PROVES D’ACCÉS:
Cicle formatiu de grau superior en tècniques d’actuació teatral

•

Data i horari de les proves

Les proves d'accés al CFGS Tècniques d'Actuació Teatral es portaran a terme el divendres
13 de setembre del 2019, en un horari que es determinarà un cop s’hagi finalitzat el període
d’inscripció i que es comunicarà oportunament als aspirants.
•

Inscripció a les proves

La inscripció a les proves quedarà oberta del 9 de juliol al 5 de setembre i es
realitzarà a la secretaria del Col·legi de Teatre, també es pot realitzar la inscripció
telemàticament al correu secre@coleteatre.com.
Per tal de formalitzar la inscripció a les proves, cal presentar la documentació següent:
− DNI i fotocòpia del DNI
− Foto carnet
− Títol de batxillerat o document acreditatiu
− Pagament de la taxa d'inscripció (50€)
− Sol·licitud d’inscripció.
Per a més informació, no dubteu a consultar-nos per telèfon 93 423 97 37 o per correu
electrònic secre@coleteatre.com
•

Nombre de places ofertades

34 places
•

Comissió avaluadora

La comissió avaluadora la consten les persones següents:
Presidenta:
Secretari:
Vocals:

•

Gisela Krenn Espinosa
Lluís Prat Ponsa
Xavier Ruano Perales
Pere Farran Morenilla
Jaume Sangrà Armengol

Característiques de les proves

Les proves d'accés es divideixen en dues parts:
a) Exercici individual: l'aspirant ha de triar un dels poemes que es proposen i aprendre-se'l
de memòria per tal de poder-hi treballar el dia de la prova. El poema es lliurarà en el moment
de fer la inscripció a les proves.
b) Exercici de grup: tots els aspirants participaran en una classe dirigida d'interpretació.

- Es demana màxima puntualitat per tal de respectar els horaris de les proves.

- Cal portar roba còmoda que permeti treballar.
- En cas que un aspirant tingui necessitats educatives especials i mereixi una atenció
específica durant el procés de les proves d’accés, caldrà que ho comuniqui en el moment de
la inscripció a les proves i que presenti la “Sol·licitud de suports tècnics o materials per a la
realització de les proves específiques d’accés a l’ensenyament professional de tècniques
d’actuació teatral, per a les persones amb necessitats específiques de suport”.
•

Continguts de les proves

Els continguts que es valoraran específicament en aquestes proves són els següents:
− Interpretació
− Cos: expressió corporal
− Veu: expressió vocal
− Treball i adaptació al grup
· Criteris d’avaluació i qualificació
Criteris d’avaluació
Aptituds interpretatives i adaptació al grup
Aptituds vocals
Aptituds físiques
•

Ponderació
40%
30%
30%

Admissió al CFGS

Per tal de determinar les persones admeses al CFGS, s'estableix el criteri d'ordre decreixent
de les puntuacions obtingudes a les proves d'accés i fins a esgotar les places ofertades. En
cas d'empat, les places s'adjudiquen per sorteig.

Calendari:
Convocatòria setembre:
•

Del 9 de juliol al 5 de setembre. Inscripció a les proves d’accés (del 9 de juliol al 2
d’agost i del 26 d’agost al 5 de setembre a secretaria del Col·legi de Teatre de Bcn de
10 a 14h i del 5 al 23 d’agost telemàticament al correu secre@coleteatre.com)

•

6 de setembre. Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos a la prova
d’accés

•

9 de setembre. Reclamacions

•

10 de setembre. Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos a la prova
d’accés

•

13 de setembre. Prova d’accés

•

13 de setembre (tarda). Publicació de la llista provisional de qualificacions

•

16 setembre. Reclamacions

•

17 setembre. Publicació de la llista definitiva de qualificacions i matriculació

•

Matriculació. Un cop superada la prova d’accés, l’estudiant es podrà matricular al centre a partir
del 17 de setembre

