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C F P S TÈCNIQUES D'ACTUACIÓ TEATRAL
Inscripció a les proves
La inscripció a les proves quedarà oberta del 13 de maig al 9 de juny.
La inscripció es realitzarà de forma telemàtica al correu info@cees.cat.
Per tal de formalitzar la inscripció a les proves, cal presentar la
documentació següent:
— Fotocòpia DNI.
— Foto carnet.
— Títol de batxillerat o prova d'accés a grau superior.
— Sol·licitud d'inscripció.

Característiques de les proves
· Aquesta prova d’accés té com a objectiu identificar les capacitats
interpretatives dels aspirants, així com les capacitats actitudinals
necessàries per poder cursar els estudis amb aprofitament.
· Es valorarà la capacitat de joc, de comprensió i d’integració de les
indicacions de la comissió avaluadora, la capacitat d’acció/reacció, de
concentració i d’evolució en el procés de treball.
· Per a la superació de la prova d’accés es requerirà una qualificació
global igual o superior a cinc sobre deu.
— Es demana màxima puntualitat per tal de respectar els horaris de les
proves.
— Cal portar roba còmoda que permeti treballar.

Comissió avaluadora
President: Àngel Melgar
Secretaria: Marta Marco
Vocals: Marian Masolive, Pere Puig i Ernest Villegas
Criteris d'avaluació
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Continguts de la prova
1.- INTERPRETACIÓ: Monòleg
Escollir un monòleg o fragment d’un text dramàtic, d’una durada
aproximada de 5 minuts. Memoritzar-lo i presentar una proposta
escènica.En aquest exercici d’Interpretació es valorarà l’habilitat per
estructurar i comunicar la proposta; l’habilitat per relacionar-se amb
l’espai i l’habilitat per integrar el moviment, pensament i veu.
2.- EXPRESSIÓ ORAL: Cançó
Escollir una cançó o fragment d’una cançó. Es valorarà la regularitat en
la pulsació, l’habilitat d’entendre i crear estructures rítmiques, la
coordinació i la improvisació. L’oïda, l’afinació, l’entonació i la memòria
melòdica i rítmica. Aquesta prova té per objectiu comprovar les habilitats
tècniques relatives a la música i al cant. La qualitat de la veu (to, timbre,
intensitat i emissió lliure) i el nivell d’expressió oral.
3.-COS: Improvització
Executar una improvització a partir dels paràmetres que us donem a
continuació:
Estàs caminant tranquil.lament pel carrer o qualsevol espai exterior i
t’adones que hi ha algú que et segueix, comences a observar amb
precaució aquesta ombra. La persecució comença a fer-se evident i
intentes escapolir-te. La persecució va “in crescendo” fins arribar a la
desesperació. Fas tots els possibles per desfer-te’n i finalment quan
estàs a punt de ser enxampat, et despertes. Era un somni. Qualsevol
mitjà de transport, qualsevol amagatall, qualsevol esdeveniment... són
possibles durant la persecució.
Té per objectiu comprovar les habilitats tècniques relatives al moviment.
Es valoraran les qualitats físiques bàsiques de potència, força i
flexibilitat; la coordinació i el domini del moviment en relació al temps,
espai, pes i flux; l’expressivitat dramàtica del moviment.

CFPS

TÈCNIQUES D'ACTUACIÓ TEATRAL
Calendari de juliol
• 13 de maig al 9 de juny: Inscripcions a la prova d’accés.
• 10 de juny: Llista provisional d’admesos i exclosos a fer la prova.
• Del 10 al 12 de juny: Període de reclamacions (per correu electrònic).
• 15 de juny: Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos.
• 14 i 15 de juliol: Prova específica d’accés, per hora de convocatòria
personalitzada.
• 16 de juliol: Publicació de les qualificacions provisionals.
• 16 i 17 de juliol: Període de reclamacions. (per correu electrònic).
• 20 de juliol: Publicació de les qualificacions definitives.
• Del 20 al 24 de juliol: Matriculació.

Calendari de setembre
• De l’1 de juliol al 3 de setembre: Inscripcions a la prova específica
d’accés.
• 3 de setembre: Llista d’admesos i exclosos a fer la prova.
• 4 al 10 de setembre: Prova específica d’accés, per hora de
convocatòria personalitzada.
• 14 de setembre: Llista provisional de qualificacions.
• Del 14 al 15 de setembre: Període de reclamacions.
• 16 de setembre: Llista definitiva de qualificacions.
• El 17 de setembre: Inici del curs escolar.
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