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CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
EN TÈCNIQUES D’ACTUACIÓ TEATRAL

REQUISITS D’ACCÉS
Per poder cursar el CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral cal superar la prova d’accés pròpia
d’aquest CFGS i acreditar:
•
•

Tenir 18 anys (o complir-los durant aquest any)
Tenir el títol de Batxillerat (independentment de la modalitat cursada) o equivalent, o
bé complir un d’aquests requisits:
o Tenir el títol d’un altre CFGS.
o Haver superat el Curs d'accés a cicles formatius de grau superior (CAS) fent les
àrees de català, castellà, anglès i comentari de text (Història).
o Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
o Alumnat estranger: tenir el títol de Batxillerat homologat.

CALENDARI I HORARIS DE LA PROVA
Convocatòria de juny
Del 15 de maig al 5 de juny: inscripcions a la prova específica d’accés.
6 de juny: llista provisional d’admesos i exclosos a fer la prova.
Del 7 al 8 de juny: període de reclamacions, si s’escau.
9 de juny: llista definitiva d’admesos i exclosos a fer la prova.
26 de juny: prova específica d’accés. De 10 a 13 h.
3 de juliol: llista provisional de qualificacions.
Del 4 al 6 de juliol: període de reclamacions, si s’escau.
7 de juliol: llista definitiva de qualificacions.
Del 10 al 14 de juliol: matriculació.

Convocatòria de setembre
De l’1 al 4 de setembre: inscripcions a la prova específica d’accés.
5 de setembre: llista provisional d’admesos i exclosos a fer la prova.
Del 6 al 7 de setembre: període de reclamacions, si s’escau.
8 de setembre: llista definitiva d’admesos i exclosos a fer la prova.
12 de setembre: prova específica d’accés. De 10 a 13 h.
18 de setembre: llista provisional de qualificacions.
Del 20 al 21 de setembre: període de reclamacions, si s’escau.
22 de setembre: llista definitiva de qualificacions.
Del 25 al 29 de setembre: matriculació.
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CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
EN TÈCNIQUES D’ACTUACIÓ TEATRAL

INSCRIPCIÓ A LA PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS
Normativa de referència
RESOLUCIÓ ENS/250/2017, de 9 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d'accés
al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en
tècniques d'actuació teatral, corresponent al curs 2017-2018. DOGC 7313 – 21.2.2017

Documentació
La inscripció a la prova específica es realitzarà a la secretaria del Centre de formació teatral
El Galliner. Per tal de formalitzar-ne la inscripció, cal presentar la documentació següent:
•
•
•
•
•

Formulari d’inscripció complimentat.
Fotocòpia del DNI (o passaport o NIE).
Foto de carnet.
Títol de batxillerat o document acreditatiu (En el cas d’estar cursant 2n de Batxillerat
portar el document conforme s’està estudiant).
Pagament de la taxa d'inscripció a les proves d’accés (40 €).

Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques,
psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tingui el reconeixement oficial de la
situació de discapacitat, poden sol·licitar per escrit al centre els recursos addicionals
necessaris per desenvolupar la prova d’accés (mitjançant la documentació específica), abans
del 5 de juny. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya determina, si
escau, les mesures o recursos addicional, i n’informa la persona interessada i a la comissió
avaluadora corresponent.
Per a més informació, no dubteu a consultar-nos per telèfon (972 20 58 84) o per correu
electrònic (secretaria@elgalliner.cat) .

NOMBRE DE PLACES OFERTADES
18 places.

COMISSIÓ AVALUADORA
La Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa nomena les comissions
avaluadores necessàries per al desenvolupament de les proves, que en el cas del Centre de
formació teatral El Galliner està formada per: President: Josep M. Garcia; Secretari: Isidre
Hernández; Vocal 1: Mireia Vallès; Vocal 2: Marta Montiel; Vocal 3: Ferran Joanmiquel.

· C. Dr. Gaspar Casal, 5 (Casa de Cultura de Girona) 17001 · Tel. 972 20 58 84 · elgalliner@elgalliner.cat · www.elgalliner.cat ·

4

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
EN TÈCNIQUES D’ACTUACIÓ TEATRAL
CARACTERÍSTIQUES, CONTINGUTS I QUALIFICACIÓ DE LA PROVA
ESPECÍFICA
Característiques
L'objectiu de la prova d'accés és comprovar les aptituds de la persona aspirant per accedir
als ensenyaments en Tècniques d’Actuació Teatral. Es divideix en dues parts:
Exercici individual: l'aspirant ha de memoritzar un monòleg, que se li lliurarà en el centre el
dia de la inscripció, i aprendre-se'l de memòria per tal de presentar-lo el dia de la prova.
Exercici de grup: es treballarà en grup exercicis físics i de moviment, exercicis de veu i
d’improvisacions proposats per la comissió avaluadora en el mateix moment de l’exercici.
Observacions:
- 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”, sol·licitud .
El model està disponible al web del Departament d'Ensenyament (Direcció General d'Atenció
a la Família i Comunitat Educativa), dins del període d'inscripció a la prova. A la sol·licitud,
signada per la persona aspirant, o pel pare, la mare o la persona tutora legal, si és menor
d'edat. Requisits i documentació al punt 4 del Decret per a les proves d’accés.

Objectiu, continguts i lloc de realització de la prova
Objectiu
Comprovar les aptituds físiques, vocals i interpretatives dels aspirants.
Continguts
Els continguts que es valoraran específicament en aquestes proves són els següents:
− Interpretació
− Cos: expressió corporal
− Veu: expressió vocal
− Treball i adaptació al grup
Ho farem a través de dos exercicis:
Exercici individual: l'aspirant haurà de portar una proposta del monòleg lliurat en el moment
de la inscripció i presentar-la davant de la comissió avaluadora. Haurà de seguir les
indicacions del tribunal, que li farà propostes al voltant de la presentació.
Exercici de grup: els aspirants participaran en una classe dirigida de Cos, Veu i Interpretació.
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CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
EN TÈCNIQUES D’ACTUACIÓ TEATRAL
- Activitat 1: Taula d’escalfament corporal i moviment per parelles.
- Activitat 2: Taula d’escalfament de la veu i lectura i expressió d’un text líric.
- Activitat 3: Treball d’improvisació en grup.
Lloc de realització de la prova
La prova tindrà lloc a les aules del Centre de formació teatral El Galliner.

Criteris d’avaluació i qualificació
Es valoraran els aspectes següents:
EXERCICI I CRITERIS D’AVALUACIÓ
Exercici individual
- expressivitat dramàtica
- capacitat de resposta a les indicacions
- coherència amb la proposta
- capacitat d’improvisació
Exercici de grup, activitat 1
Aptituds físiques:
- col·locació i consciència corporal
- col·locació en l’espai físic
- coordinació i precisió en els moviments
- capacitat de resposta a les indicacions
- capacitat d’incorporació de les correccions
Exercici de grup, activitat 2
Aptituds vocals:
- correcció en la dicció
- entonació en coherència amb el text/proposta
- afinació, ritme i expressió
- capacitat d’innovació en la presentació
Exercici de grup, activitat 3
- expressivitat dramàtica
- capacitat de resposta a les indicacions
- coherència amb la proposta
- capacitat d’improvisació
- capacitat de joc dramàtic
- respecte i capacitat d’integrar-se al grup

PONDERACIÓ
30%

30%

30%

10%

Cal una qualificació mínima global de 5 punts per a superar les proves.

ADMISSIÓ al CFGS
El fet d’haver superat la prova específica no suposa l’obtenció de plaça escolar. 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 fins a esgotar les places oferides (18). En cas
d'empat, les places s'adjudiquen per sorteig.
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CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
EN TÈCNIQUES D’ACTUACIÓ TEATRAL
En el cas que la demanda de places sigui superior a l’oferta, tenen prioritat les persones que
han superat les proves d’accés en el centre.
L’Escola comunicarà els resultats als aspirants via correu electrònic.
El Galliner expedeix un certificat acreditatiu de la superació de la prova d’accés. Aquest
document té validesa, pel curs acadèmic següent, en qualsevol dels centres que imparteixen
aquest CFGS.
Per completar la tramitació només cal abonar l’import de la matrícula en el termini indicat.
Què puc fer si no estic d’acord amb els resultats? Els aspirants poden presentar una
reclamació per escrit a la secretaria acadèmica del centre durant els dos dies hàbils següents
al de la publicació de les qualificacions provisionals. L’endemà del darrer dia del termini de
presentació de les reclamacions, la comissió avaluadora es reuneix, examina les
reclamacions, i les resol. Contra les qualificacions definitives, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant la Direcció General d’Atenció a la Família i
Comunitat Educativa, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació. L’escrit
d’interposició s’ha de presentar al centre on es fa la prova. La mateixa Direcció General resol
l’expedient i n’informa la persona interessada.

MATRICULACIÓ
1a convocatòria (juny)
Publicació de la llista provisional de qualificacions: 3 de juliol, a la cartellera del Centre de
formació teatral El Galliner. Es comunicaran els resultats als aspirants per correu electrònic.
Publicació de la llista definitiva de qualificacions: 7 de juliol, a la cartellera del Centre de
formació teatral El Galliner. Es comunicaran els resultats als aspirants per correu electrònic.
Un cop superada la prova d’accés, l’estudiant es podrà matricular al centre del 10 al 14 de
juliol. En el moment de la matrícula cal portar la documentació (o resguard) que acrediti el
requisit acadèmic.

2a convocatòria (setembre)
Publicació de la llista provisional de qualificacions: 18 de setembre, a la cartellera del
Centre de formació teatral El Galliner. Es comunicaran els resultats als aspirants per correu
electrònic.
Publicació de la llista definitiva de qualificacions: 22 de setembre, a la cartellera del Centre
de formació teatral El Galliner. Es comunicaran els resultats als aspirants per correu
electrònic.
Un cop superada la prova d’accés, l’estudiant es podrà matricular al centre del 25 al 29 de
setembre. En el moment de la matrícula cal portar la documentació (o resguard) que acrediti
el requisit acadèmic.
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