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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 la part comuna de la prova d’accés (CAS) als Cicles de grau 

superior d’arts plàstiques i disseny, més la part específica. 
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 16 d’abril al 3 de juny: inscripcions a la prova específica d’accés. 
7 de juny: llista provisional d’admesos i exclosos a fer la prova. 

Del 8 al 10 de juny:  període de reclamacions, si s’escau. 

11 de juny: llista definitiva d’admesos i exclosos a fer la prova. 

28 de juny: prova específica d’accés. De 10 a 13 h. 

2 de juliol: llista provisional de qualificacions. 

Del 5 al 7 de juliol: període de reclamacions, si s’escau. 

9 de juliol: llista definitiva de qualificacions. 

Del 12 al 23 de juliol: matriculació. 
 

Convocatòria de setembre  
 

Del 10 de juliol a l’1 de setembre: inscripcions a la prova específica d’accés. 

2 de setembre: llista provisional d’admesos i exclosos a fer la prova. 

Del 3 al 7 de setembre:  període de reclamacions, si s’escau. 

8 de setembre: llista definitiva d’admesos i exclosos a fer la prova. 

9 de setembre: prova específica d’accés. De 10 a 13 h. 

14 de setembre: llista provisional de qualificacions. 

Del 15 al 17 de setembre: període de reclamacions, si s’escau. 

20 de setembre: llista definitiva de qualificacions. 

Del 21 al 24 de setembre: matriculació. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20264_homologacio_titols?category=254c193b-ca70-11e5-8c48-005056924a59&temesNom=Educaci%C3%B3+i+formaci%C3%B3
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INSCRIPCIÓ A LA PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS 
 

Normativa de referència 
 

RESOLUCIÓ EDU/476/2021, de 22 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 2021-2022. 
 

DECRET 85/2015, de 2 de juny, crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en 
tècniques d’actuació teatral i n’estableix el currículum. Aquest títol no té efectes acadèmics, 
sense perjudici que, d’acord amb la normativa vigent, pugui ser objecte de reconeixement o 
convalidació acadèmica. Tanmateix, si té en el territori de Catalunya, efectes professionals. 
 

Atès que l’article 9 del decret estableix que per accedir a aquests ensenyaments cal haver 
superat una prova específica d’accés, és necessari convocar la que correspon al curs 2020-
2021, per tal que les persones interessades puguin cursar-los. 
 
 

Documentació  
 

La inscripció a la prova específica es realitzarà a la secretaria del Centre de formació teatral 
El Galliner o per via telemàtica (correu electrònic - secretaria@elgalliner.cat o telèfon – 972 
20 58 84). Per tal de formalitzar-ne la inscripció, cal presentar o enviar 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 (45 €). Per transferència 

bancària, indicant NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE + PROVA CFGS al núm: ES30 0081 
0086 0600 0107 1512 (Banc de Sabadell). Enviar el comprovant del pagament a 
secretaria@elgalliner.cat  

 

Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, 
psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial de la 
situació de discapacitat, poden sol·licitar per escrit al centre on s'examinaran els recursos 
addicionals necessaris per desenvolupar la prova d'accés. 
 
La sol·licitud de recursos addicionals es presenta d'acord amb el model disponible a la pàgina 
web del Departament d'Educació, adreçada a la 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, s'ha 
d'adjuntar la documentació següent: 
 
a) Còpia de la sol·licitud d'inscripció a la prova. 
b) Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies que informi 

mailto:secretaria@elgalliner.cat
mailto:secretaria@elgalliner.cat
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del grau de discapacitat reconeguda, o certificat oficial mèdic. 
c) Si escau, certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les 
característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant. 
d) Si escau, dictamen d'escolarització del Departament d'Educació amb el detall de les 
adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu. 
 
El Departament d'Educació determina, si escau, les mesures o recursos addicionals, i 
n'informa la persona interessada i la comissió avaluadora corresponent. 
 
La persona interessada pot presentar una reclamació contra les mesures o recursos 
addicionals adoptats, en el termini de tres dies a partir de la notificació. 
 

Per a més informació, no dubteu a consultar-nos per correu electrònic  
(secretaria@elgalliner.cat) o bé per telèfon al 972 20 58 84, dilluns, dimarts i divendres de 
12h a 19h, i dimecres i dijous de 9h a 13h i de 16h a 19h. 
 
 

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: Isidre Hernández;  Secretària: Alba 
Garcia; Vocal 1: Mireia Vallès; Vocal 2: Marta Montiel; Vocal 3: Neus Elfa. 
 
 

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.  
 

Les proves d’accés consten d’un exercici individual de veu, cos i interpretació. L’aspirant ha 
de memoritzar: 
 

- Un dels tres monòlegs a triar (noia o noi). 
- Un dels tres poemes a triar. 

 

A més, ha de preparar-se una proposta interpretativa pel monòleg per tal de poder-hi 
treballar el dia de la prova. 
 

Trobareu aquest material en el següent ENLLAÇ. 
 

mailto:secretaria@elgalliner.cat
https://drive.google.com/drive/folders/165l45-QSFXwBigrg6O5uXCOc3YZj8dZl?usp=sharing
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Advertència: us informem que els vestidors no estaran operatius i que haureu de venir 
adequadament vestits de casa. El centre no us podrà facilitar cap material per a les vostres 
propostes. Porteu tot allò que necessiteu (ni que sigui un bolígraf). 
 

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 (monòleg) 

 Cos: expressió corporal 

 Veu: expressió vocal (poema) 
 

Ho farem a través de dos exercicis: 
 

Exercici monòleg: 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 Veu i Cos: l’aspirant participarà en una classe dirigida de Cos i Veu (on dirà el 

poema). 
 

Lloc de realització de la prova 

La prova tindrà lloc a les aules del Centre de formació teatral El Galliner.  
 
 

 

 

 

 

 
 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prova-FP-GS-6949?category=7445de6a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Educaci%C3%B3+i+formaci%C3%B3&moda=1
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Criteris d’avaluació i qualificació 
 

Es valoraran els aspectes següents: 
 

EXERCICI I CRITERIS D’AVALUACIÓ PONDERACIÓ 

Aptituds interpretatives 40% 

Aptituds físiques 30% 

Aptituds vocals 30% 
 

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. 
 

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 (35€) 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. 
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Convocatòria de juny 
  
Del 16 d’abril al 3 de juny: inscripcions a la prova específica d’accés. 
7 de juny: llista provisional d’admesos i exclosos a fer la prova. 

Del 8 al 10 de juny:  període de reclamacions, si s’escau. 

11 de juny: llista definitiva d’admesos i exclosos a fer la prova. 

28 de juny: prova específica d’accés. De 10 a 13 h. 

2 de juliol: llista provisional de qualificacions. 

Del 5 al 7 de juliol: període de reclamacions, si s’escau. 

9 de juliol: llista definitiva de qualificacions. 

Del 12 al 23 de juliol: matriculació. 
 

Convocatòria de setembre  
 

Del 10 de juliol a l’1 de setembre: inscripcions a la prova específica d’accés. 

2 de setembre: llista provisional d’admesos i exclosos a fer la prova. 

Del 3 al 7 de setembre:  període de reclamacions, si s’escau. 

8 de setembre: llista definitiva d’admesos i exclosos a fer la prova. 

9 de setembre: prova específica d’accés. De 10 a 13 h. 

14 de setembre: llista provisional de qualificacions. 

Del 15 al 17 de setembre: període de reclamacions, si s’escau. 

20 de setembre: llista definitiva de qualificacions. 

Del 21 al 24 de setembre: matriculació. 

 


