament d'una època sobre la literatura dramàtica.
8. Capacitat de plantejar-se la idea de reactivar un clàssic per a un
públic diferent al de l'època en la qual va sorgir i portar-lo al present
(amb el que suposa de canvis en tots els aspectes del procés
d'emissió-recepció).
REQUISITS PREVIS
Per cursar “Història i teoria de la literatura dramàtica 1” no hi ha requisits previs.
Per cursar “Història i teoria de la literatura dramàtica 2” cal haver cursat
“Història i teoria de la literatura dramàtica 1”.
Per cursar “Història i teoria de la literatura dramàtica 3” cal haver cursat Història
i teoria de la literatura dramàtica 2”.
Per cursar “Història i teoria de la literatura dramàtica 4” cal haver cursat
“Història i teoria de la literatura dramàtica 3”.
METODOLOGIA
1. Classes presencials teòriques on s'expliquen els conceptes fonamentals de
l'assignatura.
2. Lectura d'obres sobre història de la literatura dramàtica.
3. Lectura de textos de cada una de les èpoques tractades.
4. Treball pràctic d'anàlisi dramatúrgic dels diferents textos seleccionats.
5. Assistència a espectacles teatrals relacionats amb l'època (en directe
sempre que sigui possible, o, en cas contrari, en filmacions de grans muntatges
escènics).
6. Exercicis de reactualització d'obres clàssiques amb l'objectiu de mantenir
sempre l'atenció sobre la finalitat real de la carrera que és la creació escènica
contemporània.
7. Realització de treballs.
8. Realització d’exàmens.
ASSIGNATURA
Crèdits
Curs
Semestre
ECTS
Història i teoria de la literatura dramàtica
3
1
1
1
Història i teoria de la literatura dramàtica
3
1
2
2
Història i teoria de la literatura dramàtica
3
2
1
3
Història i teoria de la literatura dramàtica
3
2
2
4
Treball Presencial
Memòries i Lectures
TOTAL

150 hores
150 hores
300 hores

6 crèdits ECTS
6 crèdits ECTS
12 crèdits ECTS
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BREU RESUM DELS CONTINGUTS
El conjunt d'assignatures agrupades sota la matèria “Història de la literatura
dramàtica” té com a objectiu primer donar a l'alumne una visió de conjunt clara
pel que fa als principals corrents de la literatura dramàtica universal. Des del
teatre Grec fins a l'actualitat, la història de la literatura dramàtica quedarà
enquadrada pels moments històrics que van donar ocasió al sorgiment de les
obres mestres de la literatura dramàtica. El coneixement del cànon universal no
s'obté, però, a través de l'explicació dels corrents literaris, la sociologia de l'art
ni de la història de la cultura.
És per això que “Història de la literatura dramàtica” es proposa un segon
objectiu que és el de facilitar a l'alumne el coneixement directe, en lectura
personal, d'una selecció d'obres del teatre universal, que li permetran
aprofundir, a més a més, en els coneixements teòrics que haurà anat adquirint
en la resta d'assignatures teòriques i pràctiques al llarg dels primers quatre
semestres de la carrera.
Per tal de donar en quatre semestres una visió coherent de la literatura
dramàtica universal, aquesta matèria s'ha dividit en quatre blocs que agrupen
quatre moments de la literatura dramàtica universal:
1. Grècia i Roma
2. El ressorgiment Europeu (Renaixement i Edat Moderna)
3. El segles XIX i XX (des de la Revolució Francesa fins al final de la
Segona Guerra Mundial)
4. De 1945 fins a l'actualitat.
Aquesta assignatura es desenvoluparà en classes presencials tot i que es
donarà gran valor al treball de lectura, realitzat sempre sota la supervisió del
professor, fora de les hores lectives. Les lectures es sotmetran sempre a
discussió i anàlisi col·lectives per tal d'estimular el sentit crític personal i la
capacitat d'argumentar els propis punts de vista.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
Exàmens escrits a final de cada semestre.
S’avaluarà l’assistència i la participació en els debats al voltant d’obres
concretes que s’analitzin durant les classes.
S’avaluarà la qualitat dels treballs entregats.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents paràmetres:

Rendiment a les classes i adquisició de conceptes
Assistència i participació Als debats d’obres
Realització i qualitat dels treballs
Examen final de semestre

EÒLIA ESAD_Memòria de Verificació del Títol Superior en Art Darmàrtic

30%
10%
30%
30%

105

Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

6c

ESTÈTICA
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
3 curs Primer semestre / 3 curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes,
idees i solucions viables.
E.DD-01
Concebre propostes escèniques que fonamenten l'espectacle,
generant i analitzant conceptes, textos i imatges i valorant les seves propietats
representatives i la seva qualitat estètica.
E.DD-02
Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els
coneixements estètics i tècnics necessaris sobre els diversos llenguatges que
participen en la representació.
E.DD-04
Investigar per a concebre i fonamentar el procés creatiu personal,
tant en allò referent a la metodologia de treball com a la renovació estètica.
RESULTATS D’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
1. Coneixements dels principals conceptes de l’estètica.
2. Capacitat de reflexionar sobre l’estètica com a teoria de la Bellesa.
3. Capacitat de reflexionar sobre l’estètica com a teoria de l’Art.
4. Capacitat de reflexionar sobre l’estètica com a teoria del coneixement
sensorial.
5. Capacitat de reflexionar sobre l'estètica com a teoria sociològica de
l'art.
6. Coneixement del pensament estètic de la Grècia clàssica: Plató i
Aristòtil.
7. Coneixement del pensament estètic de l’Antiga Roma.
8. El coneixement del neoplatonisme de Plotí: el camí cap a l'estètica
medieval.
9. Coneixement del pensament estètic Medieval: Sant Agustí, Sant
Tomàs d’Aquino.
10. Coneixement del pensament estètic Renaixentista.
11. Coneixement del pensament estètic Manierista i Barroc.
12. Coneixement del pensament estètic de la Il·lustració: el racionalisme
cartesià.
13. Coneixement del pensament estètic de l’Empirisme Anglès.
14. Coneixement del pensament estètic de l’Idealisme Alemany: Kant.
15. Coneixement del pensament estètic del segle XIX.
16. Coneixement del pensament estètic del segle XX.
17. Coneixement dels principals conceptes estètics sorgits al voltant de
la concepció del teatre.
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REQUISITS PREVIS
Per cursar “Estètica” cal haver cursat “Història de les arts de l’espectacle 1,2,3 i
4” (pertanyents a la matèria bàsica Història de les arts de l’espectacle).
Per cursar “Últimes Tendències” cal haver cursat abans “Estètica”.
METODOLOGIA
1. Classes presencials teòriques sobre teoria de l’estètica.
2. Exercicis individuals i de grup.
3. Lectures relacionades a la bibliografia de la matèria.
4. Visionats en suport audiovisual.
5. Reflexions i debats a classe relacionats amb els visionats i la realització
d’exercicis pràctics de l’assignatura.
6. Realització de treballs i memòries.
7. Realització d’exàmens escrits.
ASSIGNATURA
Crèdits
Curs
Semestre
ECTS
Estètica
3
3
1
Últimes Tendències
3
3
2
Treball Presencial
75 hores
3 crèdits ECTS
Treball dirigit (Memòries i Lectures)
75 hores
3 crèdits ECTS
TOTAL
150 hores
6 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
Els dos semestres dedicats a “Estètica” tenen com a objectiu principal introduir
l’alumne, d’una banda, en la història del pensament estètic des de l’Antiguitat
fins al segle XX i, de l’altra, en els corrents estètics que, sorgits a partir de
mitjans del segle XX, continuen actius en el segle XXI. Aquesta mirada sobre la
concepció estètica en la filosofia i les arts, es focalitzarà especialment en el
teatre i en totes les arts que es relacionen -directa i indirectament- amb el
teatre, a partir del segon semestre.
Aquesta matèria es essencialment teòrica en tots dos semestres i, pel que fa a
l'alumne, és d'una exigència i d'una dificultat conceptuals suficients com per
centrar-se exclusivament, en aquest cas, en el nivell teòric. En aquest sentit,
les classes presencials dedicades a l'exposició i aclariment dels conceptes es
complementaran amb la lectura d'una bibliografia general sobre estètica i
història de l’estètica i particular sobre els fonaments estètics de la pràctica
teatral.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
Exàmens teòrics a final de semestre per avaluar la correcta adquisició dels
coneixements.
Realització de treballs escrits.
Avaluació contínua pel que fa als exercicis que es demanin en relació a les
assignatures i a la participació de l’alumne en els debats que es generin a
classe.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents paràmetres:

Avaluació contínua dels exercicis
Valoració de l’actitud a classe i participació de l’alumnat
Seguiment de les lectures recomanades
Realització d’un treball final de semestre
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Examen teòric final de semestre
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5.2.2.2 Crèdits obligatoris especialitat Interpretació.
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

22c

PRÀCTIQUES D'INTERPRETACIÓ
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
INTERPRETACIÓ

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
1 curs Primer semestre /1 curs Segon semestre
2 curs Primer semestre /2 curs Segon semestre
3 curs Primer semestre / 3 curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius
del treball que es realitza.
T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en
equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
T-17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilitat social de la
importància del patrimoni cultural, la
seva incidència en els diferents àmbits i
la seva capacitat de generar valors significatius.
G-01 Fomentar l'autonomia i autoregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes; mostrant independència en la recollida,
anàlisi, i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i
arguments d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i
organitzar-se en els processos creatius.
G-02 Comprendre psicològicament i empatitzar per entendre i sentir les vides,
situacions i personalitats alienes, utilitzant de manera
eficaç
les
seves
capacitats d'imaginació, intuïció, intel·ligència emocional i pensament creatiu per
la solució de problemes; desenvolupant la seva habilitat per a pensar i treballar
amb flexibilitat, adaptant-se als altres i a les circumstàncies canviants
de
la
feina, així com la consciència i l'ús saludable del propi cos i de l'equilibri
necessari per a respondre als requisits psicològics associats a l'espectacle.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que persegueix.
G-04 Comunicar, mostrant la capacitat suficient de negociació i organització de
la feina en grup, la integració en contextos culturals diversos i l'ús de noves
tecnologies.
G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat,
responsabilitat
i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de
manera equilibrada l'èxit social.
E.I-01 Investigar els recursos tècnics, expressius i creatius necessaris per a la
maduració constant de l’instrument de l’intèrpret i el desenvolupament holístic de
les seves habilitats per a la interpretació escènica.
E.I-02 Dominar el procés de creació de personatges, conflictes, situacions i
diferents realitats escèniques, mitjançant l’aplicació dels propis registres
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interpretatius. I interaccionar amb els diferents llenguatges escènics de manera
que de la fusió dels elements amb l’intèrpret n’esdevingui un tot comunicatiu
coherent, significant i creatiu.
RESULTATS D’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
1. Domini pràctic dels conceptes tècnics relacionats amb les assignatures
associades a Sistemes d'Interpretació.
2. Autonomia estètica en la tria de propostes per desenvolupar la pròpia
creativitat.
3. Capacitat de comunicar continguts estètics i ideològics a partir del propi
instrument i de les propostes escèniques.
4. Aprofundiment en el domini de l’instrument actoral des del punt de vista
emocional i de la comunicació.
5. Integració del cos i la veu en un tot comunicatiu.
6. Domini pràctic del processos de la imaginació com a detonador del fet
escènic.
7. Capacitat per sintetitzar les habilitats tècniques interpretatives a través
de la pròpia expressivitat.
8. Adquisició de la disciplina adequada per al desenvolupament
professional autònom de la tasca de l’actor.
9. Capacitat de treballar en equip i associar-se per arribar a posar en
comú diferents punts de vista i diferents criteris estètics.
REQUISITS PREVIS
Per cursar Pràctiques d’Interpretació 1, 2, 3, 4, 5 i 6 cal estar cursant, en el
mateix semestre, “Sistemes d’Interpretació, 1, 2, 3, 4, 5 i 6”, respectivament. És
a dir, cal cursar les següents assignatures en paral·lel:
Pràctiques d’Interpretació 1 i Sistemes d’Interpretació 1
Pràctiques d’Interpretació 2 i Sistemes d’Interpretació 2
Pràctiques d’Interpretació 3 i Sistemes d’Interpretació 3
Pràctiques d’Interpretació 4 i Sistemes d’Interpretació 4
Pràctiques d’Interpretació 5 i Sistemes d’Interpretació 5
Pràctiques d’Interpretació 6 i Sistemes d’Interpretació 6
METODOLOGIA
1. Selecció dels materials i recerca per part de l’estudiant en funció dels
paràmetres de la proposta plantejada pels tutors.
2. Preparació tutelada d’una proposta creativa autònoma amb els materials
textuals i/o plàstics seleccionats en associació amb altres estudiants de
Interpretació i de Direcció Escènica i Dramatúrgia.
3. Realització d’un breu dossier explicatiu que s’entregarà al final d’aquestes sis
setmanes, explicant els objectius i el punt de partida formal de la proposta, que
inclourà el guió tècnic o material de guia que s’emprarà com a base del treball.
4. Assaig i repetició de la proposta creativa fins arribar al grau òptim
d’excel·lència executiva que permetin les pròpies qualitats interpretatives de
l’estudiant i el seu grau de desenvolupament tècnic en el moment.
5. Presentació pública de les propostes creatives acabades utilitzant tots els
recursos tècnics a l’abast, posant així a prova la capacitat comunicativa dels
intèrprets amb l’espectador així com el valor de la proposta.
ASSIGNATURA
Crèdits ECTS Curs
Semestre
Pràctiques d'Interpretació 1
4,5
1
1
Pràctiques d'Interpretació 2
4,5
1
2
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Pràctiques d'Interpretació 3
Pràctiques d'Interpretació 4
Pràctiques d'Interpretació 5
Pràctiques d'Interpretació 6

3
3
3,5
3,5

2
2
3
3

1
2
1
2

Treball pràctic presencial tutelat
300 hores
12 crèdits ECTS
Memòries i lectures
100 hores
4 crèdits ECTS
Treball autònom
150 hores
6 crèdits ECTS
TOTAL
550 hores
22 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
L’assignatura “Pràctiques d'Interpretació” es fonamenta en atorgar la
responsabilitat a l’alumne/a de posar a prova les seves qualitats creatives i la
seva capacitat d’associació amb un grup de bon començament.
Aquesta assignatura es desenvoluparà sempre sota la supervisió d’un tutor que
ajudarà a orientar les dinàmiques de relació entre els estudiants així com els
continguts a desenvolupar.
Malgrat tot, el fonament de l’assignatura es basa en potenciar la creativitat i
ajudar a extrapolar les idees i les inquietuds creatives dels mateixos estudiants,
més que no pas imposar-los uns criteris estètics o ideològics determinats.
“Pràctiques d'Interpretació” és un espai pràctic per explorar la llibertat creativa, i
descobrir la pròpia veu com artista contemporani. Així com per relacionar tots
els aprenentatges teòrics i pràctics de les altres matèries i àmbits de
l’aprenentatge dels estudis d’art dramàtic.
Aquestes pràctiques representen un espai fonamental de experimentació per
part dels estudiants. I volen potenciar la consolidació de noves línies
d'investigació i creació a partir del propi impuls d’autogestió dels joves creadors.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
S’avaluarà la memòria (treball escrit) al voltant de la investigació per
desenvolupar la proposta de creació del personatge.
S’avaluarà la qualitat del treball i la capacitat d’associar-se en el si d’un equip
amb un objectiu creatiu comú.
S’avaluarà l’execució de la proposta, o representació final (oberta a públic), per
part de l’intèrpret, en funció dels objectius expressats a la memòria inicial.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents
paràmetres:
Qualitats ideològiques, estètiques i de contingut
33%
Capacitat de treball i d’integració al grup de treball
33%
Resultat de la proposta en funció del grau d’excel·lència de
33%
la presentació en públic
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

44c

SISTEMES D'INTERPRETACIÓ
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
INTERPRETACIÓ

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
1 curs Primer semestre /1 curs Segon semestre
2 curs Primer semestre /2 curs Segon semestre
3 curs Primer semestre / 3 curs Segon semestre
4 curs Primer semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius
del treball que es realitza.
T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en
equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en
l’apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
G-01 Fomentar l'autonomia i autoregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes, mostrant independència en la recollida,
anàlisi i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i arguments
d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i organitzar-se en
els processos creatius.
G-02 Comprendre psicològicament i empatitzar per entendre i sentir les vides,
situacions i personalitats alienes, utilitzant de manera eficaç les seves capacitats
d'imaginació, intuïció, intel·ligència emocional i pensament creatiu per la solució
de problemes; desenvolupant la seva habilitat per a pensar i treballar amb
flexibilitat, adaptant-se als altres i a les circumstàncies canviants de la feina, així
com la consciència i l'ús saludable del propi cos i de l'equilibri necessari per a
respondre als requisits psicològics associats a l'espectacle.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que persegueix.
G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat, responsabilitat i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de
manera equilibrada l'èxit social.
E.I-01 Investigar els recursos tècnics, expressius i creatius necessaris per a la
maduració constant de l’instrument de l’intèrpret i el desenvolupament holístic de
les seves habilitats per a la interpretació escènica.
E.I-02 Dominar el procés de creació de personatges, conflictes, situacions i
diferents realitats escèniques, mitjançant l’aplicació dels propis registres
interpretatius. I interaccionar amb els diferents llenguatges escènics de manera
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que de la fusió dels elements amb l’intèrpret n’esdevingui un tot comunicatiu
coherent, significant i creatiu.
RESULTATS D’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
A-1 Domini pràctic dels conceptes tècnics de la interpretació treballats a classe.
A-2 Domini del ventall de criteris estètics relacionats amb la interpretació.
A-3 Aprofundiment en el domini de l’instrument actoral des del punt de vista
emocional.
A-4 Integració del cos i la veu en un tot comunicatiu.
A-5 Domini pràctic dels processos de la imaginació com a detonador del fet
escènic.
A-6 Capacitat d’anàlisi sobre la fusió i confluència de tècniques interpretatives
diferenciades.
A-7 Capacitat de treballar sobre textos clàssics amb l’objectiu de crear un nou
present representatiu.
A-8 Capacitat de treballar sobre textos contemporanis amb l’objectiu de crear un
nou present representatiu.
A-9 Capacitat d’anàlisi dels materials textuals proposats per a la interpretació.
A-10 Autonomia en la creació del propi personatge a partir de paràmetres
estètics significatius.
A-11 Capacitat de moure’s en diversos estils o registres interpretatius.
A-12 Adquisició de la disciplina adequada per al desenvolupament professional
de la tasca de l’actor en el seu context cultural i social.
REQUISITS PREVIS
Per cursar Sistemes d’Interpretació 1 no hi ha requisits previs.
Els requisits s’estableixen orgànicament entre les assignatures de la matèria
semestre a semestre: sense haver aprovat Sistemes d’Interpretació 1 i 2, no es
pot cursar Sistemes d'Interpretació 3 i 4. I sense haver aprovat Sistemes
d'Interpretació 3 i 4, no es pot cursar Sistemes d'Interpretació 5 i 6. I sense
haver aprovat Sistemes d'Interpretació 5 i 6, no es pot cursar Sistemes
d'Interpretació 7.
METODOLOGIA
1. Classes presencials pràctiques de tècnica d'interpretació en funció dels
objectius de cada curs.
2. Aprenentatge a casa de textos relacionats amb les pràctiques interpretatives.
3. Lectures relacionades a la bibliografia.
4. Treball tècnic i físic d’interpretació amb textos contemporanis i clàssics.
5. Treball escènic d’exploració i de relació amb objectes i vestuari.
6. Treball de preparació autònoma d’exercicis de performances.
7. Anàlisi teòrica i pràctica de l’acció.
8. Realització de memòries d’autoavaluació relacionades amb el propi procés de
les pràctiques de classe i amb les lectures obligatòries.
9. Classes obertes davant de públic.
ASSIGNATURES
Crèdits ECTS
Curs
Semestre
Sistemes d'Interpretació 1
6
1
1
Sistemes d'Interpretació 2
6
1
2
Sistemes d'Interpretació 3
6
2
1
Sistemes d'Interpretació 4
6
2
2
Sistemes d'Interpretació 5
6
3
1
Sistemes d'Interpretació 6
6
3
2
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Sistemes d'Interpretació 7
Treball pràctic presencial
Memòries i lectures
Treball autònom
TOTAL
BREU RESUM DELS CONTINGUTS

8
800 hores
100 hores
200 hores
1.100 hores

4

1

32 crèdits ECTS
4 crèdits ECTS
8 crèdits ECTS
44 crèdits ECTS

El recorregut de “Sistemes d'Interpretació 1 i 2” (semestres 1 i 2) es fonamenta
en potenciar la creativitat i en començar a explorar les estructures
comunicatives. Recursos emprats: Connexió de la veu amb el cos. Comunicació
amb l’altre i a partir de l’altre. Capacitat de joc i l’aplicació de la pròpia
imaginació. Exploració creativa dels recursos actorals propis. Exploració dels
recursos envers l’acció a partir de fonaments de improvisació. Introducció al
treball de les emocions a través de l’exploració dels extrems emocionals.
Modificació del present creatiu en funció de l’espai imaginari i de l’interlocutor.
Exploració de textos breus contemporanis i de creació pròpia. Fonaments i
estructures de la sintaxi de l’escena. Principis fonamentals de la mecànica de
l’intèrpret. Bibliografia relacionada amb les tècniques interpretatives.
L’especialització del treball a primer curs és força eclèctica, històricament podem
dir que es basa en el desenvolupament d’un treball molt físic que vol trobar les
connexions profundes de l’intèrpret amb la seva pròpia imaginació. Com a
referents podem esmentar influències de Michael Txékhov, o el propi
Stanislavsky de les Accions Físiques (despullat de qualsevol connotació
psicològica o de memòria emocional).
Per assolir els objectius a “Sistemes d'Interpretació 3, 4, 5, 6 i 7” (semestres del
3 al 7) l’estructura dels cursos es defineix a partir d’una divisió clara entre dos
tipus de treball combinat:
1. Entrenament actoral (també anomenat Procediment Daulte).
Treball pràctic de improvisació a partir de la definició d’exercicis de repertori que
busquen trobar una relació òptima entre la capacitat d’acció-reacció de l’intèrpret
i la seva associació amb el concepte d’aposta emocional.
2. Treball de text.
Aplicació de les diverses tècniques en la construcció i desenvolupament de la
situació, l'acció i el personatge. Adequació dels recursos expressius i dels
processos interns de l'actor als requeriments de cadascun dels sistemes
aplicats, a partir de textos de: Txékhov, Beckett, Shakespeare; tant en els seus
formats de monòleg com de diàleg.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
Avaluació contínua en funció del rendiment i implicació de l’alumne a les classes
d’interpretació.
Assistència i disponibilitat en relació a la participació en les pràctiques de
classe.
Valoració i qualitat de les memòries i treballs entregats.
Avaluació final del rendiment de l’estudiant a la presentació del treball pràctic de
final de semestre a les aules obertes.
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PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents
paràmetres:
Rendiment a les classes i adquisició de conceptes
Assistència i participació a les classes
Realització i qualitat dels treballs i memòries
Rendiment en la presentació del treball pràctic

50%
15%
15%
20%

OBSERVACIONS
En l’assignatura ‘Sistemes d’Interpretació 7’, la ponderació es modifica de la
manera següent: Rendiment a les classes i adquisició de conceptes: 40%,
Assitència i participació a les classes: 10%, Realització i qualitat dels treballs
i memòries: 10% i Rendiment en la presentació del treball pràctic: 40%
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS i caràcter

6c

ESCENIFICACIÓ
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
INTERPRETACIÓ

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
4 curs Primer semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-01 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius
del treball que es realitza.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball
en equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes,
idees i solucions viables.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
T-17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilitat social de la
importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la
seva capacitat de generar valors significatius.
G-01 Fomentar l'autonomia i autoregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes; mostrant independència en la recollida,
anàlisi, i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i
arguments d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i
organitzar-se en els processos creatius.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que
persegueix.
G-04 Comunicar, mostrant la capacitat suficient de negociació i organització
de la feina en grup, la integració en contextos culturals diversos i l'ús de noves
tecnologies.
G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat, responsabilitat i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de
manera equilibrada l'èxit social.
E.DD-01
Concebre propostes escèniques que fonamenten l'espectacle,
generant i analitzant conceptes, textos i imatges i valorant les seves propietats
representatives i la seva qualitat estètica.
E.DD-02
Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els
coneixements estètics i tècnics necessaris sobre els diversos
llenguatges
que participen en la representació.
E.DD-03
Planificar i conduir el procés general de creació de l'espectacle,
aplicant la metodologia de treball pertinent.
E.DD-04
Investigar per a concebre i fonamentar el procés creatiu personal,
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tant en allò referent a la metodologia de treball com a la renovació estètica.
E.DD-05
Estudiar el fet escènic a partir de diferents mètodes.
RESULTATS D’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
1. Domini teòric conceptual (i de la terminologia específica) relacionat amb
els conceptes bàsics i complexes vinculats al procés de pensament
d’una posada en escena.
2. Autonomia estètica en la tria de propostes per desenvolupar la pròpia
creativitat.
3. Capacitat de comunicar continguts estètics i ideològics a partir de les
pròpies idees i de les propostes escèniques.
4. Aprofundiment en el domini dels processos de pensament relacionats
amb la posada en escena.
5. Domini pràctic del processos de pensament relacionats amb el procés de
desenvolupament de la dramatúrgia de direcció.
6. Capacitat per sintetitzar les habilitats tècniques i de pensament
relacionades amb la posada en escena.
7. Capacitat de reflexionar sobre la significació de les tries estètiques en els
diferents llenguatges escènics.
8. Adquisició de la disciplina de treball personal adequada per al
desenvolupament professional autònom de la feina de director teatral.
9. Capacitat de treballar en equip i associar-se per arribar a posar en comú
diferents punts de vista i diferents criteris artístics i estètics.
REQUISITS PREVIS
No hi ha requisits previs.
METODOLOGIA
1. Classes presencials teòriques.
2. Treball a casa d’exercicis de reflexió (encàrrecs) per escrit setmanals.
3. Comentari i debat a classe sobre les reflexions i els exercicis realitzats a
casa.
4. Treball conjunt pràctic d’anàlisi; i debat a classe a partir dels conceptes
exposats.
5. Treball personal d’anàlisi i d’especulació creativa (a casa) sobre la posada en
escena d’un text teatral recomanat pel professor i comú per a tot el grup.
6. Desenvolupament de diferents propostes escèniques (per parelles) sobre
l’obra seleccionada a partir dels eixos de reflexió proposats. (Treball final a
realitzar).
7. Lectures obligatòries i realització de memòries.
8. Exàmens teòrics.
ASSIGNATURA
Crèdits
Curs
Semestre
ECTS
Escenificació i direcció escènica
6
4
1
Treball Presencial
65 hores
2'5 crèdits ECTS
Memòries i Lectures
50 hores
2 crèdits ECTS
Treball Autònom
35 hores
1,5 crèdits ECTS
TOTAL
150 hores
6 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
La matèria de “Escenificació i Direcció Escènica” té com a objectiu que
l’estudiant aprengui a reflexionar i a fer-se preguntes per enriquir el seu punt de
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vista sobre les possibilitats i el perquè d’una posada en escena, a través de
l’anàlisi en profunditat dels diferents llenguatges escènics, així com de l’anàlisi
de propostes de posada en escena ja existents.
Tanmateix, és també objectiu fonamental de la matèria que l’alumne/a
adquireixi la suficient autonomia i criteri alhora de valorar les qualitats
estètiques d’una proposta i de desenvolupar les seves pròpies intuïcions a partir
de la realització de projectes de posada en escena d’obres seleccionades i de
lliure elecció.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
Avaluació contínua en funció a la implicació de l’estudiant en les dinàmiques
teòrico-pràctiques del treball del grup i en els debats que es puguin generar a
partir de les qüestions proposades en el temari.
Avaluació de memòries i treballs a realitzar per part de l’estudiant.
Examen teòric sobre els conceptes bàsics relacionats amb la idea de posada
en escena.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents
paràmetres:
Implicació i participació a classe
40%
Memòries i treballs
30%
Examen teòric sobre conceptes bàsics
30%
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

10c

DRAMATÚRGIA
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
INTERPRETACIÓ

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
3 curs Primer semestre /3 curs Segon semestre
4 curs Primer semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-01 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius
del treball que es realitza.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en
equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees
i solucions viables.
G-01 Fomentar l'autonomia i autoregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes; mostrant
independència
en
la
recollida, anàlisi, i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i
arguments d'una forma
crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i
organitzar-se en els processos creatius.
G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat, responsabilitat i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de
manera equilibrada l'èxit social.
E.DD-01
Concebre propostes escèniques que fonamenten l'espectacle,
generant i analitzant conceptes, textos i imatges i valorant les seves propietats
representatives i la seva qualitat estètica.
E.DD-02
Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els
coneixements estètics i tècnics necessaris sobre els diversos llenguatges que
participen en la representació.
RESULTATS D’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
1. Comprensió dels principals elements de la creació dramatúrgica. Primer
des d'una perspectiva teòrica, després des d'un desenvolupament pràctic
en exercicis concrets.
2. Capacitat de comprendre i analitzar l'estructura de temes i subtemes que
suporten una obra.
3. Capacitat de comprendre i analitzar un personatge des de qualsevol punt
de vista: biogràfic, històric, psicològic.
4. Capacitat d'entendre el valor d'un espai significatiu.
5. Capacitat de comprensió del fet escènic complet.
6. Aplicació de tots els coneixements adquirits a l'anàlisi de les obres de
Shakespeare i Beckett.
7. Capacitat de participar en un procés de creació dramatúrgica:
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improvisació, escriptura, estructura, etc.
REQUISITS PREVIS
Per cursar “Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare” i “Anàlisis dramatúrgica:
Beckett” cal haver cursat “Història i teoria de la literatura dramàtica 1,2,3 i4”,
pertanyents a la matèria d’Història i teoria de la literatura dramàtica”.
Per cursar “Dramatúrgia Aplicada” cal haver cursat “Anàlisi Dramatúrgica:
Shakespeare” i “Anàlisi Dramatúrgica: Beckett”.
METODOLOGIA
1. Classes presencials teòriques.
2. Lectures d'obres de Shakespeare i de Beckett.
3. Debats col·lectius amb el conjunt dels alumnes.
4. Brainstorming de solucions escèniques.
5. Visionat de posades en escena històriques d'obres de Shakespeare i
Beckett (després de realitzar la lectura i el posterior anàlisi).
6. Treballs i memòries.
7. Exàmens escrits.
8. Recerca de materials per a la creació escènica.
ASSIGNATURA
Crèdits ECTS
Curs
Semestre
Anàlisi Dramatúrgica: Shakespeare.
3
3
1
Anàlisi Dramatúrgica: Beckett.
3
3
2
Dramatúrgia aplicada
4
4
1
Treball pràctic presencial
125 hores
5 crèdits ECTS
Memòries i lectures
75 hores
3 crèdits ECTS
Treball autònom
50 hores
2 crèdits ECTS
TOTAL
250 hores
10 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
El conjunt d'assignatures agrupades sota el concepte de “Dramatúrgia” tenen
com a objectiu establir les bases conceptuals de l'anàlisi dramatúrgica que ha
d'afrontar l'actor. S'inicia aquest recorregut per “Anàlisi dramatúrgica:
Shakespeare” i continua per “Anàlisi dramatúrgica: Beckett”. En aquests dos
semestres, els estudiants d'interpretació afronten la lectura i anàlisi de les obres
de dos autors de màxim nivell dramatúrgic i de signe completament diferent,
amb l'objectiu de familiaritzar-se amb un llenguatge específic, que és el de la
dramatúrgia. L'últim semestre es dedica a “Dramatúrgia aplicada” en el qual els
alumnes d'interpretació participen en un procés de creació.
Tot i que té una part teòrica important en l'aprenentatge d'un seguit de
conceptes relacionats amb el pensament dramatúrgic, les assignatures
agrupades sota aquesta matèria tenen l'objectiu de capacitar pràcticament
l'alumne a afrontar qualsevol tipus d'anàlisi d'obres teatrals des del punt de vista
específic de l'actor.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
En aquesta matèria s’avaluarà la realització i la qualitat dels treballs pràctics o
teòrics entregats en funció de les premisses suggerides.
El seguiment de les lectures recomanades a través de recensions i els
comentaris a classe.
Hi haurà examen teòric de final de semestre per avaluar la correcta adquisició
dels coneixements teòrics.
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I avaluació contínua pel que fa als exercicis que es demanin i la participació de
l’alumne en els debats que es generin.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents
paràmetres:
Avaluació contínua dels exercicis
20%
Valoració de l’actitud i de la participació a classe
20%
Seguiment de lectures recomanades
20%
Realització del treball pràctic final de semestre
20%
Examen teòric final de semestre
20%
OBSERVACIONS
En l’assignatura ‘Dramatúrgia aplicada’ la ponderació es modifica de la
manera següent: Avaluació contínua dels exercicis: 30%, Valoració de
l’actitud i de la participació a classe: 30% i Realització del treball pràctic de
final de semestre: 40%
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS i

24c

MOVIMENT
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
INTERPRETACIÓ

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
1 curs Primer semestre /1 curs Segon semestre
2 curs Primer semestre /2 curs Segon semestre
3 curs Primer semestre / 3 curs Segon semestre
4 curs Primer semestre / 4 curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius
del treball que es realitza.
T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en
equip.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
G-01 Fomentar l'autonomia i autoregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes; mostrant independència en la recollida,
anàlisi, i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i
arguments d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i
organitzar-se en els processos creatius.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que persegueix.
G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat, responsabilitat i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de
manera equilibrada l'èxit social.
E.I-01 Investigar els recursos tècnics, expressius i creatius necessaris per a la
maduració constant de l’instrument de l’intèrpret i el desenvolupament holístic
de les seves habilitats per a la interpretació escènica.
E.I-02 Dominar el procés de creació de personatges, conflictes, situacions i
diferents realitats escèniques, mitjançant l’aplicació dels propis registres
interpretatius. I interaccionar amb els diferents llenguatges escènics de manera
que de la fusió dels elements amb l’intèrpret n’esdevingui un tot comunicatiu
coherent, significant i creatiu.
RESULTATS D’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
1. Integració de la consciència dels moviments i hàbits posturals, i domini
de les eines que permeten la seva modificació.
2. Adquirir consciència de l’esquelet. Millorar la mobilitat de les articulacions.
3. Experimentar moviment a les diferents parts del cos. Vèncer les
resistències al moviment.
4. Capacitat d’experimentació d’una respiració fluida i sense bloquejos.
5. Millora de la coordinació de moviments, la consciència del centre corporal
i l’equilibri.
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6. Capacitat d’experimentar fluïdesa, llibertat i harmonia en el moviment.
7. Millora de la flexibilitat muscular.
8. Coneixement i millora de les pròpies qualitats de moviment. Versatilitat i
netedat del gest.
9. Despertar la necessitat del treball de cos i obrir-se al plaer del moviment.
10. Capacitat d’experimentar els principis tècnics bàsics del moviment.
11. Assolir la disponibilitat corporal des de l'economia d'esforç.
12. Potenciar l’expressivitat des del cos.
13. Desenvolupament de la disciplina i l’atenció.
14. Assumpció dels principis tècnics bàsics del moviment.
15. Desenvolupament de l’expressivitat i la capacitat d’improvisació.
REQUISITS PREVIS
“Tècniques de Coneixement Corporal” no té requisits previs.
Per cursar “Entrenament Corporal 1” cal haver cursat “Técniques de
Coneixement Corporal”
Per cursar “Entrenament Corporal 2” cal haver cursat “Entrenament Corporal 1”
Per cursar “Entrenament Corporal 3” cal haver cursat “Entrenament Corporal 2”
Per cursar “Entrenament Corporal 4” cal haver cursat “Entrenament Corporal 3”
Per cursar “Teatre Físic” cal haver cursat “Entrenament Corporal 3”.
Per cursar “Pràctica de creació Lliure” cal haver cursat “Teatre Físic”.
METODOLOGIA
1. Classes pràctiques presencials de tècniques corporals de consciencia i de
tècnique de dansa
2. Treball de recerca i de consciència del moviment.
3. Memorització i repetició de seqüències de moviment.
4. Progressió en el grau de dificultat i estils de dansa.
5. Jocs de percepció, relació i improvisació.
6. Ús i lectura de material bibliogràfic.
7. Mostra oberta del treball realitzat.
8. Realització de treballs de creació i composició.
9. Reflexions i memòries escrites.
ASSIGNATURA
Crèdits ECTS
Curs Semestre
Tècniques de Coneixement
6
1
1i2
Corporal
Entrenament Corporal 1
3
2
1
Entrenament Corporal 2
3
2
2
Entrenament Corporal 3
3
3
1
Entrenament Corporal 4
3
3
2
Teatre Físic
3
4
1
Pràctica de creació Lliure
3
4
2

Treball pràctic presencial
450 hores
18 crèdits ECTS
Memòries i Lectures
50 hores
2 crèdits ECTS
Treball autònom
100 hores
4 crèdits ECTS
TOTAL
600 hores
24 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
El recorregut del treball de les assignatures de Moviment es fonamenta en
primer lloc, potenciar el coneixement del propi cos i prendre consciència per
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començar a explorar les estructures físiques de moviment i posar-les al servei
de diferents técniques de la dansa i després, fer un ús comunicatiu i de creació
de totes elles. Recursos emprats:
1. Desenvolupament de la consciència corporal.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Percepció de l'eix, dels centres de gravetat i suports.
Elasticitat i consciència articular.
Percepció de l'espai, orientació i direcció .
Percepció i comprensió de la mecànica respiratòria.
Vocabulari bàsic: relació centre-extremitats, desplaçaments i canvis de pes, girs, salts,
espirals, rodades, balanceigs, evolució/involució del caminar...
Introducció de l’anatomia aplicada al moviment.
Exploració de la musicalitat i el ritme en el cos.
Desenvolupament de la memòria corporal .
Desenvolupament de la resistència física.
Experimentació de seqüències que treballen la coordinació i lateralitat.
Experimentació de qualitats de moviment segons Laban.
Iniciació a la dansa clàssica, contemporánia, moderna i de contacte.
Iniciació a la improvisació i a la creació de seqüències.
El treball de Teatre Físic i Treball Lliure es planteja vers la creació i la construcció d'una
proposta pròpia, a partir d´una idea, una dramatúrgia i del cos.

SISTEMES D'AVALUACIÓ
Avaluació contínua en funció de l’assistència, implicació, evolució en el procés
d’aprenentatge i adquisició pràctica de conceptes.
Avaluació de la qualitat i la reflexió dels treballs escrits. Memòria final.
Presentació pública de treballs de creació.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents
paràmetres:
Avaluació contínua segons l’assistència, implicació i
80%
evolució en el procés d’aprenentatge
Treball escrit
20%
OBSERVACIONS
En l’assignatura ‘Pràctica de Creació lliure’, la ponderació es modifica de la
manera següent: Avaluació contínua segons l’assistència, implicació i evolució
en el procés d’aprenentatge: 60%, Memòria final: 20% i presentació pública del
treball: 20%
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

21c

VEU
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
INTERPRETACIÓ

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
1 curs Primer semestre /1 curs Segon semestre
2 curs Primer semestre /2 curs Segon semestre
3 curs Primer semestre / 3 curs Segon semestre
4 curs Primer semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
G-01 Fomentar l'autonomia i autorregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes; mostrant independència en la recollida,
anàlisi, i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i
arguments d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i
organitzar-se en els processos creatius.
G-02 Comprendre psicològicament i empatitzar per entendre i sentir les vides,
situacions i personalitats alienes, utilitzant de manera eficaç les seves capacitats
d'imaginació, intuïció, intel·ligència emocional i pensament creatiu per la solució
de problemes; desenvolupant la seva habilitat per a pensar i treballar amb
flexibilitat, adaptant-se als altres i a les circumstàncies canviants de la feina, així
com la consciència i l'ús saludable del propi cos i de l'equilibri necessari per a
respondre als requisits psicològics associats a l'espectacle.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que persegueix.
G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat,
responsabilitat
i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de
manera equilibrada l'èxit social.
E.I-01 Investigar els recursos tècnics, expressius i creatius necessaris per a la
maduració constant de l’instrument de l’intèrpret i el desenvolupament holístic de
les seves habilitats per a la interpretació escènica.
E.I-02 Dominar el procés de creació de personatges, conflictes, situacions i
diferents realitats escèniques, mitjançant l’aplicació dels propis registres
interpretatius. I interaccionar amb els diferents llenguatges escènics de manera
que de la fusió dels elements amb l’intèrpret n’esdevingui un tot comunicatiu
coherent, significant i creatiu.
E.I-04 Domini en l’aplicació dels recursos tècnics, expressius i creatius en la veu
de l’intèrpret, en el desenvolupament i la creació globals de la partitura escènica,
amb la finalitat d’interpretar una partitura musical en un ventall divers
d’estètiques de repertori.
RESULTATS D’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
A-1 Adquirir consciència dels patrons i hàbits personals, corporals i
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respiratoris, i de la seva incidència en el resultat vocal quotidià.
A-2 Capacitat de gestionar la respiració i el cos per a una emissió vocal
saludable en la parla quotidiana i en textos de dificultat bàsica.
A-3 Capacitat de gestionar la respiració i el cos per a una emissió vocal
saludable en la parla quotidiana i en textos teatrals.
A-4 Disminució de la tensió innecessària, de la capacitat de projecció de la
veu, i de la claredat d’articulació.
A-5 Millora de la presència escènica, de la capacitat d’aire, de la línia i de la
projecció vocal.
A-6 Entrenament de la connexió emocional, i de la seva transmissió
mitjançant la veu, sense generar tensions innecessàries. Capacitat d’escolta i de
comunicació.
A-7 Desplegament del potencial personal i vocal.
A-8 Consolidació del centre de gravetat, i de força vocal i interpretativa.
A-9 Treball de la línia de focus.
A-10 Flexibilitat vocal i matisos. Potència i intensitat vocals.
A-11 Assoliment de força vocal i interpretativa.
A-12 Capacitat d’estar lliure i alhora connectat en escena. Llibertat vocal i
interpretativa.
REQUISITS PREVIS
“Expressió Oral i Dicció 1” no té requisits previs.
Per cursar “Expressió Oral i Dicció 2” cal haver cursat “Expressió Oral i Dicció
1”.
Per cursar “Expressió Oral i Dicció 3” cal haver cursat “Expressió Oral i Dicció
2”.
Per cursar “Expressió Oral i Dicció 4” cal haver cursat “Expressió Oral i Dicció
3”.
Per cursar “Expressió Oral i Dicció 5” cal haver cursat “Expressió Oral i Dicció
4”.
Per cursar “Expressió Oral i Dicció 6” cal haver cursat “Expressió Oral i Dicció
5”.
Per cursar “Expressió Oral i Dicció 7” cal haver cursat “Expressió Oral i Dicció
6”.
METODOLOGIA
1. Classes presencials pràctiques.
2. Lectures recomanades.
3. Exposició del cos a postures físiques que s’oposen a les tensions habituals de
l’estudiant.
4. Pràctica d’apnees plenes (mantenint l’aire als pulmons) per a detectar les
tensions innecessàries.
5. Pràctica d’apnees buides (amb els pulmons sense aire) per efectuar un treball
energètic i de millora de la relació cos-respiració.
6. Treball del gest respiratori centrant l’atenció en el procés d’inhalació.
7. Utilització de la parla com a testimoni de la qualitat de la inhalació, en lectures
i textos breus.
8. Aplicació dels recursos tècnics sobre textos teatrals.
9. Exposició de les bases filosòfiques del treball i de conceptes teòrics de
reflexió.
10. Observació i comentari del treball efectuat pels companys.
11. Anàlisi i reflexió sobre els conceptes experimentats.
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12. Proves pràctiques al final de cada semestre.
ASSIGNATURA
Crèdits ECTS
Expressió Oral i Dicció 1
3
Expressió Oral i Dicció 2
3
Expressió Oral i Dicció 3
3
Expressió Oral i Dicció 4
3
Expressió Oral i Dicció 5
3
Expressió Oral i Dicció 6
3
Expressió Oral i Dicció 7
3

Curs
1
1
2
2
3
3
4

Semestre
1
2
1
2
1
2
1

Treball pràctic presencial
350 hores
14 crèdits ECTS
Treball autònom
175 hores
7 crèdits ECTS
TOTAL
525 hores
21 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
Els objectius bàsics “d'Expressió Oral i Dicció” es fonamenten en propiciar que
l’alumne/a adquireixi uns hàbits saludables en l’ús de la seva veu i en que sigui
capaç d’adquirir també una excel·lència d’execució en relació a una sèrie de
rutines de l’aparell fonador (unitat psicofísica) que es consideren essencials per
a l’ús professional de la veu parlada en l’àmbit de la interpretació.
Així doncs, les estructures essencials del treball any a any es basen en el
desenvolupament dels següents eixos vertebradors de l’assignatura resumits a
continuació.
Objectius Generals:
-Localitzar tensions existents en el cos, patrons vocals i personals, i la
seva incidència en la veu.
-Alliberar la veu natural mitjançant una sèrie d’exercicis específics que
permeten traspassar i canviar la memòria muscular.
-Descobrir, explorar i aprofundir en la connexió cos/emoció/veu, entenent
la veu com a resultat indissociable del cos i aquest últim com a motor i
suport d ela veu.
-Desenvolupar i entrenar la capacitat d’escolta i resposta a estímuls
externs i interns.
-Encoratjar i acompanyar l’estudiant en el descobriment i l’exploració de
la seva pròpia veu, ampliant la seva capacitat d’expressar amb claredat
allò que sent/pensa en cada moment i situació.
Objectius específics:
-Prendre consciència dels hàbits corporals i vocals personals.
-Desbloquejar la respiració (restituir l’equilibri i la relació saludable entre
emoció-cos i respiració)
-Conèixer i analitzar els components físics que intervenen en la producció
de so i en el funcionament de l’aparell respiratori i fonador.
-Explorar
les
dinàmiques
entre
impuls
emocional-moviment
respiratori/pensament-paraula.
-Ampliar la gamma expressiva de la veu (registre, tessitura, vibració,
color).
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Continguts:
1. Desestructurar (desbloqueig)
Relaxació activa i passiva
Respiració creativa
Memòria i associacions
Sistema nerviós central i sistema nerviós autònom
Cintura escapular, cintura diafragmàtica i pèlvica
Respiració sorpresa i moviment espontani
Entrenaent físic i vocal
L’aparell fonador-cavitats internes, estructures òssies, cartilaginoses i
articulars
Eixos-centralitat, verticalitat
Arrelament
Ressonadors
2. Restructurar (connexió)
Gest inspiratori i gest expiratori-parla
La respiració intercostals (músculs intercostals externs)
Grups de músculs abdominals (reconeixement i isolament): recte, oblics,
transversos.
Ús actiu de la respiració
Entrenament del circuit pensament-obertura de les costelles-veu.
Entrenament en l’ús de la musculatura adequada (premisses de salut
vocal, expressió personal i eficàcia vocal) que està implicada en la
fonació (intercostals externs i transvers)
Línia de pensament-focus lineTo, timbre i ritme
Articulació i projecció
Aquests elements rectors de contingut s’associen de manera eminentment
pràctica, sense descartar els elements essencials en l’aparell teòric, en el
decurs dels set mòduls d’Expressió Oral i Dicció que conformen el treball global
de Veu dels estudis de l’Escola Superior.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
Avaluació continuada en funció d’assistència, implicació i disciplina en el treball
de classe.
Avaluació de l’adquisició de conceptes tècnics i pràctics en les sessions de
treball.
Prova pràctica final que avalua l’adquisició de les competències en funció del
temari corresponent a cada nivell.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents
paràmetres:
Assistència, implicació i disciplina en la feina de classe
20%
Adquisició i comprensió de conceptes i evolució
40%
Prova pràctica final
40%
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

19c

MÚSICA I CANT
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
INTERPRETACIÓ

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
1 curs Primer semestre /1 curs Segon semestre
2 curs Primer semestre /2 curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius
del treball que es realitza.
T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en
equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
G-01 Fomentar l'autonomia i autoregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes, mostrant independència en la recollida,
anàlisi i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i
arguments d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i
organitzar-se en els processos creatius.
G-02 Comprendre psicològicament i empatitzar per entendre i sentir les vides,
situacions i personalitats alienes, utilitzant de manera eficaç les seves capacitats
d'imaginació, intuïció, intel·ligència emocional i pensament creatiu per la solució
de problemes; desenvolupant la seva habilitat per a pensar i treballar amb
flexibilitat, adaptant-se als altres i a les circumstàncies canviants de la feina, així
com la consciència i l'ús saludable del propi cos i de l'equilibri necessari per a
respondre als requisits psicològics associats a l'espectacle.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que persegueix.
G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat, responsabilitat i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de
manera equilibrada l'èxit social.
E.I-01 Investigar els recursos tècnics, expressius i creatius necessaris per a la
maduració constant de l’instrument de l’intèrpret i el desenvolupament holístic
de les seves habilitats per a la interpretació escènica.
E.I-04 Domini en l’aplicació dels recursos tècnics, expressius i creatius en la veu
de l’intèrpret, en el desenvolupament i la creació globals de la partitura
escènica, amb la finalitat d’interpretar una partitura musical en un ventall divers
d’estètiques de repertori.
RESULTATS D’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
A-1 Dotar als alumnes dels recursos elementals per a la lectura i la comprensió
dels textos musicals.
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A-2 Aprendre a utilitzar correctament els símbols bàsics de l’escriptura musical.
A-3 Desenvolupar la percepció auditiva i la reflexió sobre el fet sonor.
A-4 Desenvolupar un grau bàsic de coordinació i independència de moviments
que permetin dominar els elements rítmics més bàsics.
A-5 Domini pràctic elemental de l'habilitat de llegir una partitura musical.
A-6 Coneixement global de l'instrument vocal a partir de l'estudi fisiològic i
anatòmic.
A-6 Consciència de la relació directa entre veu i cos, i interiorització de pautes
corporals que potenciïn la pròpia veu.
A-8 Domini pràctic de la respiració i les seves diferents qualitats i resultats.
A-9 Aprendre a reconèixer mals hàbits vocals adquirits (tensió, sobreesforç).
A-10 Domini pràctic de la tècnica articular per apropiar l'activitat muscular a la
correcta articulació.
A-11 Domini pràctic de les Figures Obligatòries, segons el mètode de Jo Estill
evts Voice Craft
A-12 Assolir la coordinació entre veu i cos mitjançant pràctiques amb textos i
cançons.
A-13 Domini dels mecanismes que permeten regular la pròpia afinació.
A-14 Capacitat d'integrar-se amb el propi instrument vocal al treball en grup, en
diferents estils.
A-15 Control de la tècnica bàsica de la veu i coordinació veu-cos.
A-16 Habilitat de cantar d'oïda cançons amb dificultat melòdica i rítmica
coherent amb el programa d'estudis de llenguatge musical.
A-17 Control de la tècnica bàsica-avançada de la veu i domini de la coordinació
veu-cos.
A-18 Ampliació de la tessitura.
A-19 Desenvolupar i assolir la capacitat de matisar la veu, aplicant el conjunt de
tècniques apreses.
REQUISITS PREVIS
“Llenguatge Musical 1”, “Tècnica Vocal 1”, “Laboratori de cant 1”, i “Cant
Particular 1” no tenen requisits independents d’inici. Però per qüestions
d’adquisició tècnica de conceptes és indispensable cursar les quatre
assignatures en paral·lel.
Per cursar “Laboratori de cant 2” (al segon semestre) cal haver cursat
“Laboratori de cant 1”.
Per cursar “Cant Particular 2” (al tercer i quart semestre) cal haver cursat “Cant
Particular 1”.
METODOLOGIA
1. Classes presencials col·lectives que potencien la dimensió pràctica de les
assignatures.
2. Classes presencials particulars.
3. Treball de grup de caràcter intensiu que incita a la investigació individual.
4. Coneixements teòrics deduïts de l’experiència pràctica.
5. Desenvolupament de propostes creatives a partir dels coneixements tècnics
adquirits.
6. Aplicació de la tècnica al cant.
7. Nocions d’anatomia de l’aparell fonador.
8. Visionat en suport audiovisual.
9. Sessions amb piano com instrument acompanyant de la veu.
10. Treball de cant en grup.
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11. Treball d’improvisació vocal i musical.
12. Exàmens pràctics i teòrics orals.
13. Exàmens pràctics.
14. Exàmens teòrics escrits.

ASSIGNATURA
Llenguatge Musical 1
Tècnica Vocal 1
Laboratori de cant 1
Laboratori de cant 2
Cant Individual 1
Cant Individual 2

Crèdits ECTS
6
5
2
2
2
2

Curs
1
1
1
1
1
2

Semestre
1i2
1i2
1
2
1i2
1i2

Treball pràctic presencial
225 hores
9 crèdits ECTS
Memòries
25 hores
1 crèdits ECTS
Treball autònom (teòric)
50 hores
2 crèdits ECTS
Treball autònom (pràctic)
175 hores
7 crèdits ECTS
TOTAL
475 hores
19 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
Aquesta matèria té com a objectiu oferir una formació sana, òptima i exhaustiva
al cantant de qualsevol estil; i ho fa a través del recorregut de les seves
assignatures. Al llarg d'aquest recorregut l'alumne/a podrà estimular la seva
habilitat pel cant (solista o coral) així com la seva capacitat per llegir una
partitura musical. Aquests objectius bàsics es desenvoluparan principalment
mitjançant els següents eixos de treball:
1. Desenvolupar una autoconsciència que permeti evitar l'abús vocal,
alliberar, i potenciar la veu.
2. Dotar l'alumne de les eines necessàries per al coneixement del seu
instrument vocal, integrar els mecanismes d'entrenament de la veu i
prendre consciència de l'atenció i cura necessaris per a un bon
desenvolupament i manteniment de l'instrument.
3. Dotar l'alumne dels coneixements de fisiologia i anatomia indispensables
en el treball vocal; integració a través del treball pràctic de la relació cosveu mitjançant la correcció en la postura, el treball de cos i la respiració.
4. Entendre, reforçar i adquirir flexibilitat en l'instrument vocal mitjançant
exercicis pràctics.
5. Dotar als alumnes dels recursos elementals per a la lectura i la
comprensió dels textos musicals.
6. Aprendre a utilitzar correctament els símbols bàsics de l’escriptura
musical.
7. Desenvolupar la percepció auditiva i la reflexió sobre el fet sonor.
8. Desenvolupar un cert grau de coordinació i independència de moviments
que permetin dominar els elements rítmics més bàsics.
9. Estudi global de l'instrument vocal. Anatomia, tècnica i la seva aplicació a
través de lliçons teòriques compaginades amb l'exercici pràctic. Inclou
estudis d'Estill Voice Training nivell 1 oficial: les figures obligatòries;
treballs per a desenvolupar la flexibilitat i la resistència vocal.
10. Aplicació de la tècnica vocal 1, i entrenament de l'oïda a través
d'exercicis i improvisacions musicals.
11. Cantar en grup, diversos estils.
12. Control de la tècnica bàsica de la veu i coordinació veu-cos.
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13. Afinació.
14. Consciència dels aspectes personals que requereixen més atenció i
pràctica.
15. Habilitat de cantar d'oïda algunes cançons amb dificultat melòdica i
rítmica, coherent (a cada moment) amb el programa d'estudis de
llenguatge musical.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
Avaluació contínua on es té en compte el rendiment a les classes durant cada
semestre i l’adquisició de conceptes específics de cada assignatura valorant
l’equilibri entre creativitat i excel·lència tècnica.
Es valorarà l’assistència i la disponibilitat en relació a les pràctiques de classe.
Exàmens pràctics específics de cada assignatura.
Exàmens teòrics.
PONDERACIÓ
La matèria de Música i Cant és formalment una de les més heterogènies, incloent
classes individuals i de grup, de cant i de llenguatge musical, per tant, cada
professor/a farà la valoració final de l’estudiant tan sols en funció dels paràmetres
relacionats amb els continguts específics de la seva assignatura. Les forquilles dels
paràmetres generals de valoració són les següents:

Rendiment a les classes i adquisició de conceptes
Assistència/participació/actitud a les classes
Examen teòric
Examen pràctic o Prova específica

25%-45%
15%-25%
20%-25%
20%-50%
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

6c

DISSENY DE PERSONATGE
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
INTERPRETACIÓ

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
4 curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius
del treball que es realitza.
T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-09 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos
culturals diversos.
T-11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en
l’apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
T-16 Fer ús del mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat vers el
patrimoni cultural i mediambiental.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que
persegueix.
E.I-01 Investigar els recursos tècnics, expressius i creatius necessaris per a la
maduració constant de l’instrument de l’intèrpret i el desenvolupament holístic
de les seves habilitats per a la interpretació escènica.
E.I-02 Dominar el procés de creació de personatges, conflictes, situacions i
diferents realitats escèniques, mitjançant l’aplicació dels propis registres
interpretatius. I interaccionar amb els diferents llenguatges escènics de manera
que de la fusió dels elements amb l’intèrpret n’esdevingui un tot comunicatiu
coherent, significant i creatiu.
RESULTATS D’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
A-1 Coneixements bàsics de la història del disseny de vestuari.
A-2 Comprensió de l'expressivitat del color.
A-3 Comprensió del vestuari com a construcció de personatge.
A-4 Coneixement del vestuari i les èpoques històriques.
A-5 Coneixement del llenguatge de la moda.
A-6 Domini dels processos de creació en maquillatge i vestuari.
A-7
Coneixements bàsics pràctics de caracterització.
REQUISITS PREVIS
Per cursar “Maquillatge” i “Vestuari” cal haver cursat “Història de les arts de
l’espectacle 1, 2, 3 i 4” (pertanyents a la matèria del mateix nom) i els crèdits
corresponents a les assignatures “Estètica” i “Últimes tendències” (pertanyents
a la matèria “Estètica”).
METODOLOGIA
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1. Classes presencials teòriques.
2. Lectures associades.
3. Visionat de productes audiovisuals.
4. Pràctiques de maquillatge.
5. Pràctica de creació d’un concepte de vestuari.
6. Debat i reflexió a classe.
7. Treballs i memòries.
8. Exàmens teòrics.
ASSIGNATURA
Crèdits ECTS
Maquillatge
3
Vestuari
3

Curs
4
4

Semestre
2
2

Treball pràctic presencial
75 hores
3 crèdits ECTS
Memòries
50 hores
2 crèdits ECTS
Treball autònom
25 hores
1 crèdit ECTS
TOTAL
150 hores
6 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
El treball sobre els conceptes de “Vestuari” i “Maquillatge” s'estructura a partir
de la necessitat de conèixer de forma suficient els elements estètics i tècnics
de la indumentària i caracterització per poder-los utilitzar en tota la seva
potencialitat per part de l'actor sobre si mateix. Per assolir aquest objectiu es
treballarà en la conceptualització de propostes concretes a partir de propostes
estètiques. S'incidirà en la concepció de la idea de vestuari, el
desenvolupament de la dramatúrgia de la indumentària del personatge i el seu
posterior disseny.
En l'apartat de caracterització i maquillatge es donaran les eines bàsiques a
l'estudiant per poder fer una gestió bàsica, teòrica i pràctica, dels recursos
fonamentals que l'actor necessita saber en els diversos contextos teatral i
audiovisual.
En definitiva, es buscarà assolir el domini de les eines precises per al
reconeixement i l'anàlisi dels signes que emeten el cos, el rostre, i el vestit de
l'actor per a la seva adequació o modificació en funció dels requeriments del
personatge.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
Avaluació contínua pel que fa als exercicis pràctics i teòrics que es demanin
durant el semestre en relació a les assignatures.
Exàmens teòrics a final de semestre.
PONDERACIÓ
Cada professor/a farà la valoració final de l’estudiant tan sols en funció dels
paràmetres relacionats amb els continguts específics de la seva assignatura. Les
forquilles dels paràmetres generals de valoració són les següents:

Avaluació contínua dels exercicis
Valoració de l’actitud a classe
Seguiment de les lectures recomanades
Realització del treball pràctic
Examen teòric de final de semestre

25%-50%
10%
15%
25%
25%
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

12c

HISTÒRIA I TEORIA DE LA
LITERATURA DRAMÀTICA
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
INTERPRETACIÓ

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
1 curs Primer semestre /1 curs Segon semestre
2 curs Primer semestre /2 curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-01 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i
artístics i als avenços que es produeixen en l’àmbit professional, i seleccionar
els camins adequats de formació continuada.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes,
idees i solucions viables.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
T-17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilitat social de la
importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la
seva capacitat de generar valors significatius.
G-01 Fomentar l'autonomia i autoregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes; mostrant independència en la recollida,
anàlisi, i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i
arguments d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i
organitzar-se en els processos creatius.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que
persegueix.
E.DD-04 Investigar per a concebre i fonamentar el procés creatiu personal,
tant en allò referent a la metodologia de treball com a la renovació estètica.
E.DD-05 Estudiar el fet escènic a partir de diferents mètodes.
RESULTATS D’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
1. Coneixement estructurat de la història de la literatura dramàtica en
relació a l'estètica i la història del teatre des de la Grècia clàssica fins al
present.
2. Capacitat de reconèixer les principals obres dramàtiques universals
(situant-les en l'època, el país, l'escola de la que formen part). En
cadascuna de les assignatures l'objectiu se centra en l'època en la qual
centra els seus interessos.
3. Coneixement directe de totes les obres que han donat termes que
formen part del vocabulari habitual de la professió (conceptes precisos
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per a qualsevol professional del teatre com poden ser els que agrupen
personatges com Èdip, Medea, Lady Macbeth, Tartuf, Faust, Don Juan,
Mare Coratge, Godot, etc., formen part dels codis habituals dels
professionals en qualsevol sala d'assaig).
4. Capacitat d'analitzar, en el seu propi context socio-històric, qualsevol
obra dramàtica.
5. Capacitat de relacionar qualsevol obra dramàtica amb l'estètica de
l'època i els hàbits intel·lectuals del públic.
6. Capacitat de relacionar una obra dramàtica amb l'estructura de
producció de l'època en què sorgeix.
7. Capacitat d'interrogar-se sobre la influència que han tingut els corrents
de pensament d'una època sobre la literatura dramàtica.
8. Capacitat de plantejar-se la idea de reactivar un clàssic per a un públic
diferent al de l'època en la qual va sorgir i portar-lo al present (amb el
que suposa de canvis en tots els aspectes del procés d'emissiórecepció).
REQUISITS PREVIS
Per cursar “Història i teoria de la literatura dramàtica 1” no hi ha requisits
previs.
Per cursar “Història i teoria de la literatura dramàtica 2” cal haver cursat
“Història i teoria de la literatura dramàtica 1”.
Per cursar “Història i teoria de la literatura dramàtica 3” cal haver cursat
Història i teoria de la literatura dramàtica 2”.
Per cursar “Història i teoria de la literatura dramàtica 4” cal haver cursat
“Història i teoria de la literatura dramàtica 3”.
METODOLOGIA
1. Classes presencials teòriques on s'expliquen els conceptes fonamentals de
l'assignatura.
2. Lectura d'obres sobre història de la literatura dramàtica.
3. Lectura de textos de cada una de les èpoques tractades.
4. Treball pràctic d'anàlisi dramatúrgic dels diferents textos seleccionats.
5. Assistència a espectacles teatrals relacionats amb l'època (en directe
sempre que sigui possible, o, en cas contrari, en filmacions de grans muntatges
escènics).
6. Exercicis de reactualització d'obres clàssiques amb l'objectiu de mantenir
sempre l'atenció sobre la finalitat real de la carrera que és la creació escènica
contemporània.
7. Realització de treballs.
8. Realització d’exàmens.
ASSIGNATURA
Crèdits
Curs
Semestre
ECTS
Història i Teoria de la Lit. Dramàtica 1
3
1
1
Història i Teoria de la Lit. Dramàtica 2
3
1
2
Història i Teoria de la Lit. Dramàtica 3
3
2
1
Història i Teoria de la Lit. Dramàtica 4
3
2
2
Treball Presencial
Memòries i Lectures
TOTAL
Breu resum dels continguts

150 hores
150 hores
300 hores

6 crèdits ECTS
6 crèdits ECTS
12 crèdits ECTS
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El conjunt d'assignatures agrupades sota la matèria “Història de la literatura
dramàtica” té com a objectiu primer donar a l'alumne una visió de conjunt clara
pel que fa als principals corrents de la literatura dramàtica universal. Des del
teatre Grec fins a l'actualitat, la història de la literatura dramàtica quedarà
enquadrada pels moments històrics que van donar ocasió al sorgiment de les
obres mestres de la literatura dramàtica.
El coneixement del cànon universal no s'obté, però, a través de l'explicació dels
corrents literaris, la sociologia de l'art ni de la història de la cultura.
És per això que “Història de la literatura dramàtica” es proposa un segon
objectiu que és el de facilitar a l'alumne el coneixement directe, en lectura
personal, d'una selecció d'obres del teatre universal, que li permetran
aprofundir, a més a més, en els coneixements teòrics que haurà anat adquirint
en la resta d'assignatures teòriques i pràctiques al llarg dels primers quatre
semestres de la carrera.
Per tal de donar en quatre semestres una visió coherent de la literatura
dramàtica universal, aquesta matèria s'ha dividit en quatre blocs que agrupen
quatre moments de la literatura dramàtica universal:
1. Grècia i Roma
2. El ressorgiment Europeu (Renaixement i Edat Moderna)
3. El segles XIX i XX (des de la Revolució Francesa fins al final de la
Segona Guerra Mundial)
4. De 1945 fins a l'actualitat.
Aquesta assignatura es desenvoluparà en classes presencials tot i que es
donarà gran valor al treball de lectura, realitzat sempre sota la supervisió del
professor, fora de les hores lectives. Les lectures es sotmetran sempre a
discussió i anàlisi col·lectives per tal d'estimular el sentit crític personal i la
capacitat d'argumentar els propis punts de vista.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
Exàmens escrits a final de cada semestre que avaluï el domini adquirit sobre
l’adquisició de conceptes de les assignatures.
S’avaluarà l’assistència i la participació en els debats al voltant d’obres
concretes que s’analitzin durant les classes.
S’avaluarà la qualitat dels treballs entregats.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents paràmetres:

Rendiment a les classes i adquisició de conceptes
Assistència i participació a les classes
Realització i qualitat dels treballs
Examen final de semestre
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

6c

ESTÈTICA
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
INTERPRETACIÓ

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
3 curs Primer semestre / 3 curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes,
idees i solucions viables.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que
persegueix.
E.DD-01
Concebre propostes escèniques que fonamenten l'espectacle,
generant i analitzant conceptes, textos i imatges i valorant les seves propietats
representatives i la seva qualitat estètica.
E.DD-02
Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els
coneixements estètics i tècnics necessaris sobre els diversos llenguatges que
participen en la representació.
E.DD-04
Investigar per a concebre i fonamentar el procés creatiu personal,
tant en allò referent a la metodologia de treball com a la renovació estètica.
RESULTATS D’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
1. Coneixements dels principals conceptes de l’estètica.
2. Capacitat de reflexionar sobre l’estètica com a teoria de la Bellesa.
3. Capacitat de reflexionar sobre l’estètica como a teoria de l’Art.
4. Capacitat de reflexionar sobre l’estètica com a teoria del coneixement
sensorial.
5. Capacitat de reflexionar sobre l'estètica com a teoria sociològica de l'art.
6. Coneixement del pensament estètic de la Grècia clàssica: Plató i
Aristòtil.
7. Coneixement del pensament estètic de l’Antiga Roma.
8. El coneixement del neoplatonisme de Plotí: el camí cap a l'estètica
medieval.
9. Coneixement del pensament estètic Medieval: Sant Agustí, Sant Tomàs
d’Aquino.
10. Coneixement del pensament estètic Renaixentista.
11. Coneixement del pensament estètic Manierista i Barroc.
12. Coneixement del pensament estètic de la Il·lustració: el racionalisme
cartesià.
13. Coneixement del pensament estètic de l’Empirisme Anglès.
14. Coneixement del pensament estètic de l’Idealisme Alemany: Kant.
15. Coneixement del pensament estètic del segle XIX.
16. Coneixement del pensament estètic del segle XX.
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17. Coneixement dels principals conceptes estètics sorgits al voltant de la
concepció del teatre.
REQUISITS PREVIS
Per cursar “Estètica” cal haver cursat “Història de les arts de l’espectacle 1,2,3 i
4” (pertanyents a la matèria bàsica Història de les arts de l’espectacle).
Per cursar “Últimes Tendències” cal haver cursat abans “Estètica”.
METODOLOGIA
1. Classes presencials teòriques sobre teoria de l’estètica.
2. Exercicis individuals i de grup.
3. Lectures relacionades a la bibliografia de la matèria.
4. Visionats en suport audiovisual.
5. Reflexions i debats a classe relacionats amb els visionats i la realització
d’exercicis pràctics de l’assignatura.
6. Realització de treballs i memòries.
7. Realització d’exàmens escrits.
ASSIGNATURA
Crèdits
Curs
Semestre
ECTS
Estètica
3
3
1
Últimes Tendències
3
3
2
Treball Presencial
75 hores
3 crèdits ECTS
Treball dirigit (Memòries i Lectures)
75 hores
3 crèdits ECTS
TOTAL
150 hores
6 Crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
Els dos semestres dedicats a “Estètica” tenen com a objectiu principal introduir
l’alumne, d’una banda, en la història del pensament estètic des de l’Antiguitat
fins al segle XX i, de l’altra, en els corrents estètics que, sorgits a partir de
mitjans del segle XX, continuen actius en el segle XXI. Aquesta mirada sobre la
concepció estètica en la filosofia i les arts, es focalitzarà especialment en el
teatre i en totes les arts que es relacionen -directa i indirectament- amb el
teatre, a partir del segon semestre.
Aquesta matèria es essencialment teòrica en tots dos semestres i, pel que fa a
l'alumne, és d'una exigència i d'una dificultat conceptuals suficients com per
centrar-se exclusivament, en aquest cas, en el nivell teòric. En aquest sentit,
les classes presencials dedicades a l'exposició i aclariment dels conceptes es
complementaran amb la lectura d'una bibliografia general sobre estètica i
història de l’estètica i particular sobre els fonaments estètics de la pràctica
teatral.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
Exàmens teòrics a final de semestre per avaluar la correcta adquisició dels
coneixements.
Realització de treballs escrits.
Avaluació contínua pel que fa als exercicis que es demanin en relació a les
assignatures i a la participació de l’alumne en els debats que es generin a
classe.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents paràmetres:

Avaluació continua dels exercicis
Valoració de l’actitud a classe i participació en els debats
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Seguiment de les lectures recomanades
Realització d’un treball final de semestre
Examen teòric final de semestre
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5.2.3 Fitxes de matèries de crèdits optatius.
5.2.3.1 Crèdits optatius especialitat Direcció Escènica i Dramatúrgia
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

4c

GUIÓ DE CINEMA I TELEVISIÓ
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OPTATIUS D’ESPECIALITAT:
DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

Optatiu

Semestre o semestres on s’imparteix
4 curs Primer semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius
del treball que es realitza.
T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees
i solucions viables.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
G-01 Fomentar l'autonomia i autoregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes; mostrant independència en la recollida,
anàlisi, i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i
arguments d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i
organitzar-se en els processos creatius.
E.DD-02 Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els coneixements
estètics i tècnics necessaris sobre els diversos llenguatges que participen en la
representació.
E.DD-03 Planificar i conduir el procés general de creació de l'espectacle,
aplicant la metodologia de treball pertinent.
E.DD-04 Investigar per a concebre i fonamentar el procés creatiu personal, tant
en allò referent a la metodologia de treball com a la renovació estètica.
E.DD-05 Estudiar el fet escènic a partir de diferents mètodes.
RESULTATS DE L’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
1. Capacitat de reconèixer les diferències entre el guió teatral i el guió
cinematogràfic i televisiu.
2. Capacitat de visualitzar la càmera com a ull que observa i delimita la
realitat.
3. Capacitat d’imaginar el diferent tractament de l'actor en tots tres mitjans.
4. Comprensió del fotograma com a base del llenguatge cinematogràfic i
televisiu.
5. Capacitat de crear una escaleta, un guió tècnic i un esbós de story board.
6. Domini del concepte de temps en cinema i televisió.
REQUISITS PREVIS
Per cursar “Introducció al guió de cinema i Televisió” cal haver cursat tots els
crèdits de la matèria “Pràctica d’escriptura dramàtica”.
METODOLOGIA
1. Classes presencials teòriques on s'expliquin els conceptes fonamentals de
l'assignatura.
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Lectures referents a tots els aspectes de la creació de guions cinematogràfics
i televisius.
3. Treball pràctic de realització de guions televisius i cinematogràfics.
4. Visionat i anàlisi de pel·lícules realitzades a partir d’obres teatrals i viceversa.
5. Examen pràctic a final de semestre.
ASSIGNATURES
Crèdits ECTS
Curs
Semestre
Introducció al guió de cinema i TV
4
4
1
2.

Treball pràctic presencial
50 hores
2 crèdits ECTS
Treball autònom pràctic
50 hores
2 crèdits ECTS
TOTAL
100 hores
4 crèdits ECTS
Breu resum dels continguts
L'assignatura “Introducció al guió de cinema i televisió” té com a objectiu
completar una formació tècnica que s'ha desenvolupat de forma detallada al
llarg de totes les assignatures de dramatúrgia. En aquest sentit, el més urgent
no és tant incidir en l'aspecte de la narració per mitjà de personatges, sinó en
les peculiaritats del llenguatge específic del cinema i la televisió. És l'ull de la
càmera, la narració realitzada a través de la selecció no només de seqüències
actorals sinó de la complexa sintaxi dels fotogrames, el primers plans, les
panoràmiques, les angulacions, el llenguatge dels objectes, dels punts de vista,
de la llum, etc., que el dramaturg especialitzat en teatre desconeix perquè no
forma part del llenguatge escènic.
En aquest sentit, aquesta assignatura és una introducció i un complement
imprescindible per poder traslladar tots els coneixements adquirits al llarg de la
carrera de dramatúrgia cap a disciplines paral·leles però, al mateix temps, molt
allunyades per les seves característiques tècniques.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
Avaluació contínua en funció del rendiment mostrat per l’alumne durant el
semestre a les sessions de guió, valorant l’equilibri entre els coneixements
adquirits i la capacitat d’aplicar-los en la realització de treballs pràctics.
Avaluació dels treballs pràctics de guionatge realitzats.
Examen a final de semestre que avaluï el domini de les competències
adquirides en l’assignatura.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents
paràmetres:
Rendiment a les classes i adquisició de conceptes
40%
Realització i qualitat dels treballs
30%
Examen final de semestre
30%
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

4c

PSICOLOGIA APLICADA
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OPTATIUS D’ESPECIALITAT:
DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

Optatiu

Semestre o semestres on s’imparteix
4 curs Primer semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en
equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-09 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos
culturals diversos.
T-10 Liderar i gestionar grups de treball.
T-11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en
l’apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.
T-12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i
artístics i als avenços que es produeixen en l’àmbit professional, i seleccionar els
camins adequats de formació continuada.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que persegueix.
G-04 Comunicar, mostrant la capacitat suficient de negociació i organització de
la feina en grup, la integració en contextos culturals diversos i l'ús de noves
tecnologies.
E.DD-03
Planificar i conduir el procés general de creació de l'espectacle,
aplicant la metodologia de treball pertinent.
RESULTATS DE L’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
1. Coneixement del concepte de grup aplicat a la situació teatral.
2. Comprensió dels conceptes de lideratge, motivació i comunicació aplicats
al teatre.
3. Domini de les dinàmiques de grup aplicables al teatre.
4. Coneixement dels diferents rols en la situació teatral.
5. Comprensió del concepte de conflicte i de crisi dintre del grup.
6. Comprensió de les tècniques de grup i la seva aplicació segons els
objectius.
7. Capacitat d'aplicar les tècniques de resolució de conflictes.
REQUISITS PREVIS
Per cursar “Psicologia aplicada a la gestió de grups” cal haver cursat abans totes
les assignatures corresponents a les matèries “Pràctiques d’escenificació” i
“Direcció d’actors de l’especialitat Direcció escènica i dramatúrgia.
METODOLOGIA
1. Classes teòriques presencials.
2. Lectures obligatòries i recomanades a la bibliografia.
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3. Exercicis pràctics realitzats a classe.
4. Debat i reflexió conjunta sobre els conceptes exposats en l’apartat teòric i a
partir dels exercicis suggerits.
5. Realització de treballs, exercicis i memòries.
6. Realització d’examen final.
ASSIGNATURES
Crèdits ECTS
Curs
Semestre
Psicologia aplicada a la gestió de grups
4
4
1
Treball presencial
50 hores
2 crèdits ECTS
Memòries i Lectures
25 hores
1 crèdit ECTS
Treball autònom
25 hores
1 crèdit ECTS
TOTAL
100 hores
4 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
El semestre dedicat a “Psicologia aplicada a la dinàmica de grups”, situat en
l'últim curs de la carrera, culmina un procés d'aprenentatge en el qual els
alumnes hauran anat assimilant un seguit de coneixements teòrics, tècnics i
pràctics relacionats amb el procés de creació i producció d'un espectacle. Amb
tot, és imprescindible no oblidar que a l'hora de coordinar totes les tasques,
l'element humà comporta una part de risc important si no s'aconsegueix l'encaix
adequat entre totes les personalitats creatives que suporten una pressió
important, al llarg d'un procés psicològicament intens que s'accelera a mesura
que la data d'estrena s'aproxima.
L'assignatura “Psicologia aplicada a la dinàmica de grups” té com a objectius
primordials explicar teòricament el funcionament d'un grup amb les
característiques pròpies dels grups que habitualment es formen al voltant d'una
producció teatral i donar les eines per aconseguir que dramaturgs i directors
puguin superar amb èxits les tasques de coordinació general, sobretot en els
moments inevitables de crisi. Gestionar i liderar el grup de forma adequada és
sovint una garantia d'èxit.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
Avaluació contínua pel que fa als exercicis pràctics que es demanin en relació a
l’assignatura i el nivell de participació a classe.
Avaluació del seguiment de les lectures recomanades a través de recensions i el
comentari a classe.
Realització d’un treball a final de semestre per avaluar la correcta adquisició de
conceptes de l’assignatura.
Examen teòric per avaluar la correcta adquisició dels coneixements teòrics
relacionats amb la matèria.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents
paràmetres:
Avaluació contínua d’exercicis pràctics
Seguiment de lectures recomanades
Realització del treball final de semestre
Examen teòric final de semestre
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

4c

PRÀCTIQUES DE PRODUCCIÓ
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OPTATIUS D’ESPECIALITAT:
DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

Optatiu

Semestre o semestres on s’imparteix
4 curs Primer semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-01 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del
treball que es realitza.
T-04 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en
equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-09 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos
culturals diversos.
T-10 Liderar i gestionar grups de treball.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees
i solucions viables.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball de
si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi una
relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que persegueix.
E.DD-02 Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els coneixements
estètics i tècnics necessaris sobre els diversos llenguatges que participen en la
representació.
E.DD-03 Planificar i conduir el procés general de creació de l'espectacle,
aplicant la metodologia de treball pertinent.
RESULTATS DE L’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
1. Capacitat de projectar un disseny de producció.
2. Capacitat de quantificar econòmicament una producció.
3. Dossier de producció: la recerca d'arguments per a l'obtenció de recursos.
4. Coneixement de les vies per a l'obtenció de recursos públics.
5. Coneixement dels procediments per a l'obtenció de recursos privats.
6. Coneixement de les funcions del productor executiu d'un espectacle.
7. Coneixement de les estratègies de cerca d'un espai d'exhibició.
8. Coneixement de les estratègies de comunicació: premsa i publicitat.
REQUISITS PREVIS
Per cursar la optativa “Producció teatral 3” cal haver cursat abans els crèdits de
la matèria bàsica “Producció i Gestió”.
METODOLOGIA
1. Classes presencials teòriques on s'expliquin els conceptes fonamentals de
l'assignatura.
2. Lectures referents a tots els aspectes de la producció.
3. Debat i reflexió a classe.
4. Treball pràctic de realització d'un projecte de producció teatral que contempli
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tots els aspectes estudiats prèviament des d'un punt de vista teòric.
5. Assistència a espectacles teatrals i pràctiques de producció en relació amb
aquests.
6. Treballs i memòries.
ASSIGNATURES
Crèdits ECTS
Curs
Semestre
Producció teatral 3
4
4
1
Treball pràctic presencial
50 hores 2 crèdits ECTS
Treball autònom
50 hores 2 crèdit ECTS
TOTAL
100 hores 4 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
En aquesta matèria es fonamenta en l'aplicació pràctica de tot el treball teòric
realitzat prèviament a “Producció i Gestió 1 i 2”.
La matèria “Pràctiques de producció” centra el seu interès en l'aplicació de tots
els conceptes i estratègies apresos al llarg dels dos semestres teòrics previs. En
aquest cas es tracta estrictament d'un treball pràctic que ha d'assolir uns
objectius perfectament definits com són possibilitar la posada en escena d'un
espectacle i la seva explotació posterior.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
Avaluació de la qualitat dels treballs entregats.
Avaluació contínua del rendiment a classe durant tot el semestre i l’adquisició
dels conceptes específics del curs, valorant principalment la capacitat d’aplicar
els conceptes en el terreny pràctic.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents
paràmetres:
Rendiment a les classes i adquisició de conceptes
50%
Realització i qualitat dels treballs
50%
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

Crèdits ECTS

6c

PRÀCTIQUES EXTERNES
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OPTATIUS D’ESPECIALITAT:
DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

Optatiu

Semestre o semestres on s’imparteix
4 curs
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-01 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius
del treball que es realitza.
T-04 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en
equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-09 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos
culturals diversos.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees
i solucions viables.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
T-17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilitat social de la
importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la
seva capacitat de generar valors significatius.
G-04 Comunicar, mostrant la capacitat suficient de negociació i organització de
la feina en grup, la integració en contextos culturals diversos i l'ús de noves
tecnologies.
E.DD-01
Concebre propostes escèniques que fonamenten l'espectacle,
generant i analitzant conceptes, textos i imatges i valorant les seves propietats
representatives i la seva qualitat estètica.
E.DD-02 Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els coneixements
estètics i tècnics necessaris sobre els diversos llenguatges que participen en la
representació.
E.DD-03 Planificar i conduir el procés general de creació de l'espectacle,
aplicant la metodologia de treball pertinent.
E.DD-04 Investigar per a concebre i fonamentar el procés creatiu personal, tant
en allò referent a la metodologia de treball com a la renovació estètica.
E.DD-05 Estudiar el fet escènic a partir de diferents mètodes.
RESULTATS DE L’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
1. Aprofundiment en el domini dels processos de pensament relacionats
amb la posada en escena des diversos àmbits.
2. Domini pràctic del processos de pensament relacionats amb el procés de
desenvolupament de la dramatúrgia de direcció.
3. Capacitat per sintetitzar les habilitats tècniques i de pensament
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4.
5.

6.
7.

8.

relacionades amb la posada en escena.
Capacitat de reflexionar sobre la significació de les tries estètiques en els
diferents llenguatges escènics.
Capacitat de treballar en equip i associar-se per arribar a posar en comú
diferents punts de vista i diferents criteris artístics i estètics en un entorn
professional.
Capacitat d’adaptar-se de manera autònoma a un entorn professional.
Capacitat de comprensió del fet escènic des de l'inici del procés d'emissió
fins a les últimes conseqüències del procés de recepció tenint en compte
l'àmbit de la producció, l'àmbit de la creació, l'àmbit dels mitjans de
comunicació i l'àmbit sociològic de la recepció pel públic real.
Capacitat de treballar en condicions d'urgència aportant idees i solucions
als problemes que sorgeixin al llarg d'un procés de posada en escena.

REQUISITS PREVIS
Cal haver superat satisfactòriament, com a mínim, els tres primers anys dels
estudis de Direcció Escènica i Dramatúrgia.
METODOLOGIA
1. Realització de les pràctiques externes a empresa o companyia o empresa
relacionada amb les arts escèniques.
2. Realització d’una memòria d’autoavaluació del procés per part de l’alumne/a.
ASSIGNATURES
Pràctiques externes en empresa o cia.
d'arts d'escèniques.
TOTAL
BREU RESUM DELS CONTINGUTS

Crèdits ECTS
6

150 hores

Curs
4

Semestre
*

6 crèdits ECTS

Definició i naturesa
La ‘pràctica externa’ s’orienta a completar el coneixement i les competències de
l’alumnat adquirides en l’àmbit acadèmic tot donant-li a conèixer la realitat del
món productiu per tal d’enfocar el seu projecte de futur professional, alhora que li
millora les seves possibilitats d’inserció laboral.
El concepte essencial de les Pràctiques externes de l’especialitat de Direcció
escènica i Dramatúrgia es fonamenta, bàsicament, en connectar l'alumnat, de
manera directe, al món professional de les Arts de l’Espectacle; dit d’una altra
manera, podrà realitzar, com a part del seu currículum acadèmic, pràctiques a
empreses i/o companyies relacionades amb el món de l'espectacle. Aquesta
col·laboració serà, segons el perfil de l'estudiant i en funció del criteri del centre,
en tasques relacionades a ajudanties de direcció, assitències de direcció o de
dramatúrgia, o de producció, o en qualsevol altre rol on s'entengui que
l'alumne/a pot posar en pràctica les seves habilitats i seguir entrenant la seva
mirada com a part d'un equip professional de creació.
Difusió
L’oferta de ‘Pràctiques externes’ seran objecte de difusió pel centre acadèmic
d’acord amb els criteris que hagin establert. Eòlia posarà els recursos necessaris
per tal de difondre amb garantia les ofertes de pràctiques a través dels seus
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propis canals divulgatius.
Els estudiants podran rebre també ofertes de ‘pràctiques externes’ d’empreses o
companyies a través d’altres canals de difusió, sempre que s’ajustin als
processos i criteris de l’assignatura i de l’escola i dels patrons de qualitat
marcats per Ensenyament.
Durada, horaris i temporalització
Els horaris de realització de les ‘Pràctiques externes’ s’establiran d’acord amb
les característiques i amb la disponibilitat de l’empresa o companyia
col·laboradora.
Les ‘Pràctiques externes’ es realitzaran sempre durant el quart curs de
l’especialitat, independentment del semestre.
La seva temporalització passarà obligatòriament pels estadis següents: Caldrà,
prèviament:
 ‘Planificar les pràctiques externes’ abans de l’inici de les
mateixes. Disseny d’un pla de pràctiques específic en funció
del perfil de l’especialitat de l’estudiant.
 ‘Validar el centre de treball’ d’acord amb la normativa
establerta pels sistemes de garantia de qualitat. En cas que
el centre no esigui ja adscrit all llistat de centres autoritzats
per a la realització de pràctiques externes haurà de ser
proposat a Ensenyament per a passar el procés
d’homologació com a centre de pràctiques en el territori
català.
 ‘Assignar un tutor de pràctiques” a l’estudiant en el centre
de destí, que treballarà en el seguiment de l’estudiant i en
coordinació amb el coordinador de pràctiques externes
d’Eòlia.
 ‘Seguiment de les pràctiques externes’, a través dels
instruments de control i de garantia establerts, amb la
freqüència i personal de tutelatge indicats per a l’òptim
funcionament de les mateixes.
 ‘Avaluació de les pràctiques externes’ d’acord amb els
procediments establerts i, finalment, després de l’avaluació,
Convenis i acords de col·laboració
Eòlia vol fomentar la col.laboració amb empreses i companyies de primer nivell
vinculades a la creació escènica en el nostre país i a l’estranger. Ens volem
relacionar amb institucions més gran o més petites (tant en l’àmbit públic com en
el privat) on els estudiants (directors, dramaturgs i autors dramàtics) puguin
estar en contacte amb processos de creació des de la vessant que més potencïi
el seu perfil professional específic desenvolupat al llarg dels quatre anys de
carrera.
Tenint en compte que en l’especialitat de Direcció Escènica i Dramatúrgia estem
parlant d’un perfil professional triple on uns estudiants poden excel.lir de manera
diferenciada en els tres sabers en els quals es poden desenvolupar, volem que
puguin ser accollits en un espai professional on puguin estar en contacte amb
perfils professionals en els quals a més a més es puguin enmirallar.
En aquest sentit, entenem que una immersió de pràctiques externes es pot
arribar a portar a terme en el sí de diferents tipus d’entitats:
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Companyies teatrals professionals, reconegudes o
emergents, que desenvolupen un projecte teatral específic.
Productores grans, mitjanes o petites que porten a terme
produccions teatrals o escèniques diverses, en funció de les
qulitats específiques i interessos mostrats per l’estudiant.
Entitats culturals públiques (ja siguin teatres amb
programació estable, esporádica o festivals) que es dediquin
a la producció, coproducció o programació d’espectacles.
En altres escoles professionals (al nostre país o a
l’estranger) que es vinculin a estructures de projectes
professionals liderats per professionals de reconegut prestigi
en l’àmbit de les arts de l’espectacle.
En companyies teatrals a l’estranger en llengua estrangera.
O en altres entitats legalment contituïdes que s’hagin creat
per a la realització puntual d’un projectes teatral o de creació
que portat a terme per professionals.

Eòlia, Escola Superior d’Art Dramàtic, està completament vinculada al món
professional del seu sector i és reconeguda per la professió com un projecte
pedagògic d’alt nivell. Les possibilitats, doncs, que té de vinculació amb
companyies i empreses de les arts de l’espectacle és d’ampli espectre, i té totes
les garanties d’oferir en aquest sentit un servei de qualitat, i molt específic pel
que fa al perfil professional dels estudiants i la vinculació d’aquest perfil a les
pràctiques externes.
Pràctiques externes internacionals
Les ‘pràctiques externes’ internacionals són una experiència d'aprenentatge
única que permet créixer a l’alumnat, tant a nivell personal com professional, a
més de proporcionar un valor afegit i trets diferenciadors al seu currículum en el
moment d'incorporar-se al món laboral. En aquest sentit, Eòlia facilitarà al seu
alumnat la seva participació en programes europeus de mobilitat com Leonardo
da Vinci, Erasmus...
Tutor de pràctiques
El contingut i desplegament de la formació pràctica en empreses i/o companyies
del món de l’espectacle estarà sota la immediata valoració, supervisió i
seguiment del centre docent, amb la participació de l’empresa o entitat
col·laboradora. Així mateix, el seguiment de la formació pràctica de l’alumnat
serà dut a terme pel tutor de pràctiques del centre docent, mitjançant visites
periòdiques al centre de treball on l’alumnat realitzi la formació pràctica o per
altres mitjans que facilitin la comunicació amb l’empresa o entitat col·laboradora.
El tutor vetllarà sempre perquè l’empresa o entitat col·laboradora assigni una
persona responsable de pràctiques d’entre el seu personal que garanteixi el
desenvolupament normal del pla d’activitats acordat i el compliment de les
normes de seguretat i salud laboral.
Quadern de pràctiques
El ‘Quadern de pràctiques’ és part integrant de la documentació del conveni de
col·laboració. És, en aquest sentit, que el Quadern de ‘Pràctiques externes’
d’aquesta especialitat inclourà les dades essencials del conveni, el pla
d’activitats, el comunicats que farà l’alumnat, el tutor i la persona responsable de
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la formació de l’alumnat en el centre de treball sobre l’evolució, seguiment i
incidències de les activitats realitzades, la certificació de l’assistència i l’informe
del responsable d’aquesta formació en el centre de treball.
Imcompatibilitats
El centre ha establert unes incompatibilitats mentre l’alumnat estigui realitzant
les seves ‘pràctiques externes’ en el centres de pràctiques o companyies
col·laboradores:
1) L’horari de classes de l’alumnat i el de les pràctiques no podran coincidir.
2) No es podrà tenir cap relació laboral amb l’empresa o institució on es
facin les pràctiques.
3) No podran coincidir en el temps dos projectes formatius en el mateix
alumne.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
La valoració de les pràctiques les portarà a terme el coordinador de pràctiques
externes i també el responsable de l’empresa (tutor) que acull l’estudiant en
pràctiques.
El propi estudiant també realitzarà una memòria explicativa (Quadern de
pràctiques) de la seva experiència en el món professional.
PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents
paràmetres:
Valoració per part del tutor de pràctiques
Valoraciòó per part del coordinador de pràctiques del centre
Realització Quadern de Pràctiques/memòria de l’estudiant
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5.2.3.2 Crèdits optatius Especialitat Interpretació.
5.2.3.2 .1 Crèdits Menció Musical.
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

TÈCNICA DE TEATRE MUSICAL

Crèdits ECTS i caràcter
(bàsic, obligatori, optatiu)

29c
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OPTATIUS D’ESPECIALITAT:
INTERPRETACIÓ/ ITINERARI MUSICAL

Optatiu

Semestre o semestres on s’imparteix
2 curs Primer semestre /2 curs Segon semestre
3 curs Primer semestre / 3 curs Segon semestre
4 curs Primer semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del
treball que es realitza.
T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en
equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en
l’apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
G-01 Fomentar l'autonomia i autoregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes, mostrant independència en la recollida,
anàlisi i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i arguments
d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i organitzar-se en
els processos creatius.
G-02 Comprendre psicològicament i empatitzar per entendre i sentir les vides,
situacions i personalitats alienes, utilitzant de manera eficaç les seves capacitats
d'imaginació, intuïció, intel·ligència emocional i pensament creatiu per la solució
de problemes; desenvolupant la seva habilitat per a pensar i treballar amb
flexibilitat, adaptant-se als altres i a les circumstàncies canviants de la feina, així
com la consciència i l'ús saludable del propi cos i de l'equilibri necessari per a
respondre als requisits psicològics associats a l'espectacle.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball de
si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi una
relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que persegueix.
G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat, responsabilitat i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de
manera equilibrada l'èxit social.
E.I-01 Investigar els recursos tècnics, expressius i creatius necessaris per a la
maduració constant de l’instrument de l’intèrpret i el desenvolupament holístic de
les seves habilitats per a la interpretació escènica.
E.I-02 Dominar el procés de creació de personatges, conflictes, situacions i
diferents realitats escèniques, mitjançant l’aplicació dels propis registres
interpretatius. I interaccionar amb els diferents llenguatges escènics de manera
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que de la fusió dels elements amb l’intèrpret n’esdevingui un tot comunicatiu
coherent, significant i creatiu.
E.I-04 Domini en l’aplicació dels recursos tècnics, expressius i creatius en la veu
de l’intèrpret, en el desenvolupament i la creació globals de la partitura escènica,
amb la finalitat d’interpretar una partitura musical en un ventall divers d’estètiques
de repertori.
RESULTATS DE L’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
A-1 Dotar als alumnes dels recursos elementals per a la lectura i la comprensió
dels textos musicals.
A-2 Aprendre a utilitzar correctament els símbols bàsics de l’escriptura musical.
A-3 Desenvolupar la percepció auditiva i la reflexió sobre el fet sonor.
A-4 Desenvolupar un grau bàsic de coordinació i independència de moviments
que permetin dominar els elements rítmics més bàsics.
A-5 Domini pràctic elemental de l'habilitat de llegir una partitura musical.
A-6 Coneixement global de l'instrument vocal a partir de l'estudi fisiològic i
anatòmic.
A-7 Consciència de la relació directa entre veu i cos, i interiorització de pautes
corporals que potenciïn la pròpia veu.
A-8 Domini pràctic de la respiració i les seves diferents qualitats i resultats.
A-9 Aprendre a reconèixer mals hàbits vocals adquirits (tensió, sobreesforç).
A-10 Domini pràctic de la tècnica articular per apropiar l'activitat muscular a la
correcta articulació.
A-11 Domini pràctic de les Figures Obligatòries, segons el mètode de Jo Estill
Evts Voice Craft.
A-12 Assolir la coordinació entre veu i cos mitjançant pràctiques amb textos i
cançons.
A-13 Domini dels mecanismes que permeten regular la pròpia afinació.
A-14 Capacitat d'integrar-se amb el propi instrument vocal al treball en grup, en
diferents estils.
A-15 Control de la tècnica bàsica de la veu i coordinació veu-cos.
A-16 Control de la tècnica avançada de la veu i domini de la coordinació veu-cos.
A-17 Ampliació de la tessitura.
A-18 Desenvolupar i assolir la capacitat de matisar la veu, aplicant el conjunt de
tècniques apreses.
A-19 Capacitat d'aplicar els recursos actorals en la interpretació de cançons.
REQUISITS PREVIS
Per cursar “Cant particular 3” cal haver cursat “Cant particular 1 i 2”.
Per cursar “Tècnica vocal 2” cal haver cursat “Tècnica vocal 1”.
Per cursar “Tècnica vocal 3” cal cursar “Tècnica vocal 2”.
Per cursar “Interpretació de cançons 1” cal haver cursat (i estar cursant en
paral·lel en el cas de “Cant Particular 2”) tots els crèdits obligatoris de “Música i
cant”.
Per cursar “Interpretació de cançons 3-Audició” cal haver cursat “Interpretació de
cançons 2”.
Per matricular-se a “Llenguatge Musical 2” cal haver cursat “Llenguatge Musical
1”.
I per matricular-se a “Llenguatge Musical 3” cal haver cursat “Llenguatge Musical
2”.
METODOLOGIA
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Classes particulars de cant; l'alumne treballa sol amb una professora de cant.
La professora guia a l’alumne per tal que entengui millor el seu instrument, com
tenir cura de la seva veu i com treballar la seva individualitat vocal per un millor
rendiment vocal i musical.
2. Exercicis de cant per treballar els aspectes tècnics més adequats per l’evolució
de l’alumne/a.
3. Classes especialitzades de tècnica de cant en grup.
4. Realització d’exàmens pràctics.
5. Realització d’exàmens teòrics.
6. Pràctiques de cant sonoritzades.
7. Audició i anàlisi de productes audiovisuals.
8. Treball particular de repertori amb pianista.
9. Treball de grup amb pianista.
10. Sessions de grup amb director d’escena i coach d’interpretació.
11. Sessió final de presentació davant de públic.
1.

ASSIGNATURES
Cant Individual 3
Tècnica Vocal 2
Tècnica Vocal 3
Interpretació de cançons 1
Interpretació de cançons 2
Interpretació de cançons 3-Audició
Llenguatge Musical 2
Llenguatge Musical 3

Crèdits ECTS
2
3
3
6
5
4
3
3

Curs
3
2
3
2
3
4
2
3

Semestre
1i2
1i2
1i2
1i2
1i2
1
1i2
1i2

Treball pràctic presencial
550 hores
22 crèdits
Memòries i Lectures
25 hores
1 crèdit
Treball autònom pràctic
125 hores
5 crèdits
Treball autònom teòric
25 hores
1 crèdit
TOTAL
725 hores
29 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
Aquesta matèria té com a objectiu oferir una formació sana, òptima i exhaustiva
al cantant de qualsevol estil; i ho fa a través del recorregut de les seves
assignatures. Al llarg d'aquest recorregut l'alumne/a podrà estimular la seva
habilitat pel cant (solista o coral) així com la seva capacitat per llegir una partitura
musical. Aquests objectius es desenvoluparan principalment mitjançant els
següents eixos de treball:
1. Desenvolupar una autoconsciència que permeti evitar l'abús vocal,
alliberar, i potenciar la veu.
2. Dotar l'alumne de les eines necessàries per al coneixement del seu
instrument vocal, integrar els mecanismes d'entrenament de la veu i
prendre consciència de l'atenció i cura necessaris per a un bon
desenvolupament i manteniment de l'instrument.
3. Dotar l'alumne dels coneixements de fisiologia i anatomia indispensables
en el treball vocal; integració a través del treball pràctic de la relació cosveu mitjançant la correcció en la postura, el treball de cos i la respiració.
4. Entendre, reforçar i adquirir flexibilitat en l'instrument vocal mitjançant
exercicis pràctics.
5. Dotar als alumnes dels recursos elementals per a la lectura i la
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comprensió dels textos musicals.
6. Aprendre a utilitzar correctament els símbols bàsics de l’escriptura
musical.
7. Desenvolupar la percepció auditiva i la reflexió sobre el fet sonor.
8. Desenvolupar un cert grau de coordinació i independència de moviments
que permetin dominar els elements rítmics més bàsics.
9. Estudi global de l'instrument vocal. Anatomia, tècnica i la seva aplicació a
través de lliçons teòriques compaginades amb l'exercici pràctic. Inclou
estudis d'Estill Voice Training nivell 1 oficial: les figures obligatòries;
treballs per a desenvolupar la flexibilitat i la resistència vocal.
10. Aplicació de la tècnica vocal 2 i 3, i entrenament de l'oïda a través
d'exercicis i improvisacions musicals.
11. Cantar en grup, diversos estils.
12. Control de la tècnica bàsica de la veu i coordinació veu-cos.
13. Afinació.
14. Consciència dels aspectes personals que requereixen més atenció i
pràctica.
15. Habilitat de cantar d'oïda algunes cançons amb dificultat melòdica i
rítmica, coherent (a cada moment) amb el programa d'estudis de
llenguatge musical.
16. Treball de repertori amb pianista.
17. Treball d'interpretació de cançons amb coach d'interpretació.
18. Presentació pública de treballs.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
Exàmens pràctics.
Exàmens teòrics.
Valoració de l’assistència i la disponibilitat en relació a la participació en les
pràctiques de classe.
Avaluació contínua en funció de l’adquisició de conceptes assolida durant el
semestre en les sessions de classe, valorant especialment l’equilibri entre la
creativitat i l’excel·lència tècnica.
Avaluació de les presentacions (classes obertes) amb valor de representació
final; mostra de les competències assolides.
PONDERACIÓ
La matèria optativa de Tècnica de Teatre Musical és formalment una de les
més heterogènies, incloent classes individuals, de grup, de cant,
d’interpretació i de llenguatge musical, amb la finalitat conjunta de construir la
menció de musical de l’especialitat d’Interpretació. Així doncs, cada
professor/a farà la valoració final de l’estudiant tan sols en funció dels
paràmetres relacionats amb els continguts i metodologia específics de la seva
assignatura. Les forquilles dels paràmetres generals de valoració són les
següents:
Afinació/ritme/tempo/modulació de la veu
Examen teòric
Examen pràctic
Adquisició de conceptes pràctics Interpretació/tècnica vocal
Rendiment a les classes i adquisició de conceptes
Assistència i participació a les classes

25%
20%-25%
20%-50%
30%
25%-45%
10%-25%
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5.2.3.2 .2 Crèdits Menció Cinema i Televisió.
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

TÈCNICA PER AL CINEMA I LA TV

Crèdits ECTS i caràcter
(bàsic, obligatori, optatiu)

29c
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OPTATIUS D’ESPECIALITAT:
INTERPRETACIÓ/ITINERARI CINEMA I TELEVISIÓ

Optatiu

Semestre o semestres on s’imparteix
2 curs Primer semestre / 2 curs Segon semestre
3 curs Primer semestre / 3 curs Segon semestre
4 curs Primer semestre / 4 curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-01 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-04 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en
equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-10 Liderar i gestionar grups de treball.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees
i solucions viables.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
G-01 Fomentar l'autonomia i autoregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes; mostrant independència en la recollida,
anàlisi, i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i
arguments d'una forma
crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i
organitzar-se en els processos creatius.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica
professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que persegueix.
G-04 Comunicar, mostrant la capacitat suficient de negociació i organització de
la feina en grup, la integració en contextos culturals diversos i l'ús de noves
tecnologies.
G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat, responsabilitat i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de
manera equilibrada l'èxit social.
E.I-01 Investigar els recursos tècnics, expressius i creatius necessaris per a la
maduració constant de l’instrument de l’intèrpret i el desenvolupament holístic de
les seves habilitats per a la interpretació escènica.
E.I-02 Dominar el procés de creació de personatges, conflictes, situacions i
diferents realitats escèniques, mitjançant l’aplicació dels propis registres
interpretatius. I interaccionar amb els diferents llenguatges escènics de manera
que de la fusió dels elements amb l’intèrpret n’esdevingui un tot comunicatiu
coherent, significant i creatiu.
E.I-03 Interaccionar amb la resta de llenguatges tècnics i audiovisuals i dominar
els recursos que permeten adaptar la tècnica interpretativa escènica de
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l’intèrpret a les necessitats tècniques i artístiques de la televisió i el cinema a
partir d’una varietat de recursos estètics.
RESULTATS DE L’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
A-1 Domini pràctic dels conceptes tècnics de la interpretació en el món
audiovisual.
A-2 Domini del ventall de criteris estètics relacionats amb la interpretació en el
mitjà audiovisual.
A-3 Aprofundiment en el domini de l’instrument actoral des del punt de vista de
la càmera.
A-4 Assimilació de la importància de l'equip en un rodatge.
A-5 Exploració pràctica dels rols de guionista i de director en el context d'un
rodatge.
A-6 Capacitat de treballar sobre l'adaptació creativa de curtmetratges ja
existents.
A-7 Capacitat de treballar en curtmetratges de nova creació.
A-8 Adquisició de la disciplina adequada per al desenvolupament professional
de la tasca de l’actor en el seu context cultural i social.
A-9 Adquisició de la disciplina adequada al treball d'equip en el context d'un
rodatge.
REQUISITS PREVIS
Per cursar “L'Actor davant la càmera 1” cal haver cursat “Sistemes
d’Interpretació 1 i 2”.
Per cursar “L'Actor davant la càmera 2”, cal haver cursat “L'Actor davant la
càmera 1.
Per cursar “L'Actor davant la càmera 3”, cal haver cursat “L'Actor davant la
càmera 2.
Per cursar “L'Actor davant la càmera 4”, cal haver cursat “L'Actor davant la
càmera 3.
Per cursar “Pràctica de càmera 1” cal haver cursat “L’Actor davant la càmera 1 i
2”.
Per cursar “Pràctica de càmera 2” cal haver cursat “L’Actor davant la càmera 3 i
4”, i “Pràctica de càmera 1”.
METODOLOGIA
1. Classes presencials pràctiques de tècnica d'interpretació davant la càmera.
2. Exercicis pràctics d’interpretació per parelles, individuals o en grup .
3. Participació en rodatges de peces audiovisuals breus.
4. Visionat i anàlisi de productes audiovisuals.
5. Pràctiques i estructura del guió cinematogràfic.
6. Pràctiques de producció cinematogràfica i televisiva.
7. Treballs i memòries relacionades amb les experiències davant la càmera.
ASSIGNATURES
Crèdits ECTS
Curs
Semestre
L'Actor davant la càmera 1
6
2
1
L'Actor davant la càmera 2
6
2
2
L'Actor davant la càmera 3
5
3
1
L'Actor davant la càmera 4
5
3
2
Pràctica de càmera 1
3
3
1i2
Pràctica de càmera 2
4
4
1
Treball pràctic presencial

400 hores

16 crèdits ECTS
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Treball dirigit (Memòries i Lectures)
75 hores
3 crèdits ECTS
Treball autònom (Guionatge)
250 hores
10 crèdits ECTS
TOTAL
725 hores
29 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
Aquesta matèria pretén oferir una formació integral a l'alumne des d'un punt de
vista molt més ampli que el simple fet d'interpretar. L'eix principal rau en que
l'intèrpret diferenciï entre actuar per a una platea i actuar per a una càmera.
L'actor ha de ser conscient que cada part del seu cos és una eina potencial que
la càmera capta i amplia fins a l'infinit. La velocitat de l'acting ha de ser
proporcional a la distància entre el cos i la càmera i l'enquadrament.
Gradualment, al llarg de les assignatures s'incidirà més en la pràctica i l'alumne
anirà assimilant tota la importància de l'equip en un rodatge. S'emfasitza la
importància del treball en equip, i per a aquest objectiu els alumnes hauran de
passar a l'altre costat de la càmera i assumir la responsabilitat d'un director, un
càmera, un guionista, un sonidista, etc., per conèixer millor les expectatives de
tot l'equip envers l'intèrpret.
Així doncs, se’ls introduirà també a conceptes com la producció, el guionatge, i a
poder assumir el punt de vista de la càmera.
Finalment l'objectiu és dotar l'alumne de la capacitat de ser autosuficient en la
creació d'un personatge en qualsevol moment que ho precisi. Es treballarà en
profunditat la creació d'un personatge. L'alumne haurà de tenir l'habilitat i la
tècnica suficients com per a centrar-se només en que el personatge tingui
credibilitat en si mateix i sigui d'interès per a l'espectador.
PONDERACIÓ
La matèria de Tècnica per al Cinema i la Televisió té la finalitat de construir la
menció de cinema i televisió de l’especialitat d’Interpretació. Cada professor/a
farà la valoració final de l’estudiant en funció dels paràmetres relacionats amb
els continguts específics de la seva assignatura. Les forquilles dels paràmetres
generals de valoració són les següents:
Rendiment a les classes i adquisició de conceptes tècnics
Realització i qualitat dels treballs i memòries
Avaluació del resultat del rodatge
Avaluació de l’intèrpret en la seva participació en l’equip de
rodatge

25%-50%
25%-30%
25%-50%
25%-50%
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5.2.3.2.3 Optatives comunes d’Interpretació.
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

PROMOCIÓ ARTÍSTICA

Crèdits ECTS i caràcter
(bàsic, obligatori, optatiu)

4c

Tipus

Caràcter

ENSENYAMENTS OPTATIUS D’ESPECIALITAT:
INTERPRETACIÓ_MENCIONS CINEMA I TELEVISIÓ /
MUSICAL

Optatiu

Semestre o semestres on s’imparteix
4 curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del
treball que es realitza.
T-04 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
T-05 Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l’àmbit del
desenvolupament professional.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
G-01 Fomentar l'autonomia i autorregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes; mostrant independència en la recollida,
anàlisi, i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i
arguments d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i
organitzar-se en els processos creatius.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball de
si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi una
relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que persegueix.
G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat, responsabilitat i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de
manera equilibrada l'èxit social.
E.I-01 Investigar els recursos tècnics, expressius i creatius necessaris per a la
maduració constant de l’instrument de l’intèrpret i el desenvolupament holístic de
les seves habilitats per a la interpretació escènica.
E.I-02 Dominar el procés de creació de personatges, conflictes, situacions i
diferents realitats escèniques, mitjançant l’aplicació dels propis registres
interpretatius. I interaccionar amb els diferents llenguatges escènics de manera
que de la fusió dels elements amb l’intèrpret n’esdevingui un tot comunicatiu
coherent, significant i creatiu.
E.I-03 Interaccionar amb la resta de llenguatges tècnics i audiovisuals i dominar
els recursos que permeten adaptar la tècnica interpretativa escènica de
l’intèrpret a les necessitats tècniques i artístiques de la televisió i el cinema a
partir d’una varietat de recursos estètics.
RESULTATS DE L’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
A-1 Coneixement de les dinàmiques de selecció en el context del càsting.
A-2 Coneixement de les característiques físiques pròpies davant la càmera.
A-3 Coneixement de les possibilitats que ofereix l'agenda general de
representants i agències.
A-4 Coneixement dels diferents circuits professionals en el context de l'estat.
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A-5 Realització, anàlisi i creació del propi videobook.
REQUISITS PREVIS
No hi ha requisits previs.
METODOLOGIA
1. Classes presencials de pràctiques de càmera.
2. Sessions d’orientació professional per part d’un director de càsting.
3. Informació sobre material útil per a complementar el curs: adreces d'internet,
llibres, DVD's, etc.
4. Creació d'un videobook personalitzat per a cada alumne en funció dels seus
interessos i qualitats artístiques específiques.
5. Memòries i lectures.
ASSIGNATURES
Crèdits ECTS
Curs
Semestre
Càsting i Videobook
4
4
2
Treball pràctic presencial
50 hores
2 crèdits ECTS
Memòries i lectures
25 hores
1 crèdits ECTS
Treball autònom
25 hores
1 crèdits ECTS
TOTAL
100 hores
4 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
Aquesta matèria està destinada íntegrament a servir de llançadora i preparació
de l'alumne per al seu salt a la indústria i per tenir informació clara, precisa i útil
de les múltiples sortides professionals com a actor. Els eixos temàtics que es
desenvolupen en aquesta matèria són:
1. Com afrontar un càsting.
2. Anàlisi facial. Com treure partit a les característiques físiques de cada
alumne.
3. Agenda i anàlisi de tots els representants, mànagers o agències d'actors a
Espanya.
4. El videobook: anàlisi i creació.
5. Com accedir als càstings de films o sèries de televisió.
6. El dia després. L'actor davant la indústria.
Els punts que s’anomenen a continuació corresponen al desenvolupament
cronològic dels continguts formals de l’assignatura comprenent la diferència
entre els dos grans bolcs temàtics i enfocar-los al final del curs d'Interpretació
cinematogràfica
1. Classes presencials pràctiques de tècnica d'interpretació.
2. Exercicis pràctics d’interpretació per parelles, individuals o en grup .
3. Visita a una agència d'actors o bé contacte en l'espai de les classes amb
algun representant reconegut en el món professional de la interpretació.
4. Creació d'un videobook personalitzat per a cada alumne en funció dels
seus interessos i qualitats artístiques.
També s'ofereix una amplia informació sobre material útil per a complementar el
curs: adreces d'internet, llibres, DVD's, etc.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
Avaluació contínua. Es valorarà el rendiment i la participació a les classes durant
tot el semestre.
Avaluació dels resultats dels treballs entregats.
Avaluació de les pràctiques realitzades a classe.
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PONDERACIÓ
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents
paràmetres:
Rendiment a les classes i adquisició de conceptes
25%
Adquisició dels conceptes específics
50%
Avaluació del resultat dels treballs
25%
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5.2.4 Fitxes de matèries dels Treballs de Fi de Carrera.
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

TREBALL DE FI DE CARRERA

Crèdits ECTS i caràcter
(bàsic, obligatori, optatiu)

15c
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
4 curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-01 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius
del treball que es realitza.
T-04 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball
en equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-09 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos
culturals diversos.
T-10 Liderar i gestionar grups de treball.
T-11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en
l’apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.
T-12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i
artístics i als avenços que es produeixen en l’àmbit professional, i seleccionar
els camins adequats de formació continuada.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes,
idees i solucions viables.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
G-01 Fomentar l'autonomia i autoregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes, mostrant independència en la recollida,
anàlisi i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i
arguments d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i
organitzar-se en els processos creatius.
G-02 Comprendre psicològicament i empatitzar per entendre i sentir les vides,
situacions i personalitats alienes, utilitzant de manera eficaç les seves
capacitats d'imaginació, intuïció, intel·ligència emocional i pensament creatiu
per la solució de problemes; desenvolupant la seva habilitat per a pensar i
treballar amb flexibilitat, adaptant-se als altres i a les circumstàncies canviants
de la feina, així com la consciència i l'ús saludable del propi cos i de l'equilibri
necessari per a respondre als requisits psicològics associats a l'espectacle.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que
persegueix.
G-04 Comunicar, mostrant la capacitat suficient de negociació i organització
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de la feina en grup, la integració en contextos culturals diversos i l'ús de noves
tecnologies.
G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat, responsabilitat i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant
de manera equilibrada l'èxit social.
E.DD-01 Concebre propostes escèniques que fonamenten l'espectacle,
generant i analitzant conceptes, textos i imatges i valorant les seves propietats
representatives i la seva qualitat estètica.
E.DD-02 Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els
coneixements estètics i tècnics necessaris sobre els diversos llenguatges que
participen en la representació.
E.DD-03 Planificar i conduir el procés general de creació de l'espectacle,
aplicant la metodologia de treball pertinent.
E.DD-04 Investigar per a concebre i fonamentar el procés creatiu personal,
tant en allò referent a la metodologia de treball com a la renovació estètica.
E.DD-05 Estudiar el fet escènic a partir de diferents mètodes.
RESULTATS D’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
A-1 Domini pràctic i autònom dels conceptes tècnics de dramatúrgia i direcció
escènica treballats a la carrera.
A-2 Domini del ventall de criteris estètics especialitzats relacionats amb la
dramatúrgia i la direcció escènica.
A-3 Domini de la metodologia necessària per a crear una obra dramàtica de
nova creació.
A-4 Capacitat d’integrar en un tot significatiu tot el ventall de llenguatges
escènics escaients per desenvolupar una proposta creativa personal.
A-5 Domini pràctic dels processos de comunicació en el treball amb els actors.
A-6 Capacitat d’anàlisi i presa de decisions sobre la fusió i confluència de
tècniques interpretatives i estètiques escèniques diferenciades.
A-7 Capacitat autònoma de posar en escena un nou text de creació amb
l’objectiu de presentar-lo davant d’un públic.
A-8 Capacitat de conceptualitzar i imaginar un projecte d’espectacle a partir de
paràmetres estètics significatius.
A-9 Capacitat autònoma de gestionar i liderar un equip de treball amb l’objectiu
de crear i representar una peça original de nova creació.
A-10 Adquisició de la disciplina adequada per al desenvolupament professional
de la tasca de dramaturg i director d’escena en el seu context cultural i social.
REQUISITS PREVIS
Per realitzar el “Treball de Fi de Grau” cal haver cursat satisfactòriament tots
els crèdits i les matèries de l’especialitat.
METODOLOGIA
El treball que realitzarà l’estudiant és absolutament autònom pel que fa a la
justificació de les competències que haurà de demostrar el
director/autor/dramaturg durant la realització del mateix. Haurà de portar a
terme el plantejament i creació integral d’una proposta de creació escènica
original (o adaptació) des de la idea base fins a l’estrena final d’una durada
mínima de 45 minuts i una màxima indefinida en funció dels seu plantejament
creatiu. Això inclou que s’ha d’encarregar dels següents apartats:
 Tot el procés de pensament d’una dramatúrgia o obra dramàtica.
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Creació o adaptació del guió d’assajos.
La recerca d’un equip creatiu i artístic per part
director/autor/dramaturg per portar a terme el procés dels assajos.
Exercici executiu de la direcció durant els assajos de l’obra.
Presentació final del projecte davant de públic.
Memòria (Agenda-Reflexió) per part de l’estudiant.

del

NOTA: Des de la formulació de la feina a realitzar fins a la presentació final
en cadascún dels trams del procés, l’estudiant que realitza el treball de fi de
carrera tindrà, un tutor de fi de carrera assignat que l’orientarà en la
logística de relació del projecte amb el centre, i que també li farà de
conseller/dramaturg pedagògic per orientar i acompanyar les decisions de
l’estudiant durant la realització del treball en les diferents etapes del procés.
ASSIGNATURA
Treball de Fi de Carrera

Crèdits
ECTS
15

Curs

Semestre

4

2

Treball autònom teòric (dramatúrgia)
175 hores
7 crèdits ECTS
Treball autònom pràctic (assajos)
200 hores
8 crèdits ECTS
TOTAL
375 hores
15 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
El Treball de Fi de Carrera de l’Especialitat de Direcció Escènica i Dramatúrgia
representa l’aplicació pràctica i autònoma de totes les competències i
aprenentatges que l’estudiant ha adquirit a totes les matèries cursades en el
pla d’estudis de l’Escola Superior. Els següents punts detallen els aspectes
fonamentals (ideològics i organitzatius) proposats per a la realització del
projecte:
1. L’encàrrec:
El treball consisteix en la creació per part de l’alumne d’una obra breu (o
de duració indefinida) de petit format des de la gestació de la idea,
passant per l’elaboració d’un guió dramatúrgic, els posteriors assajos
amb els actors i la presentació pública final del treball.
Així doncs, el director/autor/dramaturg haurà de posar a prova les
competències integrals adquirides en l’exercici bàsic de la carrera de la
seva especialitat: La creació dramàtica i la posada en escena.
2. Espai de presentació:
La presentació de l’obra tindrà lloc en l’espai físic de l’Escola Superior,
en el teatre o en l’espai polivalent on la proposta es pugui veure
artísticament més potenciada, sempre amb la complicitat i a favor del
criteri de l’estudiant. L’estudiant també podrà proposar altres espais
alternatius de la ciutat on per motius artístics i creatius vulgui situar la
seva proposta. En aquest darrer cas, l’estudiant s’haurà d’encarregar
d’obtenir els permisos escaients així com de garantir que l’espai
proposat compleix totes les normes de seguretat que marca la normativa
vigent per a preservar la seguretat dels participants.
3. Logística:
L’Escola Superior posarà a l’abast del creador els mitjans tècnics i
logístics necessaris al seu abast per donar suport a la presentació de les
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propostes en el marc de l’Escola Superior.
4. Calendari:
El desenvolupament del projecte no tindrà un marc de calendari tancat
sinó que el procés i els terminis de representació pública final
s’adaptaran al ritme i a les necessitats que marqui el procés de l’equip
creatiu per afavorir l’aposta per l’excel·lència de la proposta que hagi
plantejat l’estudiant. Per tant el projecte, en el seu disseny, realització i
presentació, podrà excedir els terminis del quart any de la carrera i
calendaritzar-se en funció de les possibilitats de l’equip, sense que això
representi cap perjudici curricular ni econòmic per l’estudiant.
5. Difusió:
L’Escola Superior s’encarregarà d’assessorar i guiar els estudiants en la
posterior tasca de donar sortida i difusió als projectes que hagin assolit
un nivell òptim per assumir la seva presentació en la franja del circuit
comercial coherent amb l’estil, l’orientació i el caràcter de la proposta
resultant elaborada. Eòlia assumeix també el compromís automàtic de
cedir els drets d’autor i la posterior possible explotació professional de la
proposta a aquell o aquells participants en la proposta que en siguin els
creadors i promotors de la idea i els responsables de realització de
l’espectacle.
Es valora que els Treballs de final de Carrera siguin una eina que, a part
de servir essencialment per poder fer una valoració final del nivell assolit
per part de l’alumne després de quatre cursos, ofereixi una possibilitat
als estudiants d’obrir-se camí en el món professional en tots els
aspectes.
6. Valoració final:
El tribunal de Caps de Departament serà l’encarregat d’avaluar la
qualitat d’execució i la solidesa conceptual de la proposta. Es valorarà
favorablement el valor de síntesi, així com la mutidisciplinaritat,
l’originalitat, la capacitat d’utilitzar coherentment els recursos tècnics i
humans a l’abast, i el potencial expressiu final de l’obra.
7. Equip de treball:
a. Les propostes tindran com a líder vertebrador un
director/autor/dramaturg de l’Escola Superior i la resta d’equip
dependrà de la seva capacitat d’aglutinar un grup humà al voltant
de la idea i del projecte; podent ser aquests estudiants –graduats
o no- vinculats a l’Escola Superior, estudiants d’altres escoles del
territori –graduats o no- i/o professionals de les arts escèniques
que l’estudiant aconsegueixi implicar en el seu projecte personal.
b. La quantitat d’ integrants del projecte dependrà sempre del criteri
del creador tant de cara al nombre d’intèrprets com de cara als
col·laboradors de l’equip de direcció del projecte. El nombre de
possibles col·laboradors és il·limitat. No obstant, la proposta
haurà de tenir com a mínim un intèrpret i algú altre com a
participant a l’equip de direcció. O sigui que s’haurà de constituir
una companyia virtual d’un mínim de tres integrants (inclòs el
director/autor/dramaturg).
c. L’estructura de l’equip la marcaran els propis alumnes. I aquesta
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serà una de les tasques importants de cara a l’àrea de presa de
decisions. El plantejament original del treball parteix de la
premissa de que cada treball de fi de carrera serà liderat per un
únic estudiant, que serà aquell que realitza el treball amb valor
oficial i acadèmica. Malgrat tot, es poden arribar a acceptar altres
composicions d’equip en cas que els estudiants facin una petició
formal al centre i plantegin un programa de treball que atribueixi
tasques de pes vinculades dins d’una mateixa producció. Per
exemple, podrien arribar a associar-se en un mateix equip un
autor/dramaturg i un director/dramaturg assumint de manera
especialitzada els rols corresponents a aquestes tasques, en
funció de les seves qualitats específiques, sempre i quan així ho
comuniquin als responsables de l’Escola Superior a la gènesi del
seu projecte; i sempre i quan assumeixin amb aquest pacte
tasques de coautoria i de codirecció global de l’espectacle.
8. Agenda-Reflexió sobre els objectius del projecte de fi de carrera i
les competències de l’especialitat assolides per part de l’estudiant:
L’Agenda-Reflexió és la memòria que l’estudiant ha de presentar un
cop realitzat el projecte final com a resum de l’experiència del procés de
treball. En aquesta memòria se li demana que relacioni, raoni i expliqui
el procés i les dificultats que ha trobat en cadascun dels graons del
procés de creació en el desenvolupament del projecte.
Amb això, es busca que l’estudiant reflexioni sobre la seva pròpia
metodologia de treball, sobre les seves expectatives d’aprenentatge,
sobre els seus descobriments personals i alhora que exposi el seu punt
de vista i de maduració en els seus propis processos creatius respecte a
les competències específiques de la seva especialitat de la carrera.
Paràmetres d’investigació (línies rectores) de la memòria:
1. Reflexió sobre la concepció de les propostes escèniques que
han fonamentat l'espectacle, la generació i l’anàlisi dels seus
conceptes.
2. Autovaloració de les propietats representatives de la seva
proposta i argumentació de la seva qualitat estètica.
3. Anàlisi dels conceptes estètics i tècnics sobre els diversos
llenguatges escènics que participen en la representació.
4. Autovaloració del procés general de creació de l'espectacle, i
de la metodologia de treball aplicada en els assajos.
5. Reflexió final sobre els coneixements adquirits en el procés de
la investigació del treball de fi de carrera, respecte al procés
creatiu personal, a la metodologia de treball i a la renovació
estètica en el propi context teatral.
6. Autoavaluació dels objectius plantejats i dels resultats
obtinguts en la realització final de la proposta.
Amb aquesta memòria final (Agenda-Reflexió) es pretén que l’estudiant
pugui mostrar el seu grau de reflexió i de maduresa respecte al fet
escènic i respecte a la valoració de la seva pròpia feina. En els
processos artístics que tant difícils són d’objectivar, una part molt
important de la valoració final queda estretament vinculada a la pròpia
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consciència i grau d’autoaprenentatge que l’estudiant (quasi
professional) és capaç d’obtenir de les seves pròpies experiències;
independentment que li hagin estat lloades o criticades per la mirada
exterior.
SISTEMES D'AVALUACIÓ
El tribunal d’avaluació estarà format per els Caps de Departament de Direcció
Escènica i Dramatúrgia i d’Interpretació, un membre de l’equip de direcció i la
Cap d’Estudis. Cadascun d’ells valorarà el procés i el resultat de la proposta en
funció dels següents paràmetres i cadascun d’ells representarà un quart de la
nota final del treball de fi de carrera.
PONDERACIÓ
Valoració del text o dramatúrgia
Valoració de la posada en escena
Valor comunicatiu en la presentació pública de la proposta.
Agenda-Reflexió (Memòria final de carrera)
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Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria

TREBALL DE FI DE CARRERA

Crèdits ECTS i caràcter
obligatori

15c
Caràcter

Tipus
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS D’ESPECIALITAT:
INTERPRETACIÓ

Obligatori

Semestre o semestres on s’imparteix
4 curs Segon semestre
COMPETÈNCIES QUE L’ESTUDIANT ASSOLEIX AMB AQUESTA MATÈRIA
T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la
adequadament.
T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius
del treball que es realitza.
T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en
equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-09 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos
culturals diversos.
T-11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en
l’apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.
T-13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
T-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees
i solucions viables.
T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
G-01 Fomentar l'autonomia i autoregulació en l'àmbit del coneixement, les
emocions, les actituds i les conductes, mostrant independència en la recollida,
anàlisi i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i
arguments d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i
organitzar-se en els processos creatius.
G-02 Comprendre psicològicament i empatitzar per entendre i sentir les vides,
situacions i personalitats alienes, utilitzant de manera eficaç les seves capacitats
d'imaginació, intuïció, intel·ligència emocional i pensament creatiu per la solució
de problemes; desenvolupant la seva habilitat per a pensar i treballar amb
flexibilitat, adaptant-se als altres i a les circumstàncies canviants de la feina, així
com la consciència i l'ús saludable del propi cos i de l'equilibri necessari per a
respondre als requisits psicològics associats a l'espectacle.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball
de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi
una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que persegueix.
G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements
teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat, responsabilitat i
generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de
manera equilibrada l'èxit social.
E.I-01 Investigar els recursos tècnics, expressius i creatius necessaris per a la
maduració constant de l’instrument de l’intèrpret i el desenvolupament holístic
de les seves habilitats per a la interpretació escènica.
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E.I-02 Dominar el procés de creació de personatges, conflictes, situacions i
diferents realitats escèniques, mitjançant l’aplicació dels propis registres
interpretatius. I interaccionar amb els diferents llenguatges escènics de manera
que de la fusió dels elements amb l’intèrpret n’esdevingui un tot comunicatiu
coherent, significant i creatiu.
E.I-03 Interaccionar amb la resta de llenguatges tècnics i audiovisuals i dominar
els recursos que permeten adaptar la tècnica interpretativa escènica de
l’intèrpret a les necessitats tècniques i artístiques de la televisió i el cinema a
partir d’una varietat de recursos estètics.
E.I-04 Domini en l’aplicació dels recursos tècnics, expressius i creatius en la veu
de l’intèrpret, en el desenvolupament i la creació globals de la partitura
escènica, amb la finalitat d’interpretar una partitura musical en un ventall divers
d’estètiques de repertori.
RESULTATS DE L’APRENENTATGE QUE S’AVALUARAN PER SUPERAR
AQUESTA MATÈRIA
A-1 Domini pràctic i autònom dels conceptes tècnics de la interpretació treballats
a “Sistemes d’Interpretació”.
A-2 Domini del ventall de criteris estètics especialitzats relacionats amb la
interpretació.
A-3 Control del propi instrument actoral des del punt de vista emocional.
A-4 Integració plena del cos i la veu en un tot comunicatiu.
A-5 Domini pràctic dels processos de la imaginació com a detonador del fet
escènic.
A-6 Capacitat d’anàlisi sobre la fusió i confluència de tècniques interpretatives
diferenciades.
A-7 Capacitat de treballar sobre textos de creació amb l’objectiu de crear un nou
present representatiu.
A-8 Capacitat d’anàlisi i de síntesi sobre els materials textuals proposats per a la
interpretació.
A-9 Autonomia en la creació del propi personatge a partir de paràmetres estètics
significatius.
A-10 Capacitat de moure’s en diversos estils o registres interpretatius a nivell
professional.
A-11 Adquisició de la disciplina adequada per al desenvolupament professional
de la tasca de l’actor en el seu context cultural i social.
REQUISITS PREVIS
Per realitzar el “Treball de Fi de Grau” cal haver cursat satisfactòriament tots els
crèdits i les matèries establertes en l’itinerari recomanat de la carrera.
METODOLOGIA
El treball de fi de carrera suposa la realització completa per part de l’estudiant
d’un procés d’assajos d’un espectacle com a pràctica professional.
L’actor o l’actriu es posa a les ordres d’un director o directora professional que el
guiarà en el recorregut dels assajos en el qual l’actor haurà de demostrar la
capacitat d’execució de totes les competències que fonamenten les habilitats
pràctiques i teòriques de l’ofici de l’actor.
En aquest procés l’actor s’haurà d’enfrontar específicament a:
1. Lectura i comprensió del text o la dramatúrgia d’una obra de teatre
original en el seu context global contemporani.
2. Aprenentatge del paper (o rol dramàtic) atorgat a l’actor o actriu
per part del director/a.
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3. Treball de conceptualització i anàlisi de la seva proposta de lectura
del text i del seu personatge.
4. Treball de creació als assajos a les ordres d’un director/a
professional.
5. Estrena final i representacions de l’obra de creació.
6. Realització d’una memòria (Agenda-Reflexió) sobre la globalitat
del procés del treball de fi de carrera.
ASSIGNATURES
Crèdits ECTS
Curs
Semestre
Treball de Fi de Carrera
15
4
2
Treball autònom presencial
225 hores
9 crèdits ECTS
Treball autònom no presencial
150 hores
6 crèdits ECTS
TOTAL
375 hores
15 crèdits ECTS
BREU RESUM DELS CONTINGUTS
El “Treball de Fi de Carrera” de l’especialitat d’Interpretació representa la posada
en pràctica autònoma de totes les competències i aprenentatges adquirits durant
la carrera per part dels estudiants/intèrprets. L’aspirant a actor/actriu, durant
quatre anys, es prepara i treballa per assolir el grau de maduresa intel·lectual,
creatiu i de posta a punt del seu instrument, amb la finalitat d’arribar a estar
capacitat per enfrontar-se al món professional.
Així doncs, pensem que el context ideal per posar a prova les seves qualitats,
habilitats i l’adquisició de les competències que se li proposen al pla d’estudis és
el prendre part en la realització d’un muntatge amb una estructura de treball que
reprodueixi les circumstàncies i els objectius d’una producció professional.
Els següents punts detallen els aspectes fonamentals (ideològics i organitzatius)
proposats per a la realització del projecte:
1. El projecte:
Per les característiques especials que envolten l’ofici d’actor, i donat
que allò que caracteritza precisament la posada en funcionament de
les seves competències és el treball en equip en un procés creatiu, el
“Treball de Fi de carrera” consisteix en submergir l’estudiant en el
context d’un procés d’assajos real d’una obra de creació sota les
ordres d’un director/a professional, amb l’objectiu de portar a terme el
muntatge de l’esmentada obra de teatre, desvinculat ja de qualsevol
tipus d’acompanyament pedagògic explícit durant el procés.
Així doncs, el “Treball de Fi de carrera” significa el final del marc
pedagògic en el qual s’embolcalla l’estudiant, i el pas cap el llindar de
la professionalitat. I aquest pas es fonamenta en la posada en
funcionament dels seus recursos autònoms com a intèrpret, sigui
quina sigui la genètica de les seves qualitats comunicatives o
creatives descobertes al llarg dels seus anys d’estada a l’Escola
Superior. Al final, és l’exercici del seu ofici el que posa a prova els
coneixements teòrics i pràctics de l’actor sobre si mateix i en el context
d’un grup de treball; que és l’espai natural on es desenvoluparà
majoritàriament la seva professió.
2. Connexions prèvies per a la preparació del procés. Procés de
dramatúrgia:
Per altra banda el “Treball de fi de carrera” està associat en la seva
vessant creativa a l’assignatura de “Dramatúrgia Aplicada”, del primer
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semestre de 4t curs. És l’espai docent on es prepara el text (o
dramatúrgia escènica) en associació amb el dramaturg o
director/autor, que ha de servir com a camp base del projecte en
iniciar els assajos del muntatge. L’existència d’aquesta interrelació de
continguts assegura que els estudiants d’interpretació poden ser
testimonis -i participar- d’un projecte professional des de la seva fase
zero de creació. Essent així capaços d’inocular en la seva arrel la seva
pròpia veu, la seva personalitat i les seves idees.
Es proposa aquesta sinèrgia amb l’assignatura “Dramatúrgia Aplicada”
perquè entenem que l’ofici de l’actor no és pròpiament el d’escriure un
text dramàtic ni participar explícitament en el seu procés de creació;
per tant l’escriptura dramàtica no pot ser part explícita del seu “Treball
de fi de carrera”. Tot i que esdevé una experiència tremendament
valuosa. D’aquí que el procés d’escriptura del text sigui íntegrament
desenvolupat en una fase anterior a l’inici del “Treball de fi de carrera”.
Al cap i a la fi, un teatre i uns intèrprets que pensen el món, i que es
pensen a ells mateixos, poden generar un teatre que sap mirar alhora
cap al futur i cap al passat, i que potser, després de tot, esdevé una
eina creativa per expressar també les inevitables necessitats del
present.
3. L’equip de creació:
El projecte es fonamenta en posar els estudiants sota la tutela (i en
sinèrgia creativa) amb un director (o director/autor) també de perfil
emergent però professionalment consolidat i amb experiència en
conduir grups d’intèrprets.
Així doncs, el director/a traurà rendiment i intentarà explorar al màxim
les qualitats i les capacitats específiques dels intèrprets. Malgrat tot,
ens trobem en un procés d’immersió professional, on es posa a prova
la capacitat d’adaptació de l’intèrpret a les exigències d’un procés real
d’assajos. D’aquesta manera, poden ser tan importants les habilitats
desenvolupades a les “mencions” del pla d’estudis, com qualsevol de
les seves altres capacitats artístiques i creatives especials.
L’intèrpret ha de treure el millor rendiment del seu propi instrument de
manera holística.
És en aquest treball de creació, i en els propis assajos, on l’actor
haurà de demostrar la seva autonomia plena com a intèrpret creatiu i
la seva capacitat de formar part d’un equip de treball, que és la prova
més exigent a la qual, al cap i a la fi, es pot sotmetre un actor o actriu
al final de la seva formació.
4. Procés de creació:
També pensem que és important que el “Treball de Fi de Carrera” es
constitueixi al voltant de la proposta d’un espectacle (obra de
teatre/dramatúrgia) de creació, per ampliar l’abast del pensament de
l’actor, que pot ser testimoni i part activa d’un procés de creació des
de la primera idea fins al resultat final.
El procés de creació de l’obra, de llarg recorregut, pretén oferir a
l’alumne/a una perspectiva densa, rica i de qualitat del fet escènic i de
les seves pròpies possibilitats com a intèrpret. Formar part d’un
projecte de creació contemporani original que sigui l’expressió de les
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inquietuds i les necessitats d’un equip jove i compacte al voltant d’una
idea, és alhora un privilegi i un exercici d’ètica creativa summament
valuós per a l’estudiant.
5. Calendari d’assajos
L’inici del període d’assajos del “Treball de fi de carrera” tindrà lloc
entre la segona i la tercera setmana de febrer de cada any; amb un
llindar d’estrena prevista entre la primera o la segona setmana de
maig (sempre en el segon semestre). Aquestes gairebé dotze
setmanes de procés d’assajos són un marc idoni per nodrir l’intèrpret
amb un primer procés de creació de llarg recorregut que posi a prova
un cop més les seves respostes tècniques i l’ajudi a ajustar-les a les
demandes d’un director/a professional.
6. Espai de presentació i difusió posterior:
Aquesta obra serà representada a l’espai de presentació de l’Escola
Superior, la Plataforma I+D, durant un màxim de vuit representacions.
Eòlia també obre la porta a que, posteriorment, en el marc d’alguna
sala comercial de la ciutat, l’obra pugui tenir una vida comercial
posterior. Arribat aquest cas, Eòlia cedirà sistemàticament els drets
d’autor a l’autor o dramaturg responsable de la creació, i cedirà també
desinteressadament la propietat global del projecte als estudiants, que
s’establiran com a companyia. Fet que podria arribar a fer que en
puguin arribar a treure un posterior rendiment professional (si més no
en visibilitat) en funció de la seva voluntat i capacitat d’establir una
associació sòlida entre els participants de l’experiència teatral de
creació.
Eòlia vol ajudar als joves intèrprets a obtenir les seves primeres
experiències professionals; i vol ajudar també a fomentar la creació de
joves companyies que aportin nous projectes de creació al món teatral
contemporani, en funció de la seva pròpia capacitat de comprometre’s
amb la seva feina. Pensem que és una bona manera d’enfortir els
seus objectius, i d’oferir un espai on puguin compartir amb el món la
seva pròpia veu i la seva creativitat. És en definitiva un espai pràctic
per a què s’independitzin, i posin a prova les competències globals
adquirides mentre es guanyen un marc d’acció propi i legítim en el
terreny professional.
7. Logística:
L’Escola Superior posarà a l’abast del creador (director/autor i la resta
d’equip) els mitjans tècnics i logístics necessaris per donar suport a la
presentació de la proposta en el marc de l’Escola Superior, a la
Plataforma I+D, i seguirà donant cobertura als projectes en la seva
possible sortida a l’exterior.
8. Valoració final:
El tribunal de Caps de Departament serà l’encarregat d’avaluar la
qualitat d’execució i la solidesa conceptual de la proposta artística dels
intèrprets. Així com la seva capacitat d’integrar els objectius globals de
la proposta de direcció en la seva actuació. També es valorarà
positivament la ductilitat del seu instrument alhora de modificar-se en
funció dels màxims registres actorals possibles, així com la capacitats
comunicatives resultants mostrades, i la originalitat i coherència dels
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seus plantejaments.
Amb tot, un cop acabades les funcions a Eòlia, es donarà per acabat
acadèmicament el Treball de fi de carrera. I es donarà a l’estudiant un
període de 30 dies per realitzar la “memòria final”. Un cop entregada
aquesta memòria sobre el treball de fi de carrera, el tribunal
d’avaluació oferirà les seva avaluació final sobre el procés i els
rendiment de cada estudiant.
9. Agenda-Reflexió sobre els objectius del projecte de fi de carrera i
les competències de l’especialitat assolides per part de
l’estudiant:
L’Agenda-Reflexió sobre el Treball de fi de carrera és la memòria que
l’estudiant ha de presentar un cop realitzat el projecte final com a
resum de l’experiència del procés de treball. En aquesta memòria se li
demana que relacioni, raoni i expliqui el procés i les dificultats que ha
trobat en cadascun dels graons del procés de creació en el
desenvolupament del projecte.
Amb això, es busca que l’estudiant reflexioni sobre la seva pròpia
metodologia de treball, sobre les seves expectatives d’aprenentatge,
sobre els seus descobriments personals i alhora que exposi el seu
punt de vista i de maduració en els seus propis processos creatius
respecte a les competències específiques de la seva especialitat de la
carrera. Paràmetres d’investigació (línies rectores) de la memòria:
1. Reflexió sobre la concepció de les propostes escèniques que
han fonamentat l'espectacle, la generació i l’anàlisi dels seus
conceptes.
2. Autovaloració dels recursos tècnics, expressius i creatius que
ha emprat l’estudiant en el desenvolupament holístic de les
seves habilitats per a la interpretació escènica en la proposta
creativa del treball de fi de carrera.
3. Anàlisi del procés de creació del personatge (o signe escènic),
dels seus conflictes, situacions i diferents realitats escèniques.
4. Reflexió sobre la interacció amb els diferents llenguatges
escènics que participen en la representació.
5. Autovaloració del procés general de l’intèrpret en la seva
participació en el procés de creació de l'espectacle.
6. Reflexió sobre sobre els recursos escènics interpretatius vocals,
tècnics, corporals, audiovisuals, o relacionat amb altres
habilitats especials vinculats al procés o a la proposta escènica
final.
7. Reflexió final sobre els coneixements adquirits en el procés de
la investigació del treball de fi de carrera, respecte al procés
creatiu personal, a la metodologia de treball i a la renovació
estètica en el propi context teatral.
8. Autoavaluació dels objectius plantejats i dels resultats obtinguts
en la realització final de la proposta.
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El tribunal d’avaluació estarà format per tres Caps de Departament del centre
(inclòs el d’Interpretació), un membre de l’equip de direcció, la Cap d’Estudis i el
director del muntatge (o tutor). Cadascun d’ells valorarà el procés i el resultat de
la proposta analitzant individualment el rendiment de cadascun dels estudiants
en funció dels següents paràmetres:
PONDERACIÓ
Valoració de l’excel·lència tècnica de l’instrument
Originalitat de la proposta escènica de l’intèrpret
Valor comunicatiu en la presentació pública de la proposta.
Agenda-Reflexió (Memòria final de carrera)
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5.3 Planificació i gestió de la mobilitat d’estudiants propis i d’acollida
Eòlia té com una de les seves finalitats fonamentals facilitar la mobilitat
d’estudiants en l’àmbit dels ensenyaments artístics superiors europeus. I en
funció d’aquesta idea assumim els objectius del programa Erasmus:
• Permetre que els estudiants es beneficiïn educativa, lingüística i
culturalment de l'experiència de l'aprenentatge en altres països
europeus.
• Fomentar la cooperació entre institucions i enriquir l'entorn educatiu de
les institucions d'acollida.
• Contribuir a la creació d'una comunitat de joves i futurs professionals
ben qualificats, amb ments obertes i experiència internacional.
• Facilitar la transferència de crèdits i el reconeixement d'estades a
l'estranger, mitjançant el sistema ECTS o un sistema de crèdits
compatible.
Eòlia, com a Escola Superior de recent reconeixement no es planteja activar els
programes d’intercanvi fins haver iniciat el segon cicle. És a dir, no es preveu
iniciar pròpiament les activitats d’intercanvi fins al curs 2014-2015; que serà
l’inici del tercer curs oficial del centre.
No obstant, ja hem començat a treballar en conèixer i estructurar els protocols
de funcionament al voltant de la gestió de la mobilitat d’estudiants. Així com a
realitzar contactes amb altres Escoles Superiors i Universitats europees.
Mobilitat en el programa Erasmus.
Consisteix en la realització d'un període d'estudis (entre 3 i 12 mesos) en una
institució d'educació superior d'un altre país europeu. Al final del mateix la
institució d'origen de l'estudiant reconeixerà acadèmicament els estudis
realitzats. Durant aquest període, l'estudiant estarà exempt de pagar taxes
acadèmiques en la institució d'acollida. Podran participar els estudiants
d'institucions d'educació superior que tinguin una Carta Universitària Erasmus.
L'estudiant ha de rebre un acord d'estudis per escrit relatiu al programa
d'estudis que seguirà en el país d'acollida. Al final de l'estada a l'estranger, la
institució d'acollida ha de remetre a l'estudiant Erasmus i al seu institució
d'origen un certificat de que ha completat el programa acordat i un informe dels
seus resultats. Les ajudes als estudiants Erasmus són compatibles amb
qualsevol altre ajut o préstec nacional.

5.4 Mecanismes de coordinació docent a Eòlia:
Amb un pla d’estudis d’una complexitat important, i d’una vessant tan pràctic en
alguns aspectes, és fonamental esmentar que Eòlia compta amb els sistemes
de comunicació i de coordinació interns per a garantir un bon funcionament de
les proposta docent que representa el pla d’estudis del centre.
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PERSONAL DOCENT:
Primer de tot, en la relació de personal docent, com s’exposa en l’apartat 6 de
la memòria del pla d’estudis, comptem amb una part del professorat i de
coordinació docent que té una dedicació a temps complet al centre. Això no es
contradiu amb la filosofia del centre de comptar en gran mesura amb
professionals en actiu per a molts del àmbits de la docència; però si ens obliga
a tenir un perfil de professorat que, a part de ser professional, i amb la
capacitació curricular adequada per a la docència, tingui un perfil d’implicació
alta amb el projecte.
En aquest sentit, destaca la feina de l’equip de direcció, de la cap d’estudis i
dels caps de departament, que són les figures que vetllen cadascú des de les
seves atribucions al sistema, per a què hi hagi una coordinació de continguts
eficient entre el professorat.
ELS CLAUSTRES:
Els claustres són la principal eina de coordinació pedagògica i part fonamental
del compromís que estableix qualsevol professor que assumeix tasques
docents al centre. Entre les diferents cites i encontres que es fomenten i
s’organitzen entre el professorat hi ha diferents tipus de claustres. Els caps de
departament han d’informar sempre a la cap d’estudis sobre la realització de
claustres. D’aquesta manera la cap d’estudis (també la responsable de Qualitat
en el centre) pot portar el control de la realització dels mateixos i assignar els
espais corresponents per a la seva realització:
1. CLAUSTRES EN LES PROVES D’ACCÉS:
Amb la participació de tots els caps de departament (i també
d’una part del professorat) les proves d’accés esdevenen el primer
espai de reconeixement del futur estudiant del centre. Allà es
produeixen els primers contrastos d’informació pel que representa
a l’anàlisi de les qualitats dels aspirants i representa el primer
reconeixement exhaustiu dels futurs alumnes. Tot i que les proves
d’accés tenen la seva pròpia estructura i organització de sentit
previs al funcionament propi del programa docent, pel tipus de
avaluació que es produeix en la valoració final dels estudiants allà
es produeix el primer claustre de tribunal on es debat i es prenen
decisions sobre quin és el perfil més adequat de l’alumnat de cara
a valorar la seva admissió al centre.
Tenint el compte que els que realitzen les proves d’accés seran
els encarregats de seguir l’evolució dels estudiants al centre des
dels departaments, es produeix aquí un factor de reconeixement
previ de l’estudiant que ajuda als docents del centre a valorar
quina és la seva evolució real ja no semestre a semestre sinó des
del punt de partida anterior de l’estudiant.
2. CLAUSTRES DE DEPARTAMENT:
Els claustres de departament, (del que ja s’ha parlat al punt 2
de la justificació de les especialitats), són essencials pel que
respecta a la coordinació docent dels continguts i de cara a
garantir el seguiment personalitzat i del procés global dels
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estudiants el centre. Als claustres de departament es reuneix el
cap de departament amb els professors. I d’allà el cap de
departament té una visió horitzontal del desenvolupament de la
matèria o matèries de les quals està a càrrec. És important poder
fer aquesta mirada de tot el segment de la matèria a l’escola,
perquè això permet analitzar si l’aplicació i el funcionament de les
idees apriorístiques és el més adequat. S’analitzen criteris com el
rendiment i motivació dels estudiants, l’adequació dels continguts
de la matèria, l’evolució i coherència dels continguts curs a curs i
altres petites incidències que en claustres més massificats serien
impossibles de tractar en detall.
3. CLAUSTRES INTERDEPARTAMENTALS:
Els claustres entre els mateixos departaments reuneix
específicament al tots els caps de departament de cada àrea amb
la cap d’estudis i amb direcció. Són fonamentals de cara a la
visualització vertical dels processos dels estudiants, assignatura a
assignatura, i per avaluar la coherència i per seguir millorant les
sinèrgies entre els departaments. Sempre tenen lloc
immediatament després dels claustres de departament. És, en
definitiva, el següent pas en la cadena de transmissió d’informació
docent del centre. Es produeixen un mínim de quatre claustres
interdepartamentals per curs, espaiats coherentment en el temps.
També es programen claustres específics entre dos departaments
per tractar temes específics sobre l’ascendència d’unes matèries
sobre les altres i evitar contradiccions que afectin la coherència de
la informació que rep l’estudiant.
4. CLAUSTRES GENERALS: Els claustres generals es realitzen a
final de curs. I reuneix als professors, als caps de departament, a
la cap d’estudis i a la direcció del centre. Serveixen per fer balanç
de les fites assolides en el curs, parlar de novetats de cara al
curs vinent i tractar temes de desenvolupament docent específic i
sobre altres temes de funcionament general que calgui aclarir o
matisar.

ELS TUTORS: La figura del tutor és un tret específic de centre a Eòlia, i és un
signe d’identitat del tipus de funcionament intern que s’ha instaurat a Eòlia
històricament. No es podria entendre Eòlia sense la idea del seguiment tutorial
de l’estudiant. I el centre destaca per la proximitat entre tots els orgues de
govern i l’estudiant gràcies a la idea de les tutories.
A banda això, cada curs té assignat un tutor específic que és, durant aquell
any, la seva figura de referència directe per a qualsevol dubte docent o de
funcionament que l’estudiant pugui tenir.
1. QUAN I AMB QUI DEMANAR TUTORIA?
L’estudiant pot demanar tutoria amb el seu tutor assignat, amb un
professor d’assignatura, amb un cap de departament, amb la cap
d’estudis o amb direcció, depenent de la complexitat i
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l’especificitat del tema a tractar. En les trobades de benvinguda
dels estudiants del primer any s’insisteix molt als estudiants que
facin ús d’aquest dret que en molts casos pot evitar problemes
futurs i mantenir l’estudiant informat sobre quina és la visió del
centre sobre el seu procés de desenvolupament.
2. TUTORIES AVALUACIÓ.
El centre sovint és qui cita els estudiants a tutories, ja sigui via
tutor o amb els caps de departament. Aquestes tutories es poden
produir en qualsevol moment per cridar l’atenció a l’estudiant
sobre qualsevol aspecte específic sobre la seva formació, progrés
o actitud. Però, en relació a les tutories d’avaluació, és
especialment significatiu el període just després del primer
semestre. És un moment on, juntament amb les notes del primer
semestre, molts estudiants reben la comunicació de que han de
demanar tutoria amb alguna figura específica del centre per fer
alguna valoració sobre la seva avaluació global. Quins estudiants
han de ser requerits a tutoria es proposa en els claustres de
departament i es confirma de manera global en els claustres
d’avaluació interdepartamentals; fet que garanteix que l’alumne
rep una informació que és en essència el que li vol comunicar el
centre, i no tan sols un individu en particular.
3. TUTORIES DE PRÀCTIQUES.
Les tutories de pràctiques en uns estudis com els d’art dramàtic
són unes de les eines pedagògiques més importants del centre.
Uns estudis tant fonamentats en la posada en pràctica de les
competències per afavorir el seu mateix assoliment, necessiten
una mirada específica i experta que pugui seguir els processos
dels estudiants en el que són espais fonamentals per a la
docència en el centre. Aquest treball de tutoria de pràctiques és
realitzat fonamentalment per els caps de departament de les
àrees implicades en la matèria específica, i per professorat amb
una alta implicació a Eòlia (afavorint que siguin professionals que
es puguin considerar “a temps complet” pel que fa a la seva
dedicació a la docència en el centre), si més no en el període que
realitzin el seguiment.
La tutoria de pràctiques ha de mantenir –en general- un equilibri
molt delicat entre guiar l’estudiant, però saber escoltar i respectar
el seus propis impulsos creatius; que és un dels trets diferencials
en l’estètica del centre.
RECICLATGES PER AL PROFESSORAT:
Un altre dels espais per a la comunicació i posada en comú d’idees per part del
professorat són els reciclatges que realitza el centre. Sovint es proposen
reciclatges puntuals (en cap de setmana) on els professionals poden
intercanviar coneixements que no els són propis de la seva àrea d’influència i
que els pot ajudar a comprendre millor la feina que es fa en algunes
especialitats.
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També es fan reciclatges amb agents externs que aporten mirades
complamentàries que des de la direcció o des dels departaments del centre es
pensa que pot enriquir els coneixements del professorat.
ALTRES ACTIVITATS:
En uns estudis d’art dramàtic sovint es generen treballs creatius, en format de
classes obertes, i en format de petites presentacions artístiques on tots els
professors hi estan convidats. De vegades aquests encontres són de caràcter
avaluatiu, i de vegades tenen un caire més lúdic per al professorat. Però és,
malgrat tot, un espai molt important per a que els professors estiguin la cas de
l’evolució dels grups i dels estudiants així com de les propostes estètiques que
es van fent al centre des dels altres departaments d’Interpretació, de Cant o de
Dramatúrgia i Direcció.
SISTEMES INFORMÀTICS:
Tot el procés avaluatiu està informatitzat, i el professorat ha d’estar familiaritzat
amb els sistema de seguiment de l’estudiant pel que fa a la seva aplicació
informàtica (Soft-Aula). Soft-Aula és una aplicació informàtica que ha estat
redissenyada per encaixar amb els patrons de coordinació de la docència a
Eòlia. I ha estat emprada ja des de fa sis anys.
El cap de cada departament (i la cap d’estudis com a instància superior al
respecte) s’encarrega de fer el seguiment de que tot el professorat avalua de
forma eficient i deixa també constància de l’assistència dels estudiants a les
classes durant el semestre. Així doncs es pot arribar a consultar l’expedient de
l’estudiant per anys pel que fa a assistència i avaluacions en totes les
assignatures a les quals ha estat matriculat en mode històric. Fet que permet,
tenir una mirada històrica i àgil de tots els estudiants que han estat alguna
vegada al centre.

6. PERSONAL ACADÈMIC
6.1 Professorat i altres recursos humans necessaris i disponibles per dur a
terme
el pla d’estudis proposat

6.1.1 Personal acadèmic disponible
L’estructura de professorat que es detalla a continuació és la prevista per al
curs 2012-2013, i per al futur desplegament de tots els estudis. De manera que
el nombre de professors creixerà en el cursos següents en funció de les
necessitats pedagògiques i del nombre de grups per garantir la qualitat i
l’especificitat dels ensenyaments que s’imparteixen en el centre.
Cadascun dels caixetins que es poden consultar a continuació, ofereixen
diversos punts de vista sobre la evolució quantitativa i qualitativa del personal
docent en el decurs del complet desplegament dels estudis.
QUADRE 1:

PROGRESSIÓ PER ANYS DE LA INCORPORACIÓ DEL PROFESSORAT A
L’EQUIP DOCENT DE LES DUES ESPECIALITATS:
EÒLIA ESAD_Memòria de Verificació del Títol Superior en Art Darmàrtic

186

PROFESSORAT
Progressió
Total per any

1r ANY

2n ANY

3r ANY

4t ANY

22

22 + 15

37 + 15

52 + 16

22

37

52

68

QUADRE 2:
EVOLUCIÓ DEL PERSONAL ACADÈMIC DISPONIBLE PER ANY SEGONS LA
SEVA QUALIFICACIÓ ACADÈMICA:
PROFESSORAT
Nombre total de professors
llicenciats
Nombre de professors doctors
Especialistes i professionals
qualificats i sense titulació de
grau
TOTAL

1r ANY

2n ANY

3r ANY

4t ANY

19

32

44

58

-

1

2

4

3

4

6

6

22

37

52

68

QUADRE 3:
ESTIMACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DEL PROFESSORAT I EL PERSONAL
ACADÈMIC SEGONS LA DEDICACIÓ EN ELS PROPERS QUATRE ANYS:
PROFESSORAT
Dedicació a temps complet
Dedicació a temps parcial
TOTAL

1r ANY

2n ANY

3r ANY

4t ANY

6

7

8

10

16

30

44

58

22

37

52

68

QUADRE 4:
ESTIMACIÓ DE L’EVOLUCIÓ DEL PERSONAL DOCENT DEDICAT A CADA CURS,
SEGONS LA SEVA QUALIFICACIÓ ACADÈMICA:
El quadre següent ofereix una mirada específica i parcial més complexe sobre el
personal acadèmic dedicat a la docència en la progressió fragmentada dels diferents
cursos i no en l’evolució dels anys. És a dir, els quadres on posa ANY ens indiquen la
mirada global del personal docent en el centre en termes absoluts; i els quadres on
posa CURS ens indiquen la mirada vertical sobre el personal docent dedicat a un curs
específic.
En el quadre següent, així doncs, oferim la previsió del professorat que caldrà per
ocupar les places docents de cada curs; així com el tipus de perfil acadèmic de
professorat dedicat a cada curs.
D’aquesta mirada específica sabem que:





Primer curs requereix 22 docents per poder impartir totes les classes
(contemplant que alguns d’ells en el projecte d’Eòlia fan més d’una i/o de dues
assignatures de les especialitats).
Segon curs requereix 28 docents (contemplant també la seva dedicació a
diverses assignatures simultàniament).
Tercer curs requereix 26 docents (en el mateix cas d’ocupació d’alguns d’ells
en diverses tasques docents en el centre).
Quart curs requereix 24 docents per garantir que els estudiants tenen el
seguiment adequat en el desenvolupament de totes les assignatures del curs.
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Així doncs, la suma d’aquests docents no equival al nombre total de personal docent
d’Eòlia, donat que molts d’ells estan donant classes a diferents cursos i assignatures
alhora. De manera que el nombre total de docents si fem la mirada anual, resulta
inferior.
PROFESSORAT
Nombre total de professors
llicenciats
Nombre de professors doctors
Especialistes i professionals
qualificats col.laboradors sense
titulació de grau
TOTAL

1 CURS

2 CURS

3 CURS

4 CURS

19**

12* + 13** = 25

11* + 12** = 23

7 *+ 14** = 21

-

1**

1 **

2**

3**

1*+ 1** = 2

1* + 1** = 2

1*

22

28

26

24

* Nombre de professors que ja estan impartint classes en cursos anteriors.
** Noves incorporacions.

QUADRE 5:
DISTRIBUCIÓ DE DOCENTS SEGONS EL GÈNERE:
PROFESSORAT
Homes
Dones
TOTAL

1r ANY

2n ANY

3r ANY

4rt ANY

7

15

Aprox 25

Aprox 32

15

22

Aprox 27

Aprox 36

22

37

52

68

QUADRE 6:
DISTRIBUCIÓ PROFESSORAT SEGONS DEPARTAMENTS:
PROFESSORAT
Interpretació
Dramatúrgia i Direcció
Expressió oral
Cos i Dansa
Cant
Estudis musicals
TOTAL

1 CURS
4
3
4
2
4
1
18

2 CURS
7
4
4
3
4
1
23

3 CURS
6
4
4
3
3
1
21

4 CURS
6
5
4
2
1
1
19

6.1.2 Personal d’administració i de serveis disponible
PERSONAL DE DIRECCIÓ, D’ADMINISTRACIÓ I DE SUPORT
Direcció
Sotsdirecció
Cap d’Estudis
Secretaria acadèmica
Caps de Departament
Recepció i administració
Disseny i web
Cap tècnic i de manteniment
Ajudant de manteniment
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6.1.3. Mecanismes dels què es disposa per assegurar la igualtat entre
homes i dones i la no discriminació de persones amb discapacitat
Com es pot veure a l’apartat anterior, el nivell d’igualtat de gènere està garantit,
atès que el nombre de dones és molt similar.
6.1.4 Perfil específic del personal acadèmic disponible:
A continuació adjuntem la informació sobre la visulització del perfil acadèmic
del professorat al llarg dels quatre anys de carrera:
DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

MATÈRIES

Direcció
d’Actors

ASSIGNATURES

1r
2n

-Direcció d’Actors 1

Direcció d’Actors 2

Dramatúrgia

3r
4t
1r

--Tema, estructura
formal i recopilació
de materials

PERFIL DE LA
TITULACIÓ
(Doctor,
Llicenciat o
equivalent,
Màster, etc.)
Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i/o una altra
llicenciatura.

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i/o una altra
llicenciatura.

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Llengua parlada vs
llengua escrita

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Personatge i
estructura de
personatges

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica

EXPERIÈNCIA
PROFESSIONAL
ARTÍSTICA

DEDICACIÓ
DE LA
JORNADA
LABORAL
ORDINÀRIA

Experiència com a
director/a escènic/a
d’un mínim de cinc
anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a escènic/a
d’un mínim de cinc
anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.

Parcial

Experiència com a
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el

Complet
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i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.

Anàlisi
comunicativa del
fet escènic

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Espai. Significació
de l’espai

Títol superior d’art
dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

2n

Temps. Distribució
dels materials en
el continu temporal

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

3r

Anàlisi
dramatúrgica:
Shakespeare

Títol superior d’art
dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Anàlisi
dramatúrgica:
Beckett

Títol superior d’art
dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Dramatúrgia en

Títol superior d’art

Experiència com a
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O experiència en el
camp de la
semiòtica en l’àmbit
de la docència
universitària.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a

4t
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Escenificació

1r

2n
3r

l’assaig 1

dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Dramatúrgia en
l’assaig 2

Títol superior d’art
dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Escenificació i
direcció escènica 1

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i/o una altra
llicenciatura.

Escenificació i
direcció escènica 2

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i/o una altra
llicenciatura.

-Posada en escena
1

Posada en escena
2

Escenografia.
Espai
escènica,
il·luminació i
disseny de
personatge

4t
1r
2n
3r

---Escenografia

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i/o una altra
llicenciatura.

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i/o una altra
llicenciatura.

Títol superior d’art
dramàtic,
especialitat
d’Escenografia o
llicenciats en

director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a escènic/a
d’un mínim de cinc
anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a escènic/a
d’un mínim de cinc
anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.

Complet

Parcial

Parcial

Experiència com a
director/a escènic/a
d’un mínim de cinc
anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a escènic/a
d’un mínim de cinc
anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.

Complet

Experiència com a
escenògraf/a d’un
mínim de cinc anys
amb un nombre
suficient de

Parcial
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Vestuari

Il·luminació
d’espais escènics

Estètica

4t
1r
2n
3r

---Estètica

Últimes tendències

Guió de
Cinema i TV

4t
1r
2n
3r
4t

----Introducció al guió
de cinema i
Televisió

arquitectura o
d’altres amb
estudis
professionals
específics sobre
escenografia.
Títol superior d’art
dramàtic,
especialitat
d’Escenografia o
llicenciats, amb
estudis
professionals de
vestuari.
Títol superior d’art
dramàtic,
especialitat
d’Escenografia o
llicenciats, o
professionals amb
Estudis tècnics de
les Arts de
l’espectacle.

produccions que
avalin la seva
trajectòria.

Experiència com a
dissenyador/a de
vestuari d’un mínim
de cinc anys amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència
professional en
il·luminació d’espais
teatrals d’un mínim
de cinc anys, amb
un nombre suficient
de produccions que
avalin la seva
trajectòria.

Parcial

Títol superior d’art
dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia o
llicenciatura en
Història de l’Art,
Filosofia i/o altres
especialitats.
Títol superior d’art
dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura
vinculada als
coneixements
necessaris per
impartir
l’assignatura.

És imprescindible
tenir experiència
professional prèvia
com a docent en
estudis universitaris
relacionats amb la
matèria.

Parcial

Experiència com a
dramaturg/a i/o
director/a d’un
mínim de cinc anys
en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O bé especialista en
Arts Escèniques
amb experiència en
l’àmbit de la
docència
universitària.

Parcial

Títol superior de
cinema i
audiovisuals, o
llicenciat/da en
una altra matèria.

Experiència
professional com a
guionista en el món
audiovisual ja sigui
en l’àmbit de la
televisió o del
cinema.
L’especialista ha
d’haver participat en
un nombre suficient
o qualitat de

Parcial

EÒLIA ESAD_Memòria de Verificació del Títol Superior en Art Darmàrtic

Parcial

192

Història de les
Arts de
l’Espectacle

1r

2n

Història i

3r
4t
1r

Història de les Arts
de l’espectacle 1

Títol superior d’art
dramàtic,
especialitat de
Direcció escènica
i Dramatúrgia o
Llicenciatura en
història de l’Art o
altres.

Història de les Arts
de l’espectacle 2

Títol superior d’art
dramàtic,
especialitat de
Direcció escènica
i Dramatúrgia,
Música, o
Llicenciatura en
història de l’Art o
altres.

Història de les Arts
de l’espectacle 3

Títol superior d’art
dramàtic,
especialitat de
Direcció escènica
i Dramatúrgia o
Llicenciatura de
l’àmbit de lletres
(Filologia,
Literatura
comparada,
història de l’Art,
etc.)

Història de les Arts
de l’espectacle 4

Títol superior d’art
dramàtic,
especialitat de
Direcció escènica
i Dramatúrgia,
Llicenciatura en
Història de l’Art, o
especialitat
relacionada amb
les competències
de l’assignatura.

--Història i teoria de
la literatura

Títol superior d’art
dramàtic,

projectes que avalin
la seva trajectòria.
Experiència com a
dramaturg/a i/o
director/a d’un
mínim de cinc anys
en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O bé especialista en
Història de l’Art amb
experiència en
l’àmbit de la
docència
universitària.
Experiència com a
músic d’un mínim de
cinc anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O bé especialista en
Música amb
experiència en
l’àmbit de la
docència superior.
Experiència com a
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O bé especialista en
Literatura amb
experiència en
l’àmbit de la
docència
universitària.
Experiència com a
dramaturg/a i/o
director/a d’un
mínim de cinc anys
en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O bé especialista en
Arts Escèniques
amb experiència en
l’àmbit de la
docència
universitària.

Experiència com a
dramaturg/a i/o
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Teoria de la
Literatura
dramàtica

2n

Música i Espai
sonor

3r
4t
1r

dramàtica 1

especialitat de
Direcció escènica
i Dramatúrgia o
Llicenciatura de
l’àmbit de lletres
(Filologia,
Literatura
comparada,
història de l’Art,
etc.)

Història i teoria de
la literatura
dramàtica 2

Títol superior d’art
dramàtic,
especialitat de
Direcció escènica
i Dramatúrgia o
Llicenciatura de
l’àmbit de lletres
(Filologia,
Literatura
comparada,
història de l’Art,
etc.)

Història i teoria de
la literatura
dramàtica 3

Títol superior d’art
dramàtic,
especialitat de
Direcció escènica
i Dramatúrgia o
Llicenciatura de
l’àmbit de lletres
(Filologia,
Literatura
comparada,
història de l’Art,
etc.)

Història i teoria de
la literatura
dramàtica 4

Títol superior d’art
dramàtic,
especialitat de
Direcció escènica
i Dramatúrgia o
Llicenciatura de
l’àmbit de lletres
(Filologia,
Literatura
comparada,
història de l’Art,
etc.)

--Llenguatge
musical 1

Títol superior o
Estudis superiors,
especialitat

autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O bé especialista en
Literatura amb
experiència en
l’àmbit de la
docència
universitària.
Experiència com a
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O bé especialista en
Literatura amb
experiència en
l’àmbit de la
docència
universitària.
Experiència com a
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O bé especialista en
Literatura amb
experiència en
l’àmbit de la
docència
universitària.
Experiència com a
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O bé especialista en
Literatura amb
experiència en
l’àmbit de la
docència
universitària.

Especialista en
Música amb un
mínim de 5 anys
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Pedagogia

Pràctica
d’escriptura
dramàtica

2n
3r
4t

--Disseny de so

1r
2n
3r
4t

---Pedagogia del
teatre 1

1r

2n

música.

d’experiència en
l’àmbit de la
docència

Estudis tècnics de
les Arts de
l’espectacle i/o
altres
llicenciatures.

Especialista en
disseny de so amb
un mínim de 5 anys
d’experiència
professional que
avalin la seva
trajectòria.

Parcial

Títol superior en
art dramàtic,
llicenciat en
pedagogia o en
altres
especialitats.

Experiència en
l’àmbit professional
de les arts
escèniques i
experiència en el
terreny de la
docència d’un mínim
de cinc anys.
Experiència en
l’àmbit professional
de les arts
escèniques i
experiència en el
terreny de la
docència d’un mínim
de cinc anys.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,

Parcial

Pedagogia del
teatre 2

Títol superior en
art dramàtic,
llicenciat en
pedagogia o en
altres
especialitats.

Monòleg i diàleg 1

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Monòleg i diàleg 2

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Desenvolupament
d’una peça teatral
1

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Desenvolupament
d’una peça teatral

Títol superior
d’art dramàtic
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3r

Pràctiques
d’Escenificació

4t
1r

2n

2

especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Invenció de
l’argument

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Desenvolupament
d’una peça teatral
3

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Desenvolupament
d’una peça teatral
4

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

-Pràctiques
d’Escenificació 1

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Pràctiques
d’Escenificació 2

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Pràctiques
d’Escenificació 3

Títol superior
d’art dramàtic

dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,
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especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

3r

Pràctiques
Externes

Pràctiques de
Producció

Producció i
gestió

Pràctiques
d’Escenificació 4

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Pràctiques
d’Escenificació 5

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Pràctiques
d’Escenificació 6

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

1r
2n
3r
4t

----Pràctiques
externes en
empresa o
companyia d’Arts
escèniques
---Producció teatral 3

1r
2n
3r

--Producció teatral 1

4t
1r
2n
3r
4t

dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.

Complet

Complet

Complet

Títol superior d’art
dramàtic i/o una
altra llicenciatura.

Experiència
professional en el
sector de les arts
escèniques d’un
mínim de cinc anys.

Complet

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Experiència
professional en
l’àmbit de la
producció teatral o
en gestió cultural
d’un mínim de cinc
anys.

Parcial

Títol superior
d’art dramàtic

Experiència
professional en

Parcial
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Producció teatral 2

Psicologia
aplicada

Sistemes
d’Interpretació

4t
1r
2n
3r
4t

----Psicologia
aplicada a la
gestió de grups

1r
2n

-Anàlisi dels
sistemes
d’Interpretació 1

3r

especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.
Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

l’àmbit de la
producció teatral o
en gestió cultural
d’un mínim de cinc
anys.
Experiència
professional en
l’àmbit de la
producció teatral o
en gestió cultural
d’un mínim de cinc
anys.

Títol superior
d’art dramàtic, o
llicenciat en
psicologia o en
una altra
llicenciatura.

Experiència
professional en el
camp de la direcció
d’espectacles.
O experiència
professional en el
terreny de la
psicologia.
O bé experiència
docent en l’àmbit de
la psicologia de
grups.

Parcial

Títol superior d’art
dramàtic,
especialitat de
Direcció escènica
i Dramatúrgia o
una altra
llicenciatura.

Experiència
professional en el
terreny de la
direcció escènica
d’un mínim de cinc
anys amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència
professional en el
terreny de la
direcció escènica
d’un mínim de cinc
anys amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència
professional en el
terreny de la
direcció escènica
d’un mínim de cinc
anys amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència
professional en el
terreny de la
direcció escènica
d’un mínim de cinc
anys amb un
nombre suficient de

Complet

Anàlisi del
sistemes
d’Interpretació 2

Títol superior d’art
dramàtic,
especialitat de
Direcció escènica
i Dramatúrgia o
una altra
llicenciatura.

Anàlisi dels
sistemes
d’Interpretació 3

Títol superior d’art
dramàtic,
especialitat de
Direcció escènica
i Dramatúrgia o
una altra
llicenciatura.

Anàlisi dels
sistemes
d’Interpretació 4

Títol superior d’art
dramàtic,
especialitat de
Direcció escènica
i Dramatúrgia o
una altra
llicenciatura.
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produccions que
avalin la seva
trajectòria.

Tecnologia
aplicada a les
Arts de
l’Espectacle

4t
1r
2n
3r
4t

----Tecnologia
aplicada a les Arts
de l’Espectacle 1

Tecnologia
aplicada a les Arts
de l’espectacle 2

Teoria de
l’Espectacle i
la comunicació

1r
2n

-Teoria de
l’espectacle i la
comunicació 1

Teoria de
l’espectacle i la
comunicació 2

3r
4t

Estudis tècnics de
les Arts de
l’espectacle i/o
altres
llicenciatures i/o
estudis superiors
en art dramàtic.

Estudis tècnics de
les Arts de
l’espectacle i/o
altres
llicenciatures i/o
estudis superiors
en art dramàtic.

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Especialista en
llenguatges
multidisciplinaris
amb un mínim de 5
anys d’experiència
professional que
avalin la seva
trajectòria i els seus
coneixements en els
darrers avenços
tecnològics
relacionats amb les
arts de l’espectacle.
Especialista en
llenguatges
multidisciplinaris
amb un mínim de 5
anys d’experiència
professional que
avalin la seva
trajectòria i els seus
coneixements en els
darrers avenços
tecnològics
relacionats amb les
arts de l’espectacle.

Parcial

Experiència com a
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O experiència en el
camp de la
semiòtica en l’àmbit
de la docència
universitària.
Experiència com a
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O experiència en el
camp de la
semiòtica en l’àmbit
de la docència
universitària.

Parcial

Parcial

Parcial

---
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Treball fi de
carrera

1r
2n
3r
4t

---Treball fi de
carrera

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció escènica
i dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Experiència com a
dramaturg/a, autor/a
i/o director/a d’un
mínim de cinc anys
en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.

Complet

INTERPRETACIÓ

MATÈRIES

Disseny de
personatge

ASSIGNATURES

1r
2n
3r
4t

---Maquillatge

Vestuari

Dramatúrgia

1r
2n
3r

--Anàlisi
dramatúrgica:
Shakespeare

Anàlisi
dramatúrgica:
Beckett

PERFIL DE LA
TITULACIÓ
(Doctor,
Llicenciat o
equivalent,
Màster, etc.)

EXPERIÈNCIA
PROFESSIONAL
ARTÍSTICA

DEDICACIÓ
DE LA
JORNADA
LABORAL
ORDINÀRIA

Títol superior
d’art dramàtic,
especialitat
Escenografia
amb estudis
professionals de
maquillatge i/o
una llicenciatura.
Títol superior
d’art dramàtic,
especialitat
d’Escenografia o
llicenciats, amb
estudis
professionals de
vestuari i/o una
llicenciatura.

Maquillatge teatral
(experiència mínima:
5 anys en l’àmbit
professional).

Parcial

Vestuari teatrals
(experiència mínima:
5 anys en l’àmbit
professional).

Parcial

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció
escènica i
dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim de
cinc anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim de
cinc anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que

Complet

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció
escènica i
dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura .

Complet
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4t

Escenificació

Estètica

1r
2n
3r
4t

1r
2n
3r

Dramatúrgia
aplicada

4t
1r

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció
escènica i
dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Experiència com a
director/a, d’un mínim
de cinc anys en el
món professional amb
un nombre suficient
de produccions que
avalin la seva
trajectòria.

Parcial

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció
escènica i
dramatúrgia o
llicenciatura en
Història de l’Art,
Filosofia i/o
altres
especialitats.
Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció
escènica i
dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura
vinculada als
coneixements
necessaris per
impartir
l’assignatura.

És imprescindible
tenir experiència
professional prèvia
com a docent en
estudis universitaris
relacionats amb la
matèria.

Parcial

Experiència com a
dramaturg/a i/o
director/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional amb
un nombre suficient
de produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O bé especialista en
Arts Escèniques amb
experiència en l’àmbit
de la docència
universitària.

Parcial

Títol superior
d’art dramàtic,
especialitat de
Direcció
escènica i
Dramatúrgia o
Llicenciatura en
història de l’Art o
altres.

Experiència com a
dramaturg/a i/o
director/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional amb
un nombre suficient
de produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O bé especialista en
Història de l’Art amb
experiència en l’àmbit

Parcial

Parcial

----Escenificació i
direcció
escènica

---Estètica

Últimes
tendències

Història de les
Arts de
l’Espectacle

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció
escènica i
dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim de
cinc anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.

-Història de les
Arts de
l’espectacle 1
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2n

Història i
Teoria de la
Literatura
dramàtica

3r
4t
1r

Història de les
Arts de
l’espectacle 2

Títol superior
d’art dramàtic,
especialitat de
Direcció
escènica i
Dramatúrgia,
Música, o
Llicenciatura en
història de l’Art o
altres.

Història de les
Arts de
l’espectacle 3

Títol superior
d’art dramàtic,
especialitat de
Direcció
escènica i
Dramatúrgia o
Llicenciatura de
l’àmbit de lletres
(Filologia,
Literatura
comparada,
història de l’Art,
etc.)

Història de les
Arts de
l’espectacle 4

Títol superior
d’art dramàtic,
especialitat de
Direcció
escènica i
Dramatúrgia,
Llicenciatura en
Història de l’Art,
o especialitat
relacionada amb
les
competències
de l’assignatura.

--Història i teoria
de la literatura
dramàtica 1

Història i teoria
de la literatura
dramàtica 2

Títol superior
d’art dramàtic,
especialitat de
Direcció
escènica i
Dramatúrgia o
Llicenciatura de
l’àmbit de lletres
(Filologia,
Literatura
comparada,
història de l’Art,
etc.)
Títol superior
d’art dramàtic,
especialitat de
Direcció
escènica i
Dramatúrgia o
Llicenciatura de
l’àmbit de lletres

de la docència
universitària.
Experiència com a
músic d’un mínim de
cinc anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O bé especialista en
Música amb
experiència en l’àmbit
de la docència
superior.
Experiència com a
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim de
cinc anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O bé especialista en
Literatura amb
experiència en l’àmbit
de la docència
universitària.
Experiència com a
dramaturg/a i/o
director/a d’un mínim
de cinc anys en el
món professional amb
un nombre suficient
de produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O bé especialista en
Arts Escèniques amb
experiència en l’àmbit
de la docència
universitària.

Experiència com a
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim de
cinc anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O bé especialista en
Literatura amb
experiència en l’àmbit
de la docència
universitària.
Experiència com a
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim de
cinc anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva

Complet

Parcial

Parcial

Complet

Complet
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(Filologia,
Literatura
comparada,
història de l’Art,
etc.)

2n

Moviment

3r
4t
1r

2n

Història i teoria
de la literatura
dramàtica 3

Títol superior
d’art dramàtic,
especialitat de
Direcció
escènica i
Dramatúrgia o
Llicenciatura de
l’àmbit de lletres
(Filologia,
Literatura
comparada,
història de l’Art,
etc.)

Història i teoria
de la literatura
dramàtica 4

Títol superior
d’art dramàtic,
especialitat de
Direcció
escènica i
Dramatúrgia o
Llicenciatura de
l’àmbit de lletres
(Filologia,
Literatura
comparada,
història de l’Art,
etc.)

--Entrenament
corporal 1

Estudis
superiors d’art
dramàtic o
Estudis
superiors de
dansa.

Entrenament
corporal 2

Estudis
superiors d’art
dramàtic o
Estudis
superiors de
dansa.

Entrenament
corporal 3

Estudis
superiors d’art
dramàtic o
Estudis
superiors de
dansa.

Entrenament
corporal 4

Estudis
superiors d’art
dramàtic o
Estudis
superiors de

trajectòria.
O bé especialista en
Literatura amb
experiència en l’àmbit
de la docència
universitària.
Experiència com a
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim de
cinc anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O bé especialista en
Literatura amb
experiència en l’àmbit
de la docència
universitària.
Experiència com a
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim de
cinc anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O bé especialista en
Literatura amb
experiència en l’àmbit
de la docència
universitària.

Experiència com a
ballarí o ballarina d’un
mínim de cinc anys en
el món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
ballarí o ballarina d’un
mínim de cinc anys en
el món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la
Experiència com a
ballarí o ballarina d’un
mínim de cinc anys en
el món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la
Experiència com a
ballarí o ballarina d’un
mínim de cinc anys en
el món professional
amb un nombre

Parcial

Parcial

Complet

Complet

Parcial

Parcial
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dansa.

3r

4t

Música i cant

1r

Entrenament
corporal 5

Estudis
superiors d’art
dramàtic o
Estudis
superiors de
dansa.

Entrenament
corporal 6

Estudis
superiors d’art
dramàtic o
Estudis
superiors de
dansa.

Teatre físic

Estudis
superiors d’art
dramàtic o
Estudis
superiors de
dansa.

Pràctica de
creació lliure

Estudis
superiors d’art
dramàtic o
Estudis
superiors de
dansa.

Llenguatge
musical 1

Títol superior o
Estudis
superiors,
especialitat
música.
Títol superior de
música o
d’estudis
musicals, o una
llicenciatura.
Amb estudis
especialitzats
tècnics i
específics per a
impartir tècnica
vocal.
Títol superior de
música o
d’estudis
musicals, o una
llicenciatura.
Amb estudis
especialitzats
tècnics i
específics per a
impartir tècnica
vocal.
Títol superior de
música o
d’estudis
musicals, o una
llicenciatura.

Tècnica vocal 1

Laboratori de
cant 1

Laboratori de
cant 2

suficient de
produccions que
avalin la
Experiència com a
ballarí o ballarina d’un
mínim de cinc anys en
el món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la
Experiència com a
ballarí o ballarina d’un
mínim de cinc anys en
el món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la
Experiència com a
ballarí o ballarina d’un
mínim de cinc anys en
el món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la
Experiència com a
ballarí o ballarina d’un
mínim de cinc anys en
el món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la
Especialista en
Música amb un mínim
de 5 anys d’
experiència en l’àmbit
de la docència
Experiència
professional com a
cantant i en la
docència de tècnica
vocal d’un mínim de
tres anys.

Parcial

Parcial

Complet

Complet

Complet

Complet

Experiència
professional com a
cantant i en la
docència de tècnica
vocal d’un mínim de
tres anys.

Complet

Experiència
professional com a
cantant i en la
docència de tècnica
vocal d’un mínim de

Complet
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Cant individual 1

Pedagogia

Pràctiques
d’Interpretació

2n

Cant individual 2

3r
4t
1r
2n
3r
4t

-----Pedagogia del
teatre 1

1r

Amb estudis
especialitzats
tècnics i
específics per a
impartir tècnica
vocal.
Títol superior de
música o
d’estudis
musicals, o una
llicenciatura.
Amb estudis
especialitzats
tècnics i
específics per a
impartir tècnica
vocal.
Títol superior de
música o
d’estudis
musicals, o una
llicenciatura.
Amb estudis
especialitzats
tècnics i
específics per a
impartir tècnica
vocal.

tres anys.

Títol superior en
art dramàtic,
llicenciat en
pedagogia o en
altres
especialitats.

Pedagogia del
teatre 2

Títol superior en
art dramàtic,
llicenciat en
pedagogia o en
altres
especialitats.

Pràctiques
d’Interpretació 1

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció
escènica i
dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Pràctiques
d’Interpretació 2

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció
escènica i
dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Experiència
professional com a
cantant i en la
docència de tècnica
vocal d’un mínim de
tres anys.

Parcial

Experiència
professional com a
cantant i en la
docència de tècnica
vocal d’un mínim de
tres anys.

Parcial

Experiència en l’àmbit
professional de les
arts escèniques i
experiència en el
terreny de la docència
d’un mínim de cinc
anys.
Experiència en l’àmbit
professional de les
arts escèniques i
experiència en el
terreny de la docència
d’un mínim de cinc
anys.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim de
cinc anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim de
cinc anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva

Parcial

Parcial

Complet

Complet
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2n

3r

Producció i
gestió

4t
1r
2n
3r

Pràctiques
d’Interpretació 3

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció
escènica i
dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Pràctiques
d’Interpretació 4

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció
escènica i
dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Pràctiques
d’Interpretació 5

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció
escènica i
dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Pràctiques
d’Interpretació 6

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció
escènica i
dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

---Producció teatral
1

Producció teatral
2

Promoció
artística

4t
1r
2n
3r
4t

----Càsting i
videobook

trajectòria.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim de
cinc anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim de
cinc anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim de
cinc anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència com a
director/a,
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim de
cinc anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.

Complet

Complet

Complet

Complet

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció
escènica i
dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.
Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció
escènica i
dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Experiència
professional en l’àmbit
de la producció teatral
o en gestió cultural
d’un mínim de cinc
anys.

Parcial

Experiència
professional en l’àmbit
de la producció teatral
o en gestió cultural
d’un mínim de cinc
anys.

Parcial

Títol superior
d’art dramàtic i/o

Experiència
professional com a

Parcial
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una altra
llicenciatura.

Sistemes
d’Interpretació

1r

2n

3r

Sistemes
d’Interpretació 1

Títol superior
d’art dramàtic, o
una altra
llicenciatura.

Sistemes
d’Interpretació 2

Títol superior
d’art dramàtic, o
una altra
llicenciatura.

Sistemes
d’Interpretació 3

Títol superior
d’art dramàtic, o
una altra
llicenciatura.

Sistemes
d’Interpretació 4

Títol superior
d’art dramàtic, o
una altra
llicenciatura.

Sistemes
d’Interpretació 5

Títol superior
d’art dramàtic, o
una altra
llicenciatura.

Sistemes
d’Interpretació 6

Títol superior
d’art dramàtic, o
una altra
llicenciatura.

director/a de càsting
(i/o realitzador/a) d’un
mínim de cinc anys.
Experiència
professional com a
director/a o com a
actor/actriu d’un
mínim de cinc anys
amb un nombre
suficient de
produccions (o una
experiència docent de
llarg recorregut) que
avali la seva
trajectòria.
Experiència
professional com a
director/a o com a
actor/actriu d’un
mínim de cinc anys
amb un nombre
suficient de
produccions (o una
experiència docent de
llarg recorregut) que
avali la seva
trajectòria.
Experiència
professional com a
director/a o com a
actor/actriu d’un
mínim de cinc anys
amb un nombre
suficient de
produccions (o una
experiència docent de
llarg recorregut) que
avali la seva
trajectòria.
Experiència
professional com a
director/a o com a
actor/actriu d’un
mínim de cinc anys
amb un nombre
suficient de
produccions (o una
experiència docent de
llarg recorregut) que
avali la seva
trajectòria.
Experiència
professional com a
director/a o com a
actor/actriu d’un
mínim de cinc anys
amb un nombre
suficient de
produccions (o una
experiència docent de
llarg recorregut) que
avali la seva
trajectòria.
Experiència
professional com a
director/a o com a
actor/actriu d’un

Complet

Complet

Parcial

Parcial

Parcial

Parcial
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Tècnica per al
cinema i la
televisió

4t

Sistemes
d’Interpretació 7

1r
2n

-L’actor davant la
càmera 1

3r

Títol superior
d’art dramàtic, o
una altra
llicenciatura.

Títol superior
d’art dramàtic,
llicenciatura
d’audiovisuals, o
una altra
llicenciatura amb
Estudis
especialitzats en
cinema i
televisió.

L’actor davant la
càmera 2

Títol superior
d’art dramàtic,
llicenciatura
d’audiovisuals, o
una altra
llicenciatura amb
Estudis
especialitzats en
cinema i
televisió.

L’actor davant la
càmera 3

Títol superior
d’art dramàtic,
llicenciatura
d’audiovisuals, o
una altra
llicenciatura amb
Estudis
especialitzats en
cinema i
televisió.

L’actor davant la
càmera 4

Títol superior
d’art dramàtic,
llicenciatura
d’audiovisuals, o
una altra
llicenciatura amb
Estudis
especialitzats en
cinema i
televisió.

Pràctica de
càmera 1

Títol superior
d’art dramàtic,
llicenciatura

mínim de cinc anys
amb un nombre
suficient de
produccions (o una
experiència docent de
llarg recorregut) que
avali la seva
trajectòria.
Experiència
professional com a
director/a o com a
actor/actriu d’un
mínim de cinc anys
amb un nombre
suficient de
produccions que avali
la seva trajectòria.

Parcial

Realitzador/a,
guionista, productor/a,
actor/actriu, i/o
director/a d’actors
amb una experiència
professional d’un
mínim de cinc anys i
amb un nombre
suficient de projectes
realitzats que avali la
seva trajectòria.
Realitzador/a,
guionista, productor/a,
actor/actriu, i/o
director/a d’actors
amb una experiència
professional d’un
mínim de cinc anys i
amb un nombre
suficient de projectes
realitzats que avali la
seva trajectòria.
Realitzador/a,
guionista, productor/a,
actor/actriu, i/o
director/a d’actors
amb una experiència
professional d’un
mínim de cinc anys i
amb un nombre
suficient de projectes
realitzats que avali la
seva trajectòria.
Realitzador/a,
guionista, productor/a,
actor/actriu, i/o
director/a d’actors
amb una experiència
professional d’un
mínim de cinc anys i
amb un nombre
suficient de projectes
realitzats que avali la
seva trajectòria.

Parcial

Realitzador/a,
guionista, productor/a,
actor/actriu, i/o

Parcial

Parcial

Parcial

Parcial
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d’audiovisuals, o
una altra
llicenciatura amb
Estudis
especialitzats en
cinema i
televisió.

Tècnica de
teatre musical

4t

Pràctica de
càmera 2

1r
2n

-Tècnica vocal 2

Interpretació de
cançons 1

Llenguatge
musical 2

3r

Cant particular 3

Tècnica vocal 3

Títol superior
d’art dramàtic,
llicenciatura
d’audiovisuals, o
una altra
llicenciatura amb
Estudis
especialitzats en
cinema i
televisió.

director/a d’actors
amb una experiència
professional d’un
mínim de cinc anys i
amb un nombre
suficient de projectes
realitzats que avali la
seva trajectòria.
Realitzador/a,
guionista, productor/a,
actor/actriu, i/o
director/a d’actors
amb una experiència
professional d’un
mínim de cinc anys i
amb un nombre
suficient de projectes
realitzats que avali la
seva trajectòria.

Parcial

Títol superior de
música o
d’estudis
musicals, o una
llicenciatura.
Amb estudis
especialitzats
tècnics i
específics per a
impartir tècnica
vocal.
Títol superior de
música o
d’estudis
musicals,
Titulació
superior en art
dramàtic, o una
llicenciatura. O
amb estudis
especialitzats
tècnics i
específics per a
impartir tècnica
vocal.

Experiència
professional com a
cantant i en la
docència de tècnica
vocal d’un mínim de
tres anys.

Complet

Experiència
professional com a
cantant i en la
docència de tècnica
vocal d’un mínim de
tres anys.
Experiència
professional en la
direcció d’actors amb
un nombre suficient
de projectes realitzats
que avali la seva
trajectòria.

Complet

Títol superior o
Estudis
superiors,
especialitat
música.
Títol superior de
música o
d’estudis
musicals, o una
llicenciatura.
Amb estudis
especialitzats
tècnics i
específics per a
impartir tècnica
vocal.
Títol superior de
música o
d’estudis
musicals, o una
llicenciatura.

Especialista en
Música amb un mínim
de 5 anys d’
experiència en l’àmbit
de la docència
Experiència
professional com a
cantant i en la
docència de tècnica
vocal d’un mínim de
tres anys.

Complet

Experiència
professional com a
cantant i en la
docència de tècnica
vocal d’un mínim de

Complet

Parcial
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Interpretació de
cançons 2

Llenguatge
musical 3

Teoria de
l’Espectacle i
la comunicacio

4t

Interpretació de
cançons
3/Audició

1r
2n

-Teoria de
l’espectacle i la
comunicació 1

Teoria de
l’espectacle i la
comunicació 2

Amb estudis
especialitzats
tècnics i
específics per a
impartir tècnica
vocal.
Títol superior de
música o
d’estudis
musicals,
Titulació
superior en art
dramàtic, o una
llicenciatura. O
amb estudis
especialitzats
tècnics i
específics per a
impartir tècnica
vocal.

tres anys.

Experiència
professional com a
cantant i en la
docència de tècnica
vocal d’un mínim de
tres anys.
Experiència
professional en la
direcció d’actors amb
un nombre suficient
de projectes realitzats
que avali la seva
trajectòria.

Complet

Títol superior o
Estudis
superiors,
especialitat
música.
Títol superior de
música o
d’estudis
musicals,
Titulació
superior en art
dramàtic, o una
llicenciatura. O
amb estudis
especialitzats
tècnics i
específics per a
impartir tècnica
vocal.

Especialista en
Música amb un mínim
de 5 anys d’
experiència en l’àmbit
de la docència
Experiència
professional com a
cantant i en la
docència de tècnica
vocal d’un mínim de
tres anys.
Experiència
professional com a
director/a amb un
nombre suficient de
projectes realitzats
que avali la seva
trajectòria.

Complet.

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció
escènica i
dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Experiència com a
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim de
cinc anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O experiència en el
camp de la semiòtica
en l’àmbit de la
docència universitària.
Experiència com a
dramaturg/a i/o
autor/a d’un mínim de
cinc anys en el món
professional amb un
nombre suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
O experiència en el
camp de la semiòtica
en l’àmbit de la

Parcial

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció
escènica i
dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Parcial

Parcial
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docència universitària.

Treball fi de
carrera

Veu

3r
4t
1r
2n
3r
4t

-----Treball fi de
carrera

1r

Expressió oral 1

Expressió oral 2

2n

Expressió oral 3

Expressió oral 4

Títol superior
d’art dramàtic
especialitat
direcció
escènica i
dramatúrgia i/o
una altra
llicenciatura.

Títol superior
d’art dramàtic, o
una altra
llicenciatura,
amb experiència
em l’àmbit de la
interpretació i/o
amb estudis
especialitzats de
tècnica de veu
relacionats amb
els continguts
específics de la
matèria de Veu.
Títol superior
d’art dramàtic, o
una altra
llicenciatura,
amb experiència
em l’àmbit de la
interpretació i/o
amb estudis
especialitzats de
tècnica de veu
relacionats amb
els continguts
específics de la
matèria de Veu.
Títol superior
d’art dramàtic, o
una altra
llicenciatura,
amb experiència
em l’àmbit de la
interpretació i/o
amb estudis
especialitzats de
tècnica de veu
relacionats amb
els continguts
específics de la
matèria de Veu.
Títol superior
d’art dramàtic, o
una altra
llicenciatura,
amb experiència
em l’àmbit de la
interpretació i/o
amb estudis

Experiència com a
dramaturg/a, autor/a
i/o director/a d’un
mínim de cinc anys en
el món professional
amb un nombre
suficient de
produccions que
avalin la seva
trajectòria.
Experiència
professional com a
actor/actriu d’un
mínim de cinc anys
amb un nombre
suficient de
produccions (o una
experiència docent de
llarg recorregut) que
avali la seva
trajectòria.

Parcial

Experiència
professional com a
actor/actriu d’un
mínim de cinc anys
amb un nombre
suficient de
produccions (o una
experiència docent de
llarg recorregut) que
avali la seva
trajectòria.

Parcial

Experiència
professional com a
actor/actriu d’un
mínim de cinc anys
amb un nombre
suficient de
produccions (o una
experiència docent de
llarg recorregut) que
avali la seva
trajectòria.

Parcial

Experiència
professional com a
actor/actriu d’un
mínim de cinc anys
amb un nombre
suficient de
produccions (o una
experiència docent de

Parcial

Parcial
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3r

Expressió oral 5

Expressió oral 6

4t

Expressió oral 7

especialitzats de
tècnica de veu
relacionats amb
els continguts
específics de la
matèria de Veu.
Títol superior
d’art dramàtic, o
una altra
llicenciatura,
amb experiència
em l’àmbit de la
interpretació i/o
amb estudis
especialitzats de
tècnica de veu
relacionats amb
els continguts
específics de la
matèria de Veu.
Títol superior
d’art dramàtic, o
una altra
llicenciatura,
amb experiència
em l’àmbit de la
interpretació i/o
amb estudis
especialitzats de
tècnica de veu
relacionats amb
els continguts
específics de la
matèria de Veu.
Títol superior
d’art dramàtic, o
una altra
llicenciatura,
amb experiència
em l’àmbit de la
interpretació i/o
amb estudis
especialitzats de
tècnica de veu
relacionats amb
els continguts
específics de la
matèria de Veu.

llarg recorregut) que
avali la seva
trajectòria.

Experiència
professional com a
actor/actriu d’un
mínim de cinc anys
amb un nombre
suficient de
produccions (o una
experiència docent de
llarg recorregut) que
avali la seva
trajectòria.

Parcial

Experiència
professional com a
actor/actriu d’un
mínim de cinc anys
amb un nombre
suficient de
produccions (o una
experiència docent de
llarg recorregut) que
avali la seva
trajectòria.

Parcial

Experiència
professional com a
actor/actriu d’un
mínim de cinc anys
amb un nombre
suficient de
produccions (o una
experiència docent de
llarg recorregut) que
avali la seva
trajectòria.

Complet

--

7. RECURSOS MATERIALS I SERVEIS
7.1 Disponibilitat i adequació de recursos materials i serveis
7.1.1 Justificació de l’adequació dels materials i serveis disponibles

NOUS ESPAIS:
L’adequació dels espais per a la docència de les dues especialitats d’Art
Dramàtic per a les quals Eòlia ha estat autoritzada, així com el projecte
d’ampliació dels espais i el projecte del teatre d’Eòlia s’ha portat a terme sota la
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supervisió de la Direcció General de centres privats, i del Consorci d’Educació
de Barcelona.
Per altra banda, s’ha fet un estudi previ d’ocupació dels espais per a totes les
activitats docents programades des del curs 2012-2013 fins el curs 2015-2016
per poder obtenir una visualització clara del rendiment de les infraestructures
en la seva globalitat i per poder optimitzar l’ús dels espais del centre.
Aquest càlcul s’ha fet mitjançant l’estimació dels percentatges associats a les
hores d’ocupació dels espais a les classes presencials de la carrera. I s’ha
realitzat tenint en compte la disponibilitat global d’aules des de l’horari
d’obertura fins el tancament de l’escola de 8h a 22h, on els espais romanen
oberts a la disposició dels estudiants dins i fora dels seu horari lectiu tots els
dies no festius del curs, inclosos els dissabtes i el mes de juliol.
L’espai total disponible per a classes de grup son 8 aules al local del carrer
Casp i 4 aules al carrer Bailèn incloent el teatre, anomenat Plataforma i+d.
ambdós espais (de Casp i Bailèn, es troben a quaranta metres de distància (a
30 segons caminant l’un de l’altre). Tanmateix, disposem d’espais per classe
individual: 3 box al local del carrer Bailèn i 1 box al del carrer Casp. Amb tot,
gairebé dos mil metres quadrats. Ambdues especialitats es cursen en aquests
edificis veïns, que esdevenen, amb tot, una mateixa seu.
Actualment, comptem ja amb la completa disponibilitat dels espais dels dos
locals disponibles per al projecte i per a la pràctica de la docència, amb tots els
permisos i revisions oficials amb la tramitació escaient tramitada i/o en curs
amb el Consorci d’Ensenyament de Barcelona. La inauguració oficial dels nous
espais va tenir lloc el dia 16 d’octubre del 2012.
Aules i altres espais, i la seva capacitat
A continuació es detallen tots els espais del centre pel que fa a la seva capactat
(nombre màxim de places) així com el seu tamany en metres quadrats.
AULA
Aula de pràctica 100
Aula de pràctica 101
Aula de pràctica 102
Aula polivalent 103
Aula polivalent 104
Aula polivalent 105
Box individual 106
Taller de vestuari 107
Taller d’escenografia 108
Aula de teoria 109
Aula polivalent 110
Aula de pràctica 111
Box individual 112
Box individual 113
Box individual 114
Teatre Plataforma I+D 115
Sala de professorat 001

NOMBRE DE
PLACES
24
24
12
12
12
12
4
12
24
24
24
24
4
4
4
100
20

Més de 40
m2
x
x
x
x

MESURES
Entre 20 i 40
m2

Menys de 20
m2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Secretaria acadèmica 002
Hall c/ Bailèn 003
Recepció c/ Bailèn 004
Recepció c/ Casp 005
Magatxem 006

10
20
12
12
3

x
x
x
x
x

Recursos materials
A continuació es detallen tots els recursos materials dels quals es disposa en
cada un dels espais
ESPAIS
Teatre Plataforma I+D 115

RECURSOS MATERIALS
1. MATERIAL DE LLUMS
projectors
4 PC DTS SCENA 1kW
4 FRESNEL DTS SCENA 1kW
4 PAR 64. LÀMPADES CP62
3 PC STRAND LIGHTING PRELUDE F 650W
4 RETALLS STRAND LIGHTING PRELUDE 28/40 650W
2 PANTALLES ASSIMÈTRIQUES STRAND LIGHTING PRELUDE
NOCTURNE 500W (normalment s’utilitzen de llum de treball o de
reforç de la llum de sala)
dimmers
2 DIMMERS WORK SERIE 2 WD-616D KMT 6 canals per dimmer (12
canals en total no doblables!!)
barres
3 barres de llums amb 6 línies dimeritzades a cada barra (en total 18
línies)
2 línes dimeritzades a terra
taula de llums
Consola de llums LSC MAXIM 48 SUBMASTERS.
(es poden gravar escenes en submasters i efectuar un crossfade amb
temps)

Llum de sala dimeritzada
2. MATERIAL DE SO
P.A
Altaveus Peavey PRO15 600W RMS + Etapa de potència QSC GX3
425W/4OHMS per canal
Microfonia
2 micros de mà SHURE 58
2 micros de mà LUXMAN SS-9900CLM
1 micro de mà inhalàmbric AKG HT40
1 micro de solapa inhalàmbric SENNHEISER Free Port SK2-C
1 micro SHURE PROLOGUE 10L L0Dynamic
4 Peus de micro
2 D.I.
Taula de so
1 Soundcraft 12 canals
1 Behringer XRENYX 1204 8 canals
3. MATERIAL DE VÍDEO/INFORMÀTIC
1 projector BenQ MS513P
1 MAC MINI (el vídeo es llença directament des del MAC. Tirada de
CAT5 fins a projector)
4. BACKLINE
1 Piano de mitja cua KAWAI

Aula de teoria 109
(Aula Orwell)

1 Ordinador de torreta ASUS INTEL CORE3
1 projector BenQ MS513P
1 hi-fi JVC UX-5G5B
1 Piano digital. CASIO PRIVIA
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Aula de pràctica 111
(Aula Isadora)

2 focus PC STRAND LIGHTING 650W
1 Hi-fi JVC UX-5G5B

Aula polivalent 110
(Aula Stravisnsky)

1 Hi-fi JVC UX-5G5B
1 Piano digital YAMAHA Clarinova

Box individual 112
(Aula Minnelli)

1 Hi-fi JVC UX-5G5B
1 Piano digital KURZWELL MARK-PRO TWO i

Aula de pràctica 100
(Aula Dansa)

2 Focus PC Strand Lighting 650w
1 reproductor CD USBlaster
1 Etapa de potència PIONEER A-209R 130W + 2 monitors VIETA

Aula de pràctica 102
(Aula Terra)

2 Focus PC Srand Lighting 650W
1 hi-fi JVC UX-5G5B

Aula polivalent 103
(Aula Arc)

2 Focos PC Strand Lighting 650W
1 HI-FI JVC UX-5G5B
1 reproductor DVD Phillips
1 TV JVC DIST BBE
1 piano digital YAMAHA Clavinova

Taller de Vestuari 107
(Aula Dramatúrgia)

1 TV SONY Bravia
1 reproductor DVD JVC
1 reproductor cinta vídeo JVC T-V LINK
1 HI-FI SAMSUNG MM-J5
1 Piano digital HP-I Roland Digital Piano

Aula polivalent 104
(Aula Sol)

1 Hi-Fi Phillips Micro System MCM 206
1 Piano acústic HIUNDAI
3 Focus quarços 300w

Box individual 106
(Aula Cant)

1 piano digital ROLAND HP137
1 Hi-fi JVC UX-5G5B

Aula de pràctica 101
(Aula Teatre)

1 Piano acústic YAMAHA
2 focus PC 650w
1 focus Ceferino 1kW
1 JVC UX-5G5B

Aula polivalent 105
(Aula Biblioteca)

1 Piano acústic YAMAHA
1 HI-FI JVC UX-5G5B

Material addicional c/ Bailèn

2 Càmeres SONY HANDYCAM HDR-CX 190 5.3 Megapixels
1 TV i-Joy LCD TV lux 9032
1 Projector Mitsubischi DLP ES-200U VLT-EX 240-LI
2 HI-FI JVC UX-5G5B

Material addicional c/ Casp

1 Amplificador de guitarra KTL XL15K
1 Amplificador de guitarra BUG 15

El centre disposa d’una biblioteca especialitzada en Arts de l’Espectacles amb
uns 1.500 volums, aproximadament. També disposa d’una partituroteca que
contè al voltant de 400 partitures de teatre musical.
Compta també amb els equipaments necessaris per facilitats l’accés a
discapacitats (lavabos adaptats, ascensor per a tots els espais que no són a
peu de carrer...) Així com de fonts d’aigua filtrada, màquines de cafè i venda de
snacks ecològics,...
SERVEIS A L’ESTUDIANT
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A continuació es detallen els serveis del centres a l’estudiant matriculat:
a) Assegurança mèdica escolar
L’alumnat gaudeix d’una assegurança mèdica escolar vigent mentre
estigui inscrit a qualsevol del nostres cursos, el preu de la qual està
inclòs a la matrícula. En cas d’accident, l’alumnat haurà d’adreçar-se al
centre d’assistència corresponent d’acord amb el contracte establert
entre l’escola i l’asseguradora.
b) Carnet de l’alumnat
A tots els alumnes se’ls lliura un Carnet de l’Alumnat en començar el
curs acadèmic. Amb ell es pot accedir al visionat d’espectacles amb
descompte als teatres de Barcelona i comarques pròximes, previ acord
entre la sala i l’escola. El Carnet de l’alumnat perd la seva validesa un
cop acabades les classes. En cas de pèrdua o robatori, l’alumnat podrà
demanar-ne un duplicat a la Secretaria Acadèmica, previ el pagament de
la taxa corresponent.
c) Reserva d’aules de treball
L’alumnat pot sol·licitar aules i espais de l’escola per assajar i/o realitzar
activitats vinculades amb els seus estudis, sempre dins de l’horari
d’obertura del centre i seguint sempre el protocol establert. La reserva
d’aules està condicionada a l’activitat diària de l’escola. Aquesta es
reserva el dret de fer canvis no previstos si l’activitat acadèmica així ho
requereix.
d) Servei de biblioteca i partitureca.
L’alumnat pot accedir al servei de Biblioteca, Discoteca i Partituroteca de
l’escola dins l’horari establert i seguint el protocol següent.
e) Servei de reprografia
L’alumnat d’EÒLIA ESAD pot accedir al servei de reprografia de l’escola.
Les fotocòpies que no siguin destinades a l’activitat acadèmica del
centre no estan permeses. Ni la normativa vigent actual ni l’escola
permet fotocopiar llibres sencers.
f) Servei d’armariets d’ús personal
L’alumnat d’EÒLIA ESAD pot accedir al servei d’Armariets d’ús personal.
A cada alumne/a se li adjudicarà un armariet i una clau. La durada de
l’adjudicació és d’un any acadèmic. L’alumnat es compromet a mantenir
el seu armariet en un bon estat de conservació. En cas contrari, haurà
d’abonar els possibles desperfectes. Qui perdi o extraviï la clau, haurà
d’abonar el cost de la còpia. L’alumnat es compromet a buidar-lo l’últim
dia lectiu. En cas contrari, l’escola es reserva el dret a obrir-lo i retirar-ne
el seu contingut.
PERCENTATGES D’OCUPACIÓ SEMESTRAL DEL CENTRE:
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El càlcul del percentatge d’ocupació dels grups s’ha fet tenint en compte
les hores de classe establertes per especialitats i per nivells amb la seva
implementació per anys acadèmics, als dos locals i pel número d’aules
presentades:

Ocupació dels espais: C/ Bailèn i C/ Casp.
a) Primer semestre de primer a quart curs.
(Grups )
Nivell:
primer
segon
tercer
quart

C/ Bailèn ( 4 aules)
Interpretació
Dramatúrgia
5,7%
6,24%
5,34%
5,62%
4,81%
3,21%
7,67%
0,71%

Implantació per anys:
2012-2013
5,7%
2013-2014
11,04%
2014-2015
15,85%
2015-2016
23,52%

6,24%
11,86%
15,07%
15,78%

Total ocupació per espais
2012-2013
11,94%
2013-2014
22,9%
2014-2015
30,92%
2015-2016
39,3%
(Classes individuals)*
Nivell: C/ Bailèn ( 3 box)
primer
5,22%

C/ Casp ( 8 aules)
Interpretació
Dramatúrgia
3,45%
0%
4,26%
1,60%
4,52%
1,07%
2,65%
2,13%

3,45%
7,71%
12,23%
14,88%

0%
1,60%
2,67%
4,8%

3,45%
9,31%
14,9%
19,68%

C/ Casp ( 1 box)
1,42%

segon
3,32%
8,57%
tercer
1,42%
0%
quart
1,42%
0%
Ocupació dels boxes per anys
C/ Bailèn
C/ Casp
20125,22%
1,42%
2013:
20138,54%
8,57%
2014:
20149,96%
9,99%
2015:
201511,38%
9,99%
2016:
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(Pràctiques i fi de grau)
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Espai disponible per anys**
C/Bailen: 88,06%
C/Casp: 96,55%
C/Bailen: 77,1%
C/Casp: 90,69%
C/Bailen: 69,08%
C/Casp: 85,1%
C/Bailen: 60,7%
C/Casp: 80,32%

b) Segon semestre de primer a quart curs
(Grups )
Nivell:
primer
segon
tercer
quart

C/ Bailèn ( 4 aules)
Interpretació
Dramaturgia
5,7%
6,24%
5,34%
3,92%
4,81%
4,2%
4,99%
0%

Implantació per anys:
2012-2013
5,7%
2013-2014
11,04%
2014-2015
15,85%
2015-2016
20,84%

6,24%
10,16%
14,36%
14,36%

Total ocupació per espais
2012-2013
11,94%
2013-2014
21,2%
2014-2015
30,21%
2015-2016
35,2%
(Classes individuals)*
Nivell: C/ Bailèn ( 3 box)
primer
5,22%

C/ Casp ( 8 aules)
Interpretació
Dramaturgia
3,45%
0%
4,26%
1,60%
4,52%
1,07%
4,62%
1,42%

3,45%
7,71%
12,23%
16,85%

0%
1,60%
2,67%
4,09%

3,45%
9,31%
14,9%
20,94%

C/ Casp ( 1 box)
1,42%

segon
3,32%
tercer
1,42%
Ocupació dels boxs per anys
C/ Bailèn
20125,22%
2013:
20138,54%
2014:
20149,96%
2015:
20159,96%
2016:

8,57%
0%

A quart no hi ha classes
individuals durant el segon
semestre

C/ Casp
1,42%
8,57%
9,99%
9,99%
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(Pràctiques i fi de grau)
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
*

Espai disponible per anys**
C/Bailèn: 88,06%
C/Casp: 96,55%
C/Bailèn: 78,8%
C/Casp: 90,69%
C/Bailèn: 69,79%
C/Casp: 85,1%
C/Bailèn: 64,8%
C/Casp: 79,06%

El càlcul de l’ocupació de les classes individuals s’ha fet sumant les hores previstes per
tot l’alumnat de la especialitat i nivell corresponent i tenint en compte només l’espai de
les aules individuals (box) tant al carrer Casp com al carrer Bailèn.

** El càlcul d’espais disponibles és, doncs, el percentatge de disponibilitat restant als dos
locals per programar les pràctiques de les dues especialitats en horari variable a
concertar pels estudiants una vegada iniciat el curs corresponent, així com per
programar altres activitats.
NOTA: S’adjunta un Annex a la Memòria on es pot consultar la programació
d’assignatures per aula en el desplegament dels pròxims 4 anys quan s’hauran implantat
les dues especialitats. La seva visualització arriba fins el curs 2015-2016.

7.1.2 Mecanismes per realitzar i garantir la revisió i manteniment de les instal·lacions

Totes les instal·lacions del centre compleixen la normativa vigent de seguretat
de centres docents i han passat les revisions pertinents.
No obstant, el centre té també com a objectiu primordial (i necessari) mantenir
els equips i instal·lacions en el millor estat possible de conservació de les parts
i els elements de les dependències d’ús de l’edifici, així com assegurar el
funcionament continu i eficaç de les esmentades instal·lacions i anar-les
adequant a les necessitats del moment.
Eòlia fa un manteniment preventiu (revisions periòdiques), correctiu (reparar les
anomalies puntuals descobertes)
i conductiu (actuacions encara que
correctives, planificades prèviament) de les instal·lacions següents:
- instal·lació elèctrica de baixa tensió
- instal·lació d’enllumenat interior i exterior
- instal·lació de climatització i ventilació
- instal·lació de fontaneria i sanejament
- revisió periòdica de comptadors d’aigua
- revisió periòdica d’extintors de foc.
- revisió periòdica de l’elevador (espai c/ Casp)
- revisió periòdica dels serveis d’alarma i seguretat
- revisió periòdica del control permanent de desratificació
En aquest sentit, el centre ha establert contractes de manteniment preventiu i
correctiu amb empreses de cada sector, totes amb l’homologació pertinent
d’acord amb les normatives establertes.

8. RESULTATS PREVISTOS
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8.1 Valors quantitatius estimats per la taxa de graduació, abandonament i
eficiència
Donat que l’Escola superior posa en marxa el seu programa d’estudis el curs
acadèmic 2012-13, en aquests moments no es possible fer una valoració
estadística històrica de resultats pel que fa a les taxes de graduació, abandó i
eficiència demanades, així com de la taxa de rendiment.
Malgrat tot, podem fer la nostra pròpia visualització dels valors quantitatius
d’aquest punt de la Memòria seguint els estàndards dels estudis estadístics de
l’AQU: ‘L’abandonament dels estudis a les universitats públiques catalanes’
http://www.aqu.cat/doc/doc_30801544_1.pdf i altres publicacions d’universitats
(Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat Pompeu
Fabra, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili.)
Estimació del curs 2015-16 (primera promoció)
Taxa de graduació: 80%
Taxa d’abandonament: 20%
Taxa d’eficiència: 85%
8.2 Procediment general per valorar el progrés i els resultats
l’aprenentatge dels estudiants

de

Eòlia basarà la valoració del progrés i els resultats de l’aprenentatge dels
estudiants en les anàlisis d’uns paràmetres i una recollida d’informació
específics en funció dels indicadors següents:


El percentatge de crèdits superats per curs acadèmic, considerant la
doble modalitat d’estudiants a temps complet i a temps parcial, com a
indicador de la velocitat de l’assoliment dels resultats acadèmics.



La nota acadèmica (mitjana de l’expedient acadèmic), com un indicador
de la qualitat dels resultats d’aprenentatge assolits, i de l’èxit dels
estudiants en l’adquisició de les competències que proposa el pla
d’estudis.



L’índex de satisfacció dels estudiants en relació amb l’assoliment dels
resultats d’aprenentatge pretesos. Aquesta satisfacció pot ser, a la
vegada, una eina per assegurar que el trasllat del perfil al pla d’estudis
s’ha efectuat tal com s’ha previst a la memòria.



L’índex de satisfacció del professorat sobre el grau en què els estudiants
han assolit els objectius d’aprenentatge pretesos.



La participació d’avaluadors externs (pràctiques professionalitzadores),
que és un element que permet validar externament si els objectius s’han
assolit al nivell pretès.
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Aquesta recollida d’informació es portarà a terme mitjançant la centralització
habitual de les dades de les avaluacions en el sistema de suport
informatitzat del centre, que permet la consulta clara i directe de l’històric
d’avaluacions de cada estudiant. I els formularis específics d’avaluació dels
resultats per part d’alumnes i professorat.

9. SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT DEL TÍTOL
Els sistemes de garantia de qualitat són el fonament perquè la nova
organització dels ensenyaments funcioni de forma eficaç i per crear la
confiança sobre el procés de l’acreditació dels títols.
El sistema de Garantia de Qualitat del Títol superior de l’ESAD Eòlia pren com
a referència els estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en
l’espai europeu d’educació superior elaborats per a l’Associació Europea per a
la Garantia de la Qualitat de l’Educació superior (ENQA) i adoptats pels
ministres d’Educació europeus a Bergen (2005) i segueix les directrius
establertes per l’Agència per a la Qualitat del sistema Universitari de Catalunya
(AQU Catalunya)
La proposta del títol inclou un sistema de Garantia de Qualitat que assegura el
control, la revisió i la millora contínua del mateix.
Eòlia basa aquesta nova iniciativa d’esdevenir Escola Superior en quatre línies
d’acció fonamentals que justifiquen la seva voluntat d’abordar una nova etapa a
l’empara d’una estructura d’Escola Superior:
1) Fomentar la possibilitat de sinèrgies i intercanvis amb altres escoles
superiors, espais teatrals professionals o centres universitaris d’altres ciutats
europees.
2) Fer créixer i evolucionar els nostres propis plans d’estudis, donant una més
completa formació amb un aparell teòric i pràctic de nivell universitari.
3) Augmentar el nombre de places d’ensenyaments superiors d’art dramàtic a
Catalunya.
4) Contribuir a la formació de nous talents de la dramatúrgia, la direcció
escènica i la interpretació.
Eòlia es compromet amb la cultura de la qualitat i, per això, tenim l’objectiu de
posar en funcionament uns procediments interns que ens permetin implantar
una idea sòlida d’aquesta cultura de la qualitat, i fer-ne el posterior seguiment i
revisió de les polítiques que la representin en el nostre centre.
9.1 Els responsables del sistema de garantia de la qualitat del pla d’estudis.
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a) Responsable del seguiment de Qualitat:
El control i el seguiment de la implantació de l’estructura global del Sistema de
Garantia de Qualitat del títol recau en la Cap d’Estudis; i en darrera instància, a
l’hora de prendre decisions vinculants que en pretenguin modificar l’estructura,
també en la direcció del centre.
Malgrat tot, aquests participants simplement s’encarregaran de gestionar i
avaluar la implantació del Sistema de Qualitat en el mateix centre.
El valor real de la Garantia de Qualitat, i l’èxit de la seva implantació, passa per
convertir aquestes eines en part del teixit natural del centre, properes a tothom i
obertes a la participació d’estudiants i professors.
Unes eines amb les quals tothom se senti representat i identificat.
Per altra banda, és essencial crear uns processos que -un cop sistematitzatsfacilitin una aplicació fluida, natural i clara pel que fa a totes les parts
implicades. En el millor dels casos, el Sistema de Garantia de la Qualitat ha
d’acabar essent una eina més, associada a la pròpia pedagogia i a les
estructures organitzatives fonamentals, en la pràctica quotidiana del centre en
la que tots hi prenen part.
b) Centralització de la informació:
La Cap d’Estudis s’encarregarà de centralitzar tota la informació referent a la
recollida de dades que permeti fer les valoracions globals pertinents sobre el
rendiment dels estudiants en el títol, amb el seu grau de satisfacció a les
assignatures, amb l’organització del centre i amb el professorat, i sobre tots els
altres sistemes de control i autoavaluació que Eòlia explicarà en els punts
successius de la memòria.
És essencial que les dades d’avaluació de la qualitat es puguin analitzar en la
seva totalitat abans de treure’n conclusions. I que puguin ser valorades per més
d’una persona.
c) La presa de decisions vinculants es portaran sempre a terme en funció de
l’anàlisi de les dades que s’hagin recollit en tots els àmbits d’acció del Sistema i
amb el coneixement i la intervenció directe de Direcció. Seran executades pel
Cap d’Estudis (responsable de Qualitat en el centre); i tindran sempre com a
òrgan consultor previ a la implantació de noves iniciatives a la Comissió de
Qualitat del Centre.
d) Creació d’una comissió de Qualitat:
La Comissió de Qualitat és un grup de treball que reuneix una representació de
tots els estrats humans del Centre. Així doncs, en el nostre cas, estarà formada
per un membre del consell de direcció de l’escola superior d’Art Dramàtic, dos
professors (un del Departament d’Interpretació i un altre del Departament de
Dramatúrgia i direcció escènica), un representant de Secretaria acadèmica, un
alumne d’Interpretació i un altre de Dramatúrgia.
Aquesta Comissió efectuarà trobades periòdiques per analitzar, debatre,
estudiar, planificar i/o resoldre aspectes de la convivència educativa
relacionades amb el dia a dia i la organització del centre. El Centre també
preveu fer ús d’aquesta Comissió, com a òrgan de Consell, en casos de
problemàtiques excepcionals.
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e) Funcions específiques de la Comissió de Qualitat
1) Identificació i diagnosi de necessitats.
2) Elaboració del mapa de processos.
3) Elaboració d’un document de política de qualitat.
4) Desplegament dels processos.
5) Elaboració de la memòria anual de qualitat.
9.2 Els procediments d’avaluació i millora de la qualitat de l’ensenyança i el
professorat
9.2.1 Procediments per a la recollida i anàlisi d’informació sobre la
qualitat de l’ensenyament i sobre els resultats d’aprenentatge.
Plans de millora.
a) Avaluació del perfil formatiu:
Reflexió anual interna, sobre l’adequació de les competències
atribuïdes a les diferents matèries i assignatures del Pla d’estudis,
per part dels Caps de departament en funció dels resultats dels
aprenentatges dels alumnes en l’any anterior. Aquest tipus
d’informació ha de sorgir principalment del debat i l’intercanvi
d’opinions entre els mateixos Caps de departament i el seu
professorat, donant peu a:
1) Una Memòria d’esmenes i correccions sobre les competències
(MEC-C).
2) Una Memòria d’esmenes i correccions sobre la metodologia aplicada
als ensenyaments (MEC-M).
3) Una Memòria d’esmenes i correccions sobre els aprenentatges
adquirits i adquiribles per part de l’alumne (MEC-A).

c)
b) Qüestionaris i retorn per part de l’alumnat:
Eòlia facilita també als estudiants qüestionaris de satisfacció
pedagògica, d’avaluació del professorat, del centre i de la seva
proposta pedagògica global.
Les valoracions dels estudiants no sempre poden ser vinculants a
nivell decisori però en estudis tan pràctics i tant de concepte de
seminari com els artístics és especialment interessant conèixer la
percepció de l’estudiant des de l’àmbit de la reflexió global; així
com el contrast entre les seves expectatives en arribar al centre
amb la realitat de la seva experiència.
c) Altres sistemes de control extern i desenvolupament dels
Plans d’estudi i les seves competències associades:
Eòlia compta amb un equip docent integrat per professionals d’alt
nivell en actiu dins dels diferents àmbits dels món de l’espectacle,
en constant voluntat de canvi, evolució i perfeccionament. Dins
dels objectius d’Eòlia es contempla la incorporació als Plans
d’estudi de les darreres tendències i tècniques en la pedagogia de
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les Arts escèniques. Per seguir treballant en aquesta línia ens
proposen instaurar dos tipus de grups de consulta:
1) Plataforma internacional de col·laboradors professionals de
l’espectacle:
Des de direcció i des dels diferents departaments es vol mantenir
el contacte amb professionals, catedràtics i professors Master
Class que des de les seves respectives plataformes
internacionals puguin assessorar, aconsellar i ajudar a
desenvolupar noves propostes per enriquir el programa formatiu.
2) Creació de grups de treball i de recerca:
També ens proposem crear grups de treball integrats per
alumnes i professors que investiguin explícitament en l’àmbit de
les últimes tendències pedagògiques i creatives i puguin aportar
a través de les seves reflexions punts de vista innovadors que
repercuteixen en millorar la qualitat dels plans formatius.

9.2.2 Procediments per a la recollida i anàlisi d’informació sobre el
professorat.
La selecció de professorat a Eòlia segueix uns criteris d’exigència
estrictes que tenen com objectiu trobar els perfils acadèmics adequats
per garantir la transmissió idònia dels continguts pedagògics del Pla
d’estudis.
El professorat ha de poder justificar via curricular un alt nivell
professional i alhora una qualificació acadèmica adient, ja sigui titulat
superior en art dramàtic, graduat, llicenciat o doctorat en qualsevol altra
àrea del coneixement.
Un dels criteris que també es valoren a l’hora de considerar la idoneïtat
d’un aspirant a professor d’Eòlia és que es tracti d’un professional en
actiu.
a) Formació contínua del professorat:
Eòlia té com objectiu prioritari també la formació continuada dels
seus propis docents. Per això, periòdicament el centre ofereix la
possibilitat als professors de realitzar cursos de reciclatge.
1) Master Class:
En motiu de la realització de cursos Master Class amb
professors
especialitzats d’àmbit nacional i internacional es planteja sempre
la possibilitat d’oferir cursos per a la formació i el reciclatge de
docents.
2) Punts de trobada i intercanvis entre departaments:
Durant el curs, periòdicament, s’organitzen trobades del claustre
de professors per Departaments per avaluar el desenvolupament
del curs, comentar dificultats específiques dels alumnes, o altres
problemàtiques d’aplicació de la metodologia i del Pla d’estudis
que estiguin detectant els docents.
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Es potencia també la realització de sessions d’intercanvi de
coneixements entre les diferents àrees pedagògiques d’Eòlia per
generar espais de sinèrgia i enriquiment per part dels docents.

b) Avaluació docent del professorat:
L’avaluació del professorat és bàsica ja que es tracta d’una peça
essencial del sistema educatiu. En aquest apartat hem consultat
‘El
Marc general de l’avaluació del professorat’ de l’Agència per a la
qualitat dels sistema Universitari a Catalunya.
1) Mecanismes d’avaluació. L’informe d’activitat docent
preparat pel professor serà avaluat per un ‘grup
d’avaluació’ de la branca de coneixement en la qual
majoritàriament el professor imparteixi docència.
2) Criteris d’avaluació.
2.1) Dedicació docent. La dedicació docent es
valorarà en funció de la quantitat de docència
impartida sempre que aquesta superi el mínim
establert.
2.2) Formació, innovació i reconeixement.
L’actuació professional i el desenvolupament
d’aquesta es valoraran en funció de la realització de
determinades activitats per part del docent.
2.3) Valoració dels resultats del professorat.
Aquest apartat inclou tant la valoració dels
responsables acadèmics com la dels estudiants
respecte del docent.
2.4) Informe d’autoavaluació. En aquest informe, el
docent ha d’explicar la seva tasca docent seguint els
criteris marcats pel Centre.

9.3 Els procediments per garantir la qualitat de les pràctiques externes i dels
programes de mobilitat d’estudiants.
9.3.1 Procediments/mecanismes per a la recollida i anàlisi
d’informació sobre les pràctiques externes.
Les pràctiques externes representen la possibilitat per a l’alumne de tenir
una experiència real en l’entorn professional, per així poder preveure
quines necessitats pot requerir d’ell l’entorn laboral a curt, mitjà i llarg
termini.
Per garantir que les pràctiques es realitzen en condicions òptimes pel
que respecta al tipus d’experiència que representa per a l’alumne és,
primer de tot, molt important fer una tria adequada de les companyies o
empreses que acolliran els estudiants en pràctiques. Cal tenir cura,
doncs, que les necessitats de col·laboració de la companyia on
l’estudiant trobarà el seu encaix corresponguin al perfil professional de
l’estudiant.
EÒLIA ESAD_Memòria de Verificació del Títol Superior en Art Darmàrtic

225

Alhora, en la companyia que rep l’estudiant és important que hi hagi un
responsable d’acompanyar i supervisar aquesta inserció temporal de
l’alumne en el sí de l’estructura de l’empresa.
Hi ha dos sistemes bàsics de recollida d’informació que poden ajudar a
valorar l’èxit de l’experiència de les pràctiques externes:
a) L’informe del tutor de l’empresa. Eòlia tindrà un formulari
tipus, que servirà al tutor o responsable de l’alumne a l’empresa,
per avaluar i valorar en profunditat la qualitat de la intervenció de
l’estudiant en el si de la seva companyia. En aquest informe
caldrà que s’especifiquin de manera detallada el contrast entre les
demandes que s’hagin fet a l’alumne i la seva resposta en l’entorn
professional en el qual s’ha vist immers. Caldrà valorar també
quines de les competències de la seva especialitat han estat
posades a prova i el grau de satisfacció amb què ha superat la
prova. Aquest informe, doncs, vol avaluar les pràctiques des del
punt de vista de l’activitat professional.
b) L’informe d’avaluació de l’alumne. Igual d’important és
l’informe d’autoavaluació de l’estudiant, que organitzarà
informació en dues vessants:
1-L’informe d’avaluació sobre l’empresa que l’acull.
L’alumne haurà d’avaluar, entre d’altres ítems, la qualitat del
seguiment del qual ha estat objecte en la seva estada en
l’empresa i la coherència de les tasques que se li han encarregat
en funció del seu perfil. Així com el tipus d’acollida o autonomia
d’acció que se li hagi requerit.
2-L’informe d’autoavaluació de l’alumne/a; sempre en relació a la
seva resposta a les necessitats per les quals ha estat requerit a
l’empresa. L’alumne/a haurà de fer una memòria-reflexió
detallada sobre com ha hagut de desplegar les seves capacitats i
aprenentatges adquirits en els estudis, ara en el context de les
tasques que se li han encarregat.
(Aquesta és també una bona eina de reflexió per valorar
possibles ajustos a realitzar al pla d’estudis o al pla docent, en
cas que s’hagin observat mancances en la sinèrgia, malgrat que
l’espai on es realitzen les pràctiques sigui l’idoni i l’activitat
desplegada per l’estudiant exemplar).

9.3.2 Procediments/mecanismes per a la recollida i anàlisi
d’informació sobre els programes de mobilitat.
Per seguir i avaluar la qualitat dels programes de mobilitat dels
estudiants caldrà recavar informació tant del tutor o tutors que tinguin a
càrrec als estudiants mobilitzats a altres escoles superiors o a
universitats estrangeres, com dels mateixos estudiants durant i al final
del període en el qual estan realitzant l’estada en el nou centre.
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Així doncs, es valoraran diferents tipus de formularis i d’informacions a
analitzar. En cronologia inversa proposem:
Al final del procés:
1) L’informe-reflexió que realitza l’alumne en acabar l’activitat, tot
just en tornar a la disciplina del nostre centre. Cal aprofundir en si
l’experiència ha nodrit l’estudiant de la manera esperada i esbrinar
en què l’ha enriquit des del punt de vista acadèmic i personal.
(Diferències
acadèmiques,
infraestructures,
acollida,
aprenentatge, immersió lingüística i cultural...)
2) L’informe de resultats acadèmics de l’estudiant que ha d’emetre
el centre receptor. Amb el corresponent informe d’activitats del
seu tutor en el centre. I amb la certificació de totes les
assignatures cursades, qualificacions, i totes les altres iniciatives
d’interès pedagògic o creatiu en les que s’hagi implicat en el
centre.
A la meitat del procés:
3) L’informe-memòria d’adaptació de l’estudiant a la meitat de la
seva estada al centre receptor. En aquest punt comencen ja a
tenir valor el contrast de les expectatives amb què ha vingut
l’estudiant en funció de les explicacions que ha rebut sobre el
centre d’acollida en el seu centre d’origen.
Al cap de 7 dies d’haver arribat al nou centre:
4) Informe d’arribada al destí per part de l’estudiant en la seva
primera setmana en el nou centre. En aquest apartat no es poden
valorar encara aspectes qualitatius de l’experiència docent, però
es pot incidir en tots els aspectes formals i estructurals del nou
centre en funció de les expectatives de l’alumne.
9.4 Els procediments d’anàlisi de la inserció laboral dels titulats i de la seva
satisfacció amb la formació rebuda.
Eòlia, per la seva vocació de esdevenir plataforma de creació no es limita a
l’acció pedagògica de l’alumnat en actiu, o sigui, en els seus quatre anys
d’estudis, sinó que realitza un pla de seguiment de l’alumnat un cop acabats els
estudis.
Aquest seguiment es tradueix en el tutelatge de projectes professionals i
semiprofessionals, en facilitar tots els mitjans tècnics i d’espais a aquells
exalumnes que mostrin la intenció d’organitzar-se al voltant d’una idea creativa.
a) Seguiment dels indicadors bàsics d’inserció laboral dels titulats:
L’activitat de l’actor, del dramaturg i del director escènic pertany a l’àmbit
públic de les arts i, per tant, es veu directament reflectida en els mitjans
de comunicació. Per això, fer el seguiment de la inserció laboral dels
estudiants és especialment viable amb un índex d’efectivitat molt alt.
Sense deixar de banda altres casos d’estudiants que es dediquen també
a la docència de les arts escèniques i que, per tant, estan també formant
part de la professió en la vessant més pedagògica.
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Serveis web.
Eòlia compta amb un espai al seu web on apareixen els seus exalumnes
que actualment es troben en actiu, o que ho han estat en els darrers
anys.
Aquesta eina de comunicació és també molt bona pels estudiant que
arriben al centre i que poden establir els seus referents clars i directes en
altres alumnes o exalumnes que ja han arribat a formar part del món
professional.
Al web d’Eòlia també promocionem aquells projectes creatius en els
quals
els nostres alumnes o exalumnes hi estan vinculats. I els ajudem a trobar
recursos i a obtenir la màxima difusió de les seves iniciatives.
Àrea de promoció de l’estudiant.
Eòlia aglutina tota la informació artística sobre els seus alumnes
graduats en l’Àrea de Promoció de l’Estudiant. Un espai semblant a una
agència de representació de talents que, com a servei a l’estudiant (i
sense afany de lucre), segueix promocionant els alumnes i exalumnes
dins i fora del centre.
En els darrers anys l’Àrea de promoció de l’estudiant d’Eòlia s’ha
guanyat una bona reputació entre agències, productores, companyies,
directors de càsting, teatres i professionals de l’espectacle que sovint hi
contacten setmanalment buscant perfils específics d’intèrprets per a les
seves produccions professionals. L’Àrea de Promoció de l’estudiant és el
millor aparador d’Eòlia en el món professional, juntament amb les
produccions que surten dels projectes de final de carrera, que els darrers
anys han trobat totes el seu encaix en les sales de programació
comercial de la ciutat.
En aquest sentit, Eòlia garanteix la plena connexió amb el món
professional de l’estudiant; que tindrà com a fita mantenir-se en la
professió i acabar-se llaurant un futur a partir d’ella, per així aconseguir
que l’exercici de les arts escèniques no sigui tan sols una opció poètica
sinó una opció de vida a mitjà i llarg termini.
No obstant, a l’hora d’establir taxes d’ocupació relacionades amb el
desenvolupament de l’ofici pel qual han estat entrenats, cal tenir en
compte que la creació és un ofici de llarg recorregut i que a curt termini
no dóna taxes fiables. Sinó que és al llarg dels anys, sovint sis o deu
anys després d’haver sortit d’una escola de teatre, quan podrem saber si
un estudiant ha acabat pertanyent a la professió de manera estable ja
com a jove professional.
Tutoria de sortida al món laboral.
La tutoria de sortida al món laboral en realitzarà normalment al final del
procés de finalització dels estudis per part de l’estudiant per ajudar
l’alumne a agafar perspectiva sobre les pròpies virtuts i defectes i a
gestionar una i treure rendiment dels altres de la millor manera.
A part d’aquest element de vocació potenciadora, la tutoria d’orientació
final vol dirigir l’alumne cap al sector del mercat envers el qual el
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conseller del centre el vegi virtualment més dotat, per així optimitzar les
possibilitats d’obtenir resultats en el món professional.
Activitats d’orientació professional.
Les activitats d’orientació professional per a estudiants i nous titulats de
l’ESAD Eòlia tenen com objectiu principal donar orientació professional i
eines per a conèixer el món laboral que es trobaran un cop finalitzats els
seus estudis al centre. Activitats planificades i recursos específics:
1) Reunions, cursos i altres activitats d’orientació professional
adreçades a alumnes i exalumnes titulats amb la finalitat de
fomentar projectes de col·laboració i associació entre ells.
2) Creació d’una borsa de treball a la qual puguin adreçar-se els
alumnes i exalumnes.
3) Relació dinàmica dels estudiants amb l’Àrea de Promoció de
l’estudiant.
4) Integració al web a l’apartat d’Alumnes en el món professional.
El web d’Eòlia funciona com una pàgina de cercador d’agència
per als professionals de l’espectacle.
5) Relació directe amb la borsa de treball pedagògic del propi
centre en les seves àrees del Planter (escola de joves) o en l’àrea
social d’Eòlia (Teatre sense límits).
b) Conèixer la valoració de la formació rebuda:
Eòlia ofereix aquest seguiment postestudis d’assessorament i tutelatge
de
les carreres dels intèrprets, directors i dramaturgs. Per tant, és sovint
punt de trobada d’exalumnes que encara la utilitzen com a punt de
referència de moltes de les seves iniciatives.
Informació de qualitat.
És fonamental realitzar enquestes i demanar als estudiants graduats que
emetin la valoració de la globalitat dels estudis ja cursats, amb la
distància que els dóna el haver finalitzat un procés d’estudis, que és, en
definitiva, una etapa de la vida d’una persona.
Aquest tipus de demanda d’informació és especialment útil donat que un
alumne que ha acabat uns estudis en un centre té una capacitat de
visualització general del sistema des d’una perspectiva molt diferent del
que poden tenir els gestors, els directius, els pedagogs, el professorat,
l’equip tècnic i fins i tot la mateixa administració.
Aquest tipus d’enquestes o informes poden donar fruits especialment
reveladors anys més tard, quan els alumnes ja són professionals
consolidats i veuen el centre on s’han format encara amb més
perspectiva, i des d’una capacitat d’abstracció sovint més valuosa i
enriquida per les seves experiències vitals i professionals.
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És interessant esbrinar, per exemple, dades com si un exalumne d’un
centre, deu anys més tard d’haver-ne sortit, recomanaria aquella escola
a un amic o a un familiar seu.
Òbviament, el concepte de garantia de qualitat que representa aquest
contacte amb els exalumnes por aportar una informació molt valuosa, i
que també por oferir moltes idees i impulsos de millora a un projecte
dinàmic i en moviment.
Cursos de reciclatge per professionals.
A part de treballar en la millora constant del pla d’estudis a través de
diversos procediments consultius ja esmentats en altres apartats
d’aquesta memòria, el centre ofereix als estudiants graduats la
possibilitat de reciclar-se en el que són una línia de cursos dirigits als
professionals; que representen una eina de perfeccionament que forma
part de una idea de cultura de formació contínua. La formació artística i
creativa, com qualsevol altre, sempre es pot nodrir de noves tècniques i
de noves experiències. Un professional que sempre aprèn i sempre creix
és un professional més preparat i amb més capacitat per enfrontar-se al
món laboral amb garanties.
9.5 El procediment per l’anàlisi de la satisfacció dels diversos col·lectius
implicats (estudiants, personal acadèmic i personal de suport), i d’atenció als
suggeriments o reclamacions.
El centre ha dissenyat els procediments de control que li permeten garantir que
es mesuren, s’analitzen i es fan servir els resultats de la satisfacció dels
diferents
grups d’interès per a la presa de decisions i la millora de la qualitat dels
ensenyaments.
9.5.1 Procediments/mecanismes per a la recollida i anàlisi d’informació
sobre la satisfacció dels col·lectius implicats en el Títol i sobre els
suggeriments i reclamacions dels estudiants.
Dur a terme una recerca implica utilitzar diversos mètodes i tècniques de
recopilació d’informació, ja sigui la lectura, l’observació, les preguntes o una
combinació d’estratègies. Escollir un mètode o un altre dependrà de la
disciplina, dels objectius establerts i del tipus d’investigació.
Més que per l’objecte d’estudi, les investigacions es diferencien per la
metodologia emprada. S’entén per metodologia el procés que segueix la
investigació. Cal distingir entre dos tipus bàsics d’investigacions: les
quantitatives (descriptives o experimentals) i les qualitatives. La investigació
quantitativa resumeix les diferents experiències com si fossin semblants: les
quantifica. En canvi, la qualitativa s’interessa per l’experiència tal com la viu el
participant.
La investigació quantitativa es relaciona amb la recol·lecció i l’anàlisi de dades
de forma numèrica. Posa l’èmfasi en la quantificació i la generalització dels
resultats. Consisteix a recollir dades per avaluar models o hipòtesis
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preconcebuts. Per a la recollida de dades, els investigadors utilitzen
instruments empírics o estadístics, com escales, proves, enquestes o
qüestionaris.
La investigació qualitativa estudia fenòmens que no són quantificables. Més
que la generalització dels resultats, es proposa aconseguir profunditat en el
coneixement d’un tema, identificar la naturalesa complexa de la realitat i els
aspectes subjectius de l’experiència. Se centra en l’exploració intensiva d’uns
quants casos que es consideren aclaridors, dels quals els investigadors porten
registres narratius. Com que no genera dades quantitatives, no permet anàlisis
estadístiques. Les tècniques de recollida de dades més emprades són
l’observació, l’entrevista i els historials.
Tècniques bàsiques per obtenir dades aplicables:
• Tutories (PAT).
• Tutories col·lectives.
• Bústia de suggeriments.
• Qüestionaris de valoració dels continguts i metodologia de les
assignatures, per part dels alumnes.
• Qüestionari de valoració del professorat, per part dels alumnes.
• Qüestionari avaluador dels resultats pedagògics, de l’èxit de les
metodologies emprades, i dels suports infraestructurals del centre, per
part dels professors.
• Observació de classes per part dels caps de departament.
• Memòries de balanç i valoració sobre els resultats obtinguts en els
processos pedagògics i en l’assoliment de les competències per part
dels alumnes.
• Estadístiques sobre les taxes de graduació, abandonament, eficàcia,
rendiment.
• Estadístiques sobre qualificacions.
• Estadístiques sobre la satisfacció dels estudiants.
• Estadístiques sobre inserció laboral del centre.
• Enquestes sobre la satisfacció del exalumnes.
La periodicitat dels estudis corresponents en cada cas dependrà del tipus
d’anàlisi que es vulgui portar a terme. En alguns casos, estem parlant d’estudis
estadístics que tan sols poden tenir sentit a mitjà llarg termini, i en altres casos
estem parlant d’activitats de seguiment que es poden començar a activar des
de l’inici del primer curs i que poden oferir dades per a la millora i la reflexió des
del primer dia.
A continuació, afegim una fitxa tipus de satisfacció pedagògica de l’alumnat, en
aquest cas sobre professorat i assignatures en l’especialitat de Direcció
Escènica i Dramatúrgia:
GRUP Direcció Escènica i Dramatúrgia- La teva opinió compta!
Si us plau, dedica uns minuts a completar aquest qüestionari.
La informació que ens proporcionis ens ajudarà a millorar i a conèixer el teu grau de satisfacció.
(Les teves respostes seran tractades de forma confidencial.)
Valora les següents afirmacions segons el
teu grau d’acord.

1= completament en
desacord

2=
en
desacord

3=
correct
e
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Explica els objectius del curs de forma clara
Mostra entusiasme per la seva assignatura
Està al dia dels avanços/novetats i té els
coneixements especialitzats relacionats amb la
matèria específica que imparteix
Fa les classes amenes i al mateix temps
interessants pedagògicament
Incentiva als alumnes a participar
Respecta a tots els alumnes
Es sensible a les dificultats o necessitats dels
alumnes
Es receptiu i està obert a noves idees o propostes
Respecta la normativa de puntualitat i assistència
Ha respost a les expectatives que tenies de
l’assignatura
Consideres que has evolucionat en el decurs
d’aquesta assignatura
Consideres que el grup ha evolucionat en el decurs
d’aquestes sessions
T’agradaria tornar a fer classe amb aquest
professor

OBSERVACIONS:

Moltes gràcies per la teva col·laboració.

9.5.2 Mecanismes per a publicar la informació.
El centre està dotat dels mecanismes que li permeten fer pública la publicació
periòdica d’informació actualitzada, clara, objectiva, completa i veraç relativa a
les titulacions, als programes formatius i als sistemes de garantia de la qualitat
que ofereixen dades de domini públic.
Aquestes publicacions s’actualitzaran en línia (online) al web del centre i als
plafons informatius habilitats per tal efecte.
Entre les informacions públiques fonamentals que es publiquen cal tenir en
compte que s’inclouran:
• La guia de l’estudiant de renovació anual. (Calendari, normativa, etc.)
• Pla d’estudis.
• Pla docent de l’any acadèmic.
• Informació de les activitats complementàries del pla formatiu.
• Informació sobre els diferents departaments i els seus responsables.
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Hª Lit. Dramàtica 1
(nom prof.)

Espai. Significació
de l’espai
(nom prof.)

Tema, estr.formal i
recopilació mat.
(nom prof.)

LLeng. Musical 1
(nom prof.)

Monòleg i diàleg 1
(nom prof.)

Personatge i estr.
de personatge
(nom prof.)

Hª de les Arts de
l’espectacle 1
(nom prof.)

Escenificació i direcció
escènica
(nom prof.)

assignatura
i professor

• Informació relativa al professorat.
• Informació sobre tècniques i filosofia de treball del centre.
• Informació sobre cursos intensius i de reciclatge per alumnes,
exalumnes i pel professorat.
• Informació sobre els espais i serveis
• Informació sobre les proves d’accés.
• Informació sobre els avenços dels grups de treball.
• Informació rellevant de millores pedagògiques i/o infraestructurals.
• Informació pública sobre les resolucions de la Comissió de Qualitat.
Informació confidencial:
Per altra banda, el centre compta amb una eina de gestió pedagògica
(programa informàtic SoftAula) que ha estat redissenyat amb diversos
suplements de programació per adaptar les seves característiques estàndards
a les més específiques de funcionament del centre. Aquest programa permet
ordenar, emmagatzemar i classificar tota la informació acadèmica dels
estudiants. A través d’aquest programa Secretaria Acadèmica i Direcció poden
tenir accés a la informació sobre l’alumnat referent als grups acadèmics, a
l’historial de l’alumne al centre, als calendaris docents, als llistats d’assistència i
als llistats d’avaluacions. I el professor, per la seva banda, pot també avaluar,
controlar l’assistència, i els integrants del seus grups acadèmics.
Aquest programa només és de consulta interna. I cada professor tan sols té
accés als seus propis grups acadèmics mentre estan actius amb el seu propi
nom
d’usuari (login) i clau de pas (password).

10. CALENDARI D’IMPLANTACIÓ
10.1 Cronograma d’implantació de la titulació
EÒLIA es compromet a realitzar el model d’implantació del nou títol d’acord
amb el RD 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments artístics superiors.
Any d’inici de les activitats com a Centre autoritzat d’Ensenyaments artístics
superiors d’art dramàtic: 2012-2013. Places oferides: Primer curs Especialitat
Interpretació (24 places) i primer curs Especialitat Direcció Escènica i
Dramatúrgia (12 places).
Per resolució (R-771/2011) de la Direcció general de Centres Concertats i
Centres Privats de 29 de setembre de 2011 s’ha aprovat el projecte de centre
corresponent per impartir ensenyaments superiors de grau en Art Dramàtic en
les especialitats de Direcció Escènica i Dramatúrgia i Interpretació.
Aquesta autorització té l’abast temporal dels cursos acadèmics 2012-2013 i
2013-2014; temps en el qual Eòlia s’ha compromès a tenir acabades les obres
de
reforma i ampliació dels nous espais.
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Denominació Específica: EÒLIA ESAD.
Codi del Centre: 08068549.
Adreça principal: Carrer Casp, 82-84.
Municipi: Barcelona.
Codi Postal: 08010.
Comarca: Barcelonès.
Titular: Nova-Eòlia, S.L.
NIF: B-63538508.
Ensenyaments autoritzats: Superiors de Grau en art Dramàtic en les
especialitats següents:
-Direcció Escènica i Dramatúrgia.
-Interpretació.
Capacitat autoritzada del centre: 144 llocs escolars.
10.2 Títols que s’extingeixen per la implantació del corresponent títol i
procediment de reconeixement dels crèdits (antiga adaptació)
Per qualsevol tema relacionat amb l’extinció dels títols caldria citar l’ordre
ENS/257/2011, de 30 de setembre, de compleció dels ensenyaments artístics
superiors.
No obstant, en el cas d’Eòlia, com que es tracta de títols de nova creació no
provenen de l’extinció de cap altre títol oficial, per tant, no hi ha concepte
d’extinció associat a l’aprovació de les noves titulacions.
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