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Adreçat a alumnes a partir de 18 anys amb un mínim d'experiència  i/o  formació 

(Curs Bàsic o similar), que vulguin aprofundir els seus coneixements en interpretació 

davant la càmera. 
     

Un curs pràctic online per apendre a jugar davant la càmera. Treballarem les bases que has de 
saber per iniciar-te com a actor/actriu en aquest mitjà, a partir d’escenes i materials que al 
final del curs gravarem en directe.  
  

 
 

Objectius: 
 

• Adquirir una tècnica d’interpretació davant la càmera. 
• Aprendre a activar els 5 sentits davant la càmera per aconseguir bons resultats. 
• Perfeccionar la teva tècnica actoral 
• Aprendre a actuar amb veritat i naturalitat 
• Descobrir quin és el teu perfil com a actor/actriu i què pots oferir 

 
A càrrec de: 

Actriu. Llicenciada en interpretació per l’Institut del Teatre de 
Barcelona. Anteriorment es forma a l’Estudi de Nancy Tuñón i 
Jordi Oliver. Com a actriu ha participat en obres com: Life -de cómo 

los árboles nos salvaron la vida- (Festival Grec ‘20 /Antic Teatre), 
Barcelona contra la paret  (Festival Grec ‘16, Fira Tàrrega ‘16, 
Temporada Alta ‘16, Antic Teatre i Teatro el Barrio), Els dies que 

vindran (Temporada Alta ’17), El mateix dia. La mateixa hora. El 

mateix lloc  (TNC) o Jo després de tu (Teatre Tantarantana), entre 
altres. 
Ha escrit i dirigit les obres: 16 francos con 29 céntimos (una 

biografía de Amparo Poch) i Fadwa. És fundadora de la companyia 
La Pùblica/Hui Basa amb la que ha treballat des de 2015. 
A la televisió l’hem pogut veure a La Riera (tv3) i a Mira lo que 

has hecho, sèrie de Berto Romero produïda per EL Terrat per a 
Movistar+. 

 

 
 
 
 

Curs quadrimestral: del 6 d’octubre al 23 de febrer.  

Dimecres, de 19.30 a 22 h.  
Preinscripció prèvia. Procés de selecció. 

Preu:  61 € / mes  


