
Descripció

Aquests estudis capaciten per aplicar les tècniques
d'interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en
mitjans audiovisuals, per fer tasques de dinamització
basades en l'actuació i per preparar en tècniques
d'expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i
de seguretat.

Tenen una durada de 2.000 hores.

Continguts

Tècniques d'Interpretació (462 hores)•

Tècniques de Moviment (330 hores)•

Tècniques de Veu i Cant (330 hores)•

Entrenament en Activitats Comunicatives (33 hores)•

Activitats de Dinamització (33 hores)•

Formació i Orientació Laboral (66 hores)•

Projecte Integrat (66 hores)•

Pràctiques en Empreses, Estudis o Tallers (166 hores)•

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5
"Currículum".

Accés

Per accedir a aquest cicle cal tenir el títol de batxillerat o un
d'equivalent,  o haver superat la prova d'accés als cicles
formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny.

En qualsevol cas, cal superar una prova específica d'accés,
que permet a l'aspirant demostrar les aptituds necessàries
per cursar aquest ensenyament. La superació d'aquesta
prova tindrà validesa durant el curs acadèmic corresponent
a l'any en què es faci la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud d'admissió i
presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en
primer lloc. 

Quan el nombre de sol·licituds en un centre és superior a

l'oferta, s'ordenen segons els criteris següents:

la qualificació de la prova d'accés,•

la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dóna

dret a l'exempció de la prova d'accés) i

•

la qualificació de la part específica de la prova.•

Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara
tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número
de desempat que s'obté per sorteig.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del
Departament d'Educació són:

per curs: 360 euros•

per crèdit: 65 euros•

per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65

euros

•

per la compleció, per crèdit: 20 euros•

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions
generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre
corresponent.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica
superior als efectes professionals.

Aquest títol no té efectes acadèmics.

Aquest títol té, en el territori de Catalunya, efectes
professionals.

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món
laboral com a:

professional autònom o autònoma o per aplicar les

tècniques d'interpretació, de moviment i vocals per actuar

en viu o en mitjans audiovisuals,

•

fer tasques de dinamització basades en l'actuació, i•

per preparar en tècniques d'expressió i comunicació. •
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http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=695404&language=ca_ES
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/teatre/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/arts-esceniques/inici/


Normativa

Decret 85/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de

la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques

d'actuació teatral, i se n'estableix el currículum (DOGC

núm. 6886, de 5.6.2015)

•
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Bages

Manresa

Escola d'Arts Escèniques de Manresa
- EAE Manresa (08076388)
pg. Pere III, 35
08242 Manresa
Tel. null
Centre: privat
Horari: diürn

Baix Llobregat

Esparreguera

Institut El Castell (08053285)
c. Barcelona, 91
08292 Esparreguera
Tel. 937777640
Centre: públic
Horari: diürn

Barcelonès

Badalona

Institut Eugeni d'Ors (08001443)
av. Maresme, 192-212
08918 Badalona
Tel. 933875866
Centre: públic
Horari: diürn

Barcelona

Institut de Tècniques Audiovisuals i
de l'Espectacle de BCN (08078403)
c. dels Almogàvers, 131
08018 Barcelona
Tel. null
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Actua! Studio (08077216)
c. Londres, 9, baixos
08029 Barcelona
Tel. null
Centre: privat
Horari: diürn

Centre de Teatre de Barcelona - CTB
(08075025)
av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13
08038 Barcelona
Tel. null
Centre: privat
Horari: diürn

Escola de Dansa Coco Comin
(08055324)
c. Francesc Carbonell, 34, baixos 2-3
08034 Barcelona
Tel. 932051708
Centre: privat

Horari: diürn

El Timbal, Centre de formació i
creació escènica (08075037)
c. Roger de Flor, 85
08013 Barcelona
Tel. null
Centre: privat
Horari: diürn

LAZZIGAGS - Escola d'arts
escèniques (08075785)
c. Vallespir, 32
08014 Barcelona
Tel. null
Centre: privat
Horari: diürn

Gironès

Girona

Centre de formació teatral El Galliner
de Girona (17010621)
c. Dr. Gaspar Casal, 5
17001 Girona
Tel. null
Centre: privat
Horari: diürn

Maresme

Canet de Mar

Institut Lluís Domènech i Montaner
(08045641)
c. Francesc Cambó, 2
08360 Canet de Mar
Tel. 937954763
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Segrià

Lleida

Escola d'Art Aula Municipal de Teatre
(25010243)
c. Roca Labrador, s/n
25003 Lleida
Tel. 973268318
Centre: públic
Horari: diürn

Tarragonès

Tarragona

Institut Antoni de Martí i Franquès
(43003641)
c. Enric d'Ossó, 3
43005 Tarragona
Tel. 977240214
Centre: públic
Horari: diürn

Vallès Oriental

Granollers

Arsènic (08075736)
av. Prat de la Riba, 77
08401 Granollers
Tel. null
Centre: privat
Horari: diürn
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