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A C T A 
 
 

Corresponent a la sessió de la Junta de Govern de 
l’Organisme Autònom “Institut del Teatre” 

 
 
 
Data:  14 de març de 2018 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  12:00 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  12:45 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra, 3a planta 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
Presidenta: 

Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès 
 
 
Vicepresident: 

Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
 
 
Vocals: 

Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
Sr. Josep Altayó i Morral 
Sr. Xavier Forcadell i Esteller 
Sra. Magdalena Puyo Bové, Directora General de l’Institut del Teatre 
Sr. Jordi Roig Viñals, Gerent de l’Institut del Teatre 

 
 
Interventora delegada: 
 Sra. Maria José Villarrubia Geriz 
 
 
Delegat de Secretaria a la Junta: 

Sr. Francesc Bartoll Huerta 
 
 
Altres Assistents: 
 Sra. Marta Farrés Falgueras (Assessora PSC) 
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S’excusen: 

Il·lma. Sra. Ana del Frago Barés 
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
 
 

 
La següent sessió versarà sobre l’examen i debat dels assumptes que conformen 
l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
 

1. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 14 de febrer 
de 2018. 
 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 55 al 248 
de l’any 2018. 
 

3. Ratificar les resolucions de la Presidència: Sense assumptes. 
 

4. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga de l’”Acord marc per a la selecció d’un màxim de tres (3) 
empreses per a la prestació de serveis d’agència de viatges”. Procediment obert. Pluralitat de criteris.  
 

5. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació del contracte del servei de “Neteja i planxat del vestuari del qual 
l’Institut del Teatre disposa en servei de préstec a la seu de Barcelona”. Procediment obert. Pluralitat de 
criteris. 
 

6. Dictamen que proposa aprovar la incoació de l’expedient informatiu amb tràmit d’audiència a l’empresa 
adjudicatària del contracte relatiu al LOT 1 del “Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les 
dependències de l’Institut del Teatre, de la seu de Barcelona i del Centre Territorial del Vallès (Terrassa)”.  
 

7. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i el Teatre Nacional 
de Catalunya (TNC). 
 

8. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Fundació 
Tablao Flamenco Cordobés de Barcelona.  
 

9. Dictamen que proposa aprovar l’oferta de places de les escoles de l’Institut del Teatre (ESAD, CSD, 
EESA/CPD i ESTAE) per al curs acadèmic 2018-2019. 
 
 

10. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic  del “Postgrau de les Arts Escèniques i Educació” per al 
curs acadèmic 2018-2019 de l’Institut del Teatre.  
 

11. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic  del  curs “Escenotècnia: Processos de treball per a la 
sonorització d’espectacles en viu” de l’Institut del Teatre.  
 

12. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria de les Beques per a Projectes d’Arts Escèniques Aplicades 
dels estudiants i graduats/-es de l'Institut del Teatre per a l'any 2018.  
 

13. Dictamen que proposa aprovar el procediment per a l’admissió als ensenyaments de Tècniques de les Arts 
de l’Espectacle de l’Institut del Teatre per al curs 2018-2019 i dels criteris per a l’avaluació dels/de les 
preinscrits/-es als estudis de tècniques de les arts de l’espectacle.  
 

14. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria de les Beques per a la formació i el perfeccionament dels/les 
graduats/-des de l’Institut del Teatre per a l’any  2018 (Beques de Perfeccionament).  
 

15. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, del 
Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2018.  
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16. Dictamen que proposa aprovar la modificació del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre, referit a 

les diverses escoles i centres, per al curs acadèmic 2017-2018 (2a modificació).  
 

17. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a l’acceptació de la donació del  “Fons documental de l’Elena 
Castelar Garriga”. 
 

18. Dictamen que proposa autoritzar les accions a desenvolupar durant l’exercici 2018 del “Projecte de Recerca 
sobre les Arts Escèniques Catalanes” (PRAEC) de l’Institut del Teatre.  
 

19. Dictamen que proposa informar favorablement i sotmetre a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona la 
proposta d’aprovació de la rectificació de l’inventari de l’Organisme Autònom Institut del Teatre a 31 de 
desembre de 2017.  
 

20. Dictamen que proposa aprovar l’adscripció territorial dels ensenyaments de l’Institut del Teatre. 
 

21. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 

a. Proposta de liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2017 de l’Organisme Autònom 
“Institut del Teatre”. 

b. Memòria de gestió de l’exercici 2017. 
c. Altres informacions 

 
22. Precs i preguntes 

 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
La Presidenta dóna la benvinguda als assistents i, tot seguit, s’inicia el 
desenvolupament dels punts que conformen l’ordre del dia fixat per avui. 
 
 
 
1. Lectura i aprovació en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió ordinària 

celebrada el dia 14 de febrer de 2018.  
 
En haver-se posat a disposició dels membres de la Junta de Govern una còpia de 
l’acta de la sessió anterior de data 14 de febrer de 2018 amb la convocatòria de la 
sessió, es dóna per llegida i se sotmet a la consideració dels presents per a la seva 
aprovació. 
 
La Presidenta demana si hi ha alguna objecció i, en no manifestar-se’n cap ni emetre’s 
vots en contra, l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 14 de febrer 
de 2018 s’aprova per unanimitat amb el vot favorable de tots els presents. 
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2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans 
unipersonals: Decrets del número 55 al 248 de l’any 2018. 

 
A indicació de la Presidenta, el Gerent, Sr. Roig, es remet al llistat lliurat als membres 
de la Junta de Govern, conjuntament amb la convocatòria, relatiu a la relació de tots 
els decrets dictats des de la darrera sessió de la Junta de Govern, que són els 
registrats amb els números 55 al 248 de l’any 2018. 
 
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
 
 
 
3. Ratificar les següents resolucions de la Presidència.  
 
No hi ha cap assumpte en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
 
4. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga de l’Acord marc per a la selecció 

d’un màxim de tres (3) empreses per a la prestació de serveis d’agència de 
viatges”. Procediment obert. Pluralitat de criteris.  

 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a la pròrroga d’un contracte de serveis.  
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 26 d’abril de 2016 es va 
adjudicar la contractació no harmonitzada relativa a l’“Acord marc per a la selecció d’un 
màxim de tres empreses per a la prestació de serveis d’agència de viatges”, per un 
pressupost biennal màxim de licitació de 156.000,00 € IVA exclòs, més 32.760,00 € 
corresponent a l’IVA, a les empreses següents: VIAJES BARCELÓ SL, VIAJES ALEMANY SA, 
VIAJES CORTE INGLÉS SA. 
 
L’inici dels contractes va ser l’1 de juliol de 2016, i el contracte tindrà una durada de dos 
anys, prorrogable de forma expressa i de mutu acord, sense que la durada de la seva vigència 
incloses les pròrrogues pugui excedir de quatre anys. 
 
Les empreses VIAJES CORTE INGLÉS SA, VIAJES ALEMANY SA i VIAJES BARCELÓ SL  
han manifestat la seva conformitat mitjançant document de data 22 de gener de 2018, 23 de 
gener de 2018 i 23 de gener de 2018, respectivament. 
 
En conseqüència, es proposa aprovar la pròrroga de l’“Acord marc des de l’1 de juliol de 2018 
fins al 30 de juny de 2020, d’acord amb les seves ofertes: 
 

• Primer: VIAJES BARCELÓ SL amb NIF B-07012107 
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1) Proposta econòmica: 
 

- Càrrecs per emissió de bitllets de transport i anul·lació de servei  
     
Serveis Import (IVA 

exclòs) 
Càrrec per emissió de 
bitllets aeris 

Bitllets per a 
Espanya 

 
2,48€ 

Bitllets per a 
Europa 3,50€ 

Bitllets 
intercontinentals 

3,50€ 

 
Càrrec per emissió de bitllets de tren (referit 
al trajecte) 
 

1.00€ 

Càrrec per anul·lació de servei 
 

0.00€ 

 
- Percentatge de bonificació sobre els serveis que l’Institut del Teatre 
demani a l’agència de viatges (exceptuant els bitllets aeris i de tren) 

 
- Percentatge per al tram de facturació superior a 60.000 € ........5.51......... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 30.001 € a 60.000 € ...3.51........ % 
- Percentatge per al tram de facturació de 0 € a 30.000 € ...........2.51......... % 

 
 * El percentatge serà sobre la facturació total anual, IVA exclòs. 

 
 
2) Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per a l’atenció a emergències derivades 
del viatge 

 
    Sí ofereix el servei                   No ofereix el servei 
 

• Segon: VIAJES ALEMANY SA amb NIF A-08227589   
 

1) Proposta econòmica: 
 

- Càrrecs per emissió de bitllets de transport i anul·lació de servei 
         

Serveis Import (IVA 
exclòs) 

Càrrec per emissió de 
bitllets aeris 

Bitllets per a 
Espanya 

 
3.90€ 

Bitllets per a 
Europa 

4,90€ 

Bitllets 
intercontinentals 

11,90€ 

 2,30€ 
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Càrrec per emissió de bitllets de tren (referit 
al trajecte) 
 
Càrrec per anul·lació de servei 
 

0.00€ 

 
- Percentatge de bonificació sobre els serveis que l’Institut del Teatre 
demani a l’agència de viatges (exceptuant els bitllets aeris i de tren) 

 
- Percentatge per al tram de facturació superior a 60.000 € .....3,00....... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 30.001 € a 60.000 € ....2,00.. % 
- Percentatge per al tram de facturació de 0 € a 30.000 € ........1,50....... % 

 
 * El percentatge serà sobre la facturació total anual, IVA exclòs. 

 
2) Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per a l’atenció a emergències derivades 
del viatge 

 
    Sí ofereix el servei                   No ofereix el servei 
 

 
• Tercer: VIAJES CORTE INGLÉS SA amb NIF A-28229813 

 
1) Proposta econòmica: 
 

- Càrrecs per emissió de bitllets de transport i anul·lació de servei             
         

Serveis Import (IVA 
exclòs) 

Càrrec per emissió de 
bitllets aeris 

Bitllets per a 
Espanya 

3.31€ 

Bitllets per a 
Europa 

4,00€ 

Bitllets 
intercontinentals 

65,00€ 

 
Càrrec per emissió de bitllets de tren (referit 
al trajecte) 
 

1.65€ 

Càrrec per anul·lació de servei 
 

0.00€ 

 
- Percentatge de bonificació sobre els serveis que l’Institut del Teatre 
demani a l’agència de viatges (exceptuant els bitllets aeris i de tren) 

 
- Percentatge per al tram de facturació superior a 60.000 € ........0,00......... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 30.001 € a 60.000 € .....0,00...... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 0 € a 30.000 € ...........0,00......... % 

 
 * El percentatge serà sobre la facturació total anual, IVA exclòs. 
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2) Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per a l’atenció a emergències derivades 
del viatge 

 
    Sí ofereix el servei                   No ofereix el servei 
 
L’aplicació de la despesa tindrà la distribució pressupostària per exercicis següent: 
 

Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 47.190,00€ 
2019 94.380,00€ 
2020 47.190,00€ 

 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre,  adoptat en sessió ordinària de data 26 d’abril de 
2016 (núm. registre 64/2016),  es va adjudicar la contractació no harmonitzada relativa a l’“Acord marc per 
a la selecció d’un màxim de tres (3) empreses per a la prestació de serveis d’agència de viatges”, per un 
pressupost biennal màxim de licitació de CENT CINQUANTA-SIS MIL EUROS (156.000,00€) IVA exclòs, 
més TRENTA-DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS (32.760,00 €) euros, a les empreses següents, 
d’acord amb les seves ofertes: 
 

• Primer: VIAJES BARCELÓ SL amb NIF B-07012107 
 
1) Proposta econòmica: 
 

- Càrrecs per emissió de bitllets de transport i anul·lació de servei  
     
Serveis Import (IVA 

exclòs) 
Càrrec per emissió de 
bitllets aeris 

Bitllets per a 
Espanya 

 
2,48€ 

Bitllets per a 
Europa 3,50€ 

Bitllets 
intercontinentals 3,50€ 

Càrrec per emissió de bitllets de tren (referit al 
trajecte) 

1.00€ 

Càrrec per anul·lació de servei 
 0.00€ 

 
- Percentatge de bonificació sobre els serveis que l’Institut del Teatre demani a 
l’agència de viatges (exceptuant els bitllets aeris i de tren) 

 
- Percentatge per al tram de facturació superior a 60.000 € ........5.51......... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 30.001 € a 60.000 € ...3.51........ % 
- Percentatge per al tram de facturació de 0 € a 30.000 € ...........2.51......... % 

 
 * El percentatge serà sobre la facturació total anual, IVA exclòs. 
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2) Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per a l’atenció a emergències derivades del 
viatge 

 
    Sí ofereix el servei                   No ofereix el servei 
 

• Segon: VIAJES ALEMANY SA amb NIF A-08227589   
 

1) Proposta econòmica: 
 

- Càrrecs per emissió de bitllets de transport i anul·lació de servei 
         

Serveis Import (IVA 
exclòs) 

Càrrec per emissió de 
bitllets aeris 

Bitllets per a 
Espanya 

 
3.90€ 

Bitllets per a 
Europa 4,90€ 

Bitllets 
intercontinentals 

11,90€ 

 
Càrrec per emissió de bitllets de tren (referit al 
trajecte) 
 

2,30€ 

Càrrec per anul·lació de servei 
 0.00€ 

 
- Percentatge de bonificació sobre els serveis que l’Institut del Teatre demani a 
l’agència de viatges (exceptuant els bitllets aeris i de tren) 

 
- Percentatge per al tram de facturació superior a 60.000 € .....3,00....... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 30.001 € a 60.000 € ....2,00.. % 
- Percentatge per al tram de facturació de 0 € a 30.000 € ........1,50....... % 

 
 * El percentatge serà sobre la facturació total anual, IVA exclòs. 

 
2) Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per a l’atenció a emergències derivades del 
viatge 

 
    Sí ofereix el servei                   No ofereix el servei 
 

 
• Tercer: VIAJES CORTE INGLÉS SA amb NIF A-28229813 

 
1) Proposta econòmica: 
 

- Càrrecs per emissió de bitllets de transport i anul·lació de servei             
  

    
Serveis Import (IVA 

exclòs) 
Càrrec per emissió de 
bitllets aeris 

Bitllets per a 
Espanya 3.31€ 

Bitllets per a 
Europa 4,00€ 
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Serveis Import (IVA 
exclòs) 

Bitllets 
intercontinentals 

65,00€ 

 
Càrrec per emissió de bitllets de tren (referit al 
trajecte) 
 

1.65€ 

Càrrec per anul·lació de servei 
 0.00€ 

 
- Percentatge de bonificació sobre els serveis que l’Institut del Teatre demani a 
l’agència de viatges (exceptuant els bitllets aeris i de tren) 

 
- Percentatge per al tram de facturació superior a 60.000 € ........0,00......... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 30.001 € a 60.000 € .....0,00...... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 0 € a 30.000 € ...........0,00......... % 

 
 * El percentatge serà sobre la facturació total anual, IVA exclòs. 

 
2) Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per a l’atenció a emergències derivades del 
viatge 

 
    Sí ofereix el servei                   No ofereix el servei 
 
Vist que l’inici dels contractes amb les empreses VIAJES CORTE INGLÉS SA, VIAJES ALEMANY SA i 
VIAJES BARCELÓ SL va ser l’1 de juliol de 2016. 
 
Vist que la clàusula 1.5 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació de 
referència estableix que el contracte tindrà una durada de dos anys, prorrogable de forma expressa i de 
mutu acord, sense que la durada de la seva vigència incloses les pròrrogues pugui excedir de quatre (4) 
anys. 
 
Atès que l’Institut del Teatre ha proposat la pròrroga de l’esmentat Acord Marc amb les empreses VIAJES 
CORTE INGLÉS SA, VIAJES ALEMANY SA i VIAJES BARCELÓ SL i aquestes ha manifestat la seva 
conformitat mitjançant document de conformitat de data 22 de gener de 2018, 23 de gener de 2018 i 23 
de gener de 2018, respectivament. 
 
Vist l’article 12.a2. dels vigents estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta de 
Govern per aprovar i adjudicar els expedients de contractació de serveis d’import superior a 60.101,00 €. 
 
En virtut de tot això, a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ l'informe favorable de la 
Intervenció General, s’eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR la pròrroga de l’“Acord marc per a la selecció d’un màxim de tres (3) empreses per a 
la prestació de serveis d’agència de viatges”, des de l’1 de juliol de 2018 fins al 30 de juny de 2020, 
adjudicats a les empreses VIAJES CORTE INGLÉS SA, VIAJES ALEMANY SA i VIAJES BARCELÓ SL, 
per un pressupost biennal màxim de licitació de CENT CINQUANTA-SIS MIL EUROS (156.000,00€) IVA 
exclòs, més TRENTA-DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS (32.760,00 €) euros, d’acord amb les 
seves ofertes: 
 

• Primer: VIAJES BARCELÓ SL amb NIF B-07012107 
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1) Proposta econòmica: 
 

- Càrrecs per emissió de bitllets de transport i anul·lació de servei  
     
Serveis Import (IVA 

exclòs) 
Càrrec per emissió de 
bitllets aeris 

Bitllets per a 
Espanya 

 
2,48€ 

Bitllets per a 
Europa 3,50€ 

Bitllets 
intercontinentals 3,50€ 

 
Càrrec per emissió de bitllets de tren (referit al 
trajecte) 
 

1.00€ 

Càrrec per anul·lació de servei 
 0.00€ 

 
- Percentatge de bonificació sobre els serveis que l’Institut del Teatre demani a 
l’agència de viatges (exceptuant els bitllets aeris i de tren) 

 
- Percentatge per al tram de facturació superior a 60.000 € ........5.51......... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 30.001 € a 60.000 € ...3.51........ % 
- Percentatge per al tram de facturació de 0 € a 30.000 € ...........2.51......... % 

 
 * El percentatge serà sobre la facturació total anual, IVA exclòs. 

 
 
2) Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per a l’atenció a emergències derivades del 
viatge 

 
    Sí ofereix el servei                   No ofereix el servei 
 

• Segon: VIAJES ALEMANY SA amb NIF A-08227589   
 

1) Proposta econòmica: 
 

- Càrrecs per emissió de bitllets de transport i anul·lació de servei 
         

Serveis Import (IVA 
exclòs) 

Càrrec per emissió de 
bitllets aeris 

Bitllets per a 
Espanya 

 
3.90€ 

Bitllets per a 
Europa 4,90€ 

Bitllets 
intercontinentals 11,90€ 

 
Càrrec per emissió de bitllets de tren (referit al 
trajecte) 
 

2,30€ 

Càrrec per anul·lació de servei 
 

0.00€ 
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- Percentatge de bonificació sobre els serveis que l’Institut del Teatre demani a 
l’agència de viatges (exceptuant els bitllets aeris i de tren) 

 
- Percentatge per al tram de facturació superior a 60.000 € .....3,00....... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 30.001 € a 60.000 € ....2,00.. % 
- Percentatge per al tram de facturació de 0 € a 30.000 € ........1,50....... % 

 
 * El percentatge serà sobre la facturació total anual, IVA exclòs. 

 
2) Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per a l’atenció a emergències derivades del 
viatge 

 
    Sí ofereix el servei                   No ofereix el servei 
 

• Tercer: VIAJES CORTE INGLÉS SA amb NIF A-28229813 
 

1) Proposta econòmica: 
 

- Càrrecs per emissió de bitllets de transport i anul·lació de servei             
         

Serveis Import (IVA 
exclòs) 

Càrrec per emissió de 
bitllets aeris 

Bitllets per a 
Espanya 3.31€ 

Bitllets per a 
Europa 4,00€ 

Bitllets 
intercontinentals 65,00€ 

 
Càrrec per emissió de bitllets de tren (referit al 
trajecte) 
 

1.65€ 

Càrrec per anul·lació de servei 
 0.00€ 

 
- Percentatge de bonificació sobre els serveis que l’Institut del Teatre demani a 
l’agència de viatges (exceptuant els bitllets aeris i de tren) 

 
- Percentatge per al tram de facturació superior a 60.000 € ........0,00......... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 30.001 € a 60.000 € .....0,00...... % 
- Percentatge per al tram de facturació de 0 € a 30.000 € ...........0,00......... % 

 
 * El percentatge serà sobre la facturació total anual, IVA exclòs. 

 
2) Servei gratuït de 24 hores els 365 dies per a l’atenció a emergències derivades del 
viatge 

 
    Sí ofereix el servei                   No ofereix el servei 
 
 
Segon.- INDICAR que la despesa màxima per als dos anys de vigència de la pròrroga de l’Acord marc 
serà de 188.760,00 € (IVA inclòs) que de forma estimativa restarà desglossada de la manera següent: 
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Exercici 
pressupostari 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

2018 47.190,00€ 
2019 94.380,00€ 
2020 47.190,00€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en els corresponents pressupostos de l’any 2019 i 2020. 
 
Tercer.- FACULTAR a la Presidència de l’Institut del Teatre per realitzar els actes administratius 
necessaris que es puguin derivar d’aquesta pròrroga.  
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a les empreses VIAJES CORTE INGLÉS SA, VIAJES ALEMANY 
SA i VIAJES BARCELÓ SL.” 
 
 
 
5. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació del contracte del servei de 

“Neteja i planxat del vestuari del qual l’Institut del Teatre disposa en servei 
de préstec a la seu de Barcelona”. Procediment obert. Pluralitat de criteris. 

 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’adjudicació d’un contracte de serveis. 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 22 de novembre de 2017 es va aprovar l’expedient 
de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment obert, no subjecte a 
regulació harmonitzada, del servei de  “Neteja i planxat del vestuari del qual l’Institut del 
Teatre disposa en servei de préstec a la seu de Barcelona”. 
 
Vista l’Acta d’adjudicació de la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la 
Diputació de Barcelona, reunida el dia 21 de febrer de 2018, un cop efectuada la comprovació 
de les baixes anormals o desproporcionades, es va observar que: 
 
- L’oferta de l’empresa LAVANDERIA YOLANDA, SL per un import de 15.041,26 € (IVA 
exclòs) resulta anormal o desproporcionada. L’empresa LAVANDERIA YOLANDA, SL, ha 
presentat dins el termini la justificació escaient. La seva argumentació explica i es justifica la 
quantitat ofertada i s’elimina la possible consideració de baixa anormal. 
 
- D’igual manera, l’oferta de la professional MARIA REYES HUGUET MENÉNDEZ per un 
import de 19.847,86 € (IVA exclòs) resulta anormal o desproporcionada. La professional 
MARIA REYES HUGUET MENÉNDEZ, ha presentat dins el termini la justificació escaient. La 
seva argumentació explica i es justifica la quantitat ofertada i s’elimina la possible 
consideració de baixa anormal. 
 
- Finalment, l’oferta de la FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA per un import de 
20.062,24 € (IVA exclòs) resulta anormal o desproporcionada. La FUNDACIÓ PRIVADA 
TALLERS DE CATALUNYA, ha presentat dins el termini la justificació escaient. La seva 
argumentació explica i es justifica la quantitat ofertada i s’elimina la possible consideració de 
baixa anormal. 
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El resum de la puntuació i l’ordre de classificació de les empreses dels criteris a tenir en 
compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament més avantatjosa és el 
següent: 

 

EMPRESES Criteri 1 Diferència 
Punts  

criteri 1 
Punts 

Criteri 2 
TOTAL 
PUNTS 

Ordre 

LAVANDERIA YOLANDA SL 15.041,26 14.958,74 90,00 10,00 100,00 1 
Sra. M. REYES HUGUET 
MENENDEZ 19.847,86 10.152,14 61,08 10,00 71,08 2 
FUNDACIO PRIVADA  
TALLERS DE CATALUNYA 20.062,24 9.937,76 59,79 10,00 69,79 3 
 
Un cop realitzada la valoració i analitzades les baixes desproporcionades o anormals, es 
proposa l’adjudicació de la contractació, amb efectes 1 d’abril de 2018, a l’empresa 
LAVANDERIA YOLANDA, SL, d’acord amb els següents preus: 
 

LAVANDERÍA YOLANDA SL 

Servei (tipologia de peça a netejar i planxar) 
Preu unitari 

ofert IVA 
exclòs 

Import 
IVA (21%) 

Total import, 
preu unitari ofert, 

IVA inclòs 

Polo, mallot ,top, menuts,barret.  2,10  0,44 2,54  
Armilla, brusa, camisa A, jersei A cosset, pantalons, 
faldilla, 2,63  

0,55 3,18  
Jersei B 3,15  0,66 3,81  
Mocador, foulard A, bata. 3,67  0,77 4,44  
Foulard B, faldilla llarga, brusa amb volants,vestit A. 4,20  0,88 5,08  
Caçadora , jaqueta, americana, camisa B. 5,25  1,10 6,35  
Americana B, vestit B. 5,77  1,21 6,98  
Vestit C, faldilla B, camisó, tutú. 6,30  1,32 7,62  
Vestit llarg A, jaqué. 7,35  1,54 8,89  
Vestit llarg B, abric A, gavardina, mantell, manta. 7,87  1,65 9,52  
Abric B, vestit gasa, capa. 8,40  1,76 10,16  
Abric època A, mantó serrells, faldilla volants, vestit 
llarg vàries capes. 8,92  1,87 10,79  
Faldilla època volants 9,98  2,10 12,08  
Faldilla serrells, vestit època, abric època B 11,03  2,32 13,35  
Armilla pell. 12,08  2,54 14,62  
Abric pell sintètic A 13,13  2,76 15,89  
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Bata de cua curta volants 15,75  3,31 19,06  
Armilla pell 16,28  3,42 19,70  
Abric pell sintètic B 17,85  3,75 21,60  
Bata de cua llarga volants 19,95  4,19 24,14  
Jaqueta pell, vestit núvia A 21,00  4,41 25,41  
Pantalons pell 21,52  4,52 26,04  
Vestit bata de cua llarga volants. 26,25  5,51 31,76  
Vestit núvia B. 27,30  5,73 33,03  
Cobrellit 10,00  2,10 12,10  
Manta 11,00  2,31 13,31  
Llençol 5,00  1,05 6,05  
Coixí 5,00  1,05 6,05  
Cortines (cada 3 m2) 5,00  1,05 6,05  
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en  data 22 de novembre de 2017 (núm. 
registre 173/2017), es va aprovar l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant 
procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, del servei de  “Neteja i planxat del vestuari del 
qual l’Institut del Teatre disposa en servei de préstec a la seu de Barcelona”, d’acord amb el següent 
pressupost biennal màxim de licitació, expressat en termes de preus unitaris: 
 

Pressupost licitació sense IVA 
 

30.000,00-€ 

Tipus impositiu d’IVA 
 

21 % 

Import IVA 
 

6.300,00- € 

Total amb IVA 
 

36.300,00-€ 
 
Els corresponents  preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents: 

 
 
Servei (tipologia de peça a netejar i planxar) 

Import preu 
unitari màxim 

IVA exclòs 

 
 

Import 
IVA 

(21%) 

Total import 
preu unitari 
màxim IVA 

inclòs 
Polo, mallot ,top, menuts,barret.  4,20 € 0,88 € 5,08 € 
Armilla, brusa, camisa A, jersei A cosset, pantalons, faldilla, 5,25 € 1,10 € 6,35 € 
Jersei B 6,30 € 1,32 € 7,62 € 
Mocador, foulard A, bata. 7,35 € 1,54 € 8,89 € 
Foulard B, faldilla llarga, brusa amb volants,vestit A. 8,40 € 1,76 € 10,16 € 
Caçadora , jaqueta, americana, camisa B. 10,50 € 2,21 € 12,71 € 
Americana B, vestit B. 11,55 € 2,43 € 13,98 € 
Vestit C, faldilla B, camisó, tutú. 12,60 € 2,65 € 15,25 € 
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Vestit llarg A, jaqué. 14,70 € 3,09 € 17,79 € 
Vestit llarg B, abric A, gavardina, mantell, manta. 15,75 € 3,31 € 19,06 € 
Abric B, vestit gasa, capa. 16,80 € 3,53 € 20,33 € 
Abric època A, mantó serrells, faldilla volants, vestit llarg vàries capes. 17,85 € 3,75 € 21,60 € 
Faldilla època volants 19,95 € 4,19 € 24,14 € 
Faldilla serrells, vestit època, abric època B 22,05 € 4,63 € 26,68 € 
Armilla pell. 24,15 € 5,07 € 29,22 € 
Abric pell sintètic A 26,25 € 5,51 € 31,76 € 
Bata de cua curta volants 31,50 € 6,62 € 38,12 € 
Armilla pell 32,55 € 6,84 € 39,39 € 
Abric pell sintètic B 35,70 € 7,50 € 43,20 € 
Bata de cua llarga volants 39,90 € 8,38 € 48,28 € 
Jaqueta pell, vestit núvia A 42,00 € 8,82 € 50,82 € 
Pantalons pell 43,05 € 9,04 € 52,09 € 
Vestit bata de cua llarga volants. 52,50 € 11,03 € 63,53 € 
Vestit núvia B. 54,60 € 11,47 € 66,07 € 

Cobrellit 20,00 € 4,20 € 24,20 € 

Manta 22,00 € 4,62 € 26,62 € 

Llençol 10,00 € 2,10 € 12,10 € 

Coixí 10,00 € 2,10 € 12,10 € 

Cortines (cada 3 m2) 5,00 € 1,05 € 6,05 € 
A :  peces de tall simple, sense detalls i de poc volum. 
B : peces amb detalls complicats, teixits delicats i amb sobreposició de volums. 

 
 
Vista l’Acta d’adjudicació de la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona, reunida el dia 21 de febrer de 2018, el text de la qual és el següent:  

 
“La secretària de la Mesa dóna compte als membres de la Mesa que, un cop efectuada la 
comprovació de les baixes anormals o desproporcionades, es va observar que Sra. MARIA 
REYES HUGUET MENÉNDEZ, l’empresa LAVANDERÍA YOLANDA, SL i la FUNDACIÓ 
PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA es trobaven en aquesta situació. Requerides aquestes 
empreses per la seva justificació, se’ls va donar audiència, les quals varen aportar la 
documentació tècnica que es va a l’Institut del Teatre per la seva valoració. 
S’aporta a la Mesa de Contractació l’informe tècnic de la valoració de la baixa anormal o 
desproporcionada i proposta d’adjudicació emès per l’Institut del Teatre, la part del qual interessa 
diu el següent: 
 
 (...) 
Informe de valoració de la baixa anormal o desproporcionada i proposta d’adjudicació del 
procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació relatiu a la contractació per al servei de 
“Neteja i planxat del vestuari del qual l’Institut del Teatre disposa en servei de préstec a la 
seu de Barcelona”, aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre amb data de 
22 de novembre de 2017, per un pressupost màxim de licitació, expressats en termes de preus 
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unitaris, de TRENTA MIL EUROS (30.000,00€) IVA, exclòs, més el 21% d’IVA corresponent, que 
ascendeix a la quantitat de SIS MIL TRES-CENTS EUROS (6.300€).  
 
Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents: 
 

 
 
 
 

 
• MARIA REYES HUGUET MENENDEZ 
• LAVANDERIA YOLANDA, SL 
• FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA 

 
 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 
Servei (tipologia de peça a netejar i planxar) 

Import preu 
unitari màxim 

IVA exclòs 

 
 

Import 
IVA 

(21%) 

Total import 
preu unitari 

màxim  
IVA inclòs 

Polo, mallot ,top, menuts,barret.  4,20 € 0,88 € 5,08 € 
Armilla, brusa, camisa A, jersei A cosset, pantalons, faldilla, 5,25 € 1,10 € 6,35 € 
Jersei B 6,30 € 1,32 € 7,62 € 
Mocador, foulard A, bata. 7,35 € 1,54 € 8,89 € 
Foulard B, faldilla llarga, brusa amb volants,vestit A. 8,40 € 1,76 € 10,16 € 
Caçadora , jaqueta, americana, camisa B. 10,50 € 2,21 € 12,71 € 
Americana B, vestit B. 11,55 € 2,43 € 13,98 € 
Vestit C, faldilla B, camisó, tutú. 12,60 € 2,65 € 15,25 € 
Vestit llarg A, jaqué. 14,70 € 3,09 € 17,79 € 
Vestit llarg B, abric A, gavardina, mantell, manta. 15,75 € 3,31 € 19,06 € 
Abric B, vestit gasa, capa. 16,80 € 3,53 € 20,33 € 
Abric època A, mantó serrells, faldilla volants, vestit llarg 
vàries capes. 17,85 € 3,75 € 21,60 € 
Faldilla època volants 19,95 € 4,19 € 24,14 € 
Faldilla serrells, vestit època, abric època B 22,05 € 4,63 € 26,68 € 
Armilla pell. 24,15 € 5,07 € 29,22 € 
Abric pell sintètic A 26,25 € 5,51 € 31,76 € 
Bata de cua curta volants 31,50 € 6,62 € 38,12 € 
Armilla pell 32,55 € 6,84 € 39,39 € 
Abric pell sintètic B 35,70 € 7,50 € 43,20 € 
Bata de cua llarga volants 39,90 € 8,38 € 48,28 € 
Jaqueta pell, vestit núvia A 42,00 € 8,82 € 50,82 € 
Pantalons pell 43,05 € 9,04 € 52,09 € 
Vestit bata de cua llarga volants. 52,50 € 11,03 € 63,53 € 
Vestit núvia B. 54,60 € 11,47 € 66,07 € 
Cobrellit 20,00 € 4,20 € 24,20 € 
Manta 22,00 € 4,62 € 26,62 € 
Llençol 10,00 € 2,10 € 12,10 € 
Coixí 10,00 € 2,10 € 12,10 € 
Cortines (cada 3 m2) 5,00 € 1,05 € 6,05 € 
A :  peces de tall simple, sense detalls i de poc volum. 
B : peces amb detalls complicats, teixits delicats i amb sobreposició de volums. 
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En data 17 de gener de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació 
de Barcelona, va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 corresponent a l’oferta econòmica de les 
empreses admeses a la licitació. 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament més 
avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació 
que es detalla per a cadascun d’ells: 
 

Criteris avaluables de forma automàtica (90%) 
 

Criteri 1: Preu ofertat..................................................................... Fins a 90 punts 
 

Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació 
• Oferta del licitador 

 
Es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel nombre d’unitats estimades (B), 
d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec i, posteriorment, es fa el sumatori de tots 
els imports (C). El resultat de la suma (D) és l’oferta del licitador. 
1) AxB= C 
2) C¹+C²+C³...= D 
 

• Preu de licitació 
 
Es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A), pel nombre d’unitats estimades (B), 
d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec i, posteriorment, es fa el sumatori de tots 
els imports (C). El resultat de la suma (D) és l’oferta del licitador. 
1) AxB= C 
2) C¹+C²+C³...= D 
 
 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 
 

• Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 
 

• Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta 
més elevada. 

 
• Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 

aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput 
d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 
unitats percentuals a aquesta mitjana. 
 

• Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a 
la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors 
a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana 
només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de 
les ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres 
ofertes de menor quantia. 
 

En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels 
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en 
la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. 
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A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la licitació 
empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del Codi de 
comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 
 
Criteri 2: Disminució del temps de lliurament del vestuari descrit al punt 2.5 del plec de 
prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació...............fins a 10 punts 
 

Temps màxim de lliurament del 
vestuari 

Puntuació atorgada 

Màxim 10 dies naturals 
(obligatori) 

0 punts 

Màxim 7 dies naturals  10 punts 
 
En tot cas, l’Institut del Teatre es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu 
entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els criteris assenyalats o 
a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 151.3 TRLCSP. 
 
El resultat de les ofertes presentades per les empreses admeses tenint en compte aquest criteri 
és la següent: 
 
 
MARIA REYES HUGUET MENENDEZ 

Servei (tipologia de peça a netejar i planxar)

Polo, mallot ,top, menuts,barret. 4,20 300 2,77 831,00
Armilla, brusa, camisa A, jersei A cosset, pantalons, faldilla, 5,25 600 3,48 2.088,00
Jersei B 6,30 150 4,17 625,50
Mocador, foulard A, bata. 7,35 180 4,86 874,80
Foulard B, faldilla llarga, brusa amb volants,vestit A. 8,40 449 5,56 2.496,44
Caçadora , jaqueta, americana, camisa B. 10,50 120 6,95 834,00
Americana B, vestit B. 11,55 150 7,64 1.146,00
Vestit C, faldilla B, camisó, tutú. 12,60 180 8,33 1.499,40
Vestit llarg A, jaqué. 14,70 70 9,72 680,40
Vestit llarg B, abric A, gabardina, mantell, manta. 15,75 70 10,42 729,40
Abric B, vestit gasa, capa. 16,80 70 11,12 778,40
Abric època A, mantó serrells, faldilla volants, vestit llarg vàries capes. 17,85 100 11,81 1.181,00
Faldilla època volants 19,95 40 13,20 528,00
Faldilla serrells, vestit època, abric època B 22,05 75 14,58 1.093,50
Armilla pell. 24,15 15 15,97 239,55
Abric pell sintètic A 26,25 15 17,37 260,55
Bata de cua curta volants 31,50 29 20,84 604,36
Armilla pell 32,55 21 21,53 452,13
Abric pell sintètic B 35,70 15 23,62 354,30
Bata de cua llarga volants 39,90 15 26,39 395,85
Jaqueta pell, vestit núvia A 42,00 15 27,78 416,70
Pantalons pell 43,05 14 28,47 398,58
Vestit bata de cua llarga volants. 52,50 9 34,73 312,57
Vestit núvia B. 54,60 9 36,12 325,08
Cobrellit 20,00 16 13,23 211,68
Manta 22,00 16 14,55 232,80
Llençol 10,00 15 6,61 99,15
Coixí 10,00 16 6,61 105,76
Cortines (cada 3 m2) 5,00 16 3,31 52,96

TOTAL 30.000,00 19.847,86

Preu unitari 
màxim

 IVA exclòs

Preu unitari 
ofert IVA exclòs

Unitats 
estimades

Oferta 
licitador

Sra. M. REYES HUGUET
 MENENDEZ
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LAVANDERIA YOLANDA, SL. 

Servei (tipologia de peça a netejar i planxar)

Polo, mallot ,top, menuts,barret. 4,20 300 2,10 630,00
Armilla, brusa, camisa A, jersei A cosset, pantalons, faldilla, 5,25 600 2,63 1.578,00
Jersei B 6,30 150 3,15 472,50
Mocador, foulard A, bata. 7,35 180 3,67 660,60
Foulard B, faldilla llarga, brusa amb volants,vestit A. 8,40 449 4,20 1.885,80
Caçadora , jaqueta, americana, camisa B. 10,50 120 5,25 630,00
Americana B, vestit B. 11,55 150 5,77 865,50
Vestit C, faldilla B, camisó, tutú. 12,60 180 6,30 1.134,00
Vestit llarg A, jaqué. 14,70 70 7,35 514,50
Vestit llarg B, abric A, gabardina, mantell, manta. 15,75 70 7,87 550,90
Abric B, vestit gasa, capa. 16,80 70 8,40 588,00
Abric època A, mantó serrells, faldilla volants, vestit llarg vàries capes. 17,85 100 8,92 892,00
Faldilla època volants 19,95 40 9,98 399,20
Faldilla serrells, vestit època, abric època B 22,05 75 11,03 827,25
Armilla pell. 24,15 15 12,08 181,20
Abric pell sintètic A 26,25 15 13,13 196,95
Bata de cua curta volants 31,50 29 15,75 456,75
Armilla pell 32,55 21 16,28 341,88
Abric pell sintètic B 35,70 15 17,85 267,75
Bata de cua llarga volants 39,90 15 19,95 299,25
Jaqueta pell, vestit núvia A 42,00 15 21,00 315,00
Pantalons pell 43,05 14 21,52 301,28
Vestit bata de cua llarga volants. 52,50 9 26,25 236,25
Vestit núvia B. 54,60 9 27,30 245,70
Cobrellit 20,00 16 10,00 160,00
Manta 22,00 16 11,00 176,00
Llençol 10,00 15 5,00 75,00
Coixí 10,00 16 5,00 80,00
Cortines (cada 3 m2) 5,00 16 5,00 80,00

TOTAL 30.000,00 15.041,26

Preu unitari 
màxim

 IVA exclòs

Unitats 
estimades

LAVANDERIA YOLANDA SL

Preu unitari 
ofert IVA exclòs

Oferta 
licitador

 
 
FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA 

Servei (tipologia de peça a netejar i planxar)

Polo, mallot ,top, menuts,barret. 4,20 300 2,85 855,00
Armilla, brusa, camisa A, jersei A cosset, pantalons, faldilla, 5,25 600 2,85 1.710,00
Jersei B 6,30 150 2,85 427,50
Mocador, foulard A, bata. 7,35 180 2,85 513,00
Foulard B, faldilla llarga, brusa amb volants,vestit A. 8,40 449 4,28 1.921,72
Caçadora , jaqueta, americana, camisa B. 10,50 120 4,28 513,60
Americana B, vestit B. 11,55 150 4,28 642,00
Vestit C, faldilla B, camisó, tutú. 12,60 180 4,75 855,00
Vestit llarg A, jaqué. 14,70 70 14,26 998,20
Vestit llarg B, abric A, gabardina, mantell, manta. 15,75 70 14,26 998,20
Abric B, vestit gasa, capa. 16,80 70 14,26 998,20
Abric època A, mantó serrells, faldilla volants, vestit llarg vàries capes. 17,85 100 14,26 1.426,00
Faldilla època volants 19,95 40 19,01 760,40
Faldilla serrells, vestit època, abric època B 22,05 75 19,01 1.425,75
Armilla pell. 24,15 15 23,76 356,40
Abric pell sintètic A 26,25 15 23,76 356,40
Bata de cua curta volants 31,50 29 28,51 826,79
Armilla pell 32,55 21 28,51 598,71
Abric pell sintètic B 35,70 15 33,26 498,90
Bata de cua llarga volants 39,90 15 38,02 570,30
Jaqueta pell, vestit núvia A 42,00 15 38,02 570,30
Pantalons pell 43,05 14 42,77 598,78
Vestit bata de cua llarga volants. 52,50 9 52,27 470,43
Vestit núvia B. 54,60 9 52,27 470,43
Cobrellit 20,00 16 18,53 296,48
Manta 22,00 16 8,55 136,80
Llençol 10,00 15 6,65 99,75
Coixí 10,00 16 6,65 106,40
Cortines (cada 3 m2) 5,00 16 3,80 60,80

TOTAL 30.000,00 20.062,24

Preu unitari 
màxim

 IVA exclòs

Unitats 
estimades

FUNDACIO PRIVADA 
TALLERS DE CATALUNYA

Preu unitari 
ofert IVA exclòs

Oferta 
licitador
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A la vista del resultat de les ofertes presentades, la Secretària de la Mesa aprecia que l’oferta de 
l’empresa LAVANDERIA YOLANDA, SL per un import de 15.041,26€ (IVA exclòs) resulta 
anormal o desproporcionada d’acord amb la clàusula 1.15 del PCAP, per tant, tal i com preveu 
l’article 152 del Text Refós de la Llei de Contractes de Sector Públic (en endavant TRLCSP), 
aprovat per Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, s’acorda concedir audiència a 
l’esmentada empresa perquè en el termini de DÉU (10) dies hàbils justifiqui la valoració de 
l’oferta i concreti les condicions de la mateixa. 
 
L’empresa LAVANDERIA YOLANDA, SL, ha presentat dins el termini la justificació escaient. El 
contingut de la mateixa s’estima la circumstància que ha donat lloc a la baixa oferta. L’empresa 
LAVANDERIA YOLANDA, SL, argumenta: 
 

1. Que disposen  d’una estructura composta per un gerent, un xofer  i 2 persones de 
producció que té la qualificació professionals requerida per poder prestar el servei. 

2. Que disposen de la maquinària industrial següent: 
• 1 Rentadora alta velocitat 
• 1 Assecadora analògica SM 21 
• 1 Rentadora SSM-26 
• 1 Rentadora Shulthess WER 8100 
• 1 Rentadora Tecnitramo LFA-25 
• 1 Rentadora Tecnitramo HW72 
• 1 Rentadora IPSO HC 165 
• 1 Assecadora Tecnitramo SS26 
• 1 Planxa Assecadora Calandra IPSO 
• 1 Taula de Planxat VEIT Varioline 4460 

3. Que les seves instal·lacions es troben al carrer Carme, 114 de Barcelona. 
4. Que la seva empresa té cura del medi ambient i fan servei, sempre que el teixit, la 

confecció i el disseny ho permeti, el sistema de rentat aquós anomenat Wet Cleanig que 
utilitza sabons de cosmètica i no deixi residus. A més, és més econòmic. 
 

A la vista d’aquests arguments, es considera que l’estructura humana de l’empresa,  en nombre 
de persones, és la mínima correcta per a desenvolupar tasques de cert volum. 
 
La maquinària esmentada és la necessària per a fer el servei de neteja i planxat. 
 
El sistema anomenat Wet Cleaning, és una bona alternativa per el rentat d’alguns teixits , com 
per exemple la seda , ja que no els crema com ho faria el rentat en sec, que utilitza el percloretilè. 
Amb aquest sistema Wet Cleaning es poden rentar un 50% de les peces que abans es rentaven 
en sec i que no tinguin perill d’encongiment. Però no és substitutiu del rentar en sec.  

Per tot això s’explica i es justifica la quantitat ofertada i s’elimina la possible consideració de 
baixa anormal de resultes de l’aplicació estricta  de l’article 85 del RGLCAP, considerant que 
l’oferta pot ser normalment complerta, per la qual cosa es recomana considerar la seva valoració.    
 
D’igual manera, la Secretària de la Mesa aprecia que l’oferta de la professional MARIA REYES 
HUGUET MENÉNDEZ per un import de 19.847,86€ (IVA exclòs) resulta anormal o 
desproporcionada d’acord amb la clàusula 1.15 del PCAP, per tant, tal i com preveu l’article 152 
del Text Refós de la Llei de Contractes de Sector Públic (en endavant TRLCSP), aprovat per 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, s’acorda concedir audiència a l’esmentada 
empresa perquè en el termini de DÉU (10) dies hàbils justifiqui la valoració de l’oferta i concreti 
les condicions de la mateixa. 
 
La professional MARIA REYES HUGUET MENÉNDEZ, ha presentat dins el termini la justificació 
escaient. El contingut de la mateixa s’estima la circumstància que ha donat lloc a la baixa oferta. 
La professional MARIA REYES HUGUET MENÉNDEZ, argumenta: 



   
 
  Plaça Margarida Xirgu, s/n 
  08004 Barcelona 
  Tel. 932 273 900 – Fax 932 273 939 
  i.teatre@institutdelteatre.cat 
  www.institutdelteatre.cat 

 

 
 

 
1.- Que en tractar-se d’un negoci familiar de més de 60 anys de recorregut, disposen d’un local 
de propietat la qual cosa implica no haver de repercutir costos de lloguer. 
 
2.- Que disposen d’un equip de persones altament qualificades i habituades a treballar amb 
vestuaris que requereixen una atenció especial. La seva professionalitat i compromís fa que la 
seva feina es dugui a terme d’una manera més ràpida i eficaç. 
 
3.- Que disposen d’una maquinària recentment renovada i d’última generació que permet establir 
costos d’aigua i d’electricitat. Pel que fa a la màquina del sec assenyalar que es tracta d’un model 
de circuit tancat i destil·lació contínua. Les màquines per rentar en mullat són de màxim 
rendiment la qual cosa ajuda a reduir el temps de rentada i l’aigua a utilitzar. Les planxes, 
renovades també, permet minimitzar el temps utilitzat per a cada peça i, per tant, els costos 
derivats d’aquesta activitat. 
 
4.- Que els distribuïdors dels productes necessaris per a la neteja de vestuari específic del món 
del teatre apliquen preus i descomptes especials per volum de compra. 
 
5.- Que la persona que s’encarrega del transport no suposa un cost addicional atès que combina 
feines pròpies del dia a dia del negoci, per la qual cosa no incrementa el cost. 
  
A la vista d’aquests arguments, es considera que tenen la maquinària necessària per a el rentat , 
tant en mullat, com en sec.. 
Que disposen de preus especials en els costos  dels productes de neteja, i que poden estalviar 
costos en diferents àmbits de l’empresa.  
 
Per tot això s’explica i es justifica la quantitat ofertada i s’elimina la possible consideració de 
baixa anormal de resultes de l’aplicació estricta  de l’article 85 del RGLCAP, considerant que 
l’oferta pot ser normalment complerta, per la qual cosa es recomana considerar la seva valoració.    
 
Per últim, la Secretària de la Mesa aprecia que l’oferta de la professional la FUNDACIÓ 
PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA per un import de 20.062,24€ (IVA exclòs) resulta anormal 
o desproporcionada d’acord amb la clàusula 1.15 del PCAP, per tant, tal i com preveu l’article 
152 del Text Refós de la Llei de Contractes de Sector Públic (en endavant TRLCSP), aprovat per 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, s’acorda concedir audiència a l’esmentada 
empresa perquè en el termini de DÉU (10) dies hàbils justifiqui la valoració de l’oferta i concreti 
les condicions de la mateixa. 

La FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA, ha presentat dins el termini la justificació 
escaient. El contingut de la mateixa s’estima la circumstància que ha donat lloc a la baixa oferta. 
La FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA, argumenta: 

1.- Que la Fundació té com a missió oferir oportunitat d’inserció laboral i social a persones amb 
discapacitat d’especials dificultats com és la discapacitat intel·lectual. L’entitat, per tant, no té 
finalitat lucrativa. 

2.- Que la seva estructura de costos s’adequa a l’existent excepte en la partida de personal ja 
que les persones amb certificat de discapacitat estan exemptes del pagament en la quota de la 
seguretat social empresarial i es beneficien de la subvenció que els hi correspon per estat 
contractades en un Centre Especial de Treball.  
3.- Que l’oferta presentada representa un 14,30% de les vendes previstes per a l’any 2018 en la 
tintoreria. La Fundació aporta un detall molt concret de les despeses directes que assumeixen 
(matèries primeres, mercaderies, arrendament, reparacions instal·lacions, maquinària, 
assegurances, tributs, mà d’obra, transport, despeses financeres). La Fundació i també concreta 
les estimacions de benefici que li podria comportar la present contractació. 
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A la vista d’aquests arguments, es considera que la Fundació ens ha presentat una justificació 
molt  detallada de l’organització i dels circuits de rentat. I que tot és molt correcte. 
També es demostra que disposen del personal necessari per a fer les tasques. 
  
Per tot això s’explica i es justifica la quantitat ofertada i s’elimina la possible consideració de 
baixa anormal de resultes de l’aplicació estricta  de l’article 85 del RGLCAP, considerant que 
l’oferta pot ser normalment complerta, per la qual cosa es recomana considerar la seva valoració.    
 
El resum de la puntuació i l’ordre de de classificació de les empreses dels criteris a tenir en 
compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament més avantatjosa és el 
següent: 
 

EMPRESES Criteri 1 Diferència Punts  
criteri 1 

Punts 
Criteri 2 

TOTAL 
PUNTS Ordre 

LAVANDERIA YOLANDA SL 15.041,26 14.958,74 90,00 10,00 100,00 1 
Sra. M. REYES HUGUET 
MENENDEZ 19.847,86 10.152,14 61,08 10,00 71,08 2 
FUNDACIO PRIVADA  
TALLERS DE CATALUNYA 20.062,24 9.937,76 59,79 10,00 69,79 3 

 
Un cop realitzada la valoració i analitzades les baixes desproporcionades o anormals, la 
sotasignada coordinadora acadèmica de l’Institut del Teatre proposa a la Mesa de Contractació 
de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, l’adjudicació de la contractació 
corresponent a la “Neteja i planxat del vestuari del qual l’Institut del Teatre disposa en 
servei de préstec a la seu de Barcelona”,  a l’empresa LAVANDERIA YOLANDA, SL, amb 
NIF B60935008 pels preus unitaris següents, d’acord amb la seva oferta: 
 

LAVANDERÍA YOLANDA SL 

Servei (tipologia de peça a netejar i planxar) Preu unitari 
ofert IVA exclòs 

Import IVA 
(21%) 

Total import, preu 
unitari ofert, IVA 

inclòs 

Polo, mallot ,top, menuts,barret.  2,10  0,44 2,54  

Armilla, brusa, camisa A, jersei A cosset, pantalons, faldilla, 2,63  
0,55 3,18  

Jersei B 3,15  0,66 3,81  

Mocador, foulard A, bata. 3,67  0,77 4,44  

Foulard B, faldilla llarga, brusa amb volants,vestit A. 4,20  0,88 5,08  

Caçadora , jaqueta, americana, camisa B. 5,25  1,10 6,35  

Americana B, vestit B. 5,77  1,21 6,98  

Vestit C, faldilla B, camisó, tutú. 6,30  1,32 7,62  

Vestit llarg A, jaqué. 7,35  1,54 8,89  

Vestit llarg B, abric A, gavardina, mantell, manta. 7,87  1,65 9,52  

Abric B, vestit gasa, capa. 8,40  1,76 10,16  
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Abric època A, mantó serrells, faldilla volants, vestit llarg 
vàries capes. 8,92  1,87 10,79  

Faldilla època volants 9,98  2,10 12,08  

Faldilla serrells, vestit època, abric època B 11,03  2,32 13,35  

Armilla pell. 12,08  2,54 14,62  

Abric pell sintètic A 13,13  2,76 15,89  

Bata de cua curta volants 15,75  3,31 19,06  

Armilla pell 16,28  3,42 19,70  

Abric pell sintètic B 17,85  3,75 21,60  

Bata de cua llarga volants 19,95  4,19 24,14  

Jaqueta pell, vestit núvia A 21,00  4,41 25,41  

Pantalons pell 21,52  4,52 26,04  

Vestit bata de cua llarga volants. 26,25  5,51 31,76  

Vestit núvia B. 27,30  5,73 33,03  

Cobrellit 10,00  2,10 12,10  

Manta 11,00  2,31 13,31  

Llençol 5,00  1,05 6,05  

Coixí 5,00  1,05 6,05  

Cortines (cada 3 m2) 5,00  1,05 6,05  
 
I amb la disminució del temps de lliurament del vestuari descrit al punt 2.5 del plec de 
prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació. Es compromet a lliurar el vestuari en 
un termini màxim de 7 dies naturals.  
 
(...) 
 
De conformitat amb el que estableixen els articles 150, 151, 152, 160 i 320 del TRLCSP, la Mesa 
acorda acceptar per unanimitat l’informe tècnic emès per la Gerència de Salut Pública i Consum i 
considera oportú proposar a l’òrgan de contractació competent l’adjudicació mitjançant 
procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació relativa al “2017/148 Servei de neteja i 
planxat del vestuari del qual l’Institut del Teatre disposa en servei de préstec a la seu de 
Barcelona” a l’empresa LAVANDERÍA YOLANDA, SL, amb NIF B60985009, pels preus unitaris 
següents, IVA exclòs, d’acord amb la seva oferta: 
 

1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 OFERTA LICITADOR 

Servei (tipologia de peça a netejar i planxar) Preu unitari 
ofert IVA exclòs 

Import IVA 
(21%) 

Total import, preu 
unitari ofert, IVA 

inclòs 

Polo, mallot ,top, menuts, barret. 2,10 0,44 2,54 
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Armilla, brusa, camisa A, jersei A cosset, pantalons, faldilla, 2,63 0,55 3,18 

Jersei B 3,15 0,66 3,81 

Mocador, foulard A, bata. 3,67 0,77 4,44 

Foulard B, faldilla llarga, brusa amb volants,vestit A. 4,20 0,88 5,08 

Caçadora , jaqueta, americana, camisa B. 5,25 1,10 6,35 

Americana B, vestit B. 5,77 1,21 6,98 

Vestit C, faldilla B, camisó, tutú. 6,30 1,32 7,62 

Vestit llarg A, jaqué. 7,35 1,54 8,89 

Vestit llarg B, abric A, gavardina, mantell, manta. 7,87 1,65 9,52 

Abric B, vestit gasa, capa. 8,40 1,76 10,16 

Abric època A, mantó serrells, faldilla volants, vestit llarg 
vàries capes. 8,92 1,87 10,79 

Faldilla època volants 9,98 2,10 12,08 

Faldilla serrells, vestit època, abric època B 11,03 2,32 13,35 

Armilla pell. 12,08 2,54 14,62 

Abric pell sintètic A 13,13 2,76 15,89 

Bata de cua curta volants 15,75 3,31 19,06 

Armilla pell 16,28 3,42 19,70 

Abric pell sintètic B 17,85 3,75 21,60 

Bata de cua llarga volants 19,95 4,19 24,14 

Jaqueta pell, vestit núvia A 21,00 4,41 25,41 

Pantalons pell 21,52 4,52 26,04 

Vestit bata de cua llarga volants. 26,25 5,51 31,76 

Vestit núvia B. 27,30 5,73 33,03 

Cobrellit 10,00 2,10 12,10 

Manta 11,00 2,31 13,31 

Llençol 5,00 1,05 6,05 

Coixí 5,00 1,05 6,05 

Cortines (cada 3 m2) 5,00 1,05 6,05 

 
1) DISMINUCIÓ DEL TEMPS DE LLIURAMENT DEL VESTUARI DESCRIT AL PUNT 2.5 

DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA 
CONTRACTACIÓ. 

 
• Temps de lliurament del vestuari rentat i planxat a l’Institut del Teatre un cop fet el servei  

 
Temps màxim de lliurament del vestuari Marcar amb una creu el 

temps màxim ofert 
Màxim 10 dies naturals (obligatori)  
Màxim 7 dies naturals  X 
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Resta en segon lloc la Sra. M. REYES HUGUET MENÉNDEZ, en tercer lloc i últim  la FUNDACIÓ 
PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA 
 
Essent les 11 hores i 45 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta.” 

 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 i concordants del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència. 
 
Vist que l’Institut del Teatre podrà assolir la consignació pressupostària, tot respectant els preus unitaris 
oferts per l'adjudicatari, fins al pressupost màxim de licitació, formulat en termes de preus unitaris. 
 
Vist que la despesa que serà finalment executada dependrà de les necessitats que es vagin presentant 
durant la vigència del contracte, no procedeix el seu compromís o disposició, de conformitat amb l’article 
56 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vist el que disposa l’article 12.a2 dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la 
Junta de Govern per aprovar i adjudicar contractes de serveis d’import superior a 60.101,00 €. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Interventora Delegada, 
s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ADJUDICAR, amb efectes 1 d’abril de 2018, d’acord amb la seva oferta i de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona reunida el dia 
21 de febrer de 2018, la contractació relativa al servei de “Neteja i planxat del vestuari del qual 
l’Institut del Teatre disposa en servei de préstec a la seu de Barcelona” a l’empresa LAVANDERIA 
YOLANDA, SL, amb CIF B60985009, d’acord amb la següent oferta: 
 

LAVANDERÍA YOLANDA SL 

Servei (tipologia de peça a netejar i planxar) Preu unitari 
ofert IVA exclòs 

Import IVA 
(21%) 

Total import, preu 
unitari ofert, IVA 

inclòs 

Polo, mallot ,top, menuts,barret.  2,10  0,44 2,54  

Armilla, brusa, camisa A, jersei A cosset, pantalons, faldilla, 2,63  
0,55 3,18  

Jersei B 3,15  0,66 3,81  

Mocador, foulard A, bata. 3,67  0,77 4,44  

Foulard B, faldilla llarga, brusa amb volants,vestit A. 4,20  0,88 5,08  

Caçadora , jaqueta, americana, camisa B. 5,25  1,10 6,35  

Americana B, vestit B. 5,77  1,21 6,98  

Vestit C, faldilla B, camisó, tutú. 6,30  1,32 7,62  
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Vestit llarg A, jaqué. 7,35  1,54 8,89  

Vestit llarg B, abric A, gavardina, mantell, manta. 7,87  1,65 9,52  

Abric B, vestit gasa, capa. 8,40  1,76 10,16  
Abric època A, mantó serrells, faldilla volants, vestit llarg 
vàries capes. 8,92  1,87 10,79  

Faldilla època volants 9,98  2,10 12,08  

Faldilla serrells, vestit època, abric època B 11,03  2,32 13,35  

Armilla pell. 12,08  2,54 14,62  

Abric pell sintètic A 13,13  2,76 15,89  

Bata de cua curta volants 15,75  3,31 19,06  

Armilla pell 16,28  3,42 19,70  

Abric pell sintètic B 17,85  3,75 21,60  

Bata de cua llarga volants 19,95  4,19 24,14  

Jaqueta pell, vestit núvia A 21,00  4,41 25,41  

Pantalons pell 21,52  4,52 26,04  

Vestit bata de cua llarga volants. 26,25  5,51 31,76  

Vestit núvia B. 27,30  5,73 33,03  

Cobrellit 10,00  2,10 12,10  

Manta 11,00  2,31 13,31  

Llençol 5,00  1,05 6,05  

Coixí 5,00  1,05 6,05  

Cortines (cada 3 m2) 5,00  1,05 6,05  
 
I amb la disminució del temps de lliurament del vestuari descrit al punt 2.5 del plec de prescripcions 
tècniques que regeixen aquesta contractació. Es compromet a lliurar el vestuari en un termini màxim de 7 
dies naturals.  
 
Segon.- ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, de conformitat 
amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona 
reunida el dia 21 de febrer de 2018, d’acord amb el detall següent: 
 
Resta en segon lloc la Sra. M. REYES HUGUET MENÉNDEZ, i en tercer lloc i últim, la FUNDACIÓ 
PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA.  
 
Tercer.- COMUNICAR a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a l’endemà de la 
recepció de la present resolució, hauran de concórrer a formalitzar el contracte. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el procediment de 
contractació. 
 
Cinquè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte, així com la formalització del mateix en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona. 
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Sisè.- COMUNICAR la contractació esmentada al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes de la Disposició Addicional segona de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives.” 
 
 
 
6. Dictamen que proposa aprovar la incoació de l’expedient informatiu amb 

tràmit d’audiència a l’empresa adjudicatària del contracte relatiu al LOT 1 del 
“Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències de 
l’Institut del Teatre, de la seu de Barcelona i del Centre Territorial del Vallès 
(Terrassa)”. 

 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a la incoació d’un expedient informatiu, en relació 
amb el contracte de serveis de la neteja de la seu de l’IT i del centre del Vallès a 
Terrassa. 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 22 de novembre de 2017 es 
va adjudicar el LOT 1: Edifici seu central, a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona de la 
contractació relativa al “Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les 
dependències de l’Institut del Teatre, de la seu de Barcelona i del Centre Territorial del 
Vallès (Terrassa)” a l’empresa VALORIZA FACILITIES, SAU per un import màxim biennal de 
636.760,65 €. 
El contracte entre l’Institut del Teatre i l’empresa VALORIZA FACILITIES, SAU va entrar en 
vigor el dia 1 de gener de 2018 i fins al 31 de desembre de 2020. 
 
En data 8 de febrer de 2018, el Cap de la Unitat de Serveis Generals de l’Institut del Teatre 
ha emès un informe en què relaciona uns incidents percebuts en la seva tasca de supervisió 
tècnica del contracte, i a través de declaracions que li ha fet arribar personal de l’empresa, en 
relació amb uns suposats maltractaments per part del comandament immediat d’aquest 
personal, pertanyent a l’empresa adjudicatària. 
 
A la vista d’aquests fets, la Gerència de l’Institut del Teatre, va emetre un informe en data 15 
de febrer de 2018, en el que proposava la incoació d’un expedient informatiu per tal de 
reunir les proves, els documents i les al·legacions pertinents a fi i efecte de determinar la 
realitat i abast dels fets succeïts, i per tant, prendre’n resolució. 
 
Així doncs, es proposa incoar expedient informatiu amb tràmit d’audiència, per tal de 
determinar la realitat i abast dels fets succeïts que es desprenen de l’informe emès pel Cap de 
la Unitat de Serveis Generals de l’Institut del Teatre de data 8 de febrer de 2018, amb les 
següents actuacions: 
 

1. Nomenar instructor d’aquest expedient el Cap de la Unitat de Serveis Generals de 
l’Institut del Teatre, senyor Jordi Sabaté Pallarés, que és el Responsable del contracte 
esmentat. 

2. Nomenar Secretària d’aquest expedient la Cap de la Secció de Desenvolupament i 
Processos, senyora Ma. José Fajardo García. 
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 22 de 
novembre de 2017 (núm. registre 168/2017) es va adjudicar el LOT 1: Edifici seu central, a la Plaça 
Margarida Xirgu, s/n de Barcelona de la contractació relativa al “Servei de neteja, respectuós amb el medi 
ambient, de les dependències de l’Institut del Teatre, de la seu de Barcelona i del Centre Territorial del 
Vallès (Terrassa)” a l’empresa VALORIZA FACILITIES, SAU, amb NIF núm. A83709873, per un import 
màxim biennal de CINC-CENTS VINT-I-SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB 
QUARANTA-SET CÈNTIMS (526.248,47€), més CENT DEU MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB 
DIVUIT CÈNTIMS (110.512,18€) en concepte d’IVA al 21%, que ascendeix a un total de SIS-CENTS 
TRENTA-SIS MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (636.760,65€), 
desglossat en els següents conceptes, d’acord amb la seva oferta: 
 

A. Per la part fixa: 
 

  OFERTA DE LICITADOR 
Servei Preu màxim IVA 

exclòs 
Preu ofertat IVA 
exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
ofertat IVA 
inclòs 

Neteges 
periòdiques 

571.923,21€ 
biennals 
(2 anys) 

519.987,47€ 
Biennals 
(2 anys) 

21% 109.197,37€ 
629.184,84€ 

Biennals 
(2 anys) 

 
  B. Per la part variable els imports següents: 
 

  OFERTA DE LICITADOR 
Servei Preu unitari 

màxim  
IVA exclòs 
(hora) 

Preu unitari 
ofertat  
IVA exclòs 
(hora) 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
unitari ofertat  
IVA inclòs 

Serveis puntuals de 
netejador/a diürn no 
festiu 

12,50€ 12,50€ 21% 2,63€ 15,13€ 

Serveis puntuals de 
netejador/a Horari diürn 
festiu i nocturn (festiu i no 
festiu) 

15,70€ 15,70€ 21% 3,30€ 19,00€ 

Serveis puntuals 
d’especialista (diürn) 14,50€ 14,50€ 21% 3,05€ 17,55€ 

Serveis puntuals 
d’especialista (nocturn) 18,10€ 18,10€ 21% 3,80€ 21,90€ 

 
I amb la millora proposada relativa a l’augment de freqüències de les tasques incloses als punts 3.1.6, 
3.1.7 dels plecs de prescripcions tècniques (PPT) d’aquesta contractació, que es concreta en: 
 

• Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.1.6 del PPT: Quinzenal 
 

• Oferta de freqüència per a les tasques del punt 3.1.7 del PPT: Trimestral 
 
El contracte entre l’Institut del Teatre i l’empresa VALORIZA FACILITIES, SAU va entrar en vigor el dia 1 
de gener de 2018 i fins al 31 de desembre de 2020. 
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En data 8 de febrer de 2018, el Cap de la Unitat de Serveis Generals de l’Institut del Teatre ha emès un 
informe que es transcriu a continuació: 
 

“Fa uns dies em van comunicar de vigilància que les treballadores de l’empresa VALORIZA, la 
Sra. Jaqueline Castañeda, la Sra. Jenifer Garcia i la Sra. Alejandra Arcila, volien parlar amb mi 
però d’una forma discreta sense que el seu encarregat, Sr. José Luis Morillas s’assabentés, ja 
que segons refereixen les té amenaçades. 
 
Atesa la particularitat de la situació, li vaig demanar a la meva companya Cristina Vidal que 
vingués amb mi per parlar amb elles. La Sra. Alejandra em va explicar que el Sr. Morillas les 
havia fet entrar a ella i a la Sra. Jaqueline a l’ascensor amb una actitud intimidatòria propinant un 
cop de puny contra la paret de l’ascensor i dient-les que “si habláis mal de mi os chafo la 
cabeza”. 
 
També, la Sra. Jaqueline em va explicar un altre incident amb el Sr. Morillas que va succeir un 
dia fent-li un comentari sobre feina, en què ell va agafar una cadira i la va empènyer de forma 
violenta contra la paret”. 
 
Aquest dos incidents i la reunió amb les treballadores de VALORIZA la vaig posar en 
coneixement de la meva Cap i també de la Cap de la Secció de Desenvolupament i Processos” 

 
A la vista d’aquests fets, la Gerència de l’Institut del Teatre, va emetre un informe en data 15 de febrer de 
2018, en el que proposava la incoació d’un expedient informatiu per tal de reunir les proves, els 
documents i les al·legacions pertinents a fi i efecte de determinar la realitat i abast dels fets succeïts, i per 
tant, prendre’n resolució. 
 
Vist l’article 48 i ss de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, mitjançant el qual regula que la iniciació i instrucció del 
procediment pot ser a iniciativa pròpia de l’òrgan competent o com a conseqüència d’una ordre superior, a 
petició raonada d’altres òrgans o per denúncia. 
 
Vist que la resolució per la qual s’inicia el procediment ha d’incloure la designació de la persona 
responsable d’instruir-lo. 
 
Vist el que disposa l’article 12 h) relatiu a la competència de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
sobre l’aprovació de l’ordenació acadèmica anual.   
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva 
aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- INCOAR expedient informatiu amb tràmit d’audiència, per tal de determinar la realitat i abast dels 
fets succeïts que es desprenen de l’informe emès pel Cap de la Unitat de Serveis Generals de l’Institut del 
Teatre de data 8 de febrer de 2018. 
 
Segon.- NOMENAR instructor d’aquest expedient el Cap de la Unitat de Serveis Generals de l’Institut del 
Teatre, Sr. Jordi Sabaté Pallarés, que és el Responsable del contracte esmentat.   
 
Tercer.- NOMENAR Secretària d’aquest expedient la Cap de la Secció de Desenvolupament i Processos, 
Sra. Ma. José Fajardo Garcia.” 
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7. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut 

del Teatre i el Teatre Nacional de Catalunya (TNC). 
 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació de la minuta d’un 
conveni per a regular la col·laboració amb el Teatre Nacional de Catalunya. 
 
El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) és una institució del sector públic amb la 
participació de la Generalitat de Catalunya.  El TNC té com a finalitat el desenvolupament i 
producció de tot tipus d’espectacles escènics, fent una atenció especial a les obres 
originals en llengua catalana. Representa les obres teatrals produïdes al TNC i d’altres en 
règim de coproducció o companyia convidada. 
 
És objecte del present conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i el Teatre 
Nacional de Catalunya (TNC), la cooperació en activitats pedagògiques i de promoció de la 
cultura i de les arts de l’espectacle. 

 
Els objectius específics d’aquest conveni marc són:  

 
1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 
2. Desenvolupar activitats de docència, recerca, publicacions i intercanvis 

internacionals en matèries d’interès comú per a ambdues institucions. 
3. Promoure la formació continuada de professionals. 
4. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents 

branques professionals que s’imparteixen a l’Institut del Teatre. 
5. Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, de 

fons bibliogràfic, de publicacions, de fons documentals i videogràfics, i 
d’altres materials d’interès per a ambdues institucions. 

6. Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que 
puguin beneficiar ambdues institucions. 

7. Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es considerin 
d’interès comú. 

 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de quatre 
anys a partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar 
expressament sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit anys.  
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la 
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divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 

 
El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) és una institució del sector públic amb la participació de la 
Generalitat de Catalunya.  El TNC té com a finalitat el desenvolupament i producció de tot tipus 
d’espectacles escènics, fent una atenció especial a les obres originals en llengua catalana. Representa 
les obres teatrals produïdes al TNC i d’altres en règim de coproducció o companyia convidada. Es 
considera un centre de creació fonamentalment teatral i un instrument útil per a la creativitat dels artistes i 
també per a la trobada del creador i la societat. 
 
Ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de permetre un millor 
aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues es proposen. 
 
Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual puguin adaptar-
se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 

 
Vistes les Bases 62.2) i 64.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a 
l’exercici 2018, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de l’Organisme que no 
comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització prèvia. 
 
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta 
de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones i entitats públiques o privades. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 20 
d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16) i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 
data 27 d’abril de 2016 es va delegar parcialment, a favor de la Direcció General de l’Institut del Teatre, 
l’aprovació de convenis de quantia que no ultrapassi els 50.000€, reservant-se la competència per a 
l’aprovació de convenis marc o protocols generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de 
destinataris. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de Govern, per a 
la seva aprovació, els següents 

 
ACORDS 

 

Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i el Teatre 
Nacional de Catalunya (TNC), que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE l'INSTITUT DEL TEATRE I EL TEATRE 
NACIONAL DE CATALUNYA (TNC) 

 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, 
 
L’INSTITUT DEL TEATRE (en endavant l’INSTITUT) representat per l’Excma. Sra. Mercè 
Conesa i Pagès, Presidenta de l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de 
Barcelona, assistit pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 28 de juliol de 2016 (BOPB 3 
d’agost de 2016), amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
De l’altra,  
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El TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (en endavant TNC), representant per la senyora 
Mònica Campos Estévez, en qualitat de directora,  amb CIF A-60942851 i domicili  social a 08013 
Barcelona, Plaça de les Arts, núm. 1, que actuen en virtut d’apoderament atorgat pel Consell 
d’Administració del TNC, elevat a públic davant del Notari de Barcelona senyor Marc Sansalvadó 
i Chalaux, en data 26 de juliol de 2013 i amb número de protocol 960. 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- Que l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat 
de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar 
necessària per al compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i 
de difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no 
reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de cursos, congressos, 
conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió de festivals, mostres, 
muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de programacions a les seves 
sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i suport  a  
activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
II.- Que el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) és una institució del sector públic amb la 
participació de la Generalitat de Catalunya.  El TNC té com a finalitat el desenvolupament i 
producció de tot tipus d’espectacles escènics, fent una atenció especial a les obres originals en 
llengua catalana. Representa les obres teatrals produïdes al TNC i d’altres en règim de 
coproducció o companyia convidada. Es considera un centre de creació fonamentalment teatral i 
un instrument útil per a la creativitat dels artistes i també per a la trobada del creador i la societat. 
III.- Que ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de 
permetre un millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que 
ambdues es proposen. 
IV.- Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual 
puguin adaptar-se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
 
V.- Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre de data ......................... 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

Primer.- Objecte 
 
És objecte del present conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i el Teatre 
Nacional de Catalunya (TNC), la cooperació en activitats pedagògiques i de promoció de la 
cultura i de les arts de l’espectacle, així com en altres assumptes d’interès comú relacionats amb 
els camps artístic i cultural, per tal de crear projectes comuns i assolir els objectius propis de 
cadascuna de les institucions. 
 
Segon.- Obligacions de les parts 
 
Són objectius d’aquest conveni marc:  
 

1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 
2. Desenvolupar activitats de docència, recerca, publicacions i intercanvis internacionals en 

matèries d’interès comú per a ambdues institucions. 
3. Promoure la formació continuada de professionals. 
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4. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents branques 
professionals que s’imparteixen a l’Institut del Teatre. 

5. Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, de fons 
bibliogràfic, de publicacions, de fons documentals i videogràfics, i d’altres materials 
d’interès per a ambdues institucions. 

6. Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que puguin 
beneficiar ambdues institucions. 

7. Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es considerin d’interès comú. 
8. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues institucions. 

 
Tercer.- Convenis específics 
 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades al pacte segon, les parts formalitzaran 
convenis específics que contindran una descripció del projecte, el nom del representant de 
cadascuna de les parts, les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació 
dels recursos necessaris per a l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau,  
les fonts de finançament, així com la resta de requeriments legals oportuns.  Aquests convenis 
específics hauran de ser aprovats pels respectius òrgans de govern. 
 
Quart.- Difusió i divulgació 
 
La difusió i divulgació de les activitats realitzades en el present conveni s’efectuaran per aquella 
de les parts que en el seu cas es consideri adient. En qualsevol cas, es farà constar la 
col•laboració entre ambdues entitats en el material de promoció, de difusió i de publicitat de 
l’activitat, mitjançant la incorporació dels corresponents logotips. 
 
Cinquè.- Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de quatre anys a 
partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar expressament 
sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit anys.  
 
Sisè.- Litigis i controvèrsies. 
 
Qualsevol divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o execució del conveni s’intentarà 
resoldre de forma amistosa, sense perjudici de la jurisdicció competent aplicable a aquest 
conveni, que vindrà referida als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 
 
Setè.- Informació de publicació del conveni 
 
En compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, a la qual estan subjectes les administracions públiques, les 
dades relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) 
seran publicades al Portal de Transparència de l’Institut del Teatre, per la qual cosa les entitats 
signatàries es donen per informades. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, que 
s’estén per duplicat, en la data i lloc indicats. 

 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Teatre Nacional de Catalunya (TNC).” 
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8. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de de col·laboració entre 
l’Institut del Teatre i la Fundació Tablao Flamenco Cordobés de Barcelona. 

 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de la proposta, orientada a la regulació de la col·laboració 
amb la Fundació Tablao Flamenco Cordobés de Barcelona. 
 
La FUNDACIÓ Tablao Flamenco Cordobés de Barcelona  és un lloc únic i històric a la ciutat 
de Barcelona, que convoca de forma permanent un nombre important dels artistes més 
destacats de l’art del flamenc, ja siguin llegendes vives del flamenc com joves revelacions. El 
Tablao Cordobes és una petita joia de l’artesania inspirada en l’art natzarí, decorada sota la 
direcció de restauradors i artesans del Patronat de l’Alhambra. 
  
La Fundació neix també de l’impuls d’una família de professionals en compliment de les 
seves responsabilitats ètiques i estètiques amb el propòsit que la Fundació serveixi com a 
cadena de transmissió de coneixements, de coordinació, de debat i del talent dels amants 
de l’art (flamenc).  
 
És objecte del present conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i LA FUNDACIÓ 
TABLAO FLAMENCO CORDOBÉS DE BARCELONA la cooperació en activitats 
pedagògiques i de promoció de la cultura i de les arts de l’espectacle. 

 
Són objectius específics d’aquest conveni marc:  

 
1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 
2. Desenvolupar activitats de docència, recerca, publicacions i intercanvis 

internacionals en matèries d’interès comú per a ambdues institucions. 
3. Promoure la formació continuada de professionals. 
4. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents 

branques professionals que s’imparteixen a l’Institut del Teatre. 
5. Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, de 

fons bibliogràfic, de publicacions, de fons documentals i videogràfics, i 
d’altres materials d’interès per a ambdues institucions. 

6. Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que 
puguin beneficiar ambdues institucions. 

7. Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es considerin 
d’interès comú. 

 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de quatre 
anys a partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar 
expressament sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit anys. 

 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
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les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la 
divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
La FUNDACIÓ és un lloc únic i històric a la ciutat de Barcelona, que convoca de forma permanent un 
nombre important dels artistes més destacats de l’art del flamenc, ja siguin llegendes vives del flamenc 
com joves revelacions. El Tablao Cordobes és una petita joia de l’artesania inspirada en l’art natzarí, 
decorada sota la direcció de restauradors i artesans del Patronat de l’Alhambra.  
 
El flamenc és un llegat històric, d’origen popular, que ha influït en moltes disciplines i manifestacions 
artístiques del món de la cultura, tant des del punt de vista del ball com del cant. El flamenc és considerat 
Patrimoni de la Humanitat de forma espontània, atès que s’estudia i es practica arreu del món.  
 
La FUNDACIÓ neix amb el propòsit de contribuir a revaloritzar els seus fonaments i esclarir els seus 
valors, classificar-los i contribuir al seu permanent protagonisme dins del panorama cultura del nostre 
país. El Tablao és un escenari en el qual l’aprenentatge és una experiència adquirida sense cap 
academicisme. La Fundació neix també de l’impuls d’una família de professionals en compliment de les 
seves responsabilitats ètiques i estètiques amb el propòsit que la Fundació serveixi com a cadena de 
transmissió de coneixements, de coordinació, de debat i del talent dels amants de l’art (flamenc).  
  
Ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de permetre un millor 
aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues es proposen. 
 
Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual puguin adaptar-
se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
 
Vistes les Bases 62.2) i 64.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a 
l’exercici 2018, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de l’Organisme que no 
comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització prèvia. 
 
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta 
de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones i entitats públiques o privades. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, aprovat en sessió ordinària de data 20 
d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16) i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 
data 27 d’abril de 2016 es va delegar parcialment, a favor de la Direcció General de l’Institut del Teatre, 
l’aprovació de convenis de quantia que no ultrapassi els 50.000€, reservant-se la competència per a 
l’aprovació de convenis marc o protocols generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de 
destinataris. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de Govern, per a 
la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 

 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Fundació 
Tablao Flamenco Cordobés de Barcelona, que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE l'INSTITUT DEL TEATRE I LA FUNDACIÓ 
TABLAO FLAMENCO CORDOBÉS DE BARCELONA 
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ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, 
 
L’INSTITUT DEL TEATRE (en endavant l’INSTITUT) representat per l’Excma. Sra. Mercè 
Conesa i Pagès, Presidenta de l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de 
Barcelona, assistit pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 28 de juliol de 2016 (BOPB 3 
d’agost de 2016), amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
De l’altra,  
 
LA FUNDACIÓ TABLAO FLAMENCO CORDOBÉS DE BARCELONA (en endavant la 
FUNDACIÓ) representada per la Sra. Rosa Pérez Casares, en qualitat de Directora de la 
FUNDACIÓ, actuant en representació d’aquesta, amb NIF núm. G65557761 adreça a La 
Rambla, 35 de Barcelona (08002). 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- Que l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat 
de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar 
necessària per al compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i 
de difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no 
reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de cursos, congressos, 
conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió de festivals, mostres, 
muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de programacions a les seves 
sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i suport  a  
activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
II.- Que la FUNDACIÓ és un lloc únic i històric a la ciutat de Barcelona, que convoca de forma 
permanent un nombre important dels artistes més destacats de l’art del flamenc, ja siguin 
llegendes vives del flamenc com joves revelacions. El Tablao Cordobes és una petita joia de 
l’artesania inspirada en l’art natzarí, decorada sota la direcció de restauradors i artesans del 
Patronat de l’Alhambra. 
El flamenc és un llegat històric, d’origen popular, que ha influït en moltes disciplines i 
manifestacions artístiques del món de la cultura, tant des del punt de vista del ball com del cant. 
El flamenc és considerat Patrimoni de la Humanitat de forma espontània, atès que s’estudia i es 
practica arreu del món.  
La FUNDACIÓ neix amb el propòsit de contribuir a revaloritzar els seus fonaments i esclarir els 
seus valors, classificar-los i contribuir al seu permanent protagonisme dins del panorama cultura 
del nostre país. El Tablao és un escenari en el qual l’aprenentatge és una experiència adquirida 
sense cap academicisme. La Fundació neix també de l’impuls d’una família de professionals en 
compliment de les seves responsabilitats ètiques i estètiques amb el propòsit que la Fundació 
serveixi com a cadena de transmissió de coneixements, de coordinació, de debat i del talent dels 
amants de l’art (flamenc).  
III.- Que ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de 
permetre un millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que 
ambdues es proposen. 
IV.- Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual 
puguin adaptar-se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
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V.- Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre de data ......................... 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
És objecte del present conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i LA FUNDACIÓ 
TABLAO FLAMENCO CORDOBÉS DE BARCELONA la cooperació en activitats pedagògiques i 
de promoció de la cultura i de les arts de l’espectacle, així com en altres assumptes d’interès 
comú relacionats amb els camps artístic i cultural, per tal de crear projectes comuns i assolir els 
objectius propis de cadascuna de les institucions. 
 
Segon.- Obligacions de les parts 
 
Són objectius d’aquest conveni marc:  
 

1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 
2. Desenvolupar activitats de docència, recerca, publicacions i intercanvis internacionals en 

matèries d’interès comú per a ambdues institucions. 
3. Promoure la formació continuada de professionals. 
4. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents branques 

professionals que s’imparteixen a l’Institut del Teatre. 
5. Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, de fons 

bibliogràfic, de publicacions, de fons documentals i videogràfics, i d’altres materials 
d’interès per a ambdues institucions. 

6. Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que puguin 
beneficiar ambdues institucions. 

7. Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es considerin d’interès comú. 
8. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues institucions. 

 
Tercer.- Convenis específics 
 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades al pacte segon, les parts formalitzaran 
convenis específics que contindran una descripció del projecte, el nom del representant de 
cadascuna de les parts, les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació 
dels recursos necessaris per a l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau,  
les fonts de finançament, així com la resta de requeriments legals oportuns.  Aquests convenis 
específics hauran de ser aprovats pels respectius òrgans de govern. 
 
Quart.- Difusió i divulgació 
 
La difusió i divulgació de les activitats realitzades en el present conveni s’efectuaran per aquella 
de les parts que en el seu cas es consideri adient. En qualsevol cas, es farà constar la 
col•laboració entre ambdues entitats en el material de promoció, de difusió i de publicitat de 
l’activitat, mitjançant la incorporació dels corresponents logotips. 
 
Cinquè.- Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de quatre anys a 
partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar expressament 
sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit anys.  
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Sisè.- Litigis i controvèrsies. 
 
Qualsevol divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o execució del conveni s’intentarà 
resoldre de forma amistosa, sense perjudici de la jurisdicció competent aplicable a aquest 
conveni, que vindrà referida als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 
 
Setè.- Informació de publicació del conveni 
 
En compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, a la qual estan subjectes les administracions públiques, les 
dades relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) 
seran publicades al Portal de Transparència de l’Institut del Teatre, per la qual cosa les entitats 
signatàries es donen per informades. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, que 
s’estén per duplicat, en la data i lloc indicats.” 
 

  
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Fundació Tablao Flamenco Cordobés de Barcelona.” 
 
 
 
9. Dictamen que proposa aprovar l’oferta de places de les escoles de l’Institut 

del Teatre (ESAD, CSD, EESA/CPD i ESTAE) per al curs acadèmic 2018-2019 
 

La Presidenta donarà la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de la proposta, consistent en proposar l’oferta de places de 
les escoles de l’IT per al curs 2018/2019. 
 
Correspon als centres docents la regulació del procediment d’admissió dels alumnes 
garantint la legalitat en el procés d’admissió i especialment garantint la correcta aplicació dels 
criteris de prioritat. Per tant, els centres docents sufragats amb fons públics, abans de l’inici 
de la matriculació, han de fixar les places disponibles per a cada nivell d’ensenyament. 
 
El nombre de places vacants a cada curs és el resultat de preveure les que cal oferir un cop 
reservades les places d’alumnes repetidors que hauran de cursar de nou la totalitat del 
currículum corresponent a un curs determinat d’un pla d’estudis. 
 
Es proposa, doncs, aprovar l’oferta de places vacants de les Escoles Superiors, de l’Escola 
d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa i de l’Escola Superior 
de Tècniques de les Arts de l’Espectacle de l’Institut del Teatre, per al curs acadèmic 2018-
2019. 
 
ESCOLES SUPERIORS 
 
ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC (ESAD): 
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*En funció dels possibles repetidors i en casos excepcionals i justificats es podrà arribar a: 
 

ESAD 
Especialitats Alumnes 

Direcció i Dramatúrgia 14 
Escenografia  14 
TOTAL places a primer curs 66 

 
 
 
CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA (CSD)  
 

CSD 
Especialitats Alumnes 

Pedagogia  12 
Coreografia 12 

 
Total places a primer curs 

 

 
24 

 
 
Els repetidors es comptaran a part de les 12 places. 
 
ESCOLA D’ENSENYAMENT SECUNDARI I ARTÍSTIC/CONSERVATORI PROFESSIONAL 
DE DANSA (EESA/CPD) 
Les places vacants per curs i especialitat que es poden ofertar per al curs acadèmic 2018-19, 
són les següents: 
 

CURS i 
ESPECIALITAT 

VACANTS 

1r CLA* 10 
1r CON* 10 
1r ESP* 10 
2n CLA* 1 
2n CON* 0 
2n ESP* 6 
3r CLA* 0 

ESAD 
Especialitats Alumnes * 

Interpretació: 
Text 
Musical 
Físic / Visual 

 
12/15 
7/10 

12/14 
Total Interpretació 36 
Total Direcció i Dramatúrgia 12  
Total Escenografia  12  

 
Total places a primer curs 

 

 
60 
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3r CON* 0 
3r ESP* 0 
4t CLA* 0 
4t CON* 0 
4t ESP* 0 
5è CLA 0 
5è CON 0 
5è ESP 4 
6è CLA 0 
6è CON 2 
6è ESP 7 

 
*Es prioritzaran les ràtios de l’ESO, 30 alumnes per classe amb l’escreix permès segons el que 
estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
BATXILLERAT  
 

CURS  VACANTS 

1r BAT 20 
1r BAT 20 

 
ESCOLA SUPERIOR DE TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L’ESPECTACLE (ESTAE) 
 
Per al curs 2018-2019, l’oferta de places és: 

 
Formació Inicial:   Primer curs: 24 places 

 Segon curs: 24 places 
Alumnes per especialitat: (Luminotècnia, Maquinària Escènica, So): 8, 
(màxim 12) 

 
Formació Continuada: 

  Segons demanda de professionals del sector o oferta pròpia de l’IT, 
supeditada a l’aprovació dels corresponents contractes o convenis i a la seva viabilitat 
econòmica. (Cursos totalment autofinançats segons tarifa de preus públics per als 
ensenyaments no reglats de l’IT) 
 
Mentre s’està tractant aquest punt de l’ordre del dia i abans de la votació, s’incorpora a 
la sessió el Vicepresident, Sr. Juanjo Puigcorbé. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“El sistema educatiu de Catalunya s’estableix com un model educatiu d’interès públic. Les autoritats 
públiques tenen l’obligació de regular i sostenir el servei d’Educació, configurat pels centres públics i pels 
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centres privats amb el sosteniment de fons públics, aspecte que garanteix a totes les persones l’accés a 
una educació de qualitat i en condicions d’igualtat. 
 
Correspon al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’aprovació de la programació 
educativa, la qual té com a objectiu establir, amb caràcter territorial, les necessitats educatives que cal 
satisfer. Aquesta programació ha de garantir la qualitat de l’educació. 
 
Tanmateix, correspon al centre docent la regulació del procediment d’admissió dels alumnes garantint la 
legalitat en el procés d’admissió i especialment garantint la correcta aplicació dels criteris de prioritat. Per 
tant, els centres docents sufragats amb fons públics, abans de l’inici de la matriculació, han de fixar les 
places disponibles per a cada nivell d’ensenyament. 
 
El nombre de places vacants a cada curs és el resultat de preveure les que cal oferir un cop reservades 
les places d’alumnes repetidors que hauran de cursar de nou la totalitat del currículum corresponent a un 
curs determinat d’un pla d’estudis. 
 
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació (d’ara endavant LOE) regula els ensenyaments artístics 
entre els quals consten els d’art dramàtic i els de dansa. En aquests últims, s’estableixen tres graus: 
ensenyaments elementals, ensenyaments professionals i ensenyaments superiors. 
 
La finalitat dels ensenyaments artístics és proporcionar a l’alumnat una formació artística de qualitat i 
garantir la qualificació dels futurs professionals en el camp de l’art dramàtic i de la dansa.   
 
L’Institut del Teatre, atenent a la seva missió principal, i en considerar-se un centre superior de formació, 
d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, integrat per diferents escoles (Escola Superior d’Art 
Dramàtic, Conservatori Superior de Dansa, Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori 
Professional de Dansa i l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle ) i sufragat amb fons 
públics, té l’obligació d’aprovar l’oferta de places de les seves escoles. 
 
Atès que d’acord amb l’article 7 de la LOE, les administracions educatives competents han d’establir el 
currículum dels diferents ensenyaments que s’hi regulen, dels quals el Govern ha de fixar prèviament els 
aspectes bàsics curriculars. 

 
Vistos els informes de les Direccions de les Escoles de l’Institut del Teatre, pels quals es proposa l’oferta 
de places per al curs acadèmic 2018-2019, incorporats a aquest l’expedient. 
 
Vist el que disposa l’article 12 h) relatiu a la competència de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
sobre l’aprovació de l’ordenació acadèmica anual.   
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de Govern, per 
a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’oferta de places vacants de les Escoles Superiors (annex I), de l’Escola 
d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa (Annex II) i de l’Escola Superior 
de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (Annex III) de l’Institut del Teatre, per al curs acadèmic 2018-
2019. 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a les Escoles, a la Coordinació Acadèmica i a la Secretaria 
Acadèmica General de l’Institut del Teatre als efectes escaients. 
 
Tercer.- FACULTAR a la Directora General per al desplegament dels presents acords. 

 



   
 
  Plaça Margarida Xirgu, s/n 
  08004 Barcelona 
  Tel. 932 273 900 – Fax 932 273 939 
  i.teatre@institutdelteatre.cat 
  www.institutdelteatre.cat 

 

 
 

 

 
 
 
ANNEX I AL DICTAMEN REFERIT A L’APROVACIÓ DE L’OFERTA DE PLACES DE LES 
ESCOLES DE L’INSTITUT DEL TEATRE (ESAD, CSD, EESA/CPD I ESTAE) PER AL CURS 
ACADÈMIC 2018-2019 
 

ESCOLES SUPERIORS 

 
ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC (ESAD): 
 
*En funció dels possibles repetidors i en casos excepcionals i justificats es podrà arribar a: 
 

ESAD 
Especialitats Alumnes 

Direcció i Dramatúrgia 14 
Escenografia  14 
TOTAL places a primer curs 66 

 

CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA (CSD)  
 

CSD 
Especialitats Alumnes 

Pedagogia  12 
Coreografia 12 

 
Total places a primer curs 

 

 
24 
 

 

Els repetidors es comptaran a part de les 12 places. 
 
 
 
 

ESAD 
Especialitats Alumnes * 

Interpretació: 
Text 
Musical 
Físic / Visual 

 
12/15 
7/10 

12/14 
Total Interpretació 36 
Total Direcció i Dramatúrgia 12  
Total Escenografia  12  

 
Total places a primer curs 

 

 
60 
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ANNEX II AL DICTAMEN REFERIT A L’APROVACIÓ DE  L’OFERTA DE PLACES DE LES 
ESCOLES DE L’INSTITUT DEL TEATRE (ESAD, CSD, EESA/CPD I ESTAE) PER AL CURS 
ACADÈMIC 2018-2019 
 
ESCOLA D’ENSENYAMENT SECUNDARI I ARTÍSTIC/CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA 

(EESA/CPD) 

 
Les places vacants per curs i especialitat que es poden ofertar per al curs acadèmic 2018-19, són les 
següents: 
 

CURS i ESPECIALITAT VACANTS 

1r CLA* 10 

1r CON* 10 

1r ESP* 10 

2n CLA* 1 

2n CON* 0 

2n ESP* 6 

3r CLA* 0 

3r CON* 0 

3r ESP* 0 

4t CLA* 0 

4t CON* 0 

4t ESP* 0 

5è CLA 0 

5è CON 0 

5è ESP 4 

6è CLA 0 

6è CON 2 

6è ESP 7 

 

*Es prioritzaran les ràtios de l’ESO, 30 alumnes per classe amb l’escreix permès segons el que estableix 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
BATXILLERAT  
 

CURS  VACANTS 

1r BAT 20 

1r BAT 20 
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ANNEX III AL DICTAMEN REFERIT A L’APROVACIÓ DE  L’OFERTA DE PLACES DE LES 
ESCOLES DE L’INSTITUT DEL TEATRE (ESAD, CSD, EESA/CPD I ESTAE) PER AL CURS 
ACADÈMIC 2018-2019 
 

ESCOLA SUPERIOR DE TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L’ESPECTACLE (ESTAE) 
 
Per al curs 2018-2019, l’oferta de places és: 

 
FI:   Primer curs: 24 places 
 Segon curs: 24 places 

Alumnes per especialitat: (Luminotècnia, Maquinària Escènica, So): 8, (màxim 12) 
 
FC:  Segons demandes de professionals del sector o oferta pròpia de l’IT, supeditada a 

l’aprovació dels corresponents contractes o convenis i a la seva viabilitat econòmica. 
(Cursos totalment autofinançats segons tarifa de preus públics per als ensenyaments no 
reglats de l’IT)   

 
 

 
10. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic  del “Postgrau de les 

Arts Escèniques i Educació” per al curs acadèmic 2018-2019 de l’Institut del 
Teatre. 

 
La Presidenta dóna la paraula conjuntament a la Directora General, senyora Magda 
Puyo, i al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposin els antecedents de 
l’expedient, consistent en l’aprovació d’una oferta formativa de Postgrau. 
 
L’Institut del Teatre presenta per al curs 2018-2019 el Postgrau d’Arts Escèniques i 
Educació, adreçat a llicenciats, graduats i professionals dels àmbits de les ciències de 
l’educació i de les arts escèniques. Aquest postgrau ofereix eines i recursos pedagògics 
vinculats a les arts escèniques. Es dota l’alumnat de coneixements teòrics i pràctics per 
poder integrar i sistematitzar aquests instruments i adquirir competències per poder aplicar-los 
en qualsevol moment. El curs de postgrau integra dos itineraris: el “Postgrau en Teatre i 
Educació” i el “Postgrau en Moviment i Educació” d’edicions anteriors, i cadascun d’ells està 
estructurat en mòduls i blocs. 
 
L’activitat s’autofinançarà, ja que les despeses directes i indirectes de l’activitat formativa 
seran compensades pels ingressos de les matrícules, per la qual cosa la celebració del curs 
no suposarà una despesa addicional al pressupost de l’Institut del Teatre, sempre i quan els 
ingressos de les matrícules del curs, en el seu conjunt, sumin, com a mínim, un import de 
52.200,00 €, amb una previsió estimada mínima de 36 alumnes, per donar cobertura al 
conjunt de costos del mateix. 
 
La proposta de preu públic és de 1.450,00 €, i s’ofereix la possibilitat de la matriculació 
d’alumnes en la modalitat de mòduls independents, fixant el preu per crèdit en 70,00 €. 
 
La docència del curs serà impartida, d’una banda, per professorat de l’Institut del Teatre, les 
dedicacions del qual estan valorades en 4.732,20 € i restaran contemplades al Pla d’Ordenació 
Acadèmica (POA) del curs 2018-19, l’aprovació del qual és prevista per al mes de juny 
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d’enguany. D’altra banda, la lectivitat també serà impartida mitjançant col·laboracions de 
docents externs a l’Institut del Teatre, la qual cosa comportarà una contractació addicional 
per import de 38.725,19 €. 
 
La despesa pluriennal que comporta l’execució de l’esmentat postgrau serà d’un màxim de 
43.457,39 €,  pels conceptes que es detallen, i anirà a càrrec de les següents aplicacions del 
pressupost de l’Institut del Teatre dels exercicis següents: 
 
EXERCICI 2018 
 

Concepte Aplicació 
pressupostària 

Import € 

Honoraris docents interns 13100/99600 4.732,20€ 
Col·laboracions docents 22618/99310 7.975,58€ 
Dietes i desplaçaments 23020/99310 3.936,01€ 
Altres 22117/99310 1.000,00€ 
Total despeses  17.643,79€ 

 
EXERCICI 2019 
 

Concepte Aplicació 
pressupostària 

Import € 

Col·laboracions docents 22618/99310 19.668,46€ 
Dietes i desplaçaments 23020/99310 5.145,14€ 
Altres 22117/99310 1.000,00€ 
Total despeses  25.813,60€ 

 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. 
 
L’Institut del Teatre presenta per al curs 2018-2019 el Postgrau d’Arts Escèniques i Educació, adreçat a 
llicenciats, graduats i professionals dels àmbits de les ciències de l’educació i de les arts escèniques. 
Aquest postgrau ofereix eines i recursos pedagògics vinculats a les arts escèniques. Es dota l’alumnat de 
coneixements teòrics i pràctics per poder integrar i sistematitzar aquests instruments i adquirir 
competències per poder aplicar-los en qualsevol moment. El curs de postgrau integra dos itineraris: el 
“Postgrau en Teatre i Educació” i el “Postgrau en Moviment i Educació” d’edicions anteriors, i cadascun 
d’ells està estructurat en mòduls i blocs. El contingut del curs de postgrau figura definit a l’annex I del 
present dictamen. 
 
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II, del qual es desprèn que l’activitat s’autofinançarà, ja que 
les despeses directes i indirectes de l’activitat formativa seran compensades pels ingressos de les 
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matrícules, per la qual cosa l’elaboració del curs no suposarà una despesa addicional al pressupost de 
l’Institut del Teatre, sempre i quan els ingressos de les matrícules del curs, en el seu conjunt, sumin, com 
a mínim, un import de CINQUANTA-DOS MIL DOS-CENTS EUROS (52.200,00€), amb una previsió 
estimada mínima de 36 alumnes, per donar cobertura al conjunt de costos del mateix. 
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmica, així com la 
proposta de preu públic de MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS (1.450,00€) que ha de regir 
l’esmentat curs, s’ofereix la possibilitat de la matriculació d’alumnes en la modalitat de mòduls 
independents, fixant el preu per crèdit en SETANTA EUROS (70,00€), que s’adjunta com a annex III a 
aquest dictamen. 
 
Vist que la docència del curs “Postgrau de les Arts Escèniques i Educació” per al curs 2018-2019 serà 
impartida, d’una banda, per professorat de l’Institut del Teatre i, per tant, les seves dedicacions valorades 
en 4.732,20€ restaran contemplades al Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) del curs 2018-19, l’aprovació 
del qual és prevista per al mes de juny d’enguany,  i d’altra banda, serà impartida mitjançant 
col·laboracions de docents externs a l’Institut del Teatre, la qual cosa comportarà una contractació 
addicional per import de 38.725,19€.  
 
Vist el que estableix l’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL), 
aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març, en virtut del qual les entitats locals podran establir preus públics 
per la prestació de serveis o per la realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que 
no es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1.B) del TRLLRHL (que regula el fet 
imposable de les taxes). 
 
Vist el que estableix l’article 47.2 del TRLLHL, en virtut del qual les entitats locals poden atribuir als seus 
organismes autònoms la fixació dels preus públics, corresponents als serveis a càrrec d’aquests 
organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Disposa, així mateix, aquest article que els 
organismes autònoms han de trametre a l’ens local de què depenguin una còpia de la proposta i de l’estat 
econòmic del qual es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre, que assigna a la Junta de Govern la 
competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i 
quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, proposar a l’òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona 
la seva aprovació, i atès que els preus proposats cobreixen el cost, tal com es desprèn de la memòria 
econòmica del servei. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la 
Intervenció delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el curs de “Postgrau de les Arts Escèniques i Educació” per al curs 2018-2019, 
d’acord amb el programa acadèmic que es recull en l’annex I d’aquest dictamen. El curs de postgrau en la 
seva globalitat té un cost total de CINQUANTA-DOS MIL CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB 
VUITANTA-SET CÈTIMS (52.148,87€). 
  
Segon.- APROVAR el preu públic fixat en MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS (1.450,00€) del 
curs “Postgrau de les Arts Escèniques i Educació” per al curs 2018-2019, considerant que el curs de 
postgrau té dos itineraris: “Postgrau en Teatre i Educació” i “Postgrau en Moviment i Educació”. Aquest 
està estructurat en mòduls i blocs i, per tant, s’ofereix la possibilitat de la matriculació d’alumnes en la 
modalitat de mòduls independents, fixant el preu per crèdit en SETANTA EUROS (70,00€), de conformitat 
amb la memòria econòmico-financera que s’adjunta com a annex III. 
 
Tercer.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs “Postgrau de les 
Arts Escèniques i Educació” per al curs 2018-2019 a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre d’uns 
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ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import de CINQUANTA-DOS MIL DOS-
CENTS EUROS (52.200,00€). 
 
Quart- AUTORITZAR la despesa pluriennal que comporta l’execució de l’esmentat postgrau fins a un 
màxim de QUARANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU 
CÈNTIMS (43.457,39€),  pels conceptes que es detallen, i que anirà a càrrec de les següents aplicacions 
del pressupost de l’Institut del Teatre dels exercicis següents: 

 

EXERCICI 2018 

 

Concepte Aplicació 

pressupostària 

Import € 

Honoraris docents interns 13100/99600 4.732,20€ 

Col·laboracions docents 22618/99310 7.975,58€ 

Dietes i desplaçaments 23020/99310 3.936,01€ 

Altres 22117/99310 1.000,00€ 

Total despeses  17.643,79€ 

 

EXERCICI 2019 

 

Concepte Aplicació 

pressupostària 

Import € 

Col·laboracions docents 22618/99310 19.668,46€ 

Dietes i desplaçaments 23020/99310 5.145,14€ 

Altres 22117/99310 1.000,00€ 

Total despeses  25.813,60€ 

 
Cinquè.- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del curs “Postgrau de les Arts 
Escèniques i Educació” per al curs 2018-2019, serà comptabilitzat a l’aplicació 34200/99310 del 
pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Sisè.- FACULTAR a la Direcció General i a la Gerència de l’Institut del Teatre per al desenvolupament de 
les actuacions requerides per a la implementació de l’esmentat curs.  
 
Setè.- DONAR trasllat a la Intervenció General i a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona de 
l’aprovació del preu públic referenciat en el present dictamen. 
 
Vuitè.- DONAR publicitat del preu públic del curs “Postgrau de les Arts Escèniques i Educació” per al curs 
2018-2019 mitjançant la inserció del corresponent anunci en el tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre. 
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ANNEX I REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL “POSTGRAU DE LES 
ARTS ESCÈNIQUES I EDUCACIÓ” PER AL CURS ACADÈMIC 2018-2019 DE L’INSTITUT DEL 
TEATRE 

Postgrau de les Arts Escèniques i Educació 
2018-2019 

 
DADES GENERALS DE L’ENSENYAMENT 
NOM DEL CURS: Postgrau de les Arts Escèniques i Educació. 
 
Itinerari de Teatre i Educació 
Itinerari de Moviment 
 
Tipus de curs 
(Màster =o> de 60 crèdits / Diploma de 
Postgrau =o> de 30 crèdits / Certificat entre 29 
i 1 crèdits) 

Postgrau 

Nombre de crèdits 25 ECTS 
Director/a Carles Salas, Nuria Plana i Montserrat LLoret 
Coordinador/a Pastora Villalón 
Tutores Pastora Villalón. Ona Marco 
Nombre d’anys acadèmics 1 
Núm. crèdits impartits cada any (si escau) 25 ECTS 
Curs acadèmic inici de docència 2018-2019 
Modalitat de docència    
(presencial, semipresencial, a distància) 

Presencial 

Núm. d’edicions impartides 13 
Any acadèmic darrera edició impartida 2017-2018 
Nom darrera edició impartida Postgrau en Arts Escèniques i Educació 
Admet alumnes no titulats Sí 
Pràctiques externes  No 
Data inici docència   28/09/2018 
Data final docència 16/06/2019 
Preveu preinscripció Sí 
Nombre d’alumnes previstos 20-25 
Data inici preinscripció   01/05/2019 
Data final preinscripció 31/05/2019 
Data inici matriculació 03/06/2019 
Data final matriculació 07/06/2019 
Adreçat a 
Educadors/es, mestres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. 
Professors/es de teatre, Mestres d’Educació Especial, Professors d’Educació Física, Grau en Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport.  
Graduats, Llicenciats, Diplomats, altres titulacions Superiors, Monitors, Assistents socials, Psicoterapeutes, 
Psicomotricistes i tota persona interessada en el teatre la dansa i l’educació. 
Requisits d’accés Titulació o experiència professional 
Descripció resumida d’objectius Adquisició d’eines teòrico-pràctiques per a la docència de les 

arts escèniques 
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LLOC D’IMPARTICIÓ 
 
Nom del Centre Institut del Teatre Centre Territorial d’Osona 
Adreça C/Sant Miquel dels Sants 20, 08500 Vic 
Codi postal 08500 
Població Vic 
País Catalunya ( Espanya) 
Telèfon 938854467 
Fax 938854467 
Correu electrònic postgraus.vic@institutdelteatre.cat 
Pàgina internet www.institutdelteatre.cat 
Horari De dilluns a divendres de 8.00h a 15.00h  
Observacions       
 
INFORMACIÓ ACADÈMICA – DOCENT   
DADES GENERALS 
 
Antecedents de l’itinerari de Teatre 
Aquest itinerari és l’evolució de l’antic diploma en Teatre i Educació que s’ha fet des del 2006  a l’Institut 
del Teatre, Centre Territorial d’Osona.  
El curs 2011-12 el diploma es converteix en Postgrau i el curs 2015-16 s’enceta la primera edició del 
Postgrau de Moviment i Educació. 
El curs 2017-18 s’unifica en un sol Postgrau amb dos itineraris, i d’aquesta manera comença la 
transversalitat amb matèries comunes. 
Aquest postgrau respon a la manca d’ensenyaments en pedagogia de les Arts Escèniques en el nostre 
país. L’objectiu és desenvolupar continguts i metodologies específiques. La seva continuïtat ve donada 
per l’èxit obtingut en les preinscripcions i les altes valoracions fetes pels alumnes sobre el postgrau i els 
seus docents. 
 
Antecedents de l’itinerari de Moviment 
Aquest itinerari és l’evolució de l’antic Postgrau de Moviment i Educació. El curs 2016-17 es converteix en 
itinerari de Moviment i Educació dins del Postgrau en Arts Escèniques i Educació, sent en total la 4a 
edició. 
Es pretén augmentar l’oferta d’estudis de Postgrau de qualitat en l’àmbit del moviment i amb l’objectiu de 
desenvolupar continguts i metodologies específiques. La seva continuïtat ve donada per l’èxit obtingut en 
les preinscripcions i les altes valoracions fetes pels alumnes i els seus docents. 
 
Justificació de la proposta de l’itinerari de Teatre 
La proposta d’aquest Postgrau cobreix la necessitat de continuïtat dels estudis superiors de Grau de 
l’Institut del Teatre tant d’Interpretació com de Direcció i Dramatúrgia, sistematitzant els coneixements en 
l’àmbit del teatre aplicat i en el camp de l’educació, formant als graduats per a la docència d’aquests 
estudis i dotant-los d’eines, sistemes i metodologies per a la didàctica teatral. 
En el món del moviment, pels graduats del CSD de l’Institut del Teatre aportant noves eines i mirades per 
a la inserció en el món professional de la pedagogia en arts escèniques.  
 
Justificació de la proposta de l’itinerari de Moviment 
Aquest Postgrau és un complement tant per als alumnes que tinguin una formació en moviment com per a 
totes aquelles persones que volen utilitzar el moviment per al desenvolupament de la seva tasca 
professional i volen perfeccionar-la amb eines més específiques 
 
A qui va dirigit 
Educadors/es, mestres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. 
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Professors/es de teatre, Mestres de Música, Mestres d’Educació Especial, Professors d’Educació Física, 
Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.  
Graduats, Llicenciats, Diplomats, altres titulacions Superiors, Monitors, Assistents socials, 
Psicoterapeutes, Psicomotricistes i tota persona interessada en el teatre i l’educació. 
 
Existència de cursos similars de l’itinerari de Teatre 
La Universitat de València a través del seu Institut de creativitat i innovació ofereix un postgrau: Teatro en 
educació: Pedagogia teatral. 
A Lleida: Expert en arts escèniques. 
 
Existència de cursos similars de l’itinerari de Moviment 
No 
Avantatges i/o innovacions comparatives del curs respecte d’altres ofertes existents internes o 
externes 
Aquesta oferta parteix d’una institució reconeguda a tota Europa i dedicada específicament al teatre i al 
moviment. 
La titulació que s’ofereix significa una regulació acadèmica i un millor encaix en el nou pla d’estudis. 
Es tracta de Mòduls monogràfics amb amplia diversitat de continguts i que poden ser matriculats 
independentment.  
El calendari de la formació està pensat per a professionals en actiu, i es desenvolupa durant els caps de 
setmana. 
 
Enfocament, singularitats, filosofia del programa 
L’anàlisi i treball teòric i pràctic de tots els mòduls. 
La sistematització d’uns coneixements que tradicionalment s’han basat en la intuïció.  
L’ordenació dels mòduls obeint a una estratègia educativa que ens fa anar de les generalitzacions a la 
pràctica concreta acabant amb un treball de reflexió que s’exposa en forma oral i davant d’un públic 
especialitzat i del propi professorat. 
Professorat nacional i internacional de qualitat i prestigi 
Transversalitat entre els diferents mòduls 
Mòduls monogràfics amb àmplia diversitat de continguts i que poden ser matriculats independentment 
El calendari de la formació està pensat per a professionals en actiu, programat un cap de setmana del 
mes d’octubre a maig (8 mesos) 
 
Sortides professionals  
Aplicació dels diferents continguts en els següents àmbits: 
Pedagogia en centres públics i/o privats. 
Centres d’Infantil, Primària i Secundària. 
Batxillerat Artístic d’Arts Escèniques. 
Cicles formatius de Grau Superior. 
Estudis de Grau. 
Centres de Lleure. 
Centres Terapèutics. 
Centres d’Integració Social.  
Centres penitenciaris. 
 
Règim de dedicació – alumne 
Presencialitat 380h 
Treball autònom 545h 
 
Universitats o altres institucions implicades / Convenis signats amb tercers 
No 
 
Idiomes d’ impartició 
Català x 
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Castellà x 
Anglès - 
Francès - 
 
CRITERIS – PROCEDIMENTS D’ACCEPTACIÓ  

1. Ordre d’inscripció 
2. Expedient acadèmic  
3. Experiència professional  
4. Altres (especificar) 

 
ALTRES DADES D’INTERÈS 
Beques i ajuts_____________________________________ No 
Programa de mobilitat dels estudiants___________________No 
Sistema de reconeixement de crèdits aliens______________ No 
Acreditació de l’activitat professional o d’altres activitats____ No 
 
 
RELACIÓ DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT1 
 

Adquirir una representació significativa i funcional dels coneixements per afavorir el seu ús en 
la pràctica educativa teatral. 

CT2 Conèixer recursos per a la gestió i desenvolupament del grup.   

CT3 Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques 
de cada individu, aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment professional. 

CT4 Saber crear contextos educatius que facilitin la comunicació, l'expressió i la creativitat. 
CT5 Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu, formatiu i/o interpretatiu 

disposant dels coneixements, recursos i experiències necessàries. 
CT6 Generar activitats d’aprenentatge que integrin el teatre i la dramatització per tal d'enriquir la 

pràctica i l'experiència de l'alumnat. 
CT7 Gestionar la capacitat de mobilitat corporal d'un mateix desenvolupant i millorant la 

consciència del propi cos 
CT8 Generar activitats d’aprenentatge que integrin el moviment i la seva expressió per tal d'enriquir 

la pràctica i l'experiència de l'alumnat. 
CT9 Aportar noves mirades a la pràctica docent i al treball dels continguts curriculars integrant la 

dramatització i potenciant la capacitat expressiva del públic al qui va dirigit. 
CT10 Aportar noves mirades a la pràctica docent i al treball dels continguts curriculars integrant el 

moviment i potenciant la capacitat expressiva del públic al qui va dirigit. 
CT11 Organitzar i planificar adequadament els continguts i el procés dels treballs i projectes per tal 

de poder-los dur a terme amb els recursos previstos i en el temps establert. 
CT12 Reflexionar sobre la pròpia praxis per a innovar i millorar la labor docent i educadora, integrant 

els conceptes teòrics i la seva repercussió sobre la pràctica professional. 
CT13 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament 

aplicant-la en el context educatiu i la tasca a realitzar en funció de les seves característiques. 
CT14 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els 

coneixements apresos. 
CT15 Adquirir la capacitat per a respondre adequadament als problemes emergents prenent 

decisions i gestionant els continguts apresos. 
CT16 Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques 

professionals i interpersonals. 
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CT17 Elaborar un discurs lògic i coherent que expressi amb claredat la complexitat de la tasca 
realitzada assertivament i respectant als altres. 

CT18 Treballar cooperativament en equip exposant assertivament les idees pròpies. 
CT19 Treballar cooperativament en equip en les diferents fases de l’elaboració d'un treball o projecte 

exposant assertivament les idees pròpies. 
CT20 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts 

apresos. 
CT21 Utilitzar l'experiència pròpia i les habilitats creatives en els projectes i treballs per a innovar i 

evolucionar en l'àmbit professional d'actuació. 
CT22 Desenvolupar hàbits i destreses per treballar autònomament les habilitats i continguts del curs 

integrant-los en els diferents treballs i projectes plantejats en el postgrau. 
CT23 Utilitzar els mitjans i recursos a l'abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i 

mediambiental. 
CT24 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i les idees constructives 

aportades pels altres. 
CT25 Desenvolupar les activitats personals per tal de donar forma a un projecte, idear-lo, 

estructurar-lo, explicar-lo en el context al qual va dirigit. 
CT26 Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita i/o 

audiovisual. 
CT27 Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació al contingut i la forma 
 
OBSERVACIONS DE CARÀCTER GENERAL 
 
Es valoraran els currículums professionals i s’atendrà un rigorós ordre d’inscripció. 
Es tindrà en compte la carta de motivació. 
 
INFORMACIÓ ACADÈMICA – DOCENT  
DADES GENERALS 
 
PROFESSORAT RESPONSABLE  
 
DIRECCIÓ  
 
DIRECTOR/A  Carles Salas Monforte 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre 

  SÍ  – Centre on està adscrit: Centre Territorial d’Osona  
Tipus de vinculació amb  l’Institut: Professor titular. 

DNI / Passaport 43413122R 

Primer cognom Salas 

Segon cognom Monforte 

Nom Carles 

Correu electrònic salasmc@institutdelteatre.cat 

Breu perfil professional: Titulat per l’Institut del Teatre en Dansa Contemporània.  
Director de la Cia Bubulus des del 1991 fins l’actualitat. 
Professor de Dansa de la Universitat Autònoma de Barcelona des del 1996. 
Professor de l’Institut del Teatre des del 2000. 
Director del Centre Territorial d’Osona des del 2009. 
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DIRECCIÓ  
 
DIRECTOR/A  Núria Plana Eguía 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre 

  SÍ  – Centre on està adscrit: CSD. Tipus de vinculació amb l’Institut: 
Professor titular 

DNI / Passaport 46236887X 

Primer cognom Plana 

Segon cognom Eguía 

Nom Núria 

Correu electrònic planaen@institutdelteatre.cat 

Breu perfil professional: 
Titulada Professional de Música pel Conservatori Superior de Música del Liceu. Titulada Professional de 
Dansa en l'especialitat de Dansa Clàssica per l'Institut del Teatre (Premi extraordinari final de Carrera). 
Titulada Superior en Dansa en l'especialitat de Pedagogia de la Dansa (Premi extraordinari final de 
Carrera). Diploma d'Estudis Avançats en el Doctorat en Arts Escèniques de la UAB. Ballarina professional 
de dansa clàssica i contemporània des de 1991 a 1998 a companyies catalanes (BCB i Companyia Dansa 
Dark) i poloneses (Teatr Wielki Lodz i Polski Teatr Tañca). Professora del Conservatori Professional de 
Dansa de l'Institut del Teatre des del curs 1998-1999 fins el curs 2012-2013. Professora del Conservatori 
Superior de Dansa de l'Institut del Teatre des del curs 2005-2006 
 
 
DIRECTOR/A  Montserrat Lloret Roca 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre 

  SÍ  –  Centre on està adscrit: CSD. 
Tipus de vinculació amb el Institut: Professor titular 

DNI / Passaport 38503042F 

Primer cognom Lloret 

Segon cognom Roca 

Nom Montserrat 

Correu electrònic lloretrm@institutdelteatre.cat 

Breu perfil professional: Titulada en Dansa Espanyola per l’Escola Superior de Dansa i Coreografia de 
l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. i llicenciada en Pedagogia de la Dansa pel Conservatori 
Superior de Dansa de l’Institut del Teatre. En possessió del Diploma d’Estudis Avançats (DEA). Des del 
2006 professora del Conservatori Superior de Dansa i actualment també Cap del Departament de 
Pedagogia. A l’actualitat imparteix Treball amb Instrumentista I, Didàctica General de la Dansa, Didàctica 
de la Dansa Espanyola i  és tutora de Pràcticums i Treballs Finals de Carrera. 

 
COORDINACIÓ 
 
COORDINADOR/A 1 Pastora Villalón Gómez 
És professor/a de l’Institut 
del Teatre: 

SÍ – Centre on està adscrit: Centre Territorial d‘Osona 
Tipus de vinculació amb l’Institut: Interinitat fins a provisió 
Tutora 

DNI / Passaport 52197177B 

Primer cognom Villalón 
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Segon cognom Gómez 

Nom Pastora 

Correu electrònic villalongp@institutdelteatre.cat 

Breu perfil professional  
Coordinadora i tutora del Postgrau Teatre i Educació de Vic. 
Coordinadora del Postgrau en Moviment i Educació. 
Titulada por  l’ESAD del IT en l’especialitat de Direcció i Dramatúrgia. 
 
TUTORIA 
 
COORDINADOR/A  Ona Marco Olivera 
És professor/a de l’Institut 
del Teatre: 

SÍ – Centre on està adscrit: Centre Territorial d‘Osona 
Tipus de vinculació amb l’Institut: Obra o Servei determinat 
Tutora 

DNI / Passaport 52592872Z 

Primer cognom Marco 

Segon cognom Olivera 

Nom Ona 

Correu electrònic marcooo@institutdelteatre.cat 

Breu perfil professional 
Inicia l’aprenentatge en dansa l’any 1987 al Centre de Dansa Laura Esteve.  
Entre el 2001 i el 2007 continua la seva formació clàssica i contemporània a Barcelona i Brussel·les (2006-
2007). Paral·lelament estudia els 2 primers cursos de Psicologia a la UAB, i una formació de Pedagogia de 
la Dansa a càrrec de Laura Mas. 
El 2015 es gradua en el Grau Superior de Pedagogia de la Dansa a l’Institut del Teatre.  
Entre 2009 i 2016, forma part de les companyies Perkimba, Búbulus i Enface Dansa.  
A partir del 2002 i fins l’actualitat desenvolupa la seva tasca com a pedagoga en els centres: Laura Esteve, 
Rosita Mauri, Color Dansa, Escola Municipal de Dansa de Celrà, Ramón Solé i la companyia Perkimba, en 
l’especialitat de Dansa Clàssica, Contemporani i Dansa Creativa.  
 
PROFESSORAT 
 
PROFESSORAT Mercè Mateu Serra 
És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

SÍ – Centre on està adscrit: CSD 
Tipus de vinculació amb l’Institut: Obra o Servei determinat 

DNI / Passaport    40867307X 

Primer cognom  Mateu 

Segon cognom   Serra 

Nom Mercè 

Correu electrònic mateusm@institutdelteatre.cat 

Breu perfil professional 
Llicenciada en Filosofia i ciències de la educació.  
Entrenadora de Gimnàstica Artística femenina.  
Estudis de Pedagogia de la Dansa a l'ISRP (Institut Supérieur d'Education Psychomotrice) i Mim a l'escola 
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d'Mime Corporel Dramatique d'Etienne Décroux.  
Estudis de Direcció Escènica a l'Institut del Teatre.  
DESE: Diploma d'Estudis Superiors Especialitzats en Arts Escèniques.  
Professora de l'Institut Nacional d'Educació Física (INEFC) en assignatures gimnàstiques, artístiques i 
d'activitat física i artística amb persones grans des de l'any 1982.  
Formà part de l'equip creador de l'Aula Municipal de Teatre de Lleida (1981). 
Creació de coreografíes i/o treball de moviment per a diferents espectacles i companyies.  
Diverses publicacions vinculades especialment a l‘educació artística a través de l'expressió corporal, la 
dansa, el mim i el circ. 
Doctorat en Motricitat Humana obtingut l'any 2010.  
Professora de Fonaments metodològics de la recerca educativa, a l'especialitat de Pedagogia de la Dansa 
al CSD des del curs 2012-2013.  
 
PROFESSORAT Enric M. Sebastiani Obrador 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre 

SÍ – Centre on està adscrit: CSD, Barcelona 
Tipus de vinculació amb l’Institut: Interinitat de substitució 

DNI / Passaport   43404264K 

Primer cognom   Sebastiani 

Segon cognom   Obrador 

Nom Enric M. 

Correu electrònic enricmariaso@blanquerna.url 

Breu perfil professional 
Doctor en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport per la Universitat Ramon Llull. 
Coordinador del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i del Màster Universitari de Formació del 
Professorat de Secundària de la FPCEE Blanquerna (URL) 
Vicepresident de la Fédération International d'Education Physique (FIEP) a Europa. 
 
PROFESSORAT Núria Padrós Tuneu 
És professor/a de l’Institut 
del Teatre: 

NO  

DNI / Passaport:    33959266E 

Primer cognom:   Padròs 

Segon cognom:   Tuneu 

Nom: Núria 

Correu electrònic: nuria.padros@uvic.cat 

Breu perfil professional Professora del Departament de Pedagogia de la Facultat d'Educació, 
Traducció i Ciències Humanes de la UVic- UCC 

 
PROFESSOR Mila Naranjo Llanos 
És professor/a de l’Institut del Teatre: NO 
DNI / Passaport:    39721276T 
Primer cognom:   Naranjo 
Segon cognom:   Llanos 
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Nom: Mila 
Correu electrònic: mila.naranjo@uvic.cat 
Breu perfil professional 
Mila Naranjo Llanos (Valdepeñas, 1974), és professora d'universitat, Llicenciada en Psicopedagogia i 
Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona.  
Professora en els Graus de Psicologia, Mestres d'Educació Primària i Mestres del Doble Grau d'Infantil i 
Primària amb menció en Llengua Anglesa. També al Màster en Educació Inclusiva.  
Ha treballat a l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona.  
Especialitzada en temes d'avaluació inclusiva, aprenentatge cooperatiu, i millora dels processos 
d'ensenyament i aprenentatge.  
Pertany al GRAD.  
Ha publicat diversos articles en revistes científiques com ara Cultura y Educación, Bristish Journal of 
Educational Technology, Revista de Educación, entre d'altres.   
Assessora de centres en relació a la implementació de l'aprenentatge cooperatiu a les aules. 
 
PROFESSORAT Verònica Jiménez Perales 
És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

NO  

DNI / Passaport   47806116H 

Primer cognom   Jiménez 

Segon cognom   Perales 

Nom Verònica 

Correu electrònic veronica.jimenez1@uvic.cat 

Breu perfil professional 
Departamento de Psicología de la Facultad de Educación, Traducción y Ciencias Humanas de la 
Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC). 

 
PROFESSORAT Jesús Soldevila Pérez 
És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

No 

DNI / Passaport    77741864R    

Primer cognom  Soldevila 

Segon cognom   Pérez 

Nom Jesús 

Correu electrònic jesus.soldevila@uvic.cat  

Breu perfil professional 
Treballat de mestre tutor i de suport, de psicopedagog i actualment fa de professor del Departament de 
Pedagogia de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya als estudis de magisteri, educació 
social i psicologia. A la universitat combina la docència amb la recerca que li va permetre obtenir el grau de 
doctor en pedagogia amb menció internacional, i a través de la qual intenta acompanyar a les escoles en el 
camí cap a una educació més inclusiva i respectuosa amb la diferència i la veu dels infants. A més a més, 
és membre del Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat fet que li ha permès participar en nombrosos 



   
 
  Plaça Margarida Xirgu, s/n 
  08004 Barcelona 
  Tel. 932 273 900 – Fax 932 273 939 
  i.teatre@institutdelteatre.cat 
  www.institutdelteatre.cat 

 

 
 

projectes I+D+I finançats i realitzar estades de recerca a diferents universitats com són la de Bologna 
(Itàlia), la Nacional de la Pampa (Argentina), la San Carlos (Guatemala) i la de Sevilla. La seva implicació 
amb les persones i amb la recerca li ha permès guanyar la darrera edició del Premi d'investigació i 
innovació sobre persones amb discapacitat intel·lectual de la fundació AMPANS. La seva darrera 
publicació:  
Soldevila, J., Naranjo, M., Muntaner, JJ. (2017). Inclusive practices: the role of the support teacher. Aula 
Abierta (46), 49-56. 
 
PROFESSORAT Montserrat González Parera 
És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

Si-  
Col·laboració docent 

DNI / Passaport    77307431S 

Primer cognom  González 

Segon cognom   Parera 

Nom Montserrat 

Correu electrònic Montsegp80@gmail.com 

Breu perfil professional 
Llicenciada en Psicologia (UAB, 2004) i doctora en Pedagogia (UB, 2012) i en Estudis Superiors d’Art 
Dramàtic en l’especialitat de Direcció i Dramatúrgia (Institut del Teatre, 2014).  
Compta amb més de 12 anys d’experiència com a professora d’àmbits relacionats amb la Creativitat, les 
Habilitats socials, la Psicologia i la Didàctica a la Universitat de Barcelona, a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i a la Universitat de Manresa (FUB).  
Directora de la companyia de teatre La Trup i col·laboradora del projecte Caixa Escena de l’Obra social 
“LaCaixa”, projecte destinat a fer teatre a escoles i a instituts de l’estat Espanyol. 
2016 - actualitat: Professora col·laboradora a la FUB-Universitat de Manresa. 
Algunes tasques: Coordinació, disseny i docència d’assignatures dels estudis d’Educació infantil. 2013 - 
2016: Professora i investigadora al Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Membre del grup de recerca ERIFE. Participació en investigació 
relacionada amb escola i família. (2013-actualitat). 
2015 - actualitat: Assessora i dissenyadora de materials en el projecte 
CaixaEscena de l’Obra social CaixaBank. Projecte a nivell estatal per fer teatre als centres d’educació formal 
 
PROFESSORAT Claudia García Moreso 
És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

No 
 

DNI / Passaport   43419851Z 

Primer cognom   García  

Segon cognom  Moreso 

Nom Claudia 

Correu electrònic claudia@natsnus.com 

Breu perfil professional 
Cofundadora de la companyia Nats Nus dansa amb la qual treballa al llarg de 27 anys com a ballarina i 
Coreògrafa.  
Actualment s’encarrega de la direcció artística de la companyia MONS dansa i educació, resultat de la 
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divisió dels apartats adult-infantil de Nats Nus. Paral·lelament a la creació d’espectacles crea i dirigeix el 
projecte educatiu Dansa a les escoles, (premi Dansacat 2010) desenvolupat en diversos municipis de 
Catalunya des de l’any 2005. També imparteix tallers de dansa creativa per a famílies, nens, adolescents i 
docents. 
 
PROFESSORAT  Inés González- Boza Erro 
És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

No 

DNI / Passaport    18198109A 

Primer cognom   González-Boza 

Segon cognom   Erro 

Nom Inés 

Correu electrònic inesg.boza@gmail.com 

Breu perfil professional 
Fundadora de l’associació del centre d’arts escèniques la Caldera. Fundadora, directora i creadora de la 
companyia de Dansa Teatre Senza Tempo. Ha creat espectacles en teatres en coproducció amb L’Espai 
(Barcelona), Jacob’s Pillow (USA), el Mercat de les Flors de Barcelona, Teatre Nacional de Catalunya, TAC 
de Valladolid, Temporada Alta (Girona) o en espais no convencionals o exteriors coproduïts per 
Manchester International Arts (M.I.A.), Festival Vivacité ( Francia), Expo de Lisboa, Forum de les Culturas 
(Barcelona), Plataforma Europea InSitu, entre d’altre. 
Els seus espectacles visuals, poètics i amb narratives no convencionals, juguen amb la dansa, el teatre, les 
imatges projectades i les paraules. 
En els vint anys de trajectòria, ha desenvolupat un llenguatge propi, que combina l’apropament al públic, 
amb la innovació, el risc i la recerca constant de noves maneres i formats. 
Les seves propostes escèniques van en dues línies, la d’espectacles per a  teatres i sales i la 
d’espectacles per a espais públics. 
 
PROFESSORAT Tomás Motos Teruel 
És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

No 

DNI / Passaport    22322182P 

Primer cognom   Motos  

Segon cognom  Teruel 

Nom Tomás  

Correu electrònic tomas.motos@uv.es 

Breu perfil professional 
Doctor en filosofia i Ciències de la educació.  
Premi extraordinari (Universitat de València).  
Llicenciatura en Psicologia, Llicenciada en Pedagogia, mestre. 
Recerca educativa en 1985 Premi Nacional (finalista). 
Professor jubilat de disseny, desenvolupament i innovació del currículum del Departament d'organització 
didàctica i l'escola a la Universitat de València. 
Professor del Màster Internacional de creativitat (SISMICAT) i Màster en Gestió Cultural. 
Director del teatre graduat en educació.  
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Educació dramàtica i estratègies d'intervenció sociocultural.  
Ha impartit nombrosos cursos de formació del professorat i ha participat en conferències nacionals i 
internacionals sobre creativitat, teatre físic i teatre en l'educació.  
Ha escrit vint llibres i capítols de llibre i una trentena d’articles. 
 
PROFESSORAT Paul Alain 
És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

No 

DNI / Passaport   530069449 

Primer cognom   Allain 

Segon cognom   

Nom Paul  

Correu electrònic paa@kent.ac.uk 

Breu perfil professional 
Pau Allain és professor de Teatre i Performance a la Universitat de Kent, Canterbury. a l'Escola d'Arts des 
de 2000. Va ser nomenat Professor de Teatre i Performance en 2003. Ha dirigit molts estudiants de 
magisteri i doctorat de tot el món, amb un especial interès en la pràctica com de recerca. El seu treball se 
centra en el teatre contemporani polonès i formació actor, amb experiència en enfocaments asiàtics i 
físiques. Té una àmplia experiència en la investigació i la gestió de les subvencions, com a coordinador 
REF i la Facultat Degà Associat, REF 2014 panelista, consultor (en l'actualitat per al Conservatori de dansa 
i teatre) i revisor d'investigació, incloent a Itàlia, Lituània i Singapur, així com a nombroses organitzacions  
de Regne Unit, 
Ha col·laborat amb l'Associació de Teatre Gardzienice 1989-1993 i va publicar el llibre Gardzienice: Teatre 
polonès a la Transició (1997). Coeditar el company de Cambridge a Txèkhov (2000) i su llibre L'art de la 
quietud: La Pràctica de Teatre de Tadashi Suzuki va ser publicat per Methuen (2002; Segona edició 
revisada i ampliada amb DVD de 2009) i Palgrave Macmillan, EUA (2003). Routledge va publicar su 
company de Teatre i Performance, co-Escrit amb Jen Harvie el 2006, segona edició 2014. Ha publicat 
Diverses col·leccions editades en Grotowski com a part del projecte Britànic Grotowski publicades el 2012. 
Actor de formació física d'Andrei Droznin amb Routledge, un DVD / fullet. Ell ha contribuït en gran mesura a 
l'Arxiu Digital Performance Routledge.  
 
PROFESSORAT Fernando Bercebal Guerrero 
És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

No 

DNI / Passaport    05644949J 

Primer cognom   Bercebal 

Segon cognom   Guerrero 

Nom Fernando 

Correu electrònic fbercebal@naque.es 

Breu perfil professional 
Fernando Bercebal Ciutat Real, 1966. Professor de Drama, pedagog teatral i consultor creatiu i expressiu.  
Diplomat en Formació del Professorat, Llicenciat en Filologia, i D.A. en Ciències de l'Educació. Ha cursat 
formació específica en Teatre i la seva Pedagogia, així com en Gestió Cultural, Gestió d'Empreses, 
Pensament Creatiu. 
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Ha impartit cursos en multitud d'entorns i a diferents col·lectius. 
Des de 1995, Coordinador Pedagògic de ÑAQUE Editora i Projecte ÑAQUE. Amb l'edició de més de 400 
títols, i la publicació de diversos llibres propis, entre els quals destaca Els límits del cercle, on recorre la 
seva filosofia, la seva tècnica i la seva proposta pràctica en l'art de creació.  
Des de 2003 ha focalitzat la seva activitat en l'aplicació de tècniques de Devising Art (Art de Creació), en la 
metodologia educativa, les accions socials, les propostes artístiques i l'empresa.  
Cal destacar el disseny i direcció durant anys del Projecte Caixa Escena de Fundació La Caixa. 
Consultor Creatiu i director de projectes pedagògics per a la Fundació SGAE (Como dice T'E QUIERO un 
creador), Fundació Botín (Educació Responsable), ATREVIA (Consultoria Empresarial) Cambres de 
Comerç (Cursos d'empreses creatives). 
Actualment és el responsable de Gestió del Talent de l'Escola Universitària TAI (Cinema, Fotografia, 
Composició Musical, AAEE i BBAA) a Madrid. 
 
PROFESSORAT Concepción Milla Saldón 
És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

No 

DNI / Passaport    38832851L 

Primer cognom   Milla 

Segon cognom   Saldón 

Nom Concepción 

Correu electrònic conchamilla@gmail.com 

Breu perfil professional 
Directora, dramaturga i actriu. Llicenciada en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre de Barcelona. Els darrers 
anys ha desenvolupat la seva carrera entre Barcelona, Madrid i Buenos Aires. Com a directora i dramaturga 
ha estrenat al març del 2017 a la Sala Flyhard de Barcelona REFRACCIONS, actualment en gira per 
Catalunya i estrenada al novembre del 2017 a Bogotà, Colòmbia, amb producció i equip colombià. Es 
integrant de RudaTeatre, companyia teatral formada per dones on treballen amb textos de i sobre la dona 
amb autoria compartida, i amb la qual s’han estrenat dos espectacles, CALCES DE PAPER i UNA 
LLIBERTAT DELICIOSA. Com a pedagoga teatral ha impartit classes de teatre amb Sota Mínims Teatre; a 
l'Aula de Teatre i Dansa de Mataró; a la Escuela Libre de Actores, a Madrid; amb Lazzigags, a Barcelona; 
amb Inforpress, a Madrid i Barcelona; al Casal de Catalunya de Buenos Aires; a ÈXIT Escola d'Arts 
Escèniques, a Barcelona. Es coach actoral, treballa amb actors professionals en classes particulars. Com a 
actriu i ajudant de direcció ha treballat a Barcelona, Madrid i Buenos Aires amb directors com Mario Gas, 
Helena Pimenta, José Sanchis Sinisterra, Ramón Barea, Carlos Ianni, Juan Carlos Gené, Marc Angelet, 
Sergi Pompermayer o Blanca Bardagil. 
Ha treballat en producció i distribució teatral i com a representant d'actors. 
Aquest 2018 estrenará a Barcelona la seva segona dramatúrgia en solitari, INTERIORS. 
 
PROFESSORAT Mariona Sagarra i Trias 
És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

No 
   

DNI / Passaport    37737890L 

Primer cognom   Sagarra 

Segon cognom   Trias 
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Nom Mariona 

Correu electrònic info@marionasagarra.com  

Breu perfil professional 
És cantant i creadora musical. La veu, la composició, el piano i la poesia són la base del seu treball. 
Adquireix una sòlida carrera de música, que li permet dur a terme la seva 
trajectòria artística cap a la investigació de les noves possibilitats expressives de la veu, ja sigui amb 
elements electro-acústics, multi-efectes o simplement polifonies vocals i cançó. 
Titulada superior de Música Escola Superior de Música de Catalunya i Historia de l’Art per a la Universitat 
de Barcelona. 
Va realitzar la carrera de cant amb Maria del Carmen Bustamante al Conservatori del Liceu, i amb Lucia 
Meewsen a Harlem (Països Baixos). Al llarg de tres anys va perfeccionar els seus estudis al Sweelinck 
Conservatorium d’Amsterdam, a Holanda i a la Guildhall School of Music & Drama de Londres. Ha rebut 
formacions diverses en mètodes com Dalcroze, Suzuki, Feldenkrais, Gestalt. 
 
PROFESSORAT  Rene Baker 
És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

No 

DNI / Passaport    GB521061705 

Primer cognom   Baker 

Segon cognom    

Nom Rene 

Correu electrònic bakerrene@hotmail.com 

Breu perfil professional 
Especialista en el teatre de titelles i objectes. Amb 25 anys d'experiència professional.  
Ha treballat com a actora, dissenyadora, directora, investigadora i professora/entrenadora. 
He entrenat per a l'aprenentatge en el petit teatre de l'Àngel (Londres) i va treballar com a freelance 
titellaire en companyies al Regne Unit.  
Entre 1992 i 1998 va ser membre principal de l'equip creatiu al Teatre de titelles de Norwich, l'elaboració i 
realització d'espectacles que han estat convidats a festivals de tot el món. 
Des del 1998 ha desenvolupat formació per a manipuladors i actors.  
Ha dirigit tallers a les escoles de teatre, festivals de teatre i salas d’assaig en Anglaterra, Noruega, 
Finlàndia, Espanya, Estònia, Grècia, República Txeca i Rússia.  
Del 1998 al 2005 va ser Professora d'habilitats de titelles a l'Escola Central d'expressió i Drama (Londres), 
2005-2008 va  impartir teatre visual a  l’Institut del Teatre (Barcelona) i des del 2010 és professora del 
Departament de titelles de les Arts d'Acadèmia de Turku, Finlàndia. 
 
PROFESSORAT  Gloria Rognoni Planas 
És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

No 
  

DNI / Passaport    NIE  X0190594Q    

Primer cognom   Rognoni 

Segon cognom   Planas 

Nom Gloria 
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Correu electrònic gloriarognoni@yahoo.es 

Breu perfil professional 
La seva formació teatral i posterior trajectòria professional com actriu,  es desenvolupa en la companyia de 
teatre “Els Joglars” La Companyia va guanyant prestigi fins que a l’any 1968 es professionalitza. Les obres 
son de creació col·lectiva sota la direcció d’Albert Boadella. La Companyia en les seves gires per 
Catalunya, l’Estat Espanyol i Europa, així com en els festivals nacionals i internacionals, obté un gran 
reconeixement. L’any 1975 durant l’enregistrament per a TVE de l’espectacle “Alies Serrallonga” en el 
teatre Romea de Barcelona, té un accident del que en resulta afectada per una paraplegia. Aquest tomb a 
la seva vida la encarrila vers la direcció teatral.  
Dirigeix diverses obres tan de creació com d’altres autors.  
Degut a la seva discapacitat l’equip de direcció de les Cerimònies Olímpiques Barcelona-92 la considera 
idònia per dirigir les cerimònies Paralímpiques que efectivament crea i dirigeix.  En reconeixement 
l’Ajuntament de Barcelona li atorga la Medalla Barcelona-92 i la Guàrdia Urbana la Medalla al Mèrit. 
Des de l’any  1997 al 2015 ha dirigit la Companyia de Teatre de Femarec on els intèrprets son persones 
amb diversitat intel·lectual. 
S’han estrenat  19 obres de creació  pròpia que han obtingut el reconeixement de públic i crítica així com,  
la” Menció Honorífica en l’Apartat de les arts Escèniques del Premis Ciutat de Barcelona 2004”  el “Premi 
d’Honor BBVA 2014 de Teatre” i el “Premi Butaca Honorífic  Anna Lizaran 2015” entre d’altres. 
Les obres s’han estrenat a Barcelona al Teatre Victòria, al Teatre  Poliorama, i al Teatre de l’Aliança del 
Poble Nou. També han estat representades a diversos pobles de Catalunya, a la Universitat  Menéndez 
Pelayo de Santander, Logroño, Liverpool, Lisboa i Trieste. 
 
PROFESSORAT Marta Amatriaín Vives 
És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

SÍ – Centre on està adscrit: CSD  
Tipus de vinculació amb el Institut: Interinitat de substitució 

DNI / Passaport   44005140E 

Primer cognom   Amatriaín 

Segon cognom   Vives 

Nom Marta 

Correu electrònic mamatriain@mesvilaweb.cat 

Breu perfil professional 
Titulada en Dansa Clàssica l’Institut del Teatre de Barcelona i amb possessió de l’equivalència a tots els 
afectes per a la docència en pedagogia de la dansa i Tècnica Superior en Educació Infantil.  
Desenvolupa la seva tasca tan en escoles de dansa com de règim general.  
Actualment  forma part de l’equip docent dels certificat Dalcroze a l’Institut LLongueres de Barcelona i 
imparteix assignatures en el CSD.  
Des de fa 7 anys porta a terme espectacles de carrer amb nens de 6 anys. 
 
PROFESSORAT Susana Pérez Testor 
És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

SÍ – Centre on està adscrit: CSD  
Tipus de vinculació amb el Institut: Obra o Servei determinat 

DNI / Passaport    37740132F 

Primer cognom   Pérez 

Segon cognom   Testor 

Nom Susana 
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Correu electrònic susanapt2@gmail.com 

Breu perfil professional 
Llicenciada en Psicologia per la UB. Doctora en Psicologia i Màster en Investigació Psicològica per la 
Universitat Ramon Llull.  
Professora de d’iniciació a la dansa a escoles autoritzades de Barcelona (1982- 2006).  
Professora d’Expressió Corporal, Seminari Aprenentatge Servei, Mòdul interdisciplinar Educació Primària 
Blanquerna, Universitat Ramon Llull (2001-2014).  
Tutora de projectes de recerca del Màster Moviment Teràpia, Universitat Autònoma de Barcelona (2003-
2014).  
Professora de Psicologia del Desenvolupament i Psicopedagogia de la Dansa, Conservatori Superior de 
Dansa, Institut del Teatre (2011-2014).  
Membre del grup de recerca Salut Activitat Física i Esport (SAFE) desenvolupant el projecte Dansa 
Esquema Corporal. 
 
PROFESSORAT Eugènia Arùs Leita 
És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

No 

DNI / Passaport  46127017P 

Primer cognom  Arùs 

Segon cognom  Leita 

Nom Eugènia 

Correu electrònic arusmartinez@hotmail.com 

Breu perfil professional 
Pianista. Graduada en teoria de la música, harmonia i composició pel Conservatori Joaquín Rodrigo  
Doctora en Educació Musical per la Universitat de Barcelona. de València.  
Diploma Superior i Llicència d'ensenyament en Rítmica-Dalcroze, Solfeig i Improvisació per l'Institut Jaques-
Dalcroze de Ginebra 
Diploma pedagògic d'educació musical Willems per la Association International de Education Musicale, Lió. 
És professora del Departament de Didàctica de l'Expressió Corporal i Musical de la Universitat de 
Barcelona.  
Actualment compagina la seva labor com a pianista, participant en diferents produccions nacionals i 
internacionals, amb la publicació d'articles i material didàctic destinat a la posada en pràctica de l'educació 
musical. Ha estat convidada, en països com França, Itàlia, Finlàndia, I.I.O.O. o Anglaterra, com interpreti o 
ponent. 
Col·labora des de l'any 2005 amb la Fundació Barenboim-Said en el projecte EMI i dirigeix el Màster en 
Educació Musical Infantil que s'imparteix a la Universitat Internacional d'Andalusia, Sevilla, en conveni amb 
la Fundació. 
És membre del grup de recerca d'Educació Musical i Innovació (GREMI).  
Dirigeix el programa Dalcroze training: música, rítmica, moviment i educació en el Conservatori Professional 
de Música i Dansa de Bellaterra, Barcelona. 
 
PROFESSORAT Amaya Lubeigt i Wilfried van Poppel 
És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

No 

DNI / Passaport   15964751Z / NU67B9K79 
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Primer cognom  Lubeigt / Van Poppel 

Segon cognom  Orbegozo/ 

Nom Amaya / Wilfried 

Correu electrònic wilamaya@yahoo.de / wilfried@d-loopers.eu   

Breu perfil professional 
Wilfried van Poppel i Amaya Lubeigt viuen i treballen a Bremen (Alemanya), on es van conèixer com a 
ballarins professionals en la companyia de dansa teatre "Bremer Tanztheater". 
Wilfried va néixer a Holanda, on es va formar i va treballar com a mim, ballarí i coreògraf. A Chicago, 
Londres i Essen, es va especialitzar en dansa moderna i coreografia. 
L'any 1993 va rebre el premi World Dance Congress a San Francisco per la seva aportació a la història de la 
dansa a través de diverses recomposicions de peces de dansa expressionista antigues. 
Després de treballar com a ballarí en diferents companyies de dansa a Holanda i Alemanya, va arribar el 
1995 al Bremer Tanztheater. 
A partir del 2000 va començar el seu treball per al públic infantil i juvenil, i el 2003 va crear la companyia de 
dansa teatre "D'LooPERS Tanztheater". Alhora va iniciar i va dirigir el projecte internacional "Dance4life" i 
"ACT" a Bremen, i va participar en diferents països d'Europa, Corea i Palestina en projectes amb nens / es i 
joves. 
En aquests anys va conèixer i va col·laborar amb el treball de dansa comunitària de Royston Maldoom i va 
compartir amb ell la seva passió per treballar amb grups de persones no professionals, començant al mateix 
temps la cooperació amb les orquestres per a les seves representacions de dansa. 
Amaya va néixer a Sant Sebastià i va aprendre ballet quan era nena.  
Va estudiar Dansa Moderna en el "Institut del Teatre" de Barcelona, dansa contemporània a la "Folkwang 
Hochschule" d'Essen, a Alemanya i va conrear la dansa expressionista, de mans de Jean Cebron, i Pina 
Bausch. 
Des del 1992 fins al 2007 va treballar amb els coreògrafs Susanne Linke i Urs Dietrich, a Essen, i des de 
1994 a Bremen. 
A l'abril del 2014 va rebre el "Premi Dedicació a la Dansa" lliurada per la "Associació de Professionals de 
Guipúscoa". 
Des del 2008 Wilfried i Amaya treballen junts en la seva pròpia companyia de dansa "D'LooPERS-
Tanztheater" com coreògrafs i ballarins, o fent projectes de dansa comunitària "DE-LooPERS-
Dance2gether" i "Five days to dance" a més d'altres molt diversos projectes de dansa teatre. 
 
PROFESSORAT Maria Muñoz i Pep Ramis 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre 

No 

DNI / Passaport    22547391P/43002099B 

Primer cognom   Muñoz / Ramis 

Segon cognom   Guiem/Sureda 

Nom Maria / Pep 

Correu electrònic info@malpelo.org eduard.teixidor.ros@gmail.com 

Breu perfil professional 
Des de 1989 Mal Pelo ha presentat, entre altres, els espectacles Quarere (1989), Sud-Gossos del Sud 
(1992), Dol (1994), El Carrer Del Imatger (1996), Orache (1998), L'Ànima de la Bestiola (1999 ), l'animal a 
l'esquena (2001), Enrere els ulls (2002), An el silenci (2003), BACH (2004), ATLAS (2005), Testimoni de 
llops (2006), He vist cavalls (2008) , Tots els noms (2010), Caín & Caín (2011) i L'esperança de vida d'una 
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llebre (2013). 
El 2001 Maria Muñoz al costat de Pep Ramis impulsen L'animal a l'esquena, un centre de creació i 
intercanvi multidisciplinari emplaçat en una masia de 19 hectàrees situada a Celrà (Girona). Un refugi que 
fomenta l'experimentació i l'intercanvi d'idees i experiències entre directors d'escena, músics, videoartistes, 
teòrics i ballarins que van a participar en residències, tallers i laboratoris. 
 
PROFESSORAT Àngels Margarit i Vinyals 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

No 

DNI / Passaport:    39153094X 

Primer cognom:   Margarit 

Segon cognom:   Vinyals 

Nom: Àngels 

Correu electrònic: angels@margarit-mudances.com 

Breu perfil professional 
Pertany a la primera generació de ballarins contemporanis sorgida a finals dels 70 a Barcelona. L’any 1985 
crea Mudances (1985), peça que també donarà nom a la seva companyia. Ha desenvolupat les seves 
creacions y projectes  en diferents àmbits i formats que inclouen els espectacles escènics, sites, 
videodansa, instal·lacions i recerca en els nous mitjans, així com a improvisacions i col·laboracions amb 
d’altres artistes com ara Joan Saura, María Muñoz, Núria Font, Andrés Corchero,  Agustí Fernández, 
Thomas Hauert, David Zambrano, Krishho Monthieux, Marc Egea, Albert Roig entre molts d’ altres.   
Ha rebut nombrosos premis com ara Grand Prix du Concours Chorégraphique de Bagnolet (França, 1988), 
Premi Nacional de Dansa de Catalunya al 1986 i 1999, Premi Nacional d’interpretació al 1991, Premi Ciutat 
de Barcelona d’Arts Escèniques 1993, Premio Nacional de Danza del Ministerio de Cultura al 2010, Premi 
de creació actual de dansa atorgat per el govern federal suïs (compartit amb Thomas Hauert) al 2013, 
Premi Butaca 2014 al millor espectacle de dansa.  
Com a pedagoga imparteix regularment cursos, tallers i repertori dins el programa m.a.p. (mudances aula 
pedagògica) i a escoles i formacions  d’arreu del món com ara La Manufacture de Lausanne, OMTD 
d’Amsterdam, Skolen for Moderne Danse de Copenhagen, el CSD de Madrid i el CSD del IT de Barcelona. 
Ha realitzat i col·laborat en diferents programes pedagògics per a diferents institucions, ha dirigit el 
Conservatori Superior de Dansa (CSD) de l’Institut del Teatre de Barcelona, durant el curs 2006/07.     
 
PROFESSORAT Susana Gómez Martínez 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre 

No  

DNI / Passaport    72886811H 

Primer cognom   Gómez 

Segon cognom   Martínez 

Nom Susana 

Correu electrònic a.artenea@gmail.com 

Breu perfil professional 
Directora de l'Associació Artenea i Art-Terapeuta (Terapeuta del Color per la Facultat Aura Soma, Regne 
Unit i Terapeuta del So) 
El 2001 decideix dedicar els seus estudis al món social, on cursarà Integració Social, per després cursar 
Educació Social. 
Dels seus 16 anys d'experiència en el món social, destaquen els seus 11 anys de dedicació amb el 
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col·lectiu de persones amb capacitats diferents (discapacitat intel·lectual) . És aquí on va realitzar les 
seves primeres obres de Dansa-Teatre; destacar "El cicle de la vida” (2004) i la dansa" Els Elements 
"(2008), entre d'altres. 
Ja en el 2009, crearà la Primera Associació d'Art Teràpia per a persones amb Discapacitat Intel·lectual 
amb el nom de Artenea.  
Al 2011 neix l'Artenea Cia. de Dansa, una nova plataforma on crear peçes noves i on seguir experimentant 
en l’esperit de la Dansa; destacar les representacions de "Nova Era" (2011), "Homenatge a Mario 
Benedetti" (2013) "La Metamorfosi" (2015) i l'actual "La Llorona" (2017) 
Al 2015 crea, juntament amb l'equip de l'Associació,  l’Actua! ArtsFestival. 
Primer Festival d'Arts Escèniques i Plàstiques per a persones amb diversitat funcional al recinte de la 
Fabra i Coats. 
 
PROFESSORAT Jordi Cortés Molina 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre 

No  

DNI / Passaport    37291248Z 

Primer cognom   Cortés 

Segon cognom   Molina 

Nom Jordi 

Correu electrònic jordikiakaha@gmail.com 

Breu perfil professional 
Titulat per l’Institut del Teatre de Barcelona en Dansa Contemporània. Balla amb les CIAS d’Avelina 
Arguelles, Ramón Oller, Anònima Imperial, Mudances d’Angels Margarit, Tanzforum de Colònia amb 
Jochen Üllrich i desenvolupa la seva major carrera com a intèrpret amb DV8 participant tant en els 
espectacles escènics com en els audiovisuals. Actualment desenvolupa la seva tasca professional de 
docència i escènica en la CIA Liant la Troca amb persones amb diversitat. 
 

CALENDARI DE SESSIONS 
ASSIGNATURES COMUNES 
 
Mòdul Projectes  4ECTS 

DATA HORARI BLOCS PROFESSOR HORES 

28/09/2018 15:00-20:00 Bloc d’Estructuració i organització  Mercè Mateu  5 h 

29/9/20018 9:00–14:00 Bloc Eines d’avaluació  Enric Maria 
Sebastiani 

5 h 

29/9/20018 15:00-20:00 Bloc Eines d’avaluació  Enric Maria 
Sebastiani 

5 h 

30/9/20018 9:00–14:00 Bloc Eines d’avaluació  Enric Maria 
Sebastiani 

5 h 

30/9/20018 15:00-20:00 Bloc Eines d’avaluació  Enric Maria 
Sebastiani 

5 h 

Mòdul Psicologia 4 ECTS 

DATA HORARI BLOCS PROFESSOR HORES 

05/10/2018 15:00-20:00 Bloc Psicologia del desenvolupament  Nuria Padrós 5h 

06/10/2018 9:00–14:00 Bloc Psicologia del desenvolupament Nuria Padrós 5h 
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06/10/2018 15:00–20:00 Bloc Psicologia de l’Educació Mila Naranjo 5h 

07/10/2017 9:00–14:00 Bloc Psicologia de l’Educació Mila Naranjo 5h 

07/10/2017 15:00-20:00 Bloc Psicologia de l’Educació Mila Naranjo 5h 

26/10/2018 15:00-20:00 Bloc d'Atenció a la diversitat Verònica 
Jiménez 

5h 

27/10/2018 9:00–11:30 Bloc d'Atenció a la diversitat Verònica 
Jiménez 

2,50h 

27/10/2018 11:30–14:00 Bloc d'Atenció a la diversitat Jesús Soldevila 
 

2,50h 

27/10/2018 15:00-20:00 Bloc d'Atenció a la diversitat Jesús Soldevila 5h 

28/10/2018 9:00–14:00 Bloc Psicologia de grups Montse 
González 

5h 

28/10/2018 15:00-20:00 Bloc Psicologia de grups Montse 
González 

5h 

Mòdul Tècniques de cos i composició  4 ECTS 

DATA HORARI BLOCS PROFESSOR HORES 

05/04/2019 15:00-20:00 El moviment com a eina expressiva. 
Dinàmiques del cos 

Claudia García  5h 

06/04/2019 9:00–14:00 El moviment com a eina expressiva. 
Dinàmiques del cos 

Claudia García  5h 

06/04/2019 15:00-20:00 El moviment com a eina expressiva. 
Dinàmiques del cos 

Claudia García  5h 

07/04/2019 9:00–14:00 El moviment com a eina expressiva. 
Dinàmiques del cos 

Claudia García  5h 

07/04/2019 15:00-20:00 El moviment com a eina expressiva. 
Dinàmiques del cos 

Claudia García  5h 

03/05/2019 15:00-20:00 Dansa Teatre Ines Boza 5h 

04/05/2019 9:00–14:00 Dansa Teatre Inés Boza 5h 

04/05/2019 15:00-20:00 Dansa Teatre Inés Boza 5h 

05/05/2019 9:00–14:00 Dansa Teatre Inés Boza 5h 

05/05/2019 15:00-20:00 Dansa Teatre Inés Boza 5h 

Mòdul Formació d'Espectadors 1 ECTS 

DATA HORARI BLOCS PROFESSOR HORES 

14/06/2019 15:00- 20:00 Escola d’espectadors Tomás Motos 5h 

15/06/2019 9:00–14:00 Escola d’espectadors Tomás Motos 5h 

16/06/2019 9:00–14:00 Escola d’espectadors Tomás Motos 5h 

 
ITINERARI TEATRE 
Mòdul Dramatúrgies i dinàmiques teatrals 4 ECTS 
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DATA HORARI BLOCS PROFESSOR HORES 

23/11/2018 15:00-20:00 Dramatúrgia de la coralitat Paul Allain  5h 

24/11/2018 9:00–14:00 Dramatúrgia de la coralitat Paul Allain  5h 

24/11/2018 15:00-20:00 Dramatúrgia de la coralitat Paul Allain  5h 

25/11/2018 9:00–14:00 Dramatúrgia de la coralitat Paul Allain  5h 

14/12/2018 15:00-20:00 Direcció i dinàmica de grup  Fernando 
Bercebal 

5h 

15/12/2018 9:00–14:00 Direcció i dinàmica de grup  Fernando 
Bercebal 

5h 

15/12/2018 15:00-20:00 Direcció i dinàmica de grup  Fernando 
Bercebal 

5h 

16/12/2018 9:00–14:00 Direcció i dinàmica de grup  Fernando 
Bercebal 

5h 

Mòdul Tècniques  6 ECTS 

25/01/2019 15:00-20:00 Interpretació Concepción Milla 5h 

26/01/2019 9:00–14:00 Interpretació Concepción Milla 5h 

26/01/2019 15:00-20:00 Interpretació Concepción Milla 5h 

27/01/2019 9:00–14:00 Interpretació Concepción Milla 5h 

15/02/2019 15:00-20:00 Veu Mariona Sagarra 5h 

16/02/2019 9:00–14:00 Veu Mariona Sagarra 5h 

16/02/2019 15:00–20:00 Veu Mariona Sagarra 5h 

17/02/2019 9:00–14:00 Veu Mariona Sagarra 5h 

15/03/2019 15:00-20:00 L'objecte i el titella Rene Baker 5h 

16/03/2019 9:00–14:00 L'objecte i el titella Rene Baker 5h 

16/03/2019 15:00-20:00 L'objecte i el titella Rene Baker 5h 

17/03/2019 9:00–14:00 L'objecte i el titella Rene Baker 5h 

Mòdul Diversitat   2 ECTS 

17/05/2019 15:00-20:00 Diversitat psíquica i teatre Gloria Rognoni 5h 

18/05/2019 9:00–14:00 Diversitat psíquica i teatre Gloria Rognoni 5h 

18/05/2019 15:00-20:00 Diversitat psíquica i teatre Gloria Rognoni 5h 

19/05/2019 9:00–14:00 Diversitat psíquica i teatre Gloria Rognoni 5h 

 
ITINERARI MOVIMENT 
Mòdul Moviment per etapes educatives 2 ECTS 
DATA HORARI BLOCS PROFESSOR HORES 

10/11/2018 9:00–14:00 El moviment a l’etapa infantil i primària Marta Amatriain 5h 

10/11/2018 15:00-20:00 El moviment a l’etapa infantil i primària Marta Amatriain 5h 

11/11/2018 9:00–14:00  El moviment de l’adolescència a la vellesa Susana Pérez 5h 

11/11/2018 15:00-20:00 El moviment de l’adolescència a la vellesa Susana Pérez 5h 

Mòdul Tècniques de cos i composició 8 ECTS 
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DATA HORARI BLOCS PROFESSOR HORES 

30/11/2018 15:00-20:00 Tècnica Dalcroze Eugènia Arús 5h 

1/12/2018 9:00–14:00 Tècnica Dalcroze Eugènia Arús 5h 

1/12/2018 15:00-20:00 Tècnica Dalcroze Eugènia Arús 5h 

2/12/2018 9:00–14:00 Tècnica Dalcroze Eugènia Arús 5h 

11/01/2019 15:00-20:00 Dansa comunitària Wilfried von 
Poppel. Amaia 
Lubeigt 

5h 

12/01/2019 9:00–14:00 Dansa comunitària Wilfried von 
Poppel. Amaia 
Lubeigt 

5h 

12/01/2019 15:00-20:00 Dansa comunitària Wilfried von 
Poppel. Amaia 
Lubeigt 

5h 

13/01/2019 9:00–14:00 Dansa comunitària Wilfried von 
Poppel. Amaia 
Lubeigt 

5h 

08/02/2019 15:00-20:00 Improvisació del moviment Maria Muñoz i 
Pep Ramis 

5h 

09/02/2019 9:00–14:00 Improvisació del moviment Maria Muñoz i 
Pep Ramis 

5h 

09/02/2019 15:00-20:00 Improvisació del moviment Maria Muñoz i 
Pep Ramis 

5h 

10/02/2019 9:00–14:00 Improvisació del moviment Maria Muñoz i 
Pep Ramis 

5h 

08/03/2019 15:00-20:00 Composició del moviment Àngels Margarit 5h 

09/03/2019 9:00–14:00 Composició del moviment Àngels Margarit 5h 

09/03/2019 15:00-20:00 Composició del moviment Àngels Margarit 5h 

10/03/2019 9:00–14:00 Composició del moviment Àngels Margarit 5h 

Diversitat  2 ECTS 
DATA HORARI BLOCS PROFESSOR HORES 

1/6/2019 9:00–14:00 Diversitat psíquica i moviment Susana Gómez 5h 

1/06/2019 15:00-20:00 Diversitat psíquica i moviment Susana Gómez 5h 

2/06/2019 9:00–14:00 Diversitat física i moviment Jordi Cortés.  5h 

2/06/2019 15:00-20:00 Diversitat física i moviment Jordi Cortés.  5h 
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MÒDUL:  PROJECTES.  
4 ECTS 

PLA DOCENT 
 

Bloc: ESTRUCTURACIÓ I ORGANITZACIÓ 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials    5h   (10%) 
Treball autònom    45h (90%) 
 
Descriptor: Projectes educatius amb diferents orientacions i en diversos contextos desenvolupats a 
través de les arts escèniques. Agents que intervenen. Disseny, elaboració i avaluació de projectes. 
 
Dates: 28 de setembre 
Professor/a: Mercè Mateu Serra 
Coordinació: Pastora Villalón 
Tutoria: Pastora Villalón, Ona Marco 
Tipus d’activitat:  Teòrica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT25 Desenvolupar les activitats personals per tal de donar forma a un projecte, idear-lo, 

estructurar-lo, explicar-lo en el context al qual va dirigit 
CT26 Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita i/o 

audiovisual. 
CT27 Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació al contingut i la forma 
 
Competències específiques 

● Identificar els diferents agents que participen en la comunitat educativa, social i municipal per tal 
de generar un projecte que conjunti alguns dels mateixos. 

● Conèixer les diferents eines que s’han combinat en projectes anteriors o ja existents, per tal de 
redirigir-les cap a un projecte propi. 

● Integrar diferents col·lectius en projectes orientats a la educació, la recreació, la comunitat i la 
salut, a través de les arts escèniques. 

● Idear, concretar i estructurar un projecte d’intervenció orientat a una d’aquestes àrees, establint-
ne les diferents fases d’actuació. 

 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Apropar-se al concepte de “projecte” en arts escèniques des de diferents orientacions. 
● Analitzar i reflexionar sobre projectes ja existents. 
● Observar l’entorn per tal de detectar possibles necessitats educatives, artístiques, recreatives, 

comunitàries i/o de salut 
● Dissenyar un projecte contemplant-ne l’inici, la implantació i la finalització del mateix: elaborar, 

redactar i avaluar un projecte. 
 
Metodologia docent 

● Anàlisi de projectes ja realitzats o en vies de realització en diferents modalitats escèniques. 
● Visionat de material. 
● Revisió documental. 
● Lectura d’articles i documents. 
● Treball autònom. 
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Criteris i metodologia d’avaluació  
Disseny d’un projecte inicial, desenvolupat al llarg del curs amb un seguiment tutoritzat. 
Criteris d’avaluació: 

● La qualitat formal (escrita i/o audiovisual del projecte). 
● La coherència del contingut desenvolupat en el projecte. 
● La personalització dels diferents apartats del projecte, així com l’originalitat, interès i caràcter 

innovador del projecte (pel perfil dels usuaris-participants, per la metodologia emprada, pel 
caràcter de la proposta). 

● Les possibilitats reals d’aplicació del projecte. 
 
Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 80% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 80% s’exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació. 
 
TEMARI 
Blocs de continguts: 

1. Projectes en arts escèniques. Antecedents i actualitat. 
2. Ecosistema educatiu: agents que intervenen en el projecte. 
3. Exemples de projectes a Catalunya i d’altres indrets. 
4. Disseny de projectes: contextualització, anàlisi DAFO, desenvolupament i avaluació 

 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació  
Mateu, M., Giustina, M., Gumà, X. y Sardà, G. (2013).  Proyectos educativos en danza. Una realidad 
creativa en construcción. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 24, 154-
157. 
Jodar, T. Explica Dansa. Aplicacions i programes.  Disponible a: 
[http://explicadansa.com/wp-content/uploads/2015/12/Mapa_Programes_  15-12-15_CAT.pdf/ 
Molés, R, y Andreu, P. (2015). Five days to dance. DVD Suica Films. 
Pla integral de la dansa a Catalunya (2009). CoNCA.  Disponible a: 
[http://conca.gencat.cat/web/.content/arxius/publicacions/pla_integral_dansa/PlaIntegralDansaTRILINGUE
.pdf] 
Pla integral del circ a Catalunya (2010). CoNCA.  Disponible a:  
[http://conca.gencat.cat/web/.content/arxius/publicacions/pla_integral_circ/Pla_integral_del_circ.pdf] 
Pla integral de les arts escèniques i musicals 2011-2018.  Disponible a :  
[http://cultura.gencat.cat/web/.content/icic/documents/arxiu_icic/pla_integral.pdf.pdf] 
Mercat de les Flors. Serveis d’Orientació i Serveis educatius. Teatre Lliure. Serveis Educatius. 
VVAA. (2013-14). Documentación Pedagógico-artística del programa Mus-e. Ministerio de Educación y 
Ciencia. Madrid: F.Y.M.E. 

PLA DOCENT 
 
Bloc: EINES D’AVALUACIÓ  
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:  20h (40%) 
Treball autònom:  30h (60%) 
 
Descriptor: Enfocaments actuals sobre avaluació; avaluació de programes, de contexts i de persones; 
avaluació d’ensenyaments artístics; el professor com a professional reflexiu i innovador 
 
Dates: 29, 30 setembre de 2018 
Professor/a: Enric M. Sebastiani 
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Coordinació Pastora Villalón 
Tutoria: Pastora Villalón i Ona Marco 
Tipus d’activitat:   Teòrica i pràctica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT11 Organitzar i planificar adequadament els continguts i el procés dels treballs i projectes per tal 

de poder-los dur a terme amb els recursos previstos i en el temps establert. 
CT12 Reflexionar sobre la pròpia praxis per a innovar i millorar la labor docent i educadora, 

integrant els conceptes teòrics i la seva repercussió sobre la pràctica professional. 
CT14 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els 

coneixements apresos. 
CT16 Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques 

professionals i interpersonals 
CT17 Elaborar un discurs lògic i coherent que expressi amb claredat la complexitat de la tasca 

realitzada assertivament i respectant als altres 
CT22 Desenvolupar hàbits i destreses per treballar autònomament les habilitats i continguts del 

curs integrant-los en els diferents treballs i projectes plantejats en el postgrau 
CT24 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i les idees constructives 

aportades pels altres  
 
Competències específiques 

● Dissenyar, organitzar, planificar i avaluar processos i projectes formatius, educatius, comunitaris 
en els diversos nivells, àmbits i col·lectius. 

● Desenvolupar la capacitat per a elaborar, seleccionar, utilitzar i avaluar materials i recursos 
didàctics, en funció del context d’aplicació. 

● Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i del seu entorn, desenvolupant 
un treball cooperatiu amb docents i/o professionals d’altres sectors, amb l’objecte de realitzar i 
gestionar projectes complexes i transversals dirigits a la integració de persones i col·lectius, en 
àmbits de formació, educació, i comunitaris, entre d’altres. 

● Reflexionar sobre la pròpia praxis per a innovar i millorar la labor docent i educadora, integrant 
els conceptes teòrics i la repercussió d’aquests sobre la pràctica professional. Adquirir hàbits i 
destreses per a l’aprenentatge autònom i cooperatiu. 

● Comprometre’s amb la qualitat del fet docent i actuar conforme els principis de la deontologia de 
les professions educatives. 

 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Reflexionar sobre la necessitat d’avaluar el moviment i sobre els components que intervenen en 
l’avaluació. 

● Adquirir estratègies i elaborar instruments que permetin al professorat una valoració més precisa 
i ajustada dels processos i dels resultats. 

● Desenvolupar capacitats per dissenyar i desenvolupar processos d’avaluació de programes 
curriculars, projectes  tallers, productes i persones en l’àmbit del moviment. 

● Adquirir estratègies per a que el professorat reflexioni sobre la seva pràctica docent en educació 
amb el moviment. 

● Elaborar el disseny de l’avaluació d’un projecte educatiu destinat a la formació amb el moviment. 
 
Metodologia docent 
La metodologia emprada combinarà parts més declaratives i d’anàlisi de materials didàctics amb d’altres 
de més participatives, de debat i de producció de propostes de forma col·laborativa, exposicions, etc. 
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Criteris i metodologia d’avaluació 
Comprendre i aplicar el concepte de complexitat i competència al processos d’educació del moviment. 
Elaborar una estratègia d’avaluació d’un cas concret. 
 
TEMARI 
Blocs de continguts 

● Avaluació del moviment i avaluació de les competències. 
● Estratègies d’ensenyança i d’avaluació del moviment. 
● Disseny, i elaboració d’instruments i criteris d’avaluació: graelles específiques d’observació amb 

els ítems adequats per valorar i mesurar el procés d’ensenyament-aprenentatge de la classe. 
● L’avaluació com a mètode d’innovació i millora de l’ensenyament. La qualitat en l’ensenyament 

del moviment. 
● Processos d’avaluació de la tasca docent. 

 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació 
Antúnez, S. et alt. (1991). Del projecte educatiu a la programació d’aula. Barcelona: Editorial Graó. 
Blázquez, D.; Sebastiani, E. M. (2009). Enseñar por competencias en Educación Física. Barcelona: INDE. 
Blández, J. (1995). La utilización del material y del espacio en educación física. Barcelona: INDE. 
Fraile, A. (2004). Didàctica de la Educación Física. Una perspectiva crítica y trasnversal. Madrid: 
Biblioteca Nueva. 
González, C. (2010). Los secretos del profesorado eficaz de Educación Física. Barcelona: INDE. 
Hernández, F.; Sancho, J.M. (1989). Para enseñar no basta con saber la asignatura. Barcelona: Laia. 
Hernández, F.; Ventura, M. (1992). La organización del currículum por proyectos de trabajo. Barcelona: 
Graó. 
Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona: Graó. 
Pieron, M. (1999). Para una enseñanza eficaz de las actividades físico-deportivas. Barcelona: INDE. 
Riera, J. (1989). Fundamentos de la técnica y la táctica deportivas. Barcelona: INDE. 
Riera, J. (2005). Habilidades en el deporte. Barcelona: INDE. 
Sebastiani, E. M. (1999). Els 10 manaments de l’ensenyança de l’Educació Física. Principis fonamentals 
de l’aprenentatge cognitiu aplicats a l’àmbit motriu. Article guanyador de la 4ª Edició del Concurs d’Articles 
d’Activitat Física i l’Esport. COPLEFC: Barcelona. 
Sebastiani, E. M. (2001). La enseñanza estratégica de la educación física. En Monereo, C. (coord.) 
(2001). Ser estratégico y autónomo aprendiendo. Barcelona: Graó. 
Sebastiani, E. M. (2003). Reptes de l’educació física del segle XXI. En Revista ALOMA, 12, 122-129. 
Sebastiani, E. M. (2012). “¿Cómo aplicar el enfoque basado e ncompetencias (EBC) a la enseñanza de 
los deportes?”. A Enric M. Sebastiani i Domingo Blázquez: Cómo formar un buen deportista: un modelo 
basado en competencias. Barcelona: INDE, 171-180. 
Siedentop, D. (1998). Aprender a enseñar la educación física. Barcelona: INDE 
 
MODUL : PSICOLOGIA.  
4 ECTS 

PLA DOCENT 
 
Bloc: PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT  
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:  10h (40%) 
Treball autònom:  15h (60%) 
 
Descriptor: Procés d'ensenyament i aprenentatge. Factors intrapsicològics i interpsicològics implicats en 
el procés d’ensenyament i aprenentatge. Psicologia dels grups. Gestió de l'aula. Psicologia del 
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desenvolupament. Infància. Adolescència. Educació emocional i social. Construcció del coneixement 
teatral. 
 
Dates: 5, 6 d’octubre del 2018 
Professor/a: Núria Padrós 
Coordinació: Pastora Villalón 
Tutoria: Pastora Villalón, Ona Marco 
Tipus d’activitat:   Teòrica i pràctica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT1 
 

Adquirir una representació significativa i funcional dels coneixements per afavorir el seu ús en la 
pràctica educativa teatral 

CT2 Conèixer recursos per a la gestió i desenvolupament del grup   
CT3 Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques 

de cada individu, aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment professional. 
CT4 Saber crear contextos educatius que facilitin la comunicació, l'expressió i la creativitat 
CT12 Reflexionar sobre la pròpia praxis per a innovar i millorar la labor docent i educadora, integrant 

els conceptes teòrics i la seva repercussió sobre la pràctica professional. 
CT13 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament aplicant-

la en el context educatiu i la tasca a realitzar en funció de les seves característiques. 
CT14 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els 

coneixements apresos. 
CT15 Adquirir la capacitat per a respondre adequadament als problemes emergents prenent 

decisions i gestionant els continguts apresos. 
CT16 Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques 

professionals i interpersonals 
CT17 Elaborar un discurs lògic i coherent que expressi amb claredat la complexitat de la tasca 

realitzada assertivament i respectant als altres 
CT18 Treballar cooperativament en equip exposant assertivament les idees pròpies 
CT24 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i les idees constructives 

aportades pels altres  
CT25 Desenvolupar les activitats personals per tal de donar forma a un projecte, idear-lo, estructurar-

lo, explicar-lo en el context al qual va dirigit 
 
Competències específiques 

● Comprendre els processos d’ensenyament-aprenentatge relatius a l’àmbit del teatre. 
● Conèixer les característiques dels canvis  psicosocials més rellevants al llarg del cicle de la vida, 

posant més atenció al període entre els 6 i els 18 anys. 
● Conèixer estratègies per al desenvolupament emocional i social. 
● Conèixer experiències i adquirir pràctiques que afavoreixen l'educació inclusiva. 
● Adquirir criteris i estratègies per a l'avaluació de les necessitats educatives de l'alumnat. 
● Adquirir coneixements sobre l'educació emocional i social per afavorir el benestar personal i 

social de les persones i dels grups. 
● Conèixer recursos psicopedagògics per a la gestió i desenvolupament del grup.   

 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Conèixer canvis globals (cognitius, emocionals i socials) que tenen lloc en el desenvolupament 
de les persones entre els 6 i els 18 anys i els elements bàsics que influeixen en aquest canvi. 
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● Ser capaç de desenvolupar hàbits d´autonomia personal i de respecte a les normes de 
convivència amb els alumnes dins del taller de teatre.  

● Ser capaç de dissenyar, aplicar i avaluar activitats i materials que fomentin el joc i la creativitat 
infantil i juvenil. 

● Saber crear contextos educatius que facilitin la comunicació, l’expressió i la creativitat. 
● Afavorir el desenvolupament cognitiu, afectiu i social dels infants i joves. 
● Conèixer el procés d´ensenyament i aprenentatge i els factors que intervenen. 

 
Metodologia docent 
Sessions teòrico-pràctiques per tal de poder aplicar alguns dels coneixements adquirits a diferents 
situacions de la vida professional. Es desenvolupen activitats a partir de la lectura de documents, visionat 
de vídeos, debats,  dinàmiques de grup, exercicis de tècnica.  
A les classes s’utilitzaran diferents metodologies:  
Treball presencial a l’aula: 
● Exposició teòrica per part dels professors/es del tema a tractar amb exemples pràctics. 
● Anàlisi i reflexió mitjançant el debat amb els alumnes, dels diferents aspectes, tractats a les   

sessions de classe, amb les seves aportacions. 
● Treballs en grup i/o individuals. 

 
Treball autònom de l’alumne: 
● Recerca d’informacions relacionades amb aspectes determinats del mòdul.  
● Lectures d’articles i/o documents que relacionin els continguts del mòdul amb la pràctica, concretat 

en un treball escrit. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
Treball escrit: Elaborar o dissenyar un projecte  de formació de teatre o dramatització, tenint en compte els 
continguts del mòdul de psicologia. 
S’avaluaran aspectes com la claredat expositiva tant a nivell formal com de continguts. També es valorarà 
que a la proposta metodològica es tingui en compte els processos d´ensenyament-aprenentatge, així com 
també l´atenció a la diversitat. 
Es valorarà el domini del llenguatge, l´ampliació de continguts, l´adequació de l’estructura i la coherència 
entre la programació del taller i les característiques cognitives, emocionals i socials dels grups 
destinataris. 
També pel contingut i la dinàmica del taller es valoraran les estratègies educatives i avaluadores.  
En definitiva es valorarà l´aplicació dels continguts exposats a les sessions del postgrau. Així com també 
l´originalitat i la rellevància didàctica de la proposta. 
Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 80% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 80% s´exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació. 
 
TEMARI 
Continguts:  
Psicologia del desenvolupament durant l’ educació primària 

1. Perspectives psicològiques sobre el desenvolupament humà. 
2. Desenvolupament en l’etapa de l’educació primària.  

2.1. Desenvolupament físic i motor. 
2.2. Desenvolupament cognitiu. 
2.3. Desenvolupament social i de la personalitat. 

3. El joc infantil. 
3.1. La importància del joc infantil. 
3.2. El joc simbòlic i socio-dramàtic. 

 
Psicologia del desenvolupament durant l’adolescència 

1. Característiques principals dels canvis en l’etapa de l’adolescència. 
2. El desenvolupament físic i sexual. 
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3. Desenvolupament i canvi cognitiu. 
4. Desenvolupament emocional i social. 
5. Construcció i desenvolupament de la personalitat.  

 
Psicopedagogia de la creativitat 

1. Concepte de creativitat. 
2. Mites sobre la creativitat. 
3. Actituds educatives que afavoreixen i disminueixen la Creativitat. 
4. Exercicis i tècniques per promoure una actitud creativa. 
5. Intel·ligències Múltiples. 

 
Bibliografia, fons i recursos de documentació:  
 
Bibliografia sobre psicologia del desenvolupament: 
Berger, S. K.; Thompson, R.A. (2009) Psicología del desarrollo: Infancia y Adolescencia. Madrid: Médica 
Panamericana. 
López, F. (coord.) (2001) Desarrollo afectivo y social. Madrid: Pirámide. 
Funes, J. (2010) 9 ideas clave : educar en la adolescencia. Barcelona : Graó, 2010. 
Newman, B. M., & Newman, P. R. (2014). Development through life: A psychosocial approach. Cengage 
Learning. 
 
Bibliografia sobre educació emocional i autoestima:   
Carpena, A. (2012) Com et sents? Educació Socioemocional dels cinc als dotze anys. Vic: Eumo Editorial. 
(versió en castellà: Carpena, A (2003) Educación socioemocional en la etapa de primaria : materiales 
prácticos y de reflexión. Vic-Barcelona: Eumo-Octaedro). 
Herrera, F.; Ramírez, M. I.; Roa, J. M.; Herrera, M. I. (2006).  Programa PDP: Programa de desarrollo 
personal. Madrid: Ediciones Pirámide. 
Salmurri, F. (2015) Raó i emoció : recursos per aprendre i ensenyar a pensar. Barcelona: La Magrana.  
 
Bibliografia sobre creativitat i educació: 
Vigotsky, L. S. (2011) La imaginacion y el arte en la infancia (7ª ed.). Madrid: Akal. 
Kaye, T. (2008) Motivacion y creatividad en clase. Barcelona: Graó. 
Gardner, H. (2005)  Arte, mente y cerebro : una aproximación cognitiva a la creatividad. Barcelona: Paidós 
De Bono, E.  (2008)  Seis sombreros para pensar. Barcelona: Paidós. 
 
Robinson, K., & Aronica, L. (2015). Escuelas creativas. La revolución que está transformando la 
educación. Buenos Aires: Ed. Grijalbo. 
 

PLA DOCENT 
 
Bloc: PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ  
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:  15h (60%) 
Treball autònom:  10h (40%) 
 
Descriptor: Procés d'ensenyament i aprenentatge. Factors intrapsicològics i interpsicològics implicats en 
el procés d’ensenyament i aprenentatge.  
 
Dates:  6, 7 d’octubre de 2018 
Professor/a: Mila Naranjo 
Coordinació: Pastora Villalón 
Tutoria: Pastora Villalón, Ona Marco 
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Tipus d’activitat:   Teòrica i pràctica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT1 
 

Adquirir una representació significativa i funcional dels coneixements per afavorir el seu ús en la 
pràctica educativa teatral 

CT2 Conèixer recursos per a la gestió i desenvolupament del grup   
CT3 Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques 

de cada individu, aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment professional. 
CT4 Saber crear contextos educatius que facilitin la comunicació, l'expressió i la creativitat 
CT12 Reflexionar sobre la pròpia praxis per a innovar i millorar la labor docent i educadora, integrant 

els conceptes teòrics i la seva repercussió sobre la pràctica professional. 
CT13 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament aplicant-

la en el context educatiu i la tasca a realitzar en funció de les seves característiques. 
CT14 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els 

coneixements apresos. 
CT15 Adquirir la capacitat per a respondre adequadament als problemes emergents prenent 

decisions i gestionant els continguts apresos. 
CT16 Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques 

professionals i interpersonals 
CT17 Elaborar un discurs lògic i coherent que expressi amb claredat la complexitat de la tasca 

realitzada assertivament i respectant als altres 
CT18 Treballar cooperativament en equip exposant assertivament les idees pròpies 
CT24 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i les idees constructives 

aportades pels altres  
CT25 Desenvolupar les activitats personals per tal de donar forma a un projecte, idear-lo, estructurar-

lo, explicar-lo en el context al qual va dirigit 
 
Competències específiques 

● Comprendre els processos d´ensenyament-aprenentatge relatius a l´àmbit del teatre. 
● Adquirir una representació significativa i funcional dels coneixements psicològics  per afavorir el 

seu ús en la pràctica educativa teatral. 
● Assolir un marc de referència psicològic integrador, basat en les teories constructivistes 

d’orientació sòciocultural, que permeti una aproximació fonamentada a l’anàlisi de la pràctica 
educativa, en general, i a l’anàlisi del procés d’ensenyament-aprenentatge teatral, en particular.  

● Conceptualitzar les diferències individuals basant-se en les teories psicològiques de referència i 
explicar els factors que intervenen en l’adequació de l’ensenyança a les característiques 
individuals dels alumnes. 

● Aplicar el coneixement psicoeducatiu per analitzar i comprendre els processos d’ensenyament - 
aprenentatge en contextos escolars concrets. 

 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Conèixer el procés d´ensenyament i aprenentatge i els factors que intervenen. 
 
Metodologia docent 
Sessions teòrico-pràctiques per tal de poder aplicar alguns dels coneixements adquirits a diferents 
situacions de la vida professional. Es desenvolupen activitats a partir de la lectura de documents, visionat 
de vídeos, debats,  dinàmiques de grup, exercicis de tècnica.  
A les classes s’utilitzaran diferents metodologies:  
Treball presencial a l’aula: 
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● Exposició teòrica per part dels professors/es del tema a tractar amb exemples pràctics. 
● Anàlisi i reflexió mitjançant el debat amb els alumnes, dels diferents aspectes, tractats a les   

sessions de classe, amb les seves aportacions. 
● Treballs en grup i/o individuals. 

 
Criteris i metodologia d’avaluació 

Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 80% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 80% s´exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació. 
 
TEMARI 
 
Continguts psicologia de l’educació 
Els processos d’ensenyament-aprenentatge: 
        1. Les concepcions de les diferències individuals. 
        2. Elements per a una caracterització constructiva dels processos 
           d´ensenyament-aprenentatge. 
        3. Interacció professor-alumne. 
        4. Interacció entre alumnes. 
Els components cognitius a l´aprenentatge: 
        1. L´aprenentatge significatiu. 
        2. La competència cognitiva de l´alumne:     
           coneixements previs, intel·ligència, estratègies d´aprenentatge,   
           capacitat metacognitiva. 
Els components motivacionals afectius i relacionals a l´aprenentatge escolar i influència educativa. 
        1. Sistema del jo. Autoconcepte, autoestima i jocs possibles. 
        2. Motivació, metes i estratègies motivadores per facilitar    
            l´aprenentatge.  
        3. Patrons atribucionals. 
        4. Representacions i expectatives de professors i alumnes al procés i  
            als resultats de l´aprenentatge. 
        5. Condicions per atribuir sentit a l´aprenentatge i intervenció               

  educativa. 
 
Bibliografia, fonts i Recursos de documentació: 
Ausubel, D.; Novak, J.; Hanesian, H. (1989) Psicología educativa un punto de vista cognoscitivo. Mèxic: 
Trillas. 
Bach, E. i Darder, P. (2003). Sedueix-te per seduir. Barcelona: Edicions 62. 
Coll, C.; Martín, E.; Mauri, T.; Miras, M.; Onrubia, J.; Solé, I.; i Zabala, A. (1993). El constructivismo en el 
aula. Barcelona: Graó. 
Coll, C.; Palacios, J.; Marchesi, A. (Comp.). (2001). Desarrollo psicológico y educación: Vol. II. Psicología 
de la educación escolar. Madrid: Alianza. 
Gardner, H. (1993). La mente no escolarizada. Cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las 
escuelas. Barcelona: Paidós. 
Henson, K.; Eller, B. (2000) Psicología educativa para la enseñanza eficaz. Mèxic: International Thomson. 
Mercer, N. (2001). Palabras y mentes. Cómo usamos el lenguaje para pensar juntos. Barcelona: Paidós. 
Bruning, R.H.; Schraw, G.J.; Ronning, R.R. (2007). Psicología cognitiva e instrucción. Madrid: Alianza. 
Carpena, A. (2001) Educació socioemocional a primària. Materials pràctics i de reflexió. Vic: Eumo 
Editorial 
Delval, J. (2000). Aprender en la vida y en la escuela. Madrid: Morata. 
Harris, P. L. (1992). Los niños y las emociones. Madrid: Alianza. 
Martín, E.; Coll, C. (2003). Aprender contenidos, desarrollar capacidades: intenciones educativas y 
planificación de la enseñanza. Barcelona: Edebé. 
Pozo, J.I.; Postigo, Y. (2000). Los procedimientos como contenidos escolares. Barcelona: Edebé. 
Salmurri, F. (2005) Llibertat emocional. Barcelona: La Magrana. 
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PLA DOCENT 
 
Bloc: ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:  7,5h (50%) 
Treball autònom:  7,5h (50%) 
 
Descriptor: Diferències individuals, inclusió, intel·ligències. 
 
Dates: 26,27 d’ octubre de 2018. 
Professors/es: Verónica Jiménez 
Coordinació: Pastora Villalón 
Tutoria: Pastora Villalón, Ona Marco 
Tipus d’activitat: Teòrica i pràctica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT1 
 

Adquirir una representació significativa i funcional dels coneixements per afavorir el seu ús en la 
pràctica educativa teatral 

CT2 Conèixer recursos per a la gestió i desenvolupament del grup   
CT3 Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques 

de cada individu, aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment professional. 
CT4 Saber crear contextos educatius que facilitin la comunicació, l'expressió i la creativitat 
CT5 Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu, formatiu i/o interpretatiu 

disposant dels coneixements, recursos i experiències necessàries. 
CT6 Generar activitats d’aprenentatge que integrin el teatre i la dramatització per tal d'enriquir la 

pràctica i l'experiència de l'alumnat 
CT10 Aportar noves mirades a la pràctica docent i al treball dels continguts curriculars integrant la 

dramatització i potenciant la capacitat expressiva del públic al qui va dirigit 
CT12 Reflexionar sobre la pròpia praxis per a innovar i millorar la labor docent i educadora, integrant 

els conceptes teòrics i la seva repercussió sobre la pràctica professional. 
CT13 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament aplicant-

la en el context educatiu i la tasca a realitzar en funció de les seves característiques. 
CT14 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els 

coneixements apresos. 
CT15 Adquirir la capacitat per a respondre adequadament als problemes emergents prenent 

decisions i gestionant els continguts apresos. 
CT16 Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques 

professionals i interpersonals 
CT18 Treballar cooperativament en equip exposant assertivament les idees pròpies 
CT20 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts 

apresos 
CT22 Desenvolupar hàbits i destreses per treballar autònomament les habilitats i continguts del curs 

integrant-los en els diferents treballs i projectes plantejats en el postgrau 
CT24 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i les idees constructives 

aportades pels altres  
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CT25 Desenvolupar les activitats personals per tal de donar forma a un projecte, idear-lo, estructurar-
lo, explicar-lo en el context al qual va dirigit 

 
Competències específiques 

● Capacitat d'anàlisi i reflexió de la pròpia tasca docent per a emetre judicis que incloguin una 
millora sobre temes rellevants d’índole educatiu, social o ètica. 

● Competència per a aplicar els processos d'interacció i comunicació a l'aula i dominar les habilitats 
socials necessàries per fomentar un clima d'aula que faciliti l'aprenentatge i la convivència. 

● Competència per a dissenyar i adaptar instruments, programes i processos, segons els requisits 
grupals i individuals. 

● Capacitat de planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge 
potenciant processos educatius que facilitin l'adquisició de les competències pròpies dels 
respectius ensenyaments, respectant l’equitat, la igualtat de drets i oportunitats i la inclusió.   

● Capacitat per a promoure estratègies de cooperació atenent a criteris de gestió de processos 
educatius, atenció a la diversitat, prevenció de dificultats en l'aprenentatge i promoció de la 
convivència. 

 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Conceptualitzar  les diferències individuals basades en les teories psicològiques de referència i 
explicar els factors que intervenen en l'adequació de l'ensenyament a les característiques 
individuals dels alumnes.  

● Proporcionar els coneixements bàsics per analitzar, interpretar i valorar les realitats actuals en 
l'atenció a la diversitat de l'alumnat en els entorns educatius en general.  

● Aportar elements per a la reflexió crítica al voltant dels processos d'atenció a l'alumnat en el marc 
d'una educació inclusiva. 

● Proporcionar els coneixements i destreses fonamentals per organitzar, planificar i desenvolupar 
l'activitat professional en un context obert a la diversitat de tot l'alumnat. 

 
Metodologia docent 
Sessions teòrico-pràctiques per tal de poder aplicar alguns dels coneixements adquirits a diferents 
situacions de la vida professional. Es desenvolupen activitats a partir de la lectura de documents, visionat 
de vídeos, debats,  dinàmiques de grup, exercicis de tècnica.  
A les classes s’utilitzaran diferents metodologies:  
Treball presencial a l’aula: 
● Exposició teòrica per part dels professors/es del tema a tractar amb exemples pràctics. 
● Anàlisi i reflexió mitjançant el debat amb els alumnes, dels diferents aspectes, tractats a les  

sessions de classe, amb les seves aportacions. 
● Treballs en grup i/o individuals. 

 
Treball autònom de l’alumne: 
● Recerca d’informacions relacionades amb aspectes determinats del mòdul.  
● Lectures d’articles i/o documents que relacionin els continguts del mòdul amb la pràctica, concretat 

en un treball escrit. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
Treball escrit: Aplicar els continguts d´aquest bloc a la proposta de formació del treball general del 
Postgrau.  
S’avaluaran aspectes com ara la claredat expositiva tant a nivell formal com de continguts.  
Es valorarà el domini del llenguatge i l´ampliació de continguts.  
En definitiva es valorarà l´aplicació dels continguts exposats a les sessions del postgrau, així com també 
l´originalitat i la rellevància didàctica de la proposta. 
Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 80% del Bloc amb 
una actitud de participació continuada, d’implicació personal, i de respecte. 
En el cas de no assistir el 80% s´exclou a l’estudiant del procés d’avaluació. 
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Bibliografia, fonts i recursos de documentació 
Bàsica: 
Ainscow, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas: ideas, propuestas y experiencias para mejorar las 
instituciones escolares. Madrid: Narcea ediciones. 
Blanco, R. (1999). Para una escuela para todos y con todos. Boletin del Proyecto Principal de Educación 
para América Latina y el Caribe. OREALC/UNESCO Santiago. 
Coll, C. y Solé, I. (2001). Enseñar y aprender en el contexto del aula. En: C. Coll, J. Palacios y A. 
Marchesi (Comps.). Desarrollo psicológico y educación 2. Psicología de la educación escolar. Madrid: 
Alianza Editorial, 357-386. 
Coll, C.; Miras, M. (2001). Diferencias individuales y atención a la diversidad en el aprendizaje escolar. En: 
C. Coll, J. Palacios y A. Marchesi (Comps.). Desarrollo psicológico y educación 2. Psicología de la 
educación escolar. Madrid: Alianza Editorial, 331-356. 
Huguet, T (2006) Aprendre junts a l’aula. Una proposta inclusiva. Barcelona: Graó. 
Johnson, D. W., Johnson, R. T. y Holubec, E. J. (1999). El aprendizaje cooperativo en el 
aula. Buenos Aires: Paidós. 
Kagan, S. (1999). Cooperative Learning. San Clemente. Resources for teachers, Inc. 
Miras, M. (1991). Diferencias individuales y enseñanza adaptativa. Cuadernos de pedagogía, 188, p. 24-
27. 
Pujolàs, P. i Lago, J.R. (2006). Un nom per a cada cosa i cada cosa pel seu nom. En 
Pujolàs, P., Lago, J.R., (ed.), Riera, G., Pedragosa, O., Soldevila J., (coords.). (2006). Cap a una Educació 
Inclusiva. Crònica d’unes experiències. Vic: EUMO Editorial. 
Pujolàs, P. i Lago, J.R. (2011). La organización cooperativa de la actividad educativa. A 
Martín, E. i Onrubia, J. (coords). Orientación educativa. Procesos de innovación y mejora de la 
enseñanza. Ministerio de Educación –Graó. 
Pujolàs, P.; Lago, J.R.; Naranjo, M.; Riera, G.; Olmos, G.; Pedragosa, O.; Soldevila, J.; Torné, A. i 
Rodrigo, C. (2011). El programa CA/AC (“Cooperar per aprendre/ Aprendre a Cooperar). Para enseñar a 
aprender en equipo. Documento de trabajo no publicado de uso interno de la Universidad de Vic, Vic, 
España. 
 
Complementària: 
Alonso Tapia, J. (1997). Motivar para el aprendizaje. Teoría y estrategias. Barcelona: Edebé. 
 

PLA DOCENT 
Bloc: ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:                                                   7,5h (50%) 
Treball autònom:                                                     7,5h (50%) 
 
Descriptor: Diferències individuals, inclusió, intel·ligències. 
 
Dates: 27 d’octubre de 2018. 
Professors/es: Jesús Soldevila 
Coordinació: Pastora Villalón 
Tutoria: Pastora Villalón, Ona Marco 
Tipus d’activitat:  Teòrica i pràctica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT1 
 

Adquirir una representació significativa i funcional dels coneixements per afavorir el seu ús en la 
pràctica educativa teatral 

CT2 Conèixer recursos per a la gestió i desenvolupament del grup   
CT3 Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques 
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de cada individu, aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment professional. 
CT9 Aportat noves mirades a la pràctica docent i al treball dels continguts curriculars integrant la 

dramatització i potenciant la capacitat expressiva del públic al qui va dirigit. 
CT12 Reflexionar sobre la pròpia praxis per a innovar i millorar la labor docent i educadora, integrant 

els conceptes teòrics i la seva repercussió sobre la pràctica professional. 
CT15 Adquirir la capacitat per a respondre adequadament als problemes emergents prenent 

decisions i gestionant els continguts apresos. 
CT21 Utilitzar l’experiència pròpia i les habilitats creatives en els projectes i treballs per a innovar i 

evolucionar en l’àmbit professional d’actuació 

 
Competències específiques 

● Plantejar mesures raonables i adequades, per a atendre les necessitats singulars de l'alumnat. 
● Mostrar sensibilitat, compromís i habilitats per a l'exercici de pràctiques professionals que 

permetin la participació de tothom des d'una perspectiva inclusiva. 
● Mostrar habilitats per a la reflexió crítica en l'aplicació d'estratègies professionals d'atenció a la 

diversitat rigorosament contrastades amb aportacions científiques i recomanacions i orientacions 
d'organismes internacionals. 

● Resoldre problemes i situacions pròpies de l'acompliment professional amb actituds 
emprenedores, innovadores i contextualitzades. 

 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Proporcionar els fonaments bàsics de pensament en relació a l’atenció de l’alumnat amb 
diversitat funcional en els entorns generals, des d'una perspectiva inclusiva. 

● Aportar elements per a la reflexió crítica a l’entorn dels processos d'inclusió de persones amb 
diversitat funcional. 

● Proporcionar els coneixements i destreses fonamentals per organitzar, planificar i desenvolupar 
l’activitat professional garantint la presència, participació i aprenentatge de persones amb 
diversitat funcional. 

 
Metodologia docent 
El treball a l'aula combinarà les explicacions i comentaris del professor amb la visualització de vídeos, la 
lectura d'articles i el posterior anàlisi del contingut. Es realitzaran activitats pràctiques -individuals i en 
grup- per part dels estudiants. Es buscarà la participació activa per part de l'estudiant. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació  
L’avaluació es durà a terme tenint present els següents criteris: 

● Assistència a les hores del mòdul 
● Participació activa en la realització de les diferents dinàmiques i activitats programades al llarg de 

la sessió 
 
TEMARI 
Blocs de continguts: 



   
 
  Plaça Margarida Xirgu, s/n 
  08004 Barcelona 
  Tel. 932 273 900 – Fax 932 273 939 
  i.teatre@institutdelteatre.cat 
  www.institutdelteatre.cat 

 

 
 

● La consideració a les persones amb discapacitat. L'evolució dels models de la discapacitat. 
● Conceptes bàsics: Necessitats educatives, necessitats educatives especials, necessitats 

específiques de suport educatiu, barreres per a l’aprenentatge. 
● La veu de les persones amb diversitat funcional. 
● Polítiques Educatives i atenció a la diversitat: El treball dels drets a l'aula. 
● L’atenció educativa a l’alumnat amb alguna diversitat funcional. Com abordar casos individuals. 
● L'emoció de conèixer i el desig d'existir: projectes per a la inclusió de tots els infants. 
● El disseny universal de l'aprenentatge. 

 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació  
Ainscow, M. (2003). Desarrollo de sistemas educativos inclusivos. Ponència presentada a Congreso La 
Respuesta a las Necesidades Educativas Especiales en una Escuela Vasca Inclusiva, San Sebastián, 
País Vasc. Consultat 11 gener 2012, des de http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO6565/mel_ainscow.pdf   
Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: What are the levers for change? Journal of 
Educational Change, 6(2), 109-124. 
Apple, M. W. (2008): Ideología y currículo. Madrid: Akal. 
Barton, L. (1998). Sociología y discapacidad: Algunos temas nuevos.  Dins L. Barton (Comp.), 
Discapacidad y sociedad (p. 19-33). Madrid: Morata. 
Barton, L. (2009). Estudios sobre discapacidad y la búsqueda de la inclusividad:  Observaciones. Revista 
de Educación, (349), 137-152. 
Booth, T. (2011). The name of the rose: Inclusive values into action in teacher education. Prospects, 41(3), 
303-318. 
Booth, T., i Ainscow, M. (2002). The Index for Inclusion: Developing learning and participation in schools. 
London: CSIE. 
Collicott, J. (2000). “Posar en pràctica l’ensenyament multinivell: estratègies per als mestres”. Suports 
Revista Catalana d’Educació Inclusiva. Vol. 4, núm. 1, p. 87-100. 
Cuomo, N. (1999). La Integración Escolar: ¿Dificultades de aprendizaje o dificultades de enseñanza? 
Madrid: Visor. 
Echeita, G., i Ainscow, M. (2011). La Educación inclusiva como derecho: Marco de referencia y pautas de 
acción para el desarrollo de una revolución pendiente. Tejuelo, (12), 24-46. Consultat 15 febrer 2015, des 
de  
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/661330/educacion_echeita_TEJUELO_2011.pdf?seque
nce=1   
Hegarty, S. (1994). Quality of life at school. Dins D. Goode (Ed.), Quality of life for persons with disabilities: 
international prespectives and Issues (p. 241-250).  Cambridge: Brookline Books. 
Imola, A. (2010). Il metodo Emozione di Conoscere di Nicola Cuomo. Rivista Emozione di Conoscere, (9), 
1-28. 
Messiou, K. (2006). Understanding marginalisation in education: The voice of children. European Journal 
of Psychology of Education, 21(3), 305-318. 
Muntaner, J. J. (2013). Calidad de vida en la escuela inclusiva. Revista Iberoamericana de Educación, 
(63), 35-49. 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2013). Estudio 
temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación: Informe de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ginebra: Consejo de Derechos 
Humanos. 
Oliver, M. (1998). ¿Una sociología de la discapacidad o una sociología discapacitada? Dins L. Barton 
(Comp.), Discapacidad y sociedad (p. 34-58). Madrid: Morata. 
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Organització de les Nacions Unides. (1989). Convenció sobre els Drets dels Infants: Declaració adoptada i 
proclamada per la Resolució de l'Assemblea General de 20 de novembre de 1989. Nova York: Nacions 
Unides. 
Organización de las Naciones Unidas.  (2006). Convención sobre los Derechos del niño: Los derechos de 
los niños con discapacidad. Declaración adoptada y proclamada por el comité de los derechos del niño. 
Ginebra 11 a 29 de setiembre de 2006. Nueva York: Naciones Unidas. 
Palacios, A., i Romañach, J. (2006). La Bioética y los Derechos Humanos como herramienta para 
alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional. Santiago de Compostela: Diversitas. 
Rodrigues, D. (2014). Os desafios da Equidade e da Inclusao na formaçao de professores. Revista de 
Educación Inclusiva, 7(2), 5-21. 
Rudduck, J. (1999). Innovación y cambio: El desarrollo de la participación y la comprensión. Sevilla: 
Kikiriki Cooperación Educativa. 
Slee, R. (2012). La escuela extraordinaria: Exclusión, escolarización y educación inclusiva. Madrid: 
Morata. 
Stainback, S. i Stainback, W (1999). Aulas Inclusivas. Madrid: Narcea. 
Susinos, T., i Parrilla, Á. (2013). Investigación inclusiva en tiempos difíciles: Certezas provisionales y 
debates pendientes. REICE: Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 
Educación, 11(2), 87-98. 
Tharp, R. G., Estrada, P., Stoll, S., i Yamauchi, L.A. (2002). Transformar la enseñanza: Excelencia, 
equidad, inclusión y armonia en las aulas y las escuelas. Barcelona: Paidós. 
Tonucci, F. (2004). Quan els infants diuen Prou!. Barcelona: Graó. 
Web d'interès: 
http://www.emozionediconoscere.com 
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/ 
http://forovidaindependiente.org 
http://www.revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI 
 

PLA DOCENT 
 
Bloc: PSICOLOGIA DE GRUPS 
  
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:                                               10h (50%) 
Treball autònom:                                                 10h (50%) 
 
Descriptor: psicologia de grups, educació socioemocional, possibilitats educatives del teatre 
 
Dates: 28 d’octubre de 2018 
Professor/a: Montse González 
Coordinació: Pastora Villalón 
Tutoria: Pastora Villalón, Ona Marco 
Tipus d’activitat:   Teòrica i pràctica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT2 Conèixer recursos per a la gestió i desenvolupament del grup 
CT16 Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques 

professionals i interpersonals 
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CT17 Elaborar un discurs lògic i coherent que expressi amb claredat la complexitat de la tasca 
realitzada assertivament i respectant als altres. 

CT18 Treballar cooperativament en equip exposant assertivament les idees pròpies 
CT20 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts 

apresos 
 
Competències específiques 

● Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge cooperatiu. 
● Analitzar i reconèixer les competències socioemocionals per a desenvolupar-les i acompanyar-

les en el desenvolupament professional. 
● Conèixer els fonaments de la psicologia de grups. 
● Reflexionar sobre les pràctiques educatives de diverses aplicacions del teatre. 

 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Familiaritzar-se amb coneixements bàsics sobre els comportaments grupals per a entendre la 
interacció humana. 

● Conèixer la dimensió socioemocional en relació al desenvolupament integral de la persona 
● Explorar les possibilitats educatives que ofereix el teatre. 
● Reflexionar sobre l’aplicació educativa del teatre amb diferents col·lectius. 

 
Metodologia docent 
La sessió és d’una jornada i està pensada per treballar de manera presencial, destinant unes hores a la 
teoria i unes hores la pràctica.  
 
El protagonista en el procés d'ensenyament-aprenentatge és l'estudiant i sota aquesta premissa s'ha 
planificat la metodologia de la sessió. Per tant, tant en els moments de teoria com en els moments de 
pràctica s'afavorirà la participació activa de l'estudiant de manera individual, en parelles i en grups.  
 
Activitats destinades a la teoria: Apropament al temari amb la finalitat de facilitar l'activitat autònoma de 
l'estudiant i donar una visió global dels continguts. Es realitza amb tot el grup classe i permet una 
participació oberta i dinàmica per part de l’estudiant. 
 
Activitats destinades a la pràctica: Espais de treball en grups reduïts supervisats per la coordinadora on 
mitjançant activitats diverses s'aprofundeix en les temàtiques treballades a la teoria. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 

● L’assistència a la sessió és essencial. 
● A posteriori, caldrà presentar un exercici que demostri l’assoliment del treball portat a 

terme durant la sessió. 
 
TEMARI 
Blocs de continguts 
La interacció humana i el context. 

● Conceptes bàsics de psicologia de grups. 
● Dimensió socioemocional de l’individu. 

 
Les possibilitats educatives del teatre. 

● Diverses mirades. 
● Diverses aplicacions. 

 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació:  
 
Baldwin, P. (2014). El arte dramático aplicado a la educación. Aprendizaje real en mundos imaginarios. 
Madrid: Morata. 
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Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar (2a ed.). Barcelona: Praxis. 
Boal, A. (2007). Juegos para actores y no actores. Buenos Aires: Alba. 
Boal, A. (2008). Teatro do oprimido e outras poéticas políticas (8a ed.). Rio de Janeiro: Civilização 
brasileira. 
Bohm, D. (2002). Sobre la creatividad. Barcelona: Kairós. 
Cabré, V. (Coord.) (2014). Escenoterapia. Aplicaciones clínicas y educativas. Barcelona: Herder. 
Canto, J. M. (2002). Dinámica de grupos. Archidona: Aljibe. 
Camps, V. (2011). El gobierno de las emociones. Barcelona: Herder. 
Coll, C.; Palacios, J.; Marchesi, A. (2000). Desarrollo psicológico y educación II. Psicología de la 
Educación. Madrid: Alianza.  
de la Torre, S. y Moraes, M. C. (2005). Sentipensar: Fundamentos y estrategias para reencantar la 
educación. Archidona (Málaga): Aljibe. 
de la Torre, S. y González Parera, M. (2007). Escenarios. Una estrategia ecoformadora. En S. de la Torre 
(Ed.), Transdisciplinariedad y ecoformación. Una nueva mirada sobre la educación (pp. 167-186). Madrid: 
Universitas. 
Delors, J. y miembros de la Comisión. (2001). Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 
Eduación para el Siglo XXI. París: UNESCO. 
Fernández Gastelú, M.L. y Montero, I. (2012). El teatro como oportunidad. Un enfoque del teatro 
terapéutico desde la Gestalt y otras corrientes humanistas. Barcelona: Rigden institut Gestalt. 
Gardner, H. (2005). Arte, mente y cerebro: una aproximación cognitiva a la creatividad. Barcelona: Paidós. 
Gardner, H. (2012). Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica. Barcelona: Paidós. 
Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós. 
González Parera, M. (2010). Desenvolupament de les competències a l'escola: una experiència a través 
del teatre. Revista Catalana de Pedagogia, 7, 283-298. 
Mora, F. (2016). Neuroeducación. Madrid: Alianza. 
Morin, E. (2003). Tenir el cap clar: Per organitzar els coneixements i aprendre a viure (3a ed.). Barcelona: 
La Campana. 
Motos, T., y Picó, J. (2005). Creatividad en arte dramático. En S. de la Torre & V. Violant (Eds.), 
Comprender y evaluar la creatividad (Vol. I, pp. 389-400). Archidona: Aljibe. 
Paula, I. (2000). Habilidades sociales: educar hacia la autorregulación. Conceptualización, evaluación e 
intervención. Barcelona: Horsori. 
Poulter, C. (2002). Jugar al juego (2ª ed.). Ciudad Real: Ñaque. 
Pozo, I. (2000). Aprendices y maestros. Madrid: Alianza.   
Puente, A. (2005). Cognición y Aprendizaje. Fundamentos Psicológicos. Madrid: Pirámide. 
Read, H. (2003). Educación por el arte. Barcelona: Paidós. 
Rodari, G. (2004). Gramática de la fantasía. Introducció a l'art d'inventar històries. Barcelona: Columna. 
Salmurri, F. (2004). Libertad emocional. Estrategias para educar las emociones. Barcelona: Paidós. 
Vega, R. (1996). Escuela, teatro y construcción del conocimiento. Buenos Aires: Santillana. 
Vilanova, M. (2001). Dramatització, una eina educativa. Dins J. Mallart i Navarra, M. Teixidó i C. Vilanou 
(Eds.), Repensar la pedagogia, avui (pp. 331-334). Vic: Eumo. 
Vigotski, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica.  
Vilanova, M. (2002). Dramatització i aprenentatge. Barcelona: Mediterrània. 
 
Articles on-line per a l’exercici individual (treball autònom): 

● Para el arte no hay rejas. La formación cultural como medio de reinserción social. Jesús Aguilar 
López, Javier González Diez y Juan Fco. Romero Rodríguez. http://www.redvisual.net/pdf/9-
10/carcel.pdf 

 
● La classe és com un escenari. Aprenentatge de les llengües extranjeres mitjançant la 

dramatització.  Maria Vilanova i Vila-Abadal  
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000176%5C00000093.pdf 
 

● Desenvolupament de les competències a l’escola: Una experiència a través del teatre. Montserrat 
González Parera  

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000177%5C00000012.pdf 
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● El teatro en la educación secundària: Fundamentos y retos. Tomás Motos  

http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0847/5_APY_REE_2.pdf 
 
MÒDUL: TÈCNIQUES DEL COS  I COMPOSICIÓ 
4 ECTS 
 

PLA DOCENT 
 
Bloc: EL MOVIMENT COM A EINA EXPRESSIVA. DINÀMIQUES DEL COS 
 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials: 25h (50%) 
Treball autònom: 25h (50%) 
 
Descriptor: Estudi dels diferents elements del moviment per enriquir  i ampliar el treball interpretatiu dirigit 
a persones no professionals amb atenció als elements creatius i pedagògics. 
 
Dates: 5, 6 i 7 abril de 2019 
Professor/a: Claudia García Moreso 
Coordinació Pastora Villalón 
Tutoria: Pastora Villalón, Ona Marco 
Tipus d’activitat: Pràctica i teòrica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT2 
 

Conèixer recursos per a la gestió i desenvolupament del grup   

CT5 Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu, formatiu i/o interpretatiu 
disposant dels coneixements, recursos i experiències necessàries. 

CT6 Generar activitats d’aprenentatge que integrin el teatre i la dramatització per tal d'enriquir la 
pràctica i l'experiència de l'alumnat 

CT8 Generar activitats d’aprenentatge que integrin el moviment i la seva expressió per tal d'enriquir 
la pràctica i l'experiència de l'alumnat 

CT15 Adquirir la capacitat per a respondre adequadament als problemes emergents prenent 
decisions i gestionant els continguts apresos. 

CT18 Treballar cooperativament en equip en les diferents fases de l’elaboració d’un treball o projecte 
exposant assertivament les idees pròpies. 

CT20 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts 
apresos 

CT21 Utilitzar l'experiència pròpia i les habilitats creatives en els projectes i treballs per a innovar i 
evolucionar en l'àmbit professional d'actuació 

CT24 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i les idees constructives 
aportades pels altres  

CT25 Desenvolupar les activitats personals per tal de donar forma a un projecte, idear-lo, estructurar-
lo, explicar-lo en el context al qual va dirigit 

 
Competències específiques 

● Desenvolupar la capacitat de portar al terreny corporal diversos temes, idees o conceptes. 
● Ampliar la consciència i vocabulari corporal per enriquir el treball interpretatiu. 
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● Utilitzar diferents tècniques d’improvisació i composició per obtenir altres recursos en la creació. 
● Desenvolupar la capacitat per a conduir a persones i gestionar activitats relacionades amb el 

moviment.  
● Ampliar els coneixements sobre els paràmetres espai-temps. 
● Conèixer i aplicar les diferents etapes del procés creatiu adaptant-lo a les etapes evolutives amb 

que es treballi. 
● Desenvolupar la capacitat per entendre i aprofitar les característiques de cada individu per 

optimitzar la seva labor creativa. 
 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Conèixer l’estructura del propi cos i les seves possibilitats de moviment 
● Analitzar el moviment en funció mecànica i expressiva. 
● Posar en moviment en relació amb l’emoció viscuda i comunicada 
● Capacitat d’acompanyament i correcció en un procés creatiu. 
● Relacionar moviment, espai, ritme i emoció en un sistema complex i dinàmic. 

 
Metodologia docent 
Treball a l’aula: 
Les sessions de classe es basaran en el treball pràctic d’improvisació i composició individual i grupal, i en 
l’anàlisi i reflexió de la pròpia pràctica. 
Es treballarà amb la següent estructura de classe:  
Tècnica, qualitats i dinàmiques de moviment, espai, ritme, improvisació i composició. 
Visionat d'altres projectes i experiències pedagògiques vinculades al treball del moviment. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
Creació d’una peça coreogràfica dirigint i gestionant un grup, portant al terreny corporal la idea o temàtica 
d’un text escollit, aplicant tots els continguts apresos. 
Reflexió i anàlisi del treball presentat. 
80% Treball d’aula. 
20% Presentació Pràctica. 
Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 80% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir al 80% s’exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació. 
 
TEMARI 
Blocs de continguts 
 
1. Treball bàsic de moviment: 

● Barra d´escalfament on es treballen conceptes tècnics bàsics. 
 
2. Improvisació i composició: 

● Experimentació lliure o pautada amb conceptes com: 
- Qualitats i dinàmiques de moviment. 
-  “Fiscalitzar” idees o conceptes i treball a partir del text. 
- Creació de  petites cèl·lules de moviment individual o grupal, a  
   través d’ improvisacions guiades. 

 
3. Espai i ritme: 

● Percepció espacial.   
● Orientació. 
● Creació i memorització d’esquemes espacials. 
● Seguir i mantenir el tempo. 
● Reconèixer la frase musical. 
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● Creació i memorització de frases rítmiques. 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació  
Arteaga, M. y Viciana, V. (1997): Desarrollo de la expresividad corporal. Barcelona: Inde. 
Béjart, M. (1979): Un instant dans la vie d’autrui. París: Flammarion. 
Colomé, D. (1989): El indiscreto encanto de la danza. Madrid: Turner. 
Corraze, J. (1998): Las bases neuropsicológicas del movimiento. Barcelona: Paidotribo. 
Forner, A. (1987): La comunicación no verbal. Barcelona: Grao. 
Hernández, V. y Rodríguez, P. (1997): Expresión corporal con adolescentes. Madrid: CCS. 
Humphrey, D. (1965) El arte de crear danzas. Buenos Aires: EUDEBA cop. 
Laban, R. (1987): El dominio del movimiento. Madrid: Fundamentos. 
Laban, R. (1993): Danza educativa moderna. Barcelona: Paidos. 
Le Boulch, J. (1992): Hacia una ciencia del movimiento humano. Barcelona: Paidós. 
 

PLA DOCENT 
 
MÒDUL : COMPOSICIÓ I TÈCNIQUES DEL COS 
Bloc: DANSA TEATRE 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores totals del mòdul:                                  50h 
Hores presencials:                                           25h (50%) 
Treball autònom:                                            25h (50%) 
Nombre de crèdits totals del mòdul:              2 ECTS 
 
Descriptor: Aprofundir en els conceptes bàsics i les tècniques del llenguatge de la Dansa Teatre partint 
del text, de  la improvisació arribant a composar escenes organitzades pels estudiants. 
 
Dates: 3, 4 i 5 de maig de 2019 
Professor/a: Inés Boza 
Coordinació: Pastora Villalón 
Tutoria Pastora Villalón i Ona Marco 
Tipus d’activitat:  Pràctica i teòrica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT3 Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques 

de cada individu, aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment professional. 
CT5 Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu, formatiu i/o interpretatiu 

disposant dels coneixements, recursos i experiències necessàries. 
CT6 Generar activitats d’aprenentatge que integrin el teatre i la dramatització per tal d'enriquir la 

pràctica i l'experiència de l'alumnat 
CT7 Gestionar la capacitat de mobilitat corporal d'un mateix desenvolupant i millorant la consciència 

del propi cos. 
CT8 Generar activitats d’aprenentatge que integrin el moviment i la seva expressió per tal d'enriquir 

la pràctica i l'experiència de l'alumnat. 
CT10 Aportar noves mirades a la pràctica docent i al treball dels continguts curriculars integrant el 

moviment i potenciant la capacitat expressiva del públic al qui va dirigit. 
CT12 Reflexionar sobre la pròpia praxis per a innovar i millorar la labor docent i educadora, integrant 

els conceptes teòrics i la seva repercussió sobre la pràctica professional. 
CT13 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament aplicant-
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la en el context educatiu i la tasca a realitzar en funció de les seves característiques. 
CT18 Treballar cooperativament en equip en les diferents fases de l’elaboració d’un treball o projecte 

exposant assertivament les idees pròpies. 
CT20 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts 

apresos. 
CT22 Desenvolupar hàbits i destreses per treballar autònomament les habilitats i continguts del curs 

integrant-los en els diferents treballs i projectes plantejats en el postgrau. 
CT24 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i les idees constructives 

aportades pels altres 
 
Competències específiques 

● Capacitat de plasmar compositivament una idea concreta. 
● Conèixer diferents tècniques de moviment i teatrals fusionant-les construint escenes. 
● Conèixer tècniques d’improvisació que permetin tenir diferents recursos per a la composició 

escènica. 
● Ser capaç d’adaptar-se als diferents grups de treball per tal d’aconseguir un resultat òptim 

compartint el procés creatiu i aportant recursos propis. 
● Capacitat d’observació, d’anàlisi, síntesi i crítica constructiva tant dels treballs propis com dels 

altres. 
 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Adquirir una metodologia de treball pròpia per a la composició de dansa teatre. 
● Demostrar l’assoliment d’eines compositives de dansa teatral i aplicar-les a les diferents etapes 

educatives context social.    
● Aplicar aquesta metodologia pròpia a diverses tipologies d’estudiants. 

 
Metodologia docent 
Presentació de propostes teòriques i el seu mètode de treball. 
Exposició teòrica dels temes que es treballaran a les sessions pràctiques. 
Sessions pràctiques sobre els paràmetres bàsics de la composició de la dansa teatre. 
 
Presentació de propostes teòriques i el seu mètode de treball: 
Relació de la anatomia amb les emocions i els pensaments: Dissecció de les parts dels cos i la seva 
relació amb la consciencia personal, la expressió  de les emocions i els comportaments socials. 
Les tres Mirades: Es treballa mitjançant el moviment i la paraula: 1. La connexió amb un mateix 
(Confiança, Honestedat, autenticitat), 2. la connexió amb l'altre-l'escolta (Company, Espai, Música,...) 3. la 
connexió  amb el tercer -el públic (presencia, Intenció, precisió, comunicació) 
 

● Eines de creació i composició:  
Improvisacions curtes a partir de temes o preguntes precises. 
Moviments, accions, paraules. 
Observació i retenció de materials escènics propis o dels altres. 
Possibilitats de composició en funció de una idea o intenció prèvia, o del descobriment en el moment de la 
creació. 
Preguntes, proves, escriptura 
 

● Procés de creació i composició: Fases 
Un primer període per a conèixer-se i per a donar les eines corporals i escèniques. Per a exposar les 
idees i la recerca del material escènic,  per posar en pràctica les eines de creació esmentades. Aquí es 
desvetllaran els temes, realitats i interessos dels  participants  sobre els quals treballarem.  
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Un segon temps de escriptura i composició dels materials escènics, frases coreogràfiques, paraules i/o 
textos  i continguts en funció de la intenció o idea coreogràfica i dramatúrgica. 
Treball sobre la intenció, presència escènica i qualitat del moviment. Es definiria la línia poètica de la 
proposta i el tipus d'interrelació i moviment entre els diferents components del grup. 
 
El tercer temps és per a fixar, polir ¨habitar¨. Temps per assolir la composició sencera, per aprendre el 
guió, la música o les pautes i materials que configuren l'estructura de la peça.  Per descobrir com cadascú 
és responsable de la seva funció en el  engranatge que és un projecte comú, en equip. 
 

Criteris i metodologia d’avaluació 
Avaluació continuada:  

● Presentació de textos i composicions individuals i grupals i la seva justificació. 
● Reflexió de les estratègies marcades i l’assoliment d’aquestes per part de l’alumne. 

 
Assistència obligatòria mínima: 80% 
 
TEMARI 
Blocs de continguts 

● Conceptes bàsics de la tècnica de la dansa teatre. 
● Preparació de textos personals.  
● Preparació de textos d’altri. 
● Improvisació de moviment partint de textos o conceptes      teòrics. 
● Posada en escena. 

 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació  
 
Arnheim, R. (1979). Arte y percepcion visual. Madrid: Editorial Alianza. Colección Alianza Forma. 
Adshead, J. Briginshaw, V.A. Hodgens, P. Huxley, M. (1999). Teoría y práctica del análisis coreográfico. 
Centre Coreogràfic de la Comunitat valenciana, Generalitat Valenciana i Federación Española de 
Profesionales de la Danza.  
Brown, T. (2004). Dance and art in dialogue. 1961-2001. New York: Joseph N. Newland,. (1987). L’atélier 
des choréographes  Trisha Brown. París:  Editions Bougé,. 
Febvre, M. (1995). Danse Contemporaine et théâtralité. París: Chiron. 
Reeves, H. de Rosnay, J. Coppens, Y. Simonnet, D. (1997). La historia mas bella del mundo. Los secretos 
de nuestros orígenes. Traducción de Óscar Luis Molina. Barcelona: Editorial Anagrama. 
Schlicher, S. (1993). Teatre-Dansa: tradicions i llibertats. Barcelona Institut del Teatre, diputació de 
Barcelona 
Waehner, (1993). K. Outillages Choreographiques (Temps i  Espai). París: Manuel de composition. Vigot. 
 
DVD 
Amelia. Edouar Lock. Opus Arte, Amerimage espectra, 2002. 
DV8, Physical Theatre. Lloyd Newson. Art Haus Musik, 1996. 
Kontakthof: with ladies and gentleman over “65”. Pina Baush 2007 
La trilogía del agua. Senza tempo. 2002 
Walzer: extrait d’une représention au the Schauspielhaus Wuppertal. Pina Bausch. 2012. 
Wim Vandekeybus, Dance & Short Fiction Film. Cydonia,2006. 1980. Pina Bausch 1984. 
 

MÒDUL: FORMACIÓ D’ESPECTADORS 
1 ECTS 
 

PLA DOCENT 
 
Bloc: ESCOLA D’ESPECTADORS  
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DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:  15h (60%) 
Treball autònom:  10h (40%) 
 
Descriptor: Mediació teatral, formació de l'espectador, dossiers didàctics, desenvolupament comunitari. 
 
Dates: 14, 15 i 16 de juny de 2019 
Professor/a: Tomás Motos 
Coordinació i tutoria: Pastora Villalón 
Tipus d’activitat:   Teòrica i pràctica  
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT1 
 

Adquirir una representació significativa i funcional dels coneixements per afavorir el seu ús en 
la pràctica educativa teatral 

CT2  Conèixer recursos per a la gestió i desenvolupament del grup   
CT3 Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques 

de cada individu, aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment professional. 
CT4 Saber crear contextos educatius que facilitin la comunicació, l'expressió i la creativitat 
CT11 Organitzar i planificar adequadament els continguts i el procés dels treballs i projectes per tal 

de poder-los dur a terme amb els recursos previstos i en el temps establert. 
CT12 Reflexionar sobre la pròpia praxis per a innovar i millorar la labor docent i educadora, 

integrant els conceptes teòrics i la seva repercussió sobre la pràctica professional. 
CT13 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament 

aplicant-la en el context educatiu i la tasca a realitzar en funció de les seves característiques. 
CT16 Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques 

professionals i interpersonals 
CT20 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts 

apresos 
CT21 Utilitzar l'experiència pròpia i les habilitats creatives en els projectes i treballs per a innovar i 

evolucionar en l'àmbit professional d'actuació 
CT22 Desenvolupar hàbits i destreses per treballar autònomament les habilitats i continguts del 

curs integrant-los en els diferents treballs i projectes plantejats en el postgrau 
CT23 Utilitzar els mitjans i recursos a l'abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i 

mediambiental 
CT24 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i les idees constructives 

aportades pels altres  
CT25 Desenvolupar les activitats personals per tal de donar forma a un projecte, idear-lo, 

estructurar-lo, explicar-lo en el context al qual va dirigit 
CT27 Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació al contingut i la forma 
 
Competències específiques  

● Ser capaç de dissenyar, programar, organitzar i gestionar projectes de formació d'espectadors 
en àmbits socioculturals i educatius. 

● Aplicar a situacions concretes les principals estratègies de l'animació teatral. 
● Ser capaç de valorar críticament espectacles. 
● Adquirir estratègies per dirigir sessions de comentari i valoració d'un espectacle. 
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● Ser capaç de confeccionar una guia didàctica per a espectacles dirigida a orientar la pràctica 
docent dels animadors i mediadors. 

● Competències per actuar com a mediador cultural. 
● Utilitzar els recursos que proporciona la web per a la generació d'opinió i la gestió de l'oci 

cultural. 
● Buscar informació en diferents mitjans i fonts: web, premsa, revistes especialitzades, informes, 

anuaris, recerques, entrevistes amb professionals, etc. 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Formar a l'alumnat en el coneixement dels principis i estratègies de la captació i 
desenvolupament d'usuaris de la cultura perquè puguin aplicar-los en organitzacions culturals 
tant públiques com a privades. 

● Prendre consciència que la formació artística té per objecte facilitar i assegurar la millor 
comprensió del fet artístic i de tots els seus signes inherents, identificant els elements bàsics, 
fomentant la creativitat i afavorint la tolerància, la convivència, la solidaritat mitjançant la 
discussió i la reflexió. 

● Adquirir estratègies per a l'elaboració de guies didàctiques dirigides a espectadors de diferents 
nivells educatius i a usuaris de l'animació sociocultural en general. 

● Capacitar en estratègies per actuar com a mediadors culturals i creadors de públic. 
 
Metodologia docent 
Exposicions teòriques per part del professor i realització d'activitats pràctiques dirigides a l'adquisició de 
destreses per valorar críticament espectacles i confeccionar guies didàctiques. Per a una adequada 
comprensió i assimilació dels conceptes i continguts l'alumne haurà de llegir la bibliografia bàsica 
recomanada, per la qual cosa disposarà d'un dossier amb documents. de la bibliografia bàsica 
recomanada. Es requerirà per part dels alumnes el treball dins i fora de l'aula, la consulta de fonts 
bibliogràfiques, de pàgines web. 
  
Criteris i metodologia d’avaluació 
Treball a l´aula: Disseny d´una guia didàctica 
Participació activa 
Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 80% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 80% s´exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació 
 
TEMARI 
Blocs de continguts 

● La relació entre les arts l'educació i l'animació sociocultural. Experiències que donen origen a 
l'escola de l'espectador. La mediació 
Alfabetització artística. Agents de la funció de mediació. Projectes de mediació 

● Creació de públics/fidelització de públic 
● Eixos del desenvolupament de públics. Projectes de desenvolupament de públics. Detecció de 

necessitats. Barreres d'accés. Estratègies per a la creació d'espectadors infanto-juvenils. 
● L'escola de l'espectador/Tallers de la mirada. 
● Reptes del taller de la mirada. Focalitzar la mirada en Educació Primària. Focalitzar la mirada en 

Educació Secundària. Focalitzar la mirada en joves. Focalitzar la mirada en adults 
● Les guies didàctiques com a instrument de mediació  
● Estructura i contingut d'una guia. Guies per a l'Educació Primària. Guies per a l'Educació 

Secundària i Batxillerat. Passos per a l'elaboració d'una guia. Anàlisi de guies 
 
 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació  
 
Desgranes, F. (2003). A Pedagogia do espectador. Sao Paulo: Editora Hucitec. 
Jiménez, L. (2000). (2000). El lado obscuro de la sala. Teatro y públicos. México: Col. Escenología 37. 
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Sires, T. y Bayona, M. (2006): Estudi qualitatiu dels joves adolescents i els teatres de la comarca del 
Vall´s Oriental. Les barreres d'acces. Diputació de Barcelona. 
Ubersfeld, A. (1997): La escuela del espectador. Madrid:  Servicio de Publicaciones de Directores de 
Escena de España. 
 
Altres (opcional): 
Donnat, O  y Tolila, P. (2003): Les publiques de la culture. Paris: Presses de Science. 
Gutiérrez Alea, T. (1982): Dialéctica del espectador. La Habana: Unión de Artistas y Escritores de Cuba.  
Laferrière, G. y Motos, T. (2003): Palabras para la acción. Términos de teatro en la educación y la 
intervención sociocultural. Ciudad Real: Ñaque. 
Mac Carthy, K. y Jinnet, K. (2001): A new framework for building participation in the arts. 
www.rand.org/publication/MR/MR1323 
Maitland, H. (2000): A guide to audience development. London: Arts Council of England. 
Arts Council of England  http://www.artscouncil.org.uk/ 
New Audiences. Arts Council of England http://www.newaudiences.org.uk/ 
Americans for the Arts http://ww3.artusa.org 
Center for Arts and Culture http://www.culturalpolicy.org/ 
Research Center for Arts and Culture http://www.tc.columbia.edu/rcac/ 
 
MÒDUL: DRAMATÚRGIES I DINÀMIQUES TEATRALS 
4 ECTS  
 

PLA DOCENT 
 
Bloc: DRAMATÚRGIA DE  LA CORALITAT 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials: 20h (40%) 
Treball autònom: 30h (60%) 
 
Descriptor: Cor, dramatúrgia coral, dinàmiques corals, creació coral 
 
Dates: 23,24 i 25 de novembre de 2018 
Professor/a: Paul Alain 
Coordinació i tutoria: Pastora Villalón 
Tipus d’activitat:   Teòrica i pràctica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT1 
 

Adquirir una representació significativa i funcional dels coneixements per afavorir el seu ús en la 
pràctica educativa teatral 

CT2 
 

Conèixer recursos per a la gestió i desenvolupament del grup   

CT3 Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques 
de cada individu, aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment professional. 

CT4 Saber crear contextos educatius que facilitin la comunicació, l'expressió i la creativitat 
CT5 Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu, formatiu i/o interpretatiu 

disposant dels coneixements, recursos i experiències necessàries. 
CT6 Generar activitats d’aprenentatge que integrin el teatre i la dramatització per tal d'enriquir la 

pràctica i l'experiència de l'alumnat 
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CT13 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament aplicant-
la en el context educatiu i la tasca a realitzar en funció de les seves característiques. 

CT14 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els 
coneixements apresos. 

CT16 Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques 
professionals i interpersonals 

CT18 Treballar cooperativament en equip exposant assertivament les idees pròpies 
CT20 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts 

apresos 
CT22 Desenvolupar hàbits i destreses per treballar autònomament les habilitats i continguts del curs 

integrant-los en els diferents treballs i projectes plantejats en el postgrau 
CT24 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i les idees constructives 

aportades pels altres. 
CT25 Desenvolupar les activitats personals per tal de donar forma a un projecte, idear-lo, estructurar-

lo, explicar-lo en el context al qual va dirigit 
 
Competències específiques 

● Adquirir eines per la direcció d’escenes físiques i textuals en la pràctica educativa teatral. 
● Conèixer recursos per a la gestió i desenvolupament del grup. 
● Saber crear contextos educatius que facilitin la creació i la composició de partitures i textos 

propis. 
● Tenir capacitat per a conduir a alumnes, en un procés creatiu, formatiu i/o interpretatiu tenint en 

compte la transversalitat de la partitura de moviment i el text. 
● Desenvolupar la capacitat dels diferents rols en l’acte creatiu: lideratge, intèrpret, ajudant escènic, 

dramaturg, coreògraf, e 
● Desenvolupar hàbits i destreses per treballar autònomament les habilitats i continguts del curs 

integrant-los en els diferents treballs i projectes plantejats en el postgrau. 
 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Entendre els principis essencials que constitueixen un bon treball coral 
● Aprendre i practicar tècniques pràctiques de treball grupal tant pel cos com per la veu. 
● Treballar el ritme i la musicalitat 
● Explorar la respiració per treballar la veu en el text  
● Explorar l´espai individual i grupal 
● Reflexionar sobre la pràctica. 

 
Metodologia docent 
Sessions teòrico-pràctiques per tal de poder aplicar alguns dels coneixements adquirits a diferents 
situacions de la vida professional. Es desenvolupen activitats a partir de la lectura de documents, visionat 
de vídeos, debats,  dinàmiques de grup, exercicis de tècnica.  
A les classes s’utilitzaran diferents metodologies:  
 
Treball presencial a l’aula: 
● Exposició teòrica per part dels professors/es del tema a tractar amb exemples pràctics. 
● Anàlisi i reflexió mitjançant el debat amb els alumnes, dels diferents aspectes, tractats a les  

sessions de classe, amb les seves aportacions. 
● Treballs en grup i/o individuals. 

 
Treball autònom de l’alumne: 
● Recerca d’informacions relacionades amb aspectes determinats del mòdul 
● Lectures d’articles i/o documents que relacionin els continguts del mòdul amb la pràctica, concretat 

en un treball escrit. 
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Criteris i metodologia d’avaluació 
Treball a l´aula: Fer una aplicació pràctica en el disseny d´una dinàmica coral. 
 
Treball escrit: Fer un disseny d´un escalfament. 
 
Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 80% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 80% s´exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació. 
 
TEMARI 
 
Blocs de continguts 

● Introducció a les pràctiques corals. 
● Escalfament, Entrenament i acrobàcies bàsiques. 
● Treball de la veu i del cos en el cor. 
● Treball de respiració. 
● Treball de text i composició. 

 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació  
Road to the Stamping Ground Film 
https://www.youtube.com/watch?v=LtjAyblu3qo 
Suzuki on youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=JtiNJF0dO7A 
My film of Suzuki training 
https://vimeo.com/channels/tadashisuzuki 
and available to buy here 
http://www.arts-archives.org/cat6.htm 
Suzuki's website 
http://www.scot-suzukicompany.com/en/scot.php 
Grotowski Films etc 
http://www.grotowski.net/mediateka/wideo 
Gardzienice 
http://gardzienice.org 
My training films 
https://thedigitalperformer.co.uk 
 

PLA DOCENT 
 
Bloc: DIRECCIÓ I DINÀMICA DE GRUP 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials: 20h (40%) 
Treball autònom: 30h (60%) 
 
Descriptor: Espai-Grup, Descobrir-Conèixer, Cos-Moviment, Observar- Investigar, So-Veu, Reconèixer-
Identificar, Improvisació-Interpretació, Utilitzar-desenvolupar, Domini-Límits. 
 
Dates: 14, 15 i 16 de desembre de 2018 
Professor/a: Fernando Bercebal Guerrero 
Coordinació i tutoria: Pastora Villalón. 
Tipus d’activitat:  Teòrica i pràctica 
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COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT6 Generar activitats d’aprenentatge que integrin el teatre i la dramatització per tal d'enriquir la 

pràctica i l'experiència de l'alumnat 
CT9 Aportar noves mirades a la pràctica docent i al treball dels continguts curriculars integrant la 

dramatització i potenciant la capacitat expressiva del públic al qui va dirigit 
CT12 Reflexionar sobre la pròpia praxis per a innovar i millorar la labor docent i educadora, integrant 

els conceptes teòrics i la seva repercussió sobre la pràctica professional. 
CT13 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament aplicant-

la en el context educatiu i la tasca a realitzar en funció de les seves característiques. 
CT14 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els 

coneixements apresos. 
CT15 Adquirir la capacitat per a respondre adequadament als problemes emergents prenent 

decisions i gestionant els continguts apresos. 
CT16 Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques 

professionals i interpersonals 
CT17 Elaborar un discurs lògic i coherent que expressi amb claredat la complexitat de la tasca 

realitzada assertivament i respectant als altres 
CT18 Treballar cooperativament en equip exposant assertivament les idees pròpies 
CT21 Utilitzar l'experiència pròpia i les habilitats creatives en els projectes i treballs per a innovar i 

evolucionar en l'àmbit professional d'actuació 
CT23 Utilitzar els mitjans i recursos a l'abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i 

mediambiental 
 
Competències específiques   

● Adquirir una representació significativa i funcional dels coneixements per afavorir el seu ús en la 
pràctica educativa teatral. 

● Conèixer recursos per a la gestió i desenvolupament del grup. 
● Saber crear contextos educatius que facilitin la comunicació, l'expressió i la creativitat. 
● Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu, formatiu i/o interpretatiu 

disposant dels coneixements, recursos i experiències necessàries. 
● Organitzar i planificar adequadament els continguts i el procés dels treballs i projectes per tal de 

poder-los dur a terme amb els recursos previstos i en el temps establert. 
● Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts apresos. 
● Desenvolupar hàbits i destreses per treballar autònomament les habilitats i continguts del curs 

integrant-los en els diferents treballs i projectes plantejats en el postgrau. 
 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Aportar estructures i fonament teòric per a la sistematització d'un taller de teatre. 
● Capacitar l'alumne d'habilitats i eines per a la direcció i dinamització del grup. 
● Dotar l'alumne de jocs, exercicis i tècniques per al desenvolupament de la seva tasca, entrenant-

lo en les seves qualitats expressives i docents. 
● Desenvolupar exercicis pràctics que siguin útils per a la seva posada en pràctica, i per al propi 

alumnat com a experiència necessària per desenvolupar la seva tasca. 
 
Metodologia docent 
El treball és eminentment pràctic. 
El col·lectiu d'alumnes assistent, treballarà per moments fent la funció d'alumnes d'un taller fictici, sent 
necessària la participació pràctica. 
Roba còmoda i energia. 
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Les propostes s'encadenen de forma continua, podent-se aturar la dinàmica per consultar, aclarir o definir 
continguts, objectius ... 
Sempre es realitza una verbalització al final de cada sessió i abans de cada descans. 
Les activitats es basaran en una fonamentació teòrica, explicada de vegades a priori i d’altres a posteriori. 
Les activitats corresponents a la sistematització d'un taller de teatre / expressió / drama, s'estructuren en 
un doble nivell de contingut i aprofundiment. Cada contingut es desenvoluparà en tots els seus nivells 
d'aprofundiment. 
 
Continguts                                              Aprofundiment  
Espai-Grup                                             Descobrir-Conèixer  
Cos-Moviment                                        Observar- Investigar  
So-Veu                                                  Reconèixer-Identificar  
Improvisació-Interpretació                      Utilitzar-desenvolupar  
Propostes per mostrar                             Domini-Límits 
 
A aquestes activitats cal afegir els possibles exercicis especials dedicats a aprofundir en aspectes 
expressius concrets, que podran sorgir d'exemples com ara “els espais mixtes”, “la cabina”, “50 minuts 
muts”, “Match d'improvisació”, “Textos del absurd”, “Tècnica de Dramatització”, “ Tècniques de pensament 
creatiu”... O ... No! 
I a més, la presentació de bibliografia, fonts i informació formativa específica de l'àrea. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
Treball a l´aula: participació activa. 
 
Treball escrit: 
Disseny d’una programació d´un bloc de continguts proposats al projecte de formació triat.   
Criteris: 
Desenvolupant els apartats d´una unitat didàctica. Descripció del bloc de continguts, contextualització dins 
la globalitat de la formació, objectius, continguts, avaluació, recursos, etc. 
 
Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 80% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 80% s´exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació. 
 
TEMARI 
Blocs de continguts 
 
Estructura d'un taller. 
Espai-Grup, Cos-Moviment, So-Veu, Improvisació-Interpretació 
Propostes per mostrar: 

● La pròpia estructura d'un taller de drama: De l'espai a la interpretació. Aquesta estructura marca 
la temporalització del bloc, centrant-se cada part en un dels aspectes que conformen l'estructura, 
utilitzant al grup com a alumnes potencials i desenvolupant els objectius i continguts propis d'un 
taller de Drama tipus: Espai-Grup; Cos Moviment; So-Veu; Improvisació-Interpretació. 
Òbviament, la metodologia farà que, en qualsevol moment els alumnes puguin interrompre la 
sessió per aclarir conceptes o plantejar dubtes o propostes. 

 
Nivells d'aprofundiment 
Descobrir-Conèixer, observar-Investigar, Reconèixer-Identificar, Utilitzar-desenvolupar, Domini-Límits. 
Els nivells d'aprofundiment aniran en paral·lel amb les diferents etapes del bloc. Es tractarà d’allargar a 
experimentar la capacitat o la potencialitat de tots els nivells. 
 
Qualitats d'un professor de drama 
Escolta activa, no directivitat, Control del focus, Capacitat d'atracció, Sorprendre i sorprendre, improvisar 
antenes atentes. 
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● Qualitats i aspectes a tenir en compte per l'alumne: El Professor de Drama. Es posarà 
l'accent sobre aspectes com ara el control del focus, l'atracció de l'atenció, l'escolta activa, la 
sorpresa, la improvisació, l'aprofitament de les qualitats personals, el treball en el límit ... Aquests 
aspectes impregnaran el desenvolupament i la 'posada en escena' del Seminari, recapitulant de 
forma teòrica al final de cada part. 

 
Exercicis especials 
En funció del grup, de les possibilitats i dels interessos, es realitzaran alguns exercicis que pel seu caire, 
durada o necessitats tenen caràcter especial. 

● Exercicis especials: Com en qualsevol curs intensiu, el pas al llarg de cada sessió dels 
exercicis és més una presentació d'una estructura amb uns continguts possibles que un recrear-
se en gaudir-ne. Per contrarestar aquesta idea, al final de cada sessió es centrarà tota l'energia i 
concentració en un exercici especial que estigui relacionat amb els continguts de la jornada tant 
del propi Seminari com de les qualitats i aspectes a desenvolupar per l'alumne. 

 
El O ... NO! 
Tot allò que sorgeixi en el propi desenvolupament ... O ... No! 

● I darrere de tot això, o durant, o barrejat ... Tindrem l'opció d'exercitar el 'O ... No!' És a 
dir, l'opció a tornar enrere, a desfer, a triar diverses opcions i provar-les totes o a abandonar i 
desar la feina feta per intentar un nou camí. 

 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació  
Bercebal, F;De Prado, D;Laferrière G; Motos T. Sesiones de Trabajo con los pedagogos.  Ed.Ñaque 
Bercebal, Fernando.  Drama, un estadio entre juego y teatro. Ed Ñaque 
Bercebal, Fernando.  Un taller de drama. Ed Ñaque 
Bercebal, Fernando. Los límites del círculo. Ed Ñaque 
El Glayu. Las montañas mágicas.  Ed.Ñaque 
El Glayu. Teatro para educar.  Ed.Ñaque 
Gª Aranda, L. Motos, T. Pràctica de la expresión corporal. Ed.Ñaque 
Mato, M. El baül mágico.  Ed.Ñaque 
Motos, T. Tejedo, F. Pràcticas de dramatización. Ed.Ñaque 
Poulter, C. Jugar al juego.  Ed. Ñaque 
Vio, Koldobika G.  Match de improvisación.  Ed.Ñaque 
 
MÒDUL: TÈCNIQUES 
6 ECTS 

 
 PLA DOCENT 

 
Bloc: INTERPRETACIÓ 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials: 20h (40%) 
Treball autònom: 30h (60%) 
 
Descriptor: Expressió, improvisació, interpretació, actor creatiu, presència escènica, escolta activa, treball 
de l´actor, construcció del personatge 
 
Dates: 25, 26 i 27 de gener de 2019 
Professor/a: Concha Milla 
Coordinació i tutoria: Pastora Villalón 
Tipus d’activitat: Pràctica i teòrica 



   
 
  Plaça Margarida Xirgu, s/n 
  08004 Barcelona 
  Tel. 932 273 900 – Fax 932 273 939 
  i.teatre@institutdelteatre.cat 
  www.institutdelteatre.cat 

 

 
 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT1 
 

Adquirir una representació significativa i funcional dels coneixements per afavorir el seu ús en 
la pràctica educativa teatral. 

CT3 Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques 
de cada individu, aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment professional. 

CT4 Saber crear contextos educatius que facilitin la comunicació, l'expressió i la creativitat. 
CT5 Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu, formatiu i/o interpretatiu 

disposant dels coneixements, recursos i experiències necessàries. 
CT6 Generar activitats d’aprenentatge que integrin el teatre i la dramatització per tal d'enriquir la 

pràctica i l'experiència de l'alumnat. 
CT20 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts 

apresos. 
CT21 Utilitzar l'experiència pròpia i les habilitats creatives en els projectes i treballs per a innovar i 

evolucionar en l'àmbit professional d'actuació. 
CT22 Desenvolupar hàbits i destreses per treballar autònomament les habilitats i continguts del curs 

integrant-los en els diferents treballs i projectes plantejats en el postgrau. 
CT24 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i les idees constructives 

aportades pels altres. 
 
Competències específiques 
 

● Desenvolupar aspectes essencials com la presència, la urgència en el joc, l’escolta, la 
disponibilitat, l’acció/reacció, l’impuls i la relació amb l’espai. 

● Experimentar la improvisació com a eina de l’actor en tant que comprensió i recerca. 
● Aprendre a prendre decisions davant la improvisació. 
● Aprendre a acceptar les propostes dels altres i integrar-les de manera coherent en el joc i la 

improvisació. 
● Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius de la improvisació i el joc 

escènic. 
● Aproximació a l’estructura de la situació dramàtica i a la seva dramatúrgia. 
● Conèixer les eines per aprendre a explorar el joc dramàtic.      
● Com transportar un text escrit a un text escènic. 

 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Assumir les regles del joc escènic. 
● Entrenar en tècniques d’improvisació: tàctiques i estratègies. 
● Reconèixer com jugar amb intensitat i risc des de la improvisació. 
● Saber escoltar i estar disponible, vulnerable i obert. 
● Saber fer propostes que generin joc escènic. 
● Desenvolupar l’imaginari i la seva concreció a escena. 
● Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 
● Saber argumentar sobre el treball, tant en l’individual com en el treball col·lectiu. 
● Desenvolupar la crítica raonada amb arguments clars sobre el treball personal i sobre el treball 

del col·lectiu. 
 
Metodologia docent 
La primera fase del curs estarà centrada en la improvisació. Realitzarem una sèrie d'exercicis lúdics on 
experimentarem l'escolta en l'altre i l'acció/reacció. Seguirem amb exercicis d'improvisació més complexos 
on sumarem a la ja experimentada escolta i acció/reacció, la capacitat d'acceptar les propostes dels altres 
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i crear entre tots un relat coherent, dinàmic, orgànic i veraç. Desenvoluparem al màxim la capacitat de 
concreció i de saber treballar en equip per resoldre situacions. 
 
Ens centrarem, en la segona fase del curs, en saber crear una escena d'improvisació bàsica on aprendre 
a utilitzar conceptes com: protagonista, antagonista, acció, conflicte, activitat, estratègia, objectius i 
urgència. 
 
A la tercera fase del curs aplicarem a un text tot el que hem experimentat a les fases 1 i 2. Treballarem 
amb escenes de dramatúrgia contemporània on veurem que el joc dramàtic és com un iceberg, el text 
només és la punta que sobresurt però ha d'estar sostingut per tota una base, un treball previ, que és el 
que no veiem. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 

● Es valorarà l’actitud i implicació de l’alumne davant les propostes. 
● La seva integració i participació en el grup a classe. 
● La predisposició natural per a comprendre, interpretar i relacionar la matèria que s’ofereix. 
● L’assignatura és presencial per tant es tindrà en compte l’assistència a classe, les actituds i el 

compliment en la realització dels exercicis i/o treballs proposats per la professora durant el curs 
intensiu del cap de setmana. 

● L’avaluació serà acreditativa, formativa (reguladora de l’ensenyament) i formadora (reguladora de 
l’aprenentatge) Oferirà informació i serà útil tant per l’alumne com pel professor/a. 

 
TEMARI 
Blocs de continguts 
 

● Relació amb l'altre i amb l'espai. Aquí i ara. 
● Improvisació individual. Improvisació en parelles. Nivell d'escolta, acció/reacció. 
● Improvisació grupal. Sumar i construir amb les propostes dels altres. 
● Estructurar una improvisació seguint les pautes del joc dramàtic: protagonista/antagonista. 
● Aplicar a una escena de text els conceptes adquirits. Anàlisi d'un text dramàtic. Aixecar un text, 

apunts sobre el personatge. 
 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació 
Brook, Peter (1994) La puerta abierta. Alba Editorial 
Hagen, Uta. (2002) Un reto para el actor. Alba Editorial. 
Osipovna Knebel, Maria (2013) El último Stanislavsky: análisis activo de la obra y el papel. Ed 
Fundamentos. 
Pinter, Harold (2001) Esquetxos i altres peces. Institut del Teatre. 
Pinter, Harold  (1988) Altres llocs. Ed. El Galliner 
Sanchis Sinisterra, José (2003) Vacío y otras poquedades. Ed. La Avispa,  S.L. 

 

PLA DOCENT 
 
Bloc: VEU 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials: 20h (40%) 
Treball autònom: 30h (60%) 
 
Descriptor: Veu, Respiració, cos, joc, improvisació, individual, so grupal, paraula, poesia, text, 
comunicació, eines, recursos,  compartir, diversió, aprendre, positivitat. 
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Dates: 15, 16 i 17 de Febrer de 2019 
Professor/a: Mariona Sagarra 
Coordinació i tutoria: Pastora Villalón  
Tipus d’activitat: Teòrica i pràctica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT1 
 

Adquirir una representació significativa i funcional dels coneixements per afavorir el seu ús en 
la pràctica educativa teatral 

CT3 Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques 
de cada individu, aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment professional. 

CT4 Saber crear contextos educatius que facilitin la comunicació, l'expressió i la creativitat 
CT5 Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu, formatiu i/o interpretatiu 

disposant dels coneixements, recursos i experiències necessàries. 
CT6 Generar activitats d’aprenentatge que integrin el teatre i la dramatització per tal d'enriquir la 

pràctica i l'experiència de l'alumnat 
CT20 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts 

apresos 
CT21 Utilitzar l'experiència pròpia i les habilitats creatives en els projectes i treballs per a innovar i 

evolucionar en l'àmbit professional d'actuació 
CT24 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i les idees constructives 

aportades pels altres  
 
Competències específiques 

● Aprofundir en el coneixement de la veu i la seva emissió. Aparell fonador. Característiques 
físiques. Actituds corporals. Emissió lliure de la veu en els textos i poemes proposats 

● Coneixement ampli de les diverses formes d’utilitzar la veu com instrument fonador i forma de 
comunicació (veu parlada).  

● Dissenyar i aplicar activitats per a l’ensenyament tant individual com col·lectiu de la veu amb 
exercicis pràctics i teòrics necessaris per a la seva comprensió i realització. 

● Donar material, idees i eines per a l’aplicació de tot el treballat al curs. 
 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Treballar la veu: escalfament vocal, respiració, alliberament, projecció, veu   llenguatge, to, 
temps, ritme, intensitat, articulació i vocalització, dicció.  

● Coneixement d’anatomia corporal i vocal. Alliberar tensions físiques i vocals. 
● Creació de jocs: la paraula musicada, la música ballada. Cantar a varies veus, Jocs 

d’improvisació vocal, jocs d’espai i paraula. Recitar i musicar poemes.  
● Propostes didàctiques de poesia, veu, música i moviment. Eines i recursos per als mestres i 

pedagogs que serveixin per desenvolupar idees i materials per als futurs alumnes. Com treballar 
la veu i la seva emissió. 

 
Metodologia docent 
La classe començarà, en la seva primera fase, amb un treball de cos (relaxació, respiració diafragmal, mobilitat 
d’articulació, distensió de columna..) i escalfament vocal (vocalitzacions, ressonàncies.. ). 
La segona fase serà a base del treball de so-espai, veu-moviment, veu-text-improvisació, paraula-joc, creació 
individual i/o col·lectiva en grups: composició vocal i/o musical a partir d’un poema, jocs d’endevinalles utilitzant 
la paraula i el cos. Creació i dinamització de jocs: la paraula dita, la paraula musicada, la paraula ballada. 
I incorporarem tot el que pot aportar la didàctica en el grup, interactuant amb les altres persones del curs des del 
silenci o món parlat, sonor, teatral, ballat i la relació sistemàtica entre totes aquestes propostes. L’escolta i 
l’emissió del so i la paraula. 
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Oferirem eines i recursos per a que als actors, mestres i pedagogs els sigui útil per desenvolupar idees i 
materials per als seus alumnes o/i les seves pròpies pràctiques.. 
Audicions i vídeos. Temps d’escolta i observació. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 

● Es valorarà l’actitud i implicació de l’alumne davant les propostes. 
● La seva integració i participació en el grup a classe. 
● La predisposició natural per a comprendre, interpretar i relacionar la matèria que s’ofereix. 
● L’assignatura és presencial per tant es tindrà en compte l’assistència a classe, les actituds i el 

complimenten la realització dels exercicis i/o treballs proposats per la professora durant el curs intensiu 
del cap de setmana. 

● L’avaluació serà acreditativa, formativa (reguladora de l’ensenyament) i formadora (reguladora de 
l’aprenentatge). Oferirà informació i serà útil tant per l’alumne com pel professor/a. 

 
TEMARI 
 
Blocs de continguts 

● Respiració, consciència corporal, treball vocal, ressonadors. 
● Paraula, text, jocs vocals i d’espai.  
● Correcta emissió de la veu parlada (distàncies físiques, implicacions corporals) i recitat de 

poemes-monòlegs. 
● Localitzar les emocions de la veu al cos. 
● Improvisacions sonores, recerca i creació. Composicions. Cant: polirítmies, polifonies, 

espais harmònics i sonors. 
● Projeccions-audicions i parts teòriques. 

 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació 
 
Alió, M. (1983). Reflexiones sobre la voz. Clivis 
Brunhoff, A. (2012). En Scène ! Corps à corps avec la Technique Alexander 
Bustos, I. (2003). La Voz: La técnica y la expresión. Paidotribo. 
Cardinale, M.J. Durieux, A. (2004). Bien dans ma voix bien dans ma vie. La psychophonie, une therapie 
vocale. Collection Horizon Theérapie. 
Laukka, P. (2004). Vocal Expression of Emotion.- Discrete-emotions and Dimensional Acounts. Acta 
Universitatis Usaliensis. Uppsala 2004 
Rondeleux, L.J. (1974). Trouver sa voix. Seuil. 
Russell, J. A. Bachorowski, J. A,  Fernández-Dols, J. M. (2003). Facial and Vocal Expressions of 
Emotions. Annu.Rev. Psychol. 
Tomatis, A. (1997). L’Oreille et la Voix. On chante avec son oreille. Collection Reponses 
Trallero, C. (2004). El despertar del ser harmònic. Musicoteràpia autorealitzadora. Pubicacions de l’Abadia 
de Montserrat. 
Wilfart, S. (1999).  Encuentra tu propia voz.- La voz como instrumento para tu desarrollo personal. Urano. 

 
PLA DOCENT 

 
Bloc: L’OBJECTE I EL TITELLA  
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:  20h (40%) 
Treball autònom:  30h (60%) 
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Descriptor: Titelles a l'educació, l'objecte com a mèdium i mediador, fer viure un titella, construcció de 
titelles senzills, improvisar amb titelles i objectes, relació manipulador-titella. 
 
Dates: 15, 16 i 17 de març de 2019 
Professor/a: Rene Baker 
Coordinació i tutoria: Pastora Villalón 
Tipus d’activitat:  Teòrica i pràctica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
 CT1 
 

Adquirir una representació significativa i funcional dels coneixements per afavorir el seu ús en la 
pràctica educativa teatral 

CT4 Saber crear contextos educatius que facilitin la comunicació, l'expressió i la creativitat 
CT5 Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu, formatiu i/o interpretatiu 

disposant dels coneixements, recursos i experiències necessàries. 
CT6 Generar activitats d’aprenentatge que integrin el teatre i la dramatització per tal d'enriquir la 

pràctica i l'experiència de l'alumnat 
CT9 Aportar noves mirades a la pràctica docent i al treball dels continguts curriculars integrant la 

dramatització i potenciant la capacitat expressiva del públic al qui va dirigit 

CT11 Organitzar i planificar adequadament els continguts i el procés dels treballs i projectes per tal de 
poder-los dur a terme amb els recursos previstos i en el temps establert. 

CT12 Reflexionar sobre la pròpia praxis per a innovar i millorar la labor docent i educadora, integrant 
els conceptes teòrics i la seva repercussió sobre la pràctica professional. 

CT14 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els 
coneixements apresos. 

CT18 Treballar cooperativament en equip exposant assertivament les idees pròpies 
CT20 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts 

apresos 
CT22 Desenvolupar hàbits i destreses per treballar autònomament les habilitats i continguts del curs 

integrant-los en els diferents treballs i projectes plantejats en el postgrau 
CT25 Desenvolupar les activitats personals per tal de donar forma a un projecte, idear-lo, estructurar-

lo, explicar-lo en el context al qual va dirigit 
CT26 Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita i/o 

audiovisual. 
 
Competències específiques 

● Comprendre el titella com a mitjà de comunicació simbòlica 
● Conèixer diferents tècniques de titelles 
● Saber tècniques per fer viure un titella 
● Tenir recursos i idees per activitats pedagògiques amb titelles i objectes 
● Construir titelles senzilles 
● Conèixer el procés de crear escenes amb titelles i amb objectes 
● Creativitat 
● Imaginació. 
● Improvisació 
● Sentit de joc 
● Percepció 
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● Habilitat manual 
 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Reflexionar sobre les aplicacions educatives, socials i terapèutiques dels titelles i objectes. 
● Adquirir tècniques d'improvisació i de manipulació d'objectes. 
● Desenvolupar la relació titella-manipulador. 
● Desenvolupar la capacitat per dissenyar projectes amb titelles per diferents edats. 
● Entendre que un titella no ha de ser molt tècnic, sinó que ha de viure. 

  
Metodologia docent 
Exposicions teòriques per part del professor i realització d'activitats pràctiques en el desenvolupament de 
projectes, la construcció, la manipulació i la posada en escena. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
Assistir regularment i participar activament en les classes teòriques i pràctiques. 
Saber situar els titelles a l'àmbit pedagògic, social i terapèutic. 
Saber treballar en equip. 
80% Treball d’aula.  
20% Presentació Pràctica. 
Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 80% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 80% s´exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació 
 
TEMARI 
Blocs de continguts 

● El titella com a mitjà de comunicació simbòlica. 
● Exploració  diferents titelles 
● Pràctica  per fer viure un titella. 
● Construcció de  titelles senzilles. 
● Conèixer el procés de crear escenes amb titelles i amb objectes. 
● Explorar  recursos i idees per activitats pedagògiques amb titelles i objectes. 

 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació  
Topic Tolosa, Euskal Herria Plaza, 1 20400 Tolosa, Guipuzkoa 
 
MÒDUL: DIVERSITAT  
4 ECTS 

 
PLA DOCENT 

 
Bloc: DIVERSITAT PSÍQUICA I TEATRE 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials: 20h (40%) 
Treball autònom: 30h (60%) 
 
Descriptor: capacitat, integració, creació, inclusió 
 
Dates: 17, 18 i 19 maig de 2019 
Professor/a: Gloria Rognoni 
Coordinació i tutoria: Pastora Villalón 
Tipus d’activitat: Teòrica i pràctica 
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COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT3 Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques 

de cada individu, aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment professional. 
CT4 Saber crear contextos educatius que facilitin la comunicació, l'expressió i la creativitat. 
CT5 Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu, formatiu i/o interpretatiu 

disposant dels coneixements, recursos i experiències necessàries. 
CT6 Generar activitats d’aprenentatge que integrin el teatre i la dramatització per tal d'enriquir la 

pràctica i l'experiència de l'alumnat. 
CT16 Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques 

professionals i interpersonals. 
CT17 Elaborar un discurs lògic i coherent que expressi amb claredat la complexitat de la tasca 

realitzada assertivament i respectant als altres. 
CT20 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts 

apresos. 
CT21 Utilitzar l'experiència pròpia i les habilitats creatives en els projectes i treballs per a innovar i 

evolucionar en l'àmbit professional d'actuació. 
 
Competències específiques 

● Incloure a les persones amb diversitat  intel·lectual  en el món de la cultura per mitjà del Teatre. 
● Creació de les pròpies obres per tal de desenvolupar i  potenciar la creativitat personal. 
● Desenvolupar la capacitat de la creació en grup.  
● Fomentar la implicació dels actors/actrius en la creació, a fi d´impulsar i provocar l´exteriorització 

de la pròpia reflexió, opinió, sentiments, emocions etc. 
● Valorar l’experiència de  l’enriquiment mutu entre la diversitat de les persones del grup.  

 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Capacitar als alumnes  per gestionar els exercicis i escenes creatives 
● Aprendre a gestionar  l´actitud personal i de grup. 
● Aprendre a extreure el millor de cadascuna de les persones del grup en el terreny teatral. 
● Aprendre a integrar en el grup a les persones amb diversitat  intel·lectual segons les seves 

possibilitats. 
●  Aprendre a desenvolupar les escenes sorgides de les improvisacions 
● Aprendre  a desballestar una improvisació per convertir-la en l’antítesi del que s’havia creat. 

 
Metodologia docent 
Les sessions de treball seran essencialment pràctiques.  Tindran també una part teòrica on s’exposaran 
les experiències  viscudes pel docent relatives a la creació teatral i relatives també a l’experiència  de la 
inclusió de les persones amb diversitat intel·lectual. 
Es treballarà la dinàmica de saber com iniciar la proposta de la improvisació i de com desenvolupar-la  i 
enriquir-la. 
Es treballarà, també, la improvisació basada en materials molt simples 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 

● Es valorarà la participació activa i l´evolució del treball a l’aula. 
● Es valorarà la presentació dels treballs individuals i de grup presentats a l’aula. 
● Es valorarà el treball en equip. 
● Es valorar la inclusió , en les escenes creades, de les persones amb diversitat intel·lectual 

 
Assistència obligatòria mínima : 80% 
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TEMARI 
 
Blocs de continguts 

● Introducció a la creativitat d´escenes  
● Inclusió de les persones amb diversitat intel·lectual en les escenes 
● Treball del drama i la comicitat 

 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació 
Alejandro Jodorowski  
https://www.youtube.com/watch?v=w82fJXNLj5s  Teatro Pànico 
https://www.youtube.com/watch?v=TdE_DFyIJHE&t=16s  Cinema, Art 
https://www.youtube.com/watch?v=xvguwWW3heo Mente superconsciente 
Jorge Luis Borges  -  Qualsevol  conte, entrevista, narració... 
Palau Fabra – Antonin Artaud i la revolta del teatre 
Peter Brook - La puerta abierta  
Uta Hagen - Respect for acting 
 
MÒDUL : MOVIMENT PER ETAPES EVOLUTIVES 
2 ECTS 
 

PLA DOCENT 
 

Bloc: El moviment a l’etapa infantil i primària 
 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:  10h (40%) 
Treball autònom:  15h (60%) 
 
Descriptor: Introducció al treball de moviment en les etapes d’infantil i primària a través de 
l’experimentació i la pràctica.  
 
Dates: 10 novembre de 2018 
Professor/a: Marta Amatriaín 
Coordinació: Pastora Villalón 
Tutoria: Ona Marco 
Tipus d’activitat: Teòrica i pràctica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT8 Generar activitats d’aprenentatge que integrin el moviment i la seva expressió per tal 

d'enriquir la pràctica i l'experiència de l'alumnat. 
CT15 Adquirir la capacitat per a respondre adequadament als problemes emergents prenent 

decisions i gestionant els continguts apresos. 
CT19 Treballar cooperativament en equip en les diferents fases de l’elaboració d’un treball o 

projecte exposant assertivament les idees pròpies. 
CT21 Utilitzar l'experiència pròpia i les habilitats creatives en els projectes i treballs per a innovar i 

evolucionar en l'àmbit professional d'actuació. 
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Competències específiques 
● Conèixer les capacitats bàsiques de moviment corporal aplicant-les en les diferents etapes 

educatives. 
● Adquirir consciència de la importància de pensar i plantejar el treball de moviment amb nens de 

forma estructurada, adequada al context, a l’etapa educativa i a les característiques del grup, 
amb rigor i criteri educatiu. 

● Dissenyar activitats d’aprenentatge que integrin el moviment i l’expressió corporal com a eixos 
principals de l’aprenentatge amb criteri pedagògic i didàctic. 

● Conèixer les eines bàsiques per a dissenyar i programar una sessió de moviment tenint en 
compte tots els elements que intervenen, amb coneixement pedagògic i criteri professional. 

● Desenvolupar la capacitat d’estructurar i planificar el treball en relació a cada etapa educativa, 
segons les característiques i especificitats de grup i de context, amb respecte i coneixement 
professional. 

 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Conèixer l’estructura del propi cos i les seves possibilitats de moviment 
● Adquirir vocabulari corporal i gestual bàsic del moviment 
● Donar a conèixer les àrees de treball en moviment  
● Donar a conèixer diferents estructures de classe per Infantil i Primària 
● Aprendre a crear, escriure i exposar exercicis de moviment per les diferents fases duna sessió i 

per les diferents etapes 
● Aprendre a programar una sessió de moviment per a cada etapa 
● Prendre consciència de la importància de programar el treball 
● Estructurar l’espai, el temps i la música de les activitats que proposin 
● Analitzar el treball exposat i compartir reflexions sobre l’adequació de les propostes 
● Dissenyar activitats d’aprenentatge 

 
Metodologia docent 
Treball a l’aula: 
Les sessions de treball tindran una part teòrica, una part pràctica d’experimentació de materials 
aportats per la professora i una part de creació, disseny i exposició de propostes individuals i 
grupals. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
100% Treballs d’aula 
Assistència obligatòria mínima: 80% 
 
TEMARI 
 
Blocs de continguts 
1. Introducció al treball de moviment amb nens 

● Etapes educatives 
● Àrees de treball 
● Estructures  
● Metodologies 
● Materials 
● Programacions 

 
2. Experimentació i pràctica de diferents tipus d’exercicis, per a cada fase de les sessions i per a cada 

etapa educativa 
● Escalfament 
● Desenvolupament 
● Cloenda 
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3. Creació, descripció escrita i exposició de diferents tipus d’exercicis 
4. Creació , descripció escrita  i exposició d’una sessió de dansa 

 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació  
Castanyer, M. (Coord.) (2006). La inteligencia corporal en la escuela. Anàlisis y propuestas. Barcelona: 
Editorial Graó. 
Fuentes, A. L. (2006). El valor pedagógico de la danza. Tesis doctoral. Valencia: Servei de publicacions 
de la Universitat de València.  
Aymerich, C. & M. (1980). La expresión, medio de desarrollo. Barcelona: Hogar del Libro. 
Lagrange, G. (1983). Educación Psicomotriz. Barcelona: Fontanella S.A 
Robinson, J. (1992). El niño y la danza. Barcelona: Ediciones Mirador 
Jaques- Dalcroze, Émile (1965): Le rythme, la musique et l’éducation Edition Faetisch 
Marie-Laure Bachmann (1984): La Rítmica Jaques-Dalcroze. Una educación por la música y para la 
música. Madrid: E. Piràmide. 

 
PLA DOCENT 

 
Bloc: El moviment de l’adolescència a la vellesa 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:  10h (40%) 
Treball autònom:  15h (60%) 
 
Descriptor: 
Relació entre les etapes de desenvolupament, des de l’adolescència a la vellesa activa i la seva 
intervenció a l’aula a través del moviment. 
 
Dates: 11 novembre de 2018 
Professor/a: Susana Pérez 
Coordinació: Pastora Villalón 
Tutoria: Ona Marco 
Tipus d’activitat: Teòrica i pràctica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT3 Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques 

de cada individu, aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment professional.  
CT8 Generar activitats d’aprenentatge que integrin el moviment i la seva expressió per tal 

d'enriquir la pràctica i l'experiència de l'alumnat. 
 
Competències específiques 

● Desenvolupar la capacitat per a entendre les característiques específiques de cada individu per 
poder orientar l’alumnat en el seu procés formatiu. 

● Conèixer, comprendre i aplicar els principis psicopedagògics generals, aprofundint en 
metodologies i didàctiques específiques del moviment, considerant els diferents contexts en els 
que es pugui ocupar la funció docent. 

● Conèixer els processos psicològics bàsics que intervenen en les diferents etapes del 
desenvolupament evolutiu per a l’aplicació en l’ensenyament del moviment a l’aula. 

● Saber dissenyar, organitzar, planificar i avaluar processos i projectes formatius, educatius, 
comunitaris i relacionats amb la salut en els diversos nivells, àmbits i col·lectius per aplicar i 
innovar en nous projectes. 

● Desenvolupar la capacitat per a elaborar, seleccionar, utilitzar i avaluar materials i recursos 
didàctics, en funció del context (social, educatiu, terapèutic) en el qual ocupi la seva tasca.CE1. 
Desenvolupar la capacitat per a entendre les característiques específiques de cada individu per 
poder orientar l’alumnat en el seu procés formatiu. 
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● Conèixer, comprendre i aplicar els principis psicopedagògics generals, aprofundint en 
metodologies i didàctiques específiques del moviment, considerant els diferents contexts en els 
que es pugui ocupar la funció docent. 

● Conèixer els processos psicològics bàsics que intervenen en les diferents etapes del 
desenvolupament evolutiu per a l’aplicació en l’ensenyament del moviment a l’aula. 

● Saber dissenyar, organitzar, planificar i avaluar processos i projectes formatius, educatius, 
comunitaris i relacionats amb la salut en els diversos nivells, àmbits i col·lectius per aplicar i 
innovar en nous projectes. 

● Desenvolupar la capacitat per a elaborar, seleccionar, utilitzar i avaluar materials i recursos 
didàctics, en funció del context (social, educatiu, terapèutic) en el qual ocupi la seva tasca. 

 
Objectius generals de l’aprenentatge 
 

● Proporcionar eines psicopedagògiques fonamentades en el moviment per aplicar a l’aula des de 
l’adolescència a la vellesa 

 
Metodologia docent 
Sessions teòrico-pràctiques per tal de poder aplicar coneixements del Mòdul a diferents situacions de la 
vida professional. Es desenvolupen activitats descrites en el bloc de continguts a partir dinàmiques de 
grup, visionat de vídeos breus i lectura de documents recolzades per presentacions en PPT. 
Treball presencial a l’aula: Anàlisi i reflexió mitjançant el debat a partir dels exercicis pràctics, visionat de 
vídeos breus, i lectura de documents. 
Treball autònom de l’alumne: Lectura d’articles i elaboració del treball escrit individual. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
Treball escrit individual: recull d’activitats pràctiques que s’han presentat a l’aula i reflexió de les 
aportacions específiques de cada activitat. 
Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 80% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal i de respecte. En el cas de no assistir al 80%, sense causa justificada i 
documentació que ho acrediti exclou a l’estudiant del procés d’avaluació. 
Requisits mínims: Per l’avaluació específica d’aquest Mòdul l’estudiant haurà de presentar un treball escrit 
individual on consti un recull d’activitats que es desenvoluparan a l’aula.   
 
TEMARI 
Blocs de continguts: 

1. Beneficis que aporta la pràctica del moviment: coneixement corporal i autoestima. Resultats 
fonamentats en els  Projectes de recerca: Dansa Esquema Corporal[1]  i Ballant amb l’Alzheimer 

2. Estructura d’una classe d’iniciació al moviment 
3. Indicadors emocionals i la seva relació amb el moviment 
4. Característiques del moviment 
5. Del moviment espontani individual al moviment coreogràfic en grup. 

 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació: 
 
Ávila, R. (2016). Impulsos. Emoció i qualitat de moviment en l’intèrpret escènic. Barcelona: Institut del 
Teatre 
Barnet-López, S., Pérez-Testor, S., Guerra-Balic, M.(2016). La danza y su repercusión emocional en 
persones con discapacidad intel·lectual. En J. Segura. (Ed.), Psicología aplicada al deporte adaptado, 
(pp.195-205). Barcelona, España: UOC 
Barnet-López, S.; Pérez-Testor, S.; Cabedo-Sanromà, J.; Oviedo, G.R.; Guerra-Balic, M. (2016). 
Dance/movement therapy and emotional well-being for adults with intellectual disabilities. Arts in 
Psychotherapy, 51, 10-16 
Barnet-López, S., Pérez-Testor, S., Cabedo-Sanroma, J., Gozzoili, Oviedo, G.R., Guerra-Balic, M. (2015). 
Developmental Items of Human Figure Drawing: Dance/Movement Therapy for Adults with Intellectual 
Disabilities. American Journal of Dance Therapy, 135-149 
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López de la Llave, A.; Pérez-Llantada, MªC. (2006). Psicología para intérpretes artísticos. Madrid: UNED 
Pérez-Testor, S; Griñó Roca, A. (2017).Vivir las emociones  a través de la danza creativa.  Eufonía. 
Didáctica de la Música, 30-35. 
Pérez, S., Griñó, A. (2015). Danza creativa: el rol del material y la imaginación. 
AusArt Journal for Research, 1, 166-173 
Pérez, S. (2015). Improvisación corporal del movimiento espontáneo individual al 
movimiento coreográfico con grupos de estudiantes universitarios. En Chinchilla, 
J.L. y Díaz, A. M., Danza, educación e investigación, (183-189). Málaga: Aljibe. 
Pérez, S., Martín, M. (2011). Les emocions estètiques en els espectacles de dansa. 
En Estudis Escènics, Quadern de Dansa, 38, (230-234). 
Pérez, S., Solana, M. (2010). Las neuronas especulares. Bailar para ser un buen espectador. Tiempo de 
Danza, 36-37. 
Pérez, S., Griñó, A. (2010). Imaginar que bailamos nos permite bailar mejor. Por la 
Danza, 77-79. 
Pérez, S., Guerra, M. (2010). De la intuición a la neurodidáctica en las clases de 
danza. Por la Danza, 89, 68-71. 
Pérez, S., (2010). Proyecto DEC Danza Esquema Corporal y su repercusión 
emocional. En La investigación en danza en España, 2010, (108-115). Valencia:Mahali. 
Taylor, J.; Taylor, C. (1995) Psychology of dance. USA: Human Kinetics. 
Wengrower, H y Chaiklin, S. (2008). La vida es danza. Barcelona: Gedisa 
 
MÒDUL COMPOSICIÓ I TÈCNIQUES DEL COS 

12 ECTS 

PLA DOCENT 

 
Bloc: TÈCNICA DALCROZE 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:  20h (40%) 
Treball autònom:  30h (60%) 
 
Descriptor: Rítmica, estructura, literatura musical 
 
Dates: 30 novembre, 1 i 2 de desembre del 2018 
Professor/a: Eugènia Arús 
Coordinació: Pastora Villalón 
Tutoria: Ona Marco  
Tipus d’activitat: Teòrica i pràctica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT3 Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques 

de cada individu, aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment professional. 
CT5 Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu, formatiu i/o interpretatiu 

disposant dels coneixements, recursos i experiències necessàries. 
CT11 Organitzar i planificar adequadament els continguts i el procés dels treballs i projectes per tal 

de poder-los dur a terme amb els recursos previstos i en el temps establert. 
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CT19 Treballar cooperativament en equip en les diferents fases de l’elaboració d'un treball o projecte 
exposant assertivament les idees pròpies 

CT20 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts 
apresos 

 
Competències específiques 

● Generar activitats d’aprenentatge que integrin moviment, música i la seva expressió per tal 
d’enriquir la pràctica i l’experiència de l’alumnat. 

● Aportar noves mirades a la pràctica docent i al treball dels continguts curriculars integrant el 
moviment i la música així com potenciant la capacitat expressiva del públic a qui va dirigit. 

● Gestionar la capacitat de mobilitat corporal d’un mateix desenvolupant i millorant la consciència 
del propi cos conduits i inspirats pel so, la paraula  i/o  el ritme musical. 

● Desenvolupar les habilitats personals per tal de utilitzar so, paraula, ritme i moviment expressiu 
en activitats artístiques i educatives. 

 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Conèixer la tècnica Dalcroze i la seva posada en pràctica. 
● Establir possibles relacions entre música i moviment amb finalitats artístiques i educatives. 
● Desenvolupar processos creatius que es fonamenten en la observació i l’adaptació al nostre 

alumnat. 
● Adaptar la possibilitats educatives i expressives de la rítmica a les diferents etapes evolutives del 

individu. 
● Oferir noves mirades educatives que es fonamenten amb els darrers avenços en recerca 

educativa. 
 
Metodologia docent 
Aquest mòdul es fonamenta en la pràctica. Les activitats exposades es completaran amb bases teòriques 
de pedagogia contrastades amb els últims avenços en recerca educativa. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
S’avaluarà l’assistència i participació de l’estudiant en les diferents activitats proposades ( 40%) així com 
l’elaboració d’un treball escrit on a partir d’ùn contingut de moviment proposat es desenvoluparà una 
seqüencia d’activitats que inclouran moviment, so, paraula i/o ritme (60%). 
Assistència obligatòria mínima: 80%  
 
TEMARI 
Blocs de continguts 
 

● La rítmica Dalcroze: educació artística i entrenament. Bases metodològiques de la tècnica 
Dalcroze i la seva adaptació a la realitat actual. 

● Possibles relacions entre els elements que estructuren el moviment i els elements que 
estructuren el discurs musical: Aplicacions didàctiques. 

● Interpretació corporal i audició interior. 
● La reacció, la repetició i la improvisació com a procediments per afavorir el desenvolupament 

rítmic.  
● Exemples de la literatura musical per a ser utilitzats a l’ aula. 
● La creativitat del professor: com elaborar  activitats d’aprenentatge partint dels interessos de 

l’estudiant. 
● Què aporta la rítmica a les diferents etapes evolutives de l’estudiant: exemples pràctics.  
● La rítmica com a eix transversal en l’elaboració d’activitats artístiques interdisciplinars. 
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Bibliografia, fonts i recursos de documentació  
 
Arús, E. (2013). Crear o improvisar con movimiento y música (capítulo de libro) en Gustems, J et alt 
Creatividad y educación musical: actualizaciones y contextos. Barcelona: Dínsic Publicacions Musicals. 
Bachmann, M.L. (1998) La rítmica Jaques-Dalcroze. Una educación por y para la música. Madrid: 
Piràmide. 
Del Bianco, S. – Rodríguez, I. (2013). El aporte de la rítmica Jques-Dalcroze en la edad preescolar. 
Revista Eufonía. Didáctica de la Música (59). Barcelona: Editorial Graó, 71-77. 
Meyer, L.B.  (2001). La emoción y el significado en la música. Madrid: Alianza Editorial. 
Muñoz J. R. - Arús, E. (2016). Música en el cuerpo. Revista Eufonía. Didáctica de la música (67). 
Barcelona: Editorial Graó. 
 
PLA DOCENT 
 
Bloc: DANSA COMUNITÀRIA 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:  20h (40%) 
Treball autònom:  30h (60%) 
 
Descriptor  
Apropar la dansa teatre a joves generacions i despertar la curiositat artística posant en moviment les 
seves emocions. 
 
Dates: 11,12 i 13 de gener 2019 
Professor/a: Wilfried van Poppel i Amaya Lubeigt 
Coordinació Pastora Villalón. 
Tutoria Ona Marco 
Tipus d’activitat:  Teòrica i pràctica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
CT3 Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques 

de cada individu, aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment professional. 
CT5 Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu, formatiu i/o interpretatiu 

disposant dels coneixements, recursos i experiències necessàries. 
CT7 Gestionar la capacitat de mobilitat corporal d'un mateix desenvolupant i millorant la 

consciència del propi cos. 
CT8 Generar activitats d’aprenentatge que integrin el moviment i la seva expressió per tal 

d'enriquir la pràctica i l'experiència de l'alumnat. 
CT10 Aportar noves mirades a la pràctica docent i al treball dels continguts curriculars integrant el 

moviment i potenciant la capacitat expressiva del públic al qui va dirigit. 
CT11 Organitzar i planificar adequadament els continguts i el procés dels treballs i projectes per tal 

de poder-los dur a terme amb els recursos previstos i en el temps establert. 
CT12 Reflexionar sobre la pròpia praxis per a innovar i millorar la labor docent i educadora, 

integrant els conceptes teòrics i la seva repercussió sobre la pràctica professional. 
CT14 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els 

coneixements apresos 
CT15 Adquirir la capacitat per a respondre adequadament als problemes emergents prenent 

decisions i gestionant els continguts apresos. 
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CT18 Treballar cooperativament en equip en les diferents fases de l’elaboració d'un treball o 
projecte exposant assertivament les idees pròpies 

CT20 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts 
apresos 

 
Competències específiques 

● Possibilitar que qualsevol estudiant pugui ballar, tot participant en un procés creatiu. 
● Utilitzar la dansa com a procés de descobriment artístic, personal i social 
● Tenir la capacitat de compartir, reflexionar i col·laborar envers el grup 
● Conèixer i aplicar les diferents etapes del procés creatiu adaptant-lo a les etapes educatives amb 

que es treballi. 
● Prendre consciència del cos i  les seves capacitats. 
● Desenvolupar la capacitat per a conduir a persones i gestionar activitats relacionades amb 

processos creatius a través del moviment. 
● Compartir el sentiment de moviment en grup i arribar a un procés conjunt final. 

 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Conèixer l’estructura del propi cos i les seves possibilitats de moviment per a la seva transmissió. 
● Desenvolupar la capacitat de dissenyar, estructurar i organitzar una peça coreogràfica. 
● Enfortir habilitats i actituds personals a través de la dansa teatre. 
● Estimular l’autoconfiança i ajudar a la comunicació entre els alumnes. 
● Qüestionar els rols assumits pels alumnes. 
● Promoure el coneixement mutu, plantejant noves situacions i estratègies.  
● Incidir en la importància del valor del grup, el companyia i  la solidaritat. 

 
Metodologia docent 
Treball a l’aula: 
Les sessions de classe es basaran en el treball tècnic, teòric i compositiu a través del treball grupal i 
d’anàlisi i reflexió de la pròpia pràctica. 
Estructura de la classe: 
● Escalfament de dansa responsable i accessible per a tots/es. 
● Desenvolupament de les habilitats motores i tècniques de moviment. 
● Desenvolupament creatiu en grup i composició coreogràfica. 
● Avaluació i ajuda per a millorar la qualitat dels moviments o escenes. 
 

Es duran a terme visionats i anàlisis del projecte i experiències pedagògiques vinculades al mateix.  
Es potenciarà el treball expressiu, creatiu i dinàmic del moviment a través de la creació corporal. 
Utilitzar el ventall d’eines i recursos pedagògics apresos per transportar, idees, conceptes o temàtiques al 
terreny creatiu. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
Creació d’una peça coreogràfica dirigint i gestionant un grup, portant al terreny corporal la idea o temàtica 
escollida, aplicant tots els continguts apresos.  
Reflexió i anàlisis del treball presentat.  
 
80% Treball d’aula. 
20% Presentació Pràctica/teòrica. 
Assistència obligatòria mínima: 80% 
 
TEMARI 
Blocs de continguts 
1. Treball bàsic de moviment 

● Consciència corporal 
● Col·locació postural 
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2. Habilitats per a la vida: autoconfiança, autoexpressió, autoacceptació, autoeficàcia, autoconciència. 
3. Habilitats relacionals: suport, empatia, amorositat, respecte, cura d’un mateix i dels altres. 
4. Disposicions creatives: Autenticitat, passió, excel·lència, creativitat i totalitat. 
5. Actituds personals: Autoestima, responsabilitat, flexibilitat, motivació, perseverança. 
 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació  
 
Amans, Diana. (2008). An Introduction to Community Dance Practice. United Kingdom: Palgrave. 
Carley, Jacalyn. (2010). Royston Maldoom. Community Dance - Jeder kann tanzen Leipzig: Henschel 
Verlag. 
Maldoom, Royston. (2010). Tanz um dein Leben. Frankfurt: S. Fischer Verlag. 
Fundación Botín (2012). ¡Buenos días creatividad!. Hacia una educación que despierte la capacidad de 
crear. Santander: Fundación Botín. 
DVD: 
Five days to dance. (2014). Pepe Andreu i  Rafa Moles. Editorial Cameo Media 
Rhythm Is It!. (2004). Thomas Grube, Enrique Sánchez Lansch. Boomtown Media/Cine Plus/Rbb-Arte 

 
PLA DOCENT 

 
Bloc: IMPROVISACIÓ DEL MOVIMENT 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:  20h (40%) 
Treball autònom:  30h (60%) 
 
Descriptor 
Investigar en les tècniques i conceptes bàsics de la  improvisació. Anàlisi, estudi i aplicació pràctica per a  
la creació coreogràfica i com a llenguatge escènic. 
 
Dates: 8, 9, 10 febrer 2019 
Professor/a: Maria Muñoz i Pep Ramis 
Coordinació: Pastora Villalón 
Tutoria: Ona Marco  
Tipus d’activitat: Teòrica i pràctica 
 
COMPETÈNCIES GENERALS O TRANSVERSALS  
CT7 Gestionar la capacitat de mobilitat corporal d'un mateix desenvolupant i millorant la 

consciència del propi cos. 
CT13 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament 

aplicant-la en el context educatiu i la tasca a realitzar en funció de les seves característiques. 
CT16 Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques 

professionals i interpersonals. 
CT18 Treballar cooperativament en equip en les diferents fases de l’elaboració d’un treball o 

projecte exposant assertivament les idees pròpies. 
CT20 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts 

apresos. 
CT24 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i les idees constructives 

aportades pels altres. 
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Competències específiques 
● Capacitat de plasmar amb el moviment improvisat una idea concreta. 
● Conèixer diferents tècniques d’improvisació. 
● Treballar tècniques d’improvisació que li permetin tenir diferents recursos per a la creació. 
● Ser capaç d’adaptar-se als diferents processos creatius de la improvisació i als equips de treball 

que es formin.   
● Compartir el procés creatiu i aportar recursos propis. 
● Capacitat d’assumir risc i tolerància en les decepcions, tant del grup com individual. 
● Capacitat d’observació, d’anàlisi, síntesi i crítica constructiva tant dels treballs propis com dels 

altres. 
 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Investigar, improvisar i concebre una metodologia de treball pròpia per partitures de moviment. 
● Aplicar aquesta metodologia pròpia a diverses tipologies d’estudiants. 
● Creació de peces coreogràfiques, col·lectives i individuals. 
● Presentació de les peces i la seva defensa oral. 
 

Metodologia docent 
Exposició dels temes que es treballaran a les sessions pràctiques. 
Sessions pràctiques sobre els paràmetres bàsics de la pràctica de la improvisació. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
Avaluació continuada:  

● Participació activa i  reflexions compartides amb el grup de totes les sessions. 
● Presentació dels treballs individuals i grupals presentats a classe. 
● Revisió periòdica dels treballs que es van presentant dirigint el treball de l’alumne. 
● Tutories individualitzades aprofundint en el treball plantejat i els objectius proposats. Reflexió de 

les estratègies marcades i  l’assoliment d’aquestes per part de l’alumne. 
● Assistència obligatòria mínima del 80% 

 
TEMARI 
 
Blocs de continguts 

● Conceptes bàsics de la improvisació i de la composició instantània. 
● Pràctica de la Improvisació amb diferents pautes i nombre de participants i segons el seu objectiu 

final. 
● Espai 
● Temps 
● Qualitat  
● Dramatúrgia 
● Conceptualització 

 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació  
 
AAVV, Arquitecturas de la mirada,  Universidad de Alcalà y Mercat de les Flors. España. 2009. 
AAVV, Danza y pensamiento-2: Arquitecturas de la mirada. Universidad de Alcalà y Mercat de les Flors. 
España. 2010. 
AAVV, Danza y pensamiento-3: Hacer historia, reflexiones desde la practica de la danza. Universidad de 
Alcalà y Mercat de les Flors. España. 2010. 
AAVV. Swimming Horses. Mal Pelo. Ed. Mal Pelo. 2013 
Arnheim, R. (1979). Arte y percepcion visual. Madrid: Editorial Alianza. Colección Alianza Forma. 
Erri de Luca; Tu, meu. Empúries Narrativa.2000. 
Fratini, Roberto. Danza y pensamiento-4: La danza y las deerivas del narrar. Centro Coreográfico Galego, 
Mercat de les flors, Institut del Teatre. España, 2011. 
Kirstein, L. Movement & Metaphore. Four Centuries of Ballet, Praeger, New York, 1970. 
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Lepecki, André. Dansa i pensament-1: Exhaurir la dansa. Pensament i política del moviment. Universidad 
de Alcalà i Mercat de les Flors. España. 2010.  
Lepecki, André. Exhaurir la dansa, Performance i política del moviment. Universidad de Alcalà y Mercat de 
les Flors. España. 2009. 
Luca; Aquí no , ahora no. Akal.2000. 
Nevile, J. Danse, Spectacle and the Body Politick: 1250-1750, Indiana University Press, 2008. 
Ramis,P i Muñoz,M; Mal Pelo, l’animal a l’esquema. Mal Pelo. 2000. 
  

PLA DOCENT 
 
Bloc: COMPOSICIÓ DEL MOVIMENT 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:  20h (40%) 
Treball autònom:  30h (60%) 
 
Descriptor: Investigar en les tècniques i conceptes bàsics de la composició coreogràfica i improvisació. 
Anàlisi, estudi i aplicació pràctica de la creació coreogràfica. 
 
Dates: 8, 9 i 10 de març de 2019 
Professor/a: Àngels Margarit Vinyals 
Coordinació: Pastora Villalón 
Tutoria Ona Marco 
Tipus d’activitat:  Teòrica i pràctica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT7 Gestionar la capacitat de mobilitat corporal d'un mateix desenvolupant i millorant la 

consciència del propi cos 
CT13 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament 

aplicant-la en el context educatiu i la tasca a realitzar en funció de les seves característiques. 
CT16 Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques 

professionals i interpersonals. 
CT18 Treballar cooperativament en equip en les diferents fases de l’elaboració d’un treball o 

projecte exposant assertivament les idees pròpies. 
CT20 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts 

apresos. 
CT24 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i les idees constructives 

aportades pels altres 
 
Competències específiques 

● Capacitat de plasmar compositivament una idea concreta. 
● Conèixer diferents tècniques de dansa, de moviment i altres llenguatges o disciplines. 
● Conèixer tècniques d’improvisació que li permetin tenir diferents recursos per a la creació. 
● Ser capaç d’adaptar-se als diferents processos creatius i als equips de treball que es formin.   
● Compartir el procés creatiu i aportar recursos propis. 
● Capacitat d’assumir risc i tolerància en les decepcions, tant del grup com individual. 
● Capacitat d’observació, d’anàlisi, síntesi i crítica constructiva tant dels treballs propis com dels 

altres. 
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Objectius generals de l’aprenentatge 
● Investigar, improvisar i concebre una metodologia de treball pròpia per partitures de moviment. 
● Aplicar aquesta metodologia pròpia a diverses tipologies d’estudiants. 
● Creació de peces coreogràfiques, col·lectives i individuals. 
● Presentació de les peces i la seva defensa oral. 

 
Metodologia docent 
Exposició dels temes que es treballaran a les sessions pràctiques. 
Sessions pràctiques sobre els paràmetres bàsics de la pràctica de la composició. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
Avaluació continuada:  

● Treball escrit sobre els tres paràmetres bàsics exposats. 
● Quadern individual on es plasmen les reflexions de totes les sessions. 
● Presentació dels treballs individuals i grupals presentats a classe. 
● Revisió periòdica dels treballs que es van presentant dirigint el treball de l’alumne. 
● Tutories: 
● Tutories individualitzades aprofundint en el treball plantejat i els objectius proposats. Reflexió de 

les estratègies marcades i  l’assoliment d’aquestes per part de l’alumne. 
 

Assistència obligatòria mínima: 80% 
 
TEMARI 
Blocs de continguts 

● Conceptes bàsics de la improvisació i composició. 
● Improvisació 
● Espai 
● Temps 
● Qualitat i dramatúrgia 

 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació  
 
Brice, M. (2003). Pédagogie de tous les possibles... La Rythmique Jaques Dalcroze. Papillon: Genève 
Brown, T. (2004). Dance and art in dialogue. 1961-2001. New York: Joseph N. Newland,. (1987). L’atélier 
des choréographes  Trisha Brown. París:  Editions Bougé,. 
Corin, F., Appia, A. & Schelemmer, O.  (2000). Danse et architecture. Brusel·les: Nouvelles de danse 42-
43. Contredanse,. 
Cunningham, M. (1999). Merce Cunningham. Milano: Edited by Germano Celant. Fundació Tàpies. 
Charta. (1997). MerceCcunningham   fifty years   aperture.  New York: Edited By  Melissa Harris. 
Kandinsky, V. (1996). Kandinsky punto y línea sobre el plano. Barcelona: Editorial Paidós. Colección 
Paidós Estética, núm. 25,. 
Reeves, H. de Rosnay, J. Coppens, Y. Simonnet, D. (1997). La historia mas bella del mundo. Los secretos 
de nuestros orígenes. Traducción de Óscar Luis Molina. Barcelona: Editorial Anagrama. 
Tusquets, O. (1999). Todo es comparable. Mies Van der Röhe: esquinas, planos horizontales Defectos del 
creador: los críticos, la luz y colores y texturas. Barcelona: Editorial Tusquets 
Waehner, (1993). K. Outillages Choreographiques (Temps i  Espai). París: Manuel de composition. Vigot. 
Fontaine, G. (2004). Les danses du temps . Pantin Francia:  Centre nationale de la danse,. 
Newlove, J. Dalby, J. (2004). Laban for all. London: Nick Hern Boocks,. 
Adshead, J. Briginshaw, V.A. Hodgens, P. Huxley, M. (1999). Teoría y práctica del análisis coreográfico. 
Centre Coreogràfic de la Comunitat valenciana, Generalitat Valenciana i Federación Española de 
Profesionales de la Danza.  
Smith, J.M. (1976). Dance composition.  London: A&C Black London 
Arnheim, R. (1979). Arte y percepcion visual. Madrid: Editorial Alianza. Colección Alianza Forma. 
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DVD 
Amelia. Edouar Lock. Opus Arte, Amerimage espectra, 2002. 
DV8, Physical Theatre. Lloyd Newson. Art Haus Musik, 1996. 
Fase. Thierry de Mey, Anne Teresa de Keersmaeker. Éditons a Voir – media, 2002.  
Merce Cunningham Collection. Volume I. Three films by Merce Cunningham and Elliot Caplan, Kultur, 
1995. 
One Flat Thing, Reproduced. William Forsythe. MK2, 2006. 
Performance 1 “Dendron” by Mark Jarecke. Dornbracht, 2005. 
Rosa Danst Rosas Thierry de Mey, Anne Teresa de Keersmaeker. Éditons a Voir – media, 2002. 
Trisha Brown Early Woks, 1966, 1979. Artpix, 2004. 
Wim Vandekeybus, Dance & Short Fiction Film. Cydonia,2006. 
 
MÒDUL: DIVERSITAT  
4 ECTS 
 

PLA DOCENT 
 
Bloc: DIVERSITAT PSÍQUICA I MOVIMENT 

 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials: 10h (40%) 
Treball autònom: 15h (60%) 
 
Descriptor: Diversitat, Capacitats Diferents, Creativitat, Dansa-Teatre, Equilibri Emocional, Expressió 
 
Dates: 1 juny de 2019 
Professor/a: Susana Gómez 
Coordinació: Pastora Villalón 
Tutoria: Ona Marco 
Tipus d’activitat: Teòrica i pràctica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT3 Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques 

de cada individu, aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment professional. 
CT5 Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu, formatiu i/o interpretatiu 

disposant dels coneixements, recursos i experiències necessàries. 
CT7 Gestionar la capacitat de mobilitat corporal d'un mateix desenvolupant i millorant la consciència 

del propi cos 
CT8  Generar activitats d’aprenentatge que integrin el moviment i la seva expressió per tal d'enriquir 

la pràctica i l'experiència de l'alumnat 
CT9 Aportar noves mirades a la pràctica docent i al treball dels continguts curriculars integrant el 

moviment i potenciant la capacitat expressiva del públic al qui va dirigit 
CT20 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts 

apresos 
CT25 Desenvolupar les habilitats personals per tal de donar forma a un projecte, idear-lo, estructurar-

lo, i explicar-lo en el context al qual va dirigit 
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Competències específiques 
● Promoure la inclusió social de les persones amb diversitat funcional a través de les arts 

escèniques 
● Facilitar l'expressió dels sentiments i emocions a través de la Dansa-Teatre 
● Potenciar les tècniques artístiques del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual / 

diversitat funcional. 
 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Posar-se a la pell d’una persona amb diversitat intel·lectual per entendre que en la “diferència” es 
troba la “bellesa”, i en la “bellesa” es troba l’harmonia. 

● Entendre els processos d'ensenyament-aprenentatge relatius a la Dansa-Teatre per a persones 
amb diversitat funcional. 

● Crear una coreografia adaptada al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual 
 
Metodologia docent 
Classes teòriques i Pràctiques relacionades amb la Discapacitat Intel·lectual: 
  
Secció 1: Introducció al "Món de la Discapacitat" 

● Situació actual de les persones amb Diversitat Intel·lectual. 
  
Secció 2: Projectes Socials 

● Exemple de projectes Artístics-Socials relacionats amb la Dansa 
  
Secció 3: Classe Pràctica 

● Moviment i Pedagogia del color 
● Exemple pràctic de classe de dansa per a persones amb Discapacitat 

       Intel·lectual 
  
Secció 4: Improvisació 

● Dansa amb instruments en directe (Bols de Quars, Hang i Tambor) 
  
Secció 5: Explicació del procés a seguir per a la realització d'una coreografia, 
adaptada a persones amb Diversitat Funcional 

● Músiques, vídeos ... 
  
Secció 6: Pràctica grupal 

● Creació d'una petita coreografia 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
Creació d’una petita peça coreogràfica adaptada, aplicant els continguts apresos. 
 
TEMARI 
Blocs de continguts 
  

● Diversitat Funcional / Discapacitat Intel·lectual 
● Cos i Moviment 
● Color i Dansa  
● Improvisació amb instruments en directe 
● Creació de Coreografia grupal 
● Canvis en la pròpia realitat 

 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació 
 

● Carlgren (2004). Pedagogía Waldorf, Una educación hacia la libertad. Editorial Rudolf 
Steiner 
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●  Marian Lopez F y Noemí Martinez D (2006), Arteterapia. Ediciones Tutor 
● Shepherd, A, P. (1990) Rudolf Steiner: Scientist of the Invisible, Rochester, VT: Inner 

Traditions 
● Mike Booth & Carol McKninght. (2006). Aura-Soma: Color Therapy for the Soul. Editorial 

Healing Arts Press, 
● Jordi A.Jauset Berrocal (2011). Música y Neurociencia: La Musicoterapia, Sus fundamentos, 

efectos y aplicacions terapéuticas. Editorial UOC 
● Clarissa Pinkola Estés (2009). Mujeres que corren con los lobos, Ediciones B,S.A. 
● Medina Ortega (2012) Terapia vibracional con Cuencos de Cuarzo, 
● Natural Ediciones 
● Rudolf Steiner (2000) Fundamentos de la Educación Waldorf : I El estudio del hombre como 

base de la pedagogía . Editorial Rudolf Steiner S.A 
● Nina Llinares (2008). Manual de aplicación de los cuencos tibetanos. Ediciones Obelisco 
● Dalai Lama, edición a cargo de Rajiv Mehrotra.(2010) En mis propias palabras. Edición 

DEBOLSILLO Clave. 
● Isadora Duncan (2003). El arte de la Danza y otros escritos. Ediciones Akal 
● Jim Taylor y Ceci Taylor (2008). Psicología de la Danza. Editorial GAIA 
● Hilda Wengrower, Sharon Chaiklin (2009). La Vida es Danza: El arte y la ciència de la Danza 

Movimento Terapia. Editorial GEDISA 
  

PLA DOCENT 
 
Bloc: DIVERSITAT FÍSICA I MOVIMENT 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:  10h (40%) 
Treball autònom:  15h (60%) 
 
Descriptor: Diversitat, individualitat, diversitat funcional 
 
Dates: 2 de juny de 2019 
Professor/a: Jordi Cortés 
Coordinació: Pastora Villalón 
Tutoria Ona Marco 
Tipus d’activitat:  Sessions pràctiques 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT3 Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques 

de cada individu, aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment professional. 
CT7 Gestionar la capacitat de mobilitat corporal d'un mateix desenvolupant i millorant la 

consciència del propi cos 
CT8 Generar activitats d’aprenentatge que integrin el moviment i la seva expressió per tal 

d'enriquir la pràctica i l'experiència de l'alumnat 
CT15 Adquirir la capacitat per a respondre adequadament als problemes emergents prenent 

decisions i gestionant els continguts apresos. 
CT24 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i les idees constructives 

aportades pels altres  
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Competències específiques 
● Apropar el treball de la dansa a col·lectius de diversitat funcional per tal d’introduir aspectes 

artístics enriquidors 
● Treballar la discapacitat versus la diversitat 

 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Acompanyar a la persona cap a un descobriment del llenguatge propi fugint de la còpia del 
moviment d’un altre. 

● Entendre i practicar el concepte de treball en grup o creació col·lectiva com a base 
d’aprenentatge dels processos de creació. 

Metodologia docent 
Classes pràctiques especifiques adaptades a la diversitat. 
Treball de creació i composició. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
Creació col·lectiva d’un treball de moviment, portant al terreny corporal la idea o temàtica escollida, 
aplicant tots els continguts apresos.  
Reflexió i anàlisis de treball presentat.  
Assistència obligatòria mínima: 80% 
 
TEMARI 
Blocs de continguts: 

● Cos, discapacitat i moviment. 
● Antropologia del cos des de la diversitat. 
● Creació col·lectiva. 

 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació 
 
Morris, J. (1992). Capaces de vivir. Barcelona: Fundación Guttman 
Murphy, R. (1990). The body silent. Nueva York: W.W. Norton 
Saraga, E. (1998). Embodying the Social: Constructions of Difference. Londres: Routledge. 
 
DVD 
The coast of living. DV8, PHYSICAL THEATRE. Lloyd Newson. Art Haus Musik, 1996. 
Resource for scholls and colleges. (2010) Candoco Dance Company. London 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
  Plaça Margarida Xirgu, s/n 
  08004 Barcelona 
  Tel. 932 273 900 – Fax 932 273 939 
  i.teatre@institutdelteatre.cat 
  www.institutdelteatre.cat 

 

 
 

ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL CURS “POSTGRAU DE 

LES ARTS ESCÈNIQUES I EDUCACIÓ” PER AL CURS 2018-2019 DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL CURS “POSTGRAU DE 
LES ARTS ESCÈNIQUES I EDUCACIÓ” PER AL CURS 2018-2019 DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

 
MEMÒRIA ECONÒMICA  I FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS 
“POSTGRAU DE LES ARTS ESCÈNIQUES I EDUCACIÓ PER AL CURS 2018-2019” DE L’ORGANISME 
AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE.  

 
 
Introducció 
 
Aquesta memòria respon a la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics, que estableix la necessitat 
d’acompanyar amb el corresponent informe econòmic la proposta d’establiment o modificació de preus 
públics. La normativa a la que ens referim és bàsicament el Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLLRHL) i la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de 
taxes i preus públics. Cal esmentar, així mateix, l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que 
atribueix a la Junta de Govern la competència en matèria de fixació dels preus públics corresponents als 
serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i quan cobreixin el seu cost. 
 
CONTINGUT DE LA PROPOSTA 
1.- Antecedents. 
2.- Fixació del preu. 
3.- Vigència. 
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura. 

4.1.- Justificació de la quantia. 
4.2.- Grau de cobertura. 

 
1.- Antecedents 
 
Es considera procedent aprovar el preu públic que ha de regir per impartir el Curs “Postgrau de les Arts 
Escèniques i Educació per al curs 2018-2019” de l'Organisme Autònom Institut del Teatre.  
 
2.- Fixació del preu 
 
La proposta d’establiment de preu afecta a l’import que s’adjunta i que aprova el preu públic que ha de regir 
per impartir el Curs “Postgrau de les Arts Escèniques i Educació per al curs 2018-2019” de l'Organisme 
Autònom Institut del Teatre.  
 
El preu públic que es proposa pel Curs “Postgrau de les Arts Escèniques i Educació per al curs 2018-2019” de 
l'Organisme Autònom Institut del Teatre es fixa en  MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA  EUROS (1.450,00 €) 
per alumne, amb una previsió mínima de 36 alumnes, que s'estima suficient per donar cobertura al conjunt de 
costos del mateix.  
 
S’estableixen dos itineraris dins d’aquest curs. Un Postgrau en Teatre i Educació i un Postgrau en Moviment i 
Educació. Cada Postgrau està estructurat per mòduls i blocs. Serà possible la matriculació d’alumnes en la 
modalitat de mòduls independents, fixats segons el següent detall: 
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"Postgrau en Teatre i Educació curs 2018-2019" 
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"Postgrau en Moviment i Educació curs 2018-2019" 
 

 
 
3.- Vigència 
Aquesta modificació regirà durant la vigència del Postgrau.  
 
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura 
 
En allò que s’assenyala en l’article 47 del TRLLRHL, és preceptiu justificar l’import dels preus públics i 
assenyalar el grau de cobertura dels serveis que es presten. 
 
4.1.- Justificació de la quantia 
Vist el que estableixen els articles 41 i següents del TRLLRHL 
 
En els quadres adjunts es detallen el conjunt de costos imputats al càlcul del preu. Es detallen els costos 
imputats per itinerari de curs i els costos totals del Postgrau. 
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"Postgrau en Teatre i Educació curs 2018-2019" 
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"Postgrau en Moviment i Educació curs 2018-2019" 
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"Postgrau de les Arts Escèniques i Educació 2018-2019" 

 

 
4.2.- Grau de cobertura 
 
Els costos directes i indirectes derivats de l’activitat són el resultat de la comptabilitat analítica i de les 
previsions d’ingressos. 
 

I. Ensenyaments no reglats 
 
 
L’estudi dels costos dels ensenyaments no reglats s’ha realitzat de la següent forma:  
 
• Els ingressos es calculen en funció de les previsions dels ingressos (34200/99310).  
 
• Les despeses fan referència a despeses de personal (Capítol I), honoraris, compensació de despeses, 

transport i allotjament de col·laboradors externs, dietes i allotjament de la Coordinadora i del Director del 
Postgrau, i a despeses de material i imprevistos (Capítol II). 

 
• Les despeses indirectes fan referència al percentatge que repercuteix la fórmula als cursos especials 

aprovada en la tarifa vigent que inclou la utilització dels espais i les despeses de consums i funcionament 
per a la realització de l’activitat. 

 
 
La cobertura global prevista del seu cost sobre el preu proposat és la següent: 
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De tot l’anterior, es desprèn que el Curs “Postgrau de les Arts Escèniques i Educació per al curs 2018-2019”, 
s’autofinançarà, atès que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta activitat formativa seran 
compensades pels ingressos de les matrícules, i que la realització de l’esmentat curs quedarà 
condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, entre els dos itineraris del curs, com a mínim, 
d’uns ingressos de CINQUANTA DOS MIL DOS-CENTS EUROS (52.200,00 €), que permetran la 
cobertura total de la despesa generada per l’activitat. En conseqüència, l’elaboració del curs no suposarà 
una despesa addicional al pressupost de l’Institut del Teatre.”  
 
  

 
11. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic  del  curs 

“Escenotècnia: Processos de treball per a la sonorització d’espectacles en 
viu” de l’Institut del Teatre.  

 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, senyor Magda Puyo, per tal que 
exposin els antecedents de l’expedient, consistent en l’aprovació d’una oferta de 
formació especialitzada. 
 

L’Institut del Teatre considera convenient desenvolupar un curs adreçat a personal que ja 
s’ha iniciat en les tasques de muntatges escènics i que vol progressar cap a tasques 
d’auxiliar tècnic en les aplicacions de la sonorització d’espectacles en viu. 
 
L’activitat s’autofinançarà, ja que les despeses directes i indirectes de l’activitat formativa 
seran compensades pels ingressos de les matrícules, per la qual cosa la celebració del curs 
no suposarà una despesa addicional al pressupost de l’Institut del Teatre, sempre i quan els 
ingressos de les matrícules del curs, en el seu conjunt, sumin, com a mínim, un import de 
2.910,00 €. 
 
Es proposa un preu públic de 194,00 €. 
 

  Postgrau de les Arts 
Escèniques i 

Educació curs 2018-
2019 

Costos directes capítol I 4.732,20 

Costos directes capítol II 38.725,19 

Costos indirectes 8.691,48 

TOTAL COST  52.148,87 

INGRESSOS 

Postgrau de les Arts 
Escèniques i 

Educació curs 2018-
2019 

Cap. III 52.200,00 

TOTAL INGRESSOS 52.200,00 

Percentatge cobertura 100,00% 
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Els docents assignats per a la impartició del curs ““Escenotècnia: Processos de treball per a la 
sonorització d’espectacles en viu” pertanyen a la plantilla de l’Institut del Teatre, i, per tant, 
les seves dedicacions seran retribuïdes d’acord amb la normativa vigent. 
 
El curs té un cost total de 2.910,00 €, i la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs 
en concepte de material fungible s’elevarà a un màxim de 371,20 €. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. 
 
L’Institut del Teatre considera convenient desenvolupar un curs adreçat a personal que ja s’ha iniciat en 
les tasques de muntatges escènics i que vol progressar cap a tasques d’auxiliar tècnic en les aplicacions 
de la sonorització d’espectacles en viu. El contingut del curs figura definit a l’annex I del present dictamen. 
 
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II, del qual es desprèn que l’activitat s’autofinançarà, ja que 
les despeses directes i indirectes de l’activitat formativa seran compensades pels ingressos de les 
matrícules, per la qual cosa l’elaboració del curs no suposarà una despesa addicional al pressupost de 
l’Institut del Teatre, sempre i quan els ingressos de les matrícules del curs, en el seu conjunt, sumin, com 
a mínim, un import de DOS MIL NOU-CENTS DEU EUROS (2.910,00€). 
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmica, així com la 
proposta de preu públic de CENT NORANTA-QUATRE EUROS (194,00€) que ha de regir l’esmentat curs 
i que s’adjunta com a annex III a aquest dictamen. 
 
Vist que els docents assignats per a la impartició del curs ““Escenotècnia: Processos de treball per a la 
sonorització d’espectacles en viu” són personal de l’Institut del Teatre, i, per tant, les seves dedicacions 
seran retribuïdes d’acord amb la normativa vigent de l’Institut del Teatre.  
 
Vist el que estableix l’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL), 
aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març, en virtut del qual les entitats locals podran establir preus públics 
per la prestació de serveis o per la realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que 
no es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1.B) del TRLLRHL (que regula el fet 
imposable de les taxes). 
 
Vist el que estableix l’article 47.2 del TRLLHL, en virtut del qual les entitats locals poden atribuir als seus 
organismes autònoms la fixació dels preus públics, corresponents als serveis a càrrec d’aquests 
organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Disposa, així mateix, aquest article que els 
organismes autònoms han de trametre a l’ens local de què depenguin una còpia de la proposta i de l’estat 
econòmic del qual es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre, que assigna a la Junta de Govern la 
competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i 
quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, proposar a l’òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona 
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la seva aprovació, i atès que els preus proposats cobreixen el cost, tal com es desprèn de la memòria 
econòmica del servei. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i el Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la 
Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR el curs “Escenotècnia: Processos de treball per a la sonorització d’espectacles en viu” 
d’acord amb el programa acadèmic que es recull en l’annex I. El curs té un cost total de DOS MIL NOU-
CENTS DEU EUROS (2.910,00€). 
 
Segon.- APROVAR el preu públic fixat en CENT NORANTA-QUATRE EUROS (194,00€) del curs 
“Escenotècnia: Processos de treball per a la sonorització d’espectacles en viu” de conformitat amb la 
memòria econòmico-financera que s’adjunta com a annex III. 
 
Tercer.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs “Escenotècnia: 
Processos de treball per a la sonorització d’espectacles en viu” a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre 
d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import de DOS MIL NOU-CENTS DEU 
EUROS (2.910,00€). 
 
Quart- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs en concepte de material 
fungible, fins a un màxim de TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS (371,20€), a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 221.17/99140 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que  l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del curs “Escenotècnia: 
Processos de treball per a la sonorització d’espectacles en viu” serà comptabilitzat a l’aplicació 
pressupostària 34200/99140 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Sisè.- FACULTAR a la Direcció General i a la Gerència de l’Institut del Teatre per al desenvolupament de les 
actuacions requerides per a la implementació de l’esmentat curs.  
 
Setè.- DONAR trasllat a la Intervenció General i a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona de 
l’aprovació del preu públic referenciat en el present dictamen. 
 
Vuitè.- DONAR publicitat del preu públic del “Escenotècnia: Processos de treball per a la sonorització 
d’espectacles en viu” mitjançant la inserció del corresponent anunci en el tauler d’anuncis de l’Institut del 
Teatre. 
 
 
ANNEX I REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL CURS “ESCENOTÈCNIA: 
PROCESSOS DE TREBALL PER A LA SONORITZACIÓ D’ESPECTACLES EN VIU” DE L’INSTITUT 
DEL TEATRE  
 
Processos de treball del so per a la sonorització d’espectacles en viu 
 
 
ESCENOTÈCNIA: 
Processos de treball per a la sonorització d’espectacles en viu 

La incorporació a la professió de molts dels actual tècnics de l’espectacle s’ha fet a través de la pràctica 
professional. El tècnic d’escenari s’ha format tradicionalment al lloc de treball. Si bé això li ha donat un 
gran nombre de competències, la complexitat dels equips, els canvis en els mitjans i processos de 
producció i la necessària adequació a les mesures de prevenció de riscos laborals exigides, mereixen una 
revisió de les competències. 
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Més necessària es fa la formació inicial quan del que es tracta és de passar d’unes tasques de suport 
elemental als muntatges a altres tasques que ja requereixen un coneixement dels equips i els processos 
de treball. 

Apareix així la necessitat d’establir un marc conceptual, acompanyat de les aplicacions pràctiques 
necessàries, en el què el professional pugui encaixar i situar les competències ja adquirides, incorporar-ne 
de noves i emplenar les llacunes de coneixement adaptant-se als nous reptes professionals i establint al 
mateix temps la base per al seu progrés professional. 

El curs que presentem està orientat a personal que ja s’ha iniciat en les tasques de muntatges escènics i 
que vol progressar cap a tasques d’auxiliar tècnic en les aplicacions de la sonorització d’espectacles en 
viu. 

Modalitat 

Curs de 25 hores en mòdul de formació contínua presencial sobre els processos de treball de la 
sonorització d’espectacles en viu. 

Objectiu general 

 
Proporcionar al personal ja iniciat en les tasques elementals de l’escenotècnia per a l’espectacle en viu, 
les competències bàsiques per al desenvolupament de tasques de suport com a auxiliar tècnic durant 
el muntatge i desmuntatge dels equips de sonorització a partir de la formalització dels principis tècnics 
en què es basen els equips i materials utilitzats, així com introduir-lo en els procediments de treball i en 
les bones pràctiques professionals. 

Resultats d’aprenentatge específics 

 
• Valorar el so com a element significatiu en la dramatúrgia d’un espectacle en viu (teatre, dansa, 

concert...) 
• Identificar els equips que conformen un sistema de sonorització per a l’espectacle en viu 
• Enunciar les parts constitutives que conformen l’arquitectura d’un sistema de sonorització en viu. 
• Identificar els llocs de treball i les tasques que realitzen els tècnics en el muntatge d’una  

sonorització en viu 
• Diferenciar les etapes i els processos del muntatge i configuració d’un sistema de sonorització en  

viu. 
• Explicar les característiques bàsiques de les propietats físiques del so. 
• Utilitzar les tècniques microfòniques bàsiques usuals a un espectacle en viu 
• Muntar les diferents agrupacions de caixes acústiques per a la difusió en una sonorització en viu. 
• Identificar les connexions i infraestructures comunes en els equips de so. 
• Realitzar el muntatge i connexió dels equips de so. 
• Enumerar les parts constitutives d’una taula de mescles.  
• Identificar els diferents processadors de senyal, segons la seva tipologia  
• Efectuar una sonorització bàsica. 
• Interpretar les especificacions tècniques presents en un rider. 
• Integrar la prevenció de riscos laborals en tots els processos de muntatge. 

 

Resum de continguts: 

 
- El so a l'espectacle 
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• Llenguatge sonor  
• La relació del tècnic de so amb l’espectacle 
• La funció d’un equip de so 

 
- Estructura bàsica d'un equip de so i els seus components 
 

• Parts constitutives: FOH, monitors, PA, infraestructures, etc. 
• Fonts d’entrada  
• Taules de mescles i processadors del senyal. 
• Fonts sortida 
• Infraestructura 

 
- Física del so. Altura, timbre, nivell. 

 
• Propietats bàsiques del so. Altura, timbre, nivell i la seva relació amb les unitats físiques 
• Propietats físiques: Longitud d’ona, Freqüència,   l’Hertz, Representació en freqüencial. 

 
- Introducció a l'acústica 
 

• Comportament ones sonores: Refracció, Reflexió, absorció i Difracció 
• Reverberació, Reflexions 
• Unitats de de mesura 

 
- Fonts d’entrada 
 

• Característiques dels micròfons 
• Classificació 
• Muntatge i connexió 
• Caixes d’injecció 

 
- Fonts de sortida 
 

• Característiques dels altaveus 
• Tipus de caixes: Fonts puntuals, subgreus, line arrays, monitors d’escenari  
• Muntatge i connexió 

 
- Etapes de potència 
 

• Estructura bàsica  
• Muntatge i connexió 

 
- Infraestructures 
 

• De senyal 
• De potència 
• De corrent 

 
- Taules de Mescles de directe  
 

• Característiques i arquitectura  
• Muntatge i connexionat 
• Analògiques i Digitals 
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- Prevenció de riscos laborals 
  

• Risc elèctric 
• Soroll en el sector de la música i l’oci: normativa específica 
• Manutenció de càrregues 

 
 
ACTIVITATS PRÀCTIQUES: Muntatge d’equips 
 
Objectius d’aprenentatge 
 
1.- Muntatge d’un equip de so bàsic 
 

• Manipular i emplaçar els equips a l’espai 
• Connectar els equips de so utilitzant caixetins, cables i connectors 
• Posar en funcionament la instal·lació de so 
• Comprovar el funcionament  
• Realitzar el desmuntatge i l’emmagatzemat 

 
2.-  Muntatge d’un equip de so a partir d’un rider (I) 
 

• Interpretar el rider o fitxa tècnica – identificant el material i la distribució a  l’espai -  llistats de 
canals, etc... 

• Interpretar les especificacions tècniques dels equipaments 
• Manipular i emplaçar els equips a l’espai 
• Identificar les característiques de la font sonora 
• Connectar els equips de so  
• Posar en funcionament la instal·lació de so 
• Comprovar el funcionament i detectar les avaries de muntatge 
• Realitzar el desmuntatge i l’emmagatzemat 

 
3.-  Muntatge d’un equip de so a partir d’un rider (II) 
 

• Interpretar el rider o fitxa tècnica – identificant el material i la distribució a  l’espai - llistats de 
canals, etc... 

• Interpretar les especificacions tècniques dels equipaments 
• Manipular i emplaçar els equips a l’espai 
• Identificar les característiques de la font sonora 
• Connectar els equips de so utilitzant caixetins, cables i connectors 
• Posar en funcionament la instal·lació de so 
• Procediment d’ajustament del sistema de sonorització 
• Procediment de proves de sonorització 
• Desmuntar i emmagatzemar 

 
4.- Concert I 
 

• Realitzar el muntatge i configuració d’un sistema de sonorització a través d’un rider amb 
infraestructura analògica 

• Posar en funcionament un sistema de so 
• Verificar el correcte funcionament i detectar avaries 
• Procediment d’ajustament del sistema de sonorització 
• Procediment de proves de sonorització 
• Desmuntar i emmagatzemar 
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5.- Concert II 
 

• Realitzar el muntatge i configuració d’un sistema de sonorització a través d’un rider amb 
infraestructura digital 

• Posar en funcionament un sistema de so 
• Verificar el correcte funcionament i detectar avaries 
• Procediment d’ajustament del sistema de sonorització 
• Procediment de proves de sonorització 
• Desmuntar i emmagatzemar 

 

Adequació dels continguts al perfil de l’assistent 

 
Amb l’objectiu de disposar d’una anàlisi completa s’exploraran els perfils dels assistents i les expectatives 
en relació al curs mitjançant la realització d’una enquesta on line que s’efectuarà les setmanes prèvies a 
la realització de l’acció formativa. Els resultats obtinguts s’incorporaran al disseny del curs, a l’enfocament 
pedagògic i a les activitats de l’aula. 
 
Com a document de referència s'utilitzarà la Qualificació professional IS_2 -436_2 “Operacions de so” de 
nivell 2, pertanyent a la Família professional: Imatge i so. (Institut Català de Qualificacions Professionals) 
 
Les capacitats dels seus mòduls formatius que utilitzarem com a referencia són 
 

MF 1 Muntatge d'equips de so. C1, C2, C3 

MF2 Mescla directa, enregistrament i edició. C3 

MF3 Operació de la microfonia. C1, C2 

 
MF 1: Muntatge d’un equip de so 
 

- C1) Analitzar les característiques, aplicacions i funcionament de l'equip i material de so utilitzat a 
les instal·lacions provisionals i permanents de captació, tractament i difusió de so 

- C2) Ubicar, muntar , desmuntar i emmagatzemar els equips I accessoris i materials d'àudio, 
utilitzats habitualment a les produccions de so, amb criteris d'optimització tècnica i seguretat.  

- C3) Connectar els equips segons els criteris tècnics i formals d'un projecte verificant la seva 
posada al punt i operant les instal·lacions d'alimentació i energia elèctrica en condicions de 
seguretat i protecció.  

 
MF 2: Mescla directa, enregistrament i edició. 
 

- C3) Operar en el control de so durant l'assaig o execució de projectes i programes sonors per 
aconseguir les condicions de qualitat establertes. 

 
MF 3: Operacions de de microfonia 
 

- C1) Analitzar les característiques tècniques i operatives dels diferents tipus de micròfons i 
accessoris que intervenen en la captació de so  

- C2) Ubicar la microfonia en diferents tipus de projectes de so per garantir la seva operativitat 
segons els requeriments del projecte.  

 
Els mòduls formatius de la qualificació de referencia sumen  480 hores. El curs que es presenta té una 
durada de 25 hores, per tant s’efectuarà una síntesi dels resultats d’aprenentatge més significatius, que 
constitueixen una base sòlida i serveix d’introducció a les tasques del suport al muntatge de so. 
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Enfocament pedagògic 
 
L’activitat docent se centrarà en la capacitació per a la realització de les tasques de muntatge i 
desmuntatge dels equips aplicant les consignes de seguretat (PRL) i les bones pràctiques professionals 
 
S’utilitzaran mètodes de pedagogia activa basada en les realitzacions pràctiques. 
 
L’enfocament del curs és eminentment pràctic i realitzat a l’escenari. El curs s’organitza al voltant de 5 
activitats pràctiques (una per dia). S’alternaran també explicacions de caràcter teòric-pràctic amb classes 
de demostració quan els continguts això ho requereixin. 
 
Es lliurarà documentació de l’alumne. 
 
Destinataris 
 
Personal de suport al muntatge escenotècnic sense coneixements especialitzats de sonorització per a 
l’espectacle en viu. 
 
Nombre màxim d’assistents: 15 
 
Desenvolupament del curs 
 
Del  19 al 23 de març de 2018  
Horari  de 9 a 14:30 
 
Durada total: 25 hores lectives. 
 
Avaluació i Certificació 
 
Metodologia: avaluació continuada  
 
L’ESTAE emetrà un certificat de seguiment del curs amb especificació de les hores lectives i continguts a 
aquells assistents que hagin seguit el curs amb aprofitament i tinguin una assistència superior al 80% de 
les sessions. 
 
Formadors 
 
Professorat de l’ESTAE i tècnics en actiu 
 

• Aleix Soler Castañé 
 

Bachelor of Engineering, Sound Broadcast Engineering. 
Enginyer tècnic industrial. Especialitat Electrònica Industrial. 
Graduat en Art Dramàtic, especialitat escenografia. 
Cap d’estudis i professor de l'Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle de 
l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i Universitat Politècnica. 

 
• Albert Castan Girona 

 
Enginyer de Telecomunicacions en Sistemes Audiovisuals. 
Tècnic Superior en Imatge. 
Coordinador de l'Especialitat de So per a l’espectacle en Viu i professor de l'Escola Superior de 
Tècniques de les Arts de l'Espectacle de l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i 
Universitat Politècnica. 
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Espais i materials auxiliars 
 
El curs es durà a terme a les instal·lacions de l’ESTAE a la Seu del Centre Territorial del Vallés de l’Institut 
del Teatre. 
 
S’utilitzaran espais escènics equipats com el Teatre Alegria i la Sala Maria Plans 
 

 
ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL CURS “ESCENOTÈCNIA: 
PROCESSOS DE TREBALL PER A LA SONORITZACIÓ D’ESPECTACLES EN VIU” DE L’INSTITUT 
DEL TEATRE  
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL CURS 
“ESCENOTÈCNIA: PROCESSOS DE TREBALL PER A LA SONORITZACIÓ D’ESPECTACLES EN 
VIU” DE L’INSTITUT DEL TEATRE 

 

 
MEMÒRIA ECONÒMICA I FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS 
“ESCENOTÈCNIA: PROCESSOS DE TREBALL PER A LA SONORITZACIÓ D’ESPECTACLES EN VIU”. 
 
 
Introducció 
 
Aquesta memòria respon a la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics, que estableix la necessitat 
d’acompanyar amb el corresponent informe econòmic la proposta d’establiment o modificació de preus 
públics; la normativa a la que ens referim és bàsicament el Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març Text (en endavant, TRLLRHL) i la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de 
taxes i preus públics. Cal esmentar, així mateix, l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que 
atribueix a la Junta de Govern la competència en matèria de fixació dels preus públics corresponents als 
serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i quan cobreixin el seu cost. 
 
CONTINGUT DE LA PROPOSTA 
1.- Antecedents. 
2.- Fixació del preu. 
3.- Vigència. 
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura. 

4.1.- Justificació de la quantia. 
4.2.- Grau de cobertura. 

 
1.- Antecedents 
 
Es considera procedent aprovar el preu públic que ha de regir per impartir el Curs “Escenotècnia: Processos 
de treball per a la sonorització d’espectacles en viu”. 
 
2.- Fixació del preu 
 
La proposta d’establiment de preu afecta a l’import que s’adjunta i que aprova el preu públic que ha de regir 
per impartir el Curs “Escenotècnia: Processos de treball per a la sonorització d’espectacles en viu”. 
 
El preu públic que es proposa per impartir el Curs “Escenotècnia: Processos de treball per a la sonorització 
d’espectacles en viu”, es fixa en CENT NORANTA-QUATRE EUROS (194,00 €) per alumne, amb una 
previsió mínima de 15 alumnes, que s'estima suficient per donar cobertura al conjunt de costos del mateix. 
 
3.- Vigència 
 
Aquest preu regirà durant la vigència del curs.  
 
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura 
 
En allò que s’assenyala en l’article 47 del TRLLRHL, és preceptiu justificar l’import dels preus públics i 
assenyalar el grau de cobertura dels serveis que es presten. 
 

4.1.- Justificació de la quantia 
 
Vist el que estableixen els articles 41 i següents del TRLLRHL 
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En el quadre adjunt es detalla el conjunt de costos imputats al càlcul del preu. 

 
 
4.2.- Grau de cobertura 
 
Els costos directes i indirectes derivats de l’activitat són el resultat de la comptabilitat analítica i de les 
previsions d’ingressos. 
 

II. Ensenyaments no reglats 

 
L’estudi dels costos dels ensenyaments no reglats s’ha realitzat de la següent forma:  
 
• Els ingressos es calculen en funció de les previsions dels ingressos (34200/99140).  
 
Les despeses fan referència a despeses de personal (Capítol I) i despeses corrents (Capítol II). 
 
• Les despeses indirectes fan referència al percentatge que repercuteix la fórmula als cursos especials 

aprovada en la tarifa vigent, que inclou la utilització dels espais i les despeses de consums i funcionament 
per a la realització de l’activitat. 

 
 
 
 
La cobertura global prevista del seu cost sobre el preu proposat és la següent: 
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De tot l’anterior, es desprèn que el Curs “Escenotècnia: Processos de treball per a la sonorització 
d’espectacles en viu” s’autofinançarà, atès que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta 
activitat formativa seran compensades pels ingressos de les matrícules, i que la realització de l’esmentat 
curs quedarà condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de 
DOS MIL NOU-CENTS DEU EUROS (2.910,00€), que permetran la cobertura total de la despesa 
generada per l’activitat. En conseqüència, l’elaboració del curs no suposarà una despesa addicional al 
pressupost de l’Institut del Teatre.”  
 
 
 
12. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria de les Beques per a 

Projectes d’Arts Escèniques Aplicades dels estudiants i graduats/-es de 
l'Institut del Teatre per a l'any 2018.  

 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de la proposta, orientada a regular la concessió d’unes 
beques de caràcter professionalitzador.  

 

L’Institut del Teatre ha  proposat concedir beques per donar suport a projectes que utilitzin 
les arts escèniques aplicades com a mitjà d’intervenció social, educativa o de salut.  
 
La beca sufragarà la despesa d'una part dels projectes relacionats amb tots els àmbits de les 
arts escèniques aplicades que pretenguin realitzar els estudiants dels darrers cursos de les 
escoles superiors de l'lnstitut del Teatre o graduats de l’Institut del Teatre, incloent les 
despeses de desplaçament, manutenció i allotjament en els casos de projectes que tinguin 
lloc fora de Catalunya. 
 
La finalitat de les beques és donar suport a projectes que utilitzin les arts escèniques com a 
mitjà d’intervenció comunitària, educativa o de salut. Són, per tant, projectes orientats als 
àmbits següents o a la seva combinació: 

 

  Curs “Escenotècnia: Processos de 
treball per a la sonorització 

d’espectacles en viu” 

Costos directes capítol I 2.053,80 

Costos directes capítol II 371,20 

Costos indirectes 485,00 

TOTAL COST  2.910,00 

INGRESSOS 

Curs “Escenotècnia: Processos de 
treball per a la sonorització 

d’espectacles en viu” 

Cap. III 2.910,00 

TOTAL INGRESSOS 2.910,00 

Percentatge cobertura 100,00% 
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- Educatiu i socioeducatiu: escoles, centres de formació continuada o per a adults, 
universitats, esplais, centres oberts, casals de joves i altres projectes de grups o col·lectius 
que participen en processos vinculats a l’àmbit educatiu i socioeducatiu. 

 
- Salut: hospitals, centres d’atenció sanitària o sociosanitària, centres de dia i altres 

projectes de  grups o col·lectius que participen en processos vinculats a la salut.  
 
- Comunitari: projectes de convivència, de desenvolupament i de cohesió social en un barri, 

districte o localitats  de pertinença de les persones, així com equipaments o projectes 
socials inclusius adreçats a col·lectius específics. 

 
Les Beques tenen una dotació econòmica global de 6.000,00 €  
 

Exercici pressupostari Import 

2018 3.000,00€ 

2019 3.000,00€ 

 
Les bases regulen els principals aspectes següents: 
 
- Requisits dels projectes 
- Dotació 
- Destinataris 
- Procediment de sol·licitud 
- Composició de l’òrgan tècnic de valoració 
- Criteris de valoració dels projectes candidats 
- Calendari del procés 
- Justificació 
- Drets i deures dels adjudicataris de la beca 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’article 21 del Reglament General de l'Institut del Teatre preveu la possibilitat d'establir programes 
d'inserció professional amb l'objectiu de facilitar el pas dels postgraduats en les diferents disciplines 
artístiques a la vida professional. Així mateix, els estatuts de l’Institut del Teatre recullen entre les seves 
finalitats, les activitats de formació i promoció en les diverses especialitats de les arts de l’espectacle.  
 
Amb aquest propòsit, l’Institut del Teatre ha  proposat concedir beques per donar suport a projectes que 
utilitzin les arts escèniques aplicades com a mitjà d’intervenció social, educatiu o de salut. La beca 
sufragarà la despesa d'una part dels projectes relacionats amb tots els àmbits de les arts escèniques 
aplicades que pretenguin realitzar els estudiants dels darrers cursos de les escoles superiors de l'lnstitut 
del Teatre o graduats de l’Institut del Teatre, incloent les despeses de desplaçament, manutenció i 
allotjament en els casos de projectes que tinguin lloc fora de Catalunya. 
 
Les Beques per a Projectes d’Arts Escèniques Aplicades dels estudiants o graduats de l’Institut del Teatre 
tenen una dotació econòmica global de 6.000,00€ (SIS MIL EUROS). Aquesta despesa anirà imputada a 
l’aplicació pressupostària 99003 / 3200P / 481.06 del pressupost de l’Institut del Teatre dels exercicis 
següents: 
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Exercici pressupostari Import 

2018 3.000,00€ 

2019 3.000,00€ 

 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la Llei General de Subvencions (LGS), així com allò previst als articles 
18, 20 i 21 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de 
conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de l’Ordenança, així com a l’article 4 
de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la 
qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta 
convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció 
Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  

 

ACORDS 

 
Primer.- APROVAR la convocatòria per a la concessió de les Beques per a Projectes d’Arts Escèniques 
Aplicades dels estudiants i graduats de l'Institut del Teatre per a l'any 2018, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, el text íntegre de la qual és el següent: 
“ 

CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES PER A PROJECTES D’ARTS ESCÈNIQUES APLICADES 
DELS ESTUDIANTS, GRADUATS DE L'INSTITUT DEL TEATRE PER A L'ANY 2018 

 
1. OBJECTE I NATURALESA DE LES BEQUES 

 
1.1.L'objecte de la present convocatòria és regular, fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les beques per a projectes d’intervenció en Arts 
Escèniques Aplicades de l'lnstitut del Teatre, en la convocatòria de I'any 2018. 
 
1.2. La concessió d'aquestes beques no genera cap relació laboral, vinculació administrativa o de 
prestació de serveis entre el becari i l'lnstitut del Teatre, ni donarà lloc a la seva inclusió en cap règim del 
sistema de seguretat social, ni per compte propi ni per compte d'altri, ni sota cap altre concepte. 
 
1.3. Aquestes beques són compatibles amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat nacional, de la Unió 
Europea o d'organismes internacionals. La suma de les subvencions, ajudes i recursos compatibles amb 
aquestes beques en cap cas no pot superar el cost total del projecte becat. 

 
1.4. Qualsevol càrrega o impost que generin les beques serà a càrrec dels beneficiaris. L'lnstitut del 
Teatre no assumeix cap responsabilitat per I'actuació del beneficiari, ni pels danys i perjudicis que puguin 
sobrevenir-li durant el període de realització de l'activitat objecte de l'ajut, ni tampoc pels que pugui 
ocasionar a tercers. 
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2. FINALITAT 
 

2.1. La finalitat d'aquestes beques és donar suport a projectes que utilitzin les arts escèniques com a mitjà 
d’intervenció comunitària, educativa o de salut. Són, per tant, projectes orientats als àmbits següents o a 
la seva combinació: 

 
- Educatiu i socioeducatiu: escoles, centres de formació continuada o per a adults, universitats, 

esplais, centres oberts, casals de joves i altres projectes de grups o col·lectius que participen en 
processos vinculats a l’àmbit educatiu i socioeducatiu. 

 
- Salut: hospitals, centres d’atenció sanitària o sociosanitària, centres de dia i altres projectes de  

grups o col·lectius que participen en processos vinculats a la salut.  
 
- Comunitari: projectes de convivència, de desenvolupament i de cohesió social en un barri, districte o 

localitats  de pertinença de les persones, així com equipaments o projectes socials inclusius adreçats 
a col·lectius específics. 

 
2.2. Aquestes Beques s'emmarquen dins les accions de l'lnstitut del Teatre per completar la formació i 
pràctica en arts escèniques aplicades dels estudiants i la promoció professional de graduats/-des de les 
seves escoles superiors. Les Beques seran degudament tutoritzades i, en el cas dels estudiants, podran 
obtenir el reconeixement acadèmic de fins a un màxim de 6 crèdits del total del pla d’estudis cursat per la 
participació en activitat culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.      
 
2.3. Atesa la finalitat de les Beques de l’Institut del Teatre d’impulsar iniciatives inèdites i  innovadores en 
les arts escèniques aplicades,  queden exclosos els projectes següents: 
 
- Projectes començats amb anterioritat a la data d’acceptació de la beca.   
- Que ja en formin part d’un programa o activitat ofertada per una entitat d’iniciativa social, empresa o 

institució pública. 
 
Així mateix, aquells projectes que pretenguin formar part d’un festival, fira o qualsevol altre esdeveniment 
escènic o social l’hauran d’explicitar degudament en la memòria i informar de com es preservarà la 
singularitat del projecte becat per l’Institut del Teatre.      
 
3. DOTACIÓ DE LES BEQUES 

 
3.1. L'lnstitut del Teatre concedirà com a màxim dues beques per un import màxim de 3.000,00€ 
cadascuna. No obstant, el Jurat podrà proposar la redistribució dels imports unitaris de les Beques o 
augmentar-ne el nombre, sense depassar I'import total fixat per a la convocatòria que s’especifica en el 
punt següent, atenent els criteris de valoració establerts al punt 9.1 d'aquesta convocatòria, a l'interès del 
projecte presentat, a l’àmbit en què es desenvolupa, al seu cost econòmic i a la seva durada. El Jurat 
podrá proposar la possibilitat de declarar alguna i/o totes les Beques desertes. 

 
3.2. Per a la convocatòria 2018 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es destinarà per a la 
concessió de les beques regulades en la present convocatòria serà de 6.000,00€ i anirà a càrrec de 
l'aplicació 99003 / 3200P / 481.06 del pressupost de I'lnstitut del Teatre desglossat en els exercicis 
següents: 

 

Exercici pressupostari Import 

2018 3.000,00€ 

2019 3.000,00€ 
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4. DESTINATARIS 
 

Les beques per a projectes en arts escèniques aplicades estan adreçades a:  
 
- Estudiants que s’hagin matriculat d’un mínim del 50% d’assignatures de tercer o quart curs d’alguna 

de les escoles superiors de I'lnstitut del Teatre.   
 
- Graduats de l’Institut del Teatre d’alguna de les escoles superiors que hagin obtingut el títol superior 

d’art dramàtic o el títol superior de dansa a partir de l’any 2014 (inclòs).   
 
5. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

 
5.1. Les sol·licituds s'ajustaran al model normalitzat que es publica com annex I en aquesta convocatòria. 
S'hauran de presentar al Registre General de I'lnstitut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 
Barcelona (de dilluns a divendres, en horari de 9:00 a 14:00 h), sens perjudici de poder fer-ho també per 
qualsevol dels altres mitjans previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
 
El model de sol·licitud també estarà disponible a la consergeria de la seu de Barcelona de l'lnstitut del 
Teatre i així mateix es podrà descarregar a la pàgina web de I'lnstitut del Teatre: www.institutdelteatre.cat. 
 
5.2. El termini de presentació de les sol·licituds i dels projectes serà de 20 dies naturals a partir de la data 
de publicació en el BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona). 
 
5.3. La sol·licitud anirà acompanyada de: 
 
a) Fotocòpia del DNI o passaport, o document oficial d'identitat corresponent en els supòsits de 

persones estrangeres.  
b) Si és estudiant de l’Institut del Teatre, fotocòpia del full de matriculació del curs 2017-18. En tot cas, 

aquesta documentació serà aportada d’ofici per l’Institut del Teatre. 
c) Si és graduat/da de l’Institut del Teatre, fotocòpia del títol superior d'Art dramàtic o del títol superior de 

Dansa o del resguard de sol·licitud dels esmentats títols. L’Institut del Teatre informarà d’ofici en cas 
que els graduats/des hagin fet la corresponent tramitació del títol.  

d) Currículum Vitae   
e) Memòria explicativa i detallada del projecte que es vol dur a terme seguint el guió de l’Annex II 

d’aquesta convocatòria, on es faci constar: 
 

I. Activitat proposada (concreció de l’acció, disciplina i col·lectiu a qui s’adreça)    
II. Proposta artística (objectius, metodologia i tècniques a utilitzar) 
III. Interès  social  (objectius i/o procés amb persones, grups o comunitats  ) 
IV. Vinculació amb l'adquisició de coneixements i/o competències professionals (motivacions, 

elements de context, aprofitament  formatiu o professional)   
V. Organització i pla de treball  (dedicació, calendari/horari d’activitats, forma d’avaluació, etc) 

VI. Relació d’altres participants, entitats o institucions col·laboradores.  
 

VII. Pressupost: relació dels diferents conceptes de despesa del projecte, quantificant-los, si 
s'escau, per unitats, així com la relació d'altres ingressos. 

VIII. Observacions i altres informacions. 
 
5.4 La memòria explicativa del projecte es lliurarà de la següent manera:  
 

a) Una còpia en paper sense enquadernar i en fons blanc per facilitar la lectura del document 
b)  Una còpia en format pdf amb les següents característiques: 
- en suport CD o USB    
- etiquetat amb el nom del sol·licitant i el títol del projecte presentat 
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- el document electrònic no podrà pesar més de 8MB.  
 
En cas de discrepància entre la còpia en paper i la còpia en pdf prevaldrà la còpia en paper. 

 
5.5. La documentació acreditativa dels requisits i altres documents aportats juntament amb la sol·licitud, 
haurà d'estar en alguna de les llengües oficials reconegudes a Catalunya (català i/o castellà). Qualsevol 
documentació presentada en un altre idioma haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció 
jurada oficial, la qual donarà fe pública del contingut i de la fidelitat de la traducció. 
 
5.6. El/la sol·licitant podrà presentar com a màxim un únic projecte. 
 
5.7. La presentació de la sol·licitud comportarà l'acceptació del contingut d’aquesta convocatòria, així com 
la prestació del consentiment per publicar els noms i cognoms en cas d'haver estat objecte de selecció 
com a becat.  
 
5.8. L'incompliment dels requisits o del termini dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds en 
els termes i formes que es detallen en aquesta convocatòria suposa la no admissió de la sol·licitud. 
 
6. RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 

 
D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques en cas que manqui aportar algun document amb la sol·licitud de participació, es 
requerirà al peticionari/a sol·licitant perquè esmeni les mancances o aporti els documents preceptius, en 
un termini de 10 dies a partir del dia següent a la comunicació, amb la indicació que si no ho fa s'entendrà 
que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 

 
7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE BEQUES 

 
El procediment de concessió de beques regulat a la present convocatòria serà el de concurrència 
competitiva. 

 
8. ÒRGAN TÈCNIC DE VALORACIÓ (EL JURAT) 

 
El Jurat examinarà i avaluarà conjuntament les sol·licituds rebudes dins el termini establert. Realitzarà 
l'estudi i avaluació dels projectes i elevarà una proposta de concessió per tal de concedir les beques. La 
resolució ha de ser motivada en aplicació dels criteris de valoració que preveu aquesta convocatòria. 
 
El jurat de les Beques per a Projectes d’Arts Escèniques Aplicades dels estudiants i graduats de I'lnstitut 
del Teatre 2018 estarà format pels següents membres: 
 
- El/la director general de I'lnstitut del Teatre o persona que el/la substitueixi 
- El/la directora/a de I'ESAD o persona que el/la substitueixi  
- El/la directora/a del CSD o persona que el/la substitueixi 
- El/la coordinador/a acadèmic o persona que el/la substitueixi.  
- El/la coordinador/a d’Arts Escèniques Aplicades o persona que el/la substitueixi 
- Un/a tècnic/a de l’Observatori d’Arts Escèniques Aplicades, que actuarà com a secretari/a del Jurat, 

amb veu i sense vot. 
 
La designació de les persones que formaran part d'aquest Jurat es publicarà al tauler d'anuncis de l'lnstitut 
del Teatre, mitjançant resolució de la Presidència de l'Organisme. 
 
El Jurat no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la majoria absoluta dels seus membres. 
L'abstenció i recusació dels membres de la comissió s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.  
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El Jurat resoldrà qualsevol dubte sobre la interpretació de la present convocatòria. 
 
9. CRITERIS DE VALORACIÓ 

 
9.1. Els projectes es valoraran d'acord amb els criteris següents: 
 
1) Proposta artística (objetius, metodologia i tècniques artístiques)  
2) Interès social del projecte (objectius i/o procés amb persones, grups o comunitats) 
3) Vinculació amb l'adquisició de coneixements i/o competències professionals  
4) Organització i pla de treball (dedicació, calendari,  recursos,  etc)     
 
La puntuació màxima a atorgar per cadascun dels criteris és: 
 
1) Proposta artística                    5 punts 
2) Interès social del projecte                 5 punts 
3) Adquisició de coneixement i competències          5 punts 
4) Organització i pla de treball                               5 punts 
 
Per optar a les beques les sol·licituds han d'obtenir una puntuació mínima de 10 punts en conjunt dels 
criteris abans esmentats. 
 
9.2. El Jurat pot sol·licitar, per escrit o mitjançant entrevista personal, informació complementària, dades i 
acreditacions que consideri necessàries en relació amb el projecte presentat i la trajectòria dels 
sol·licitants. 

 
10. VEREDICTE DEL JURAT I CONCESSIÓ DE LES BEQUES 
 
10.1 El Jurat emetrà el seu veredicte de manera motivada d'acord amb els criteris de valoració establerts 
en aquesta convocatòria en un termini màxim de tres mesos des de la data de finalització del termini de 
presentació de les sol·licituds d'admissió al concurs.  
 
10.2 Una vegada emès el veredicte del Jurat elevarà una proposta de resolució per a la seva concessió a 
la Presidència de I'lnstitut del Teatre, la qual haurà de dictar resolució en un termini màxim de tres mesos 
a comptar des de la data del veredicte del Jurat.  Així mateix, la Direcció General de l'Institut del Teatre 
restarà facultada per a l'aprovació dels actes administratius necessaris per al desplegament del projecte 
premiat. 

 
10.3. La resolució de les beques es notificarà a les persones interessades. Es farà difusió pública dels 
resultats al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'lnstitut del Teatre: www.institututdelteatre.cat 
 
10.4. La concessió de la beca a un/a alumne/a o graduat/da I'exclou de la possibilitat de presentar-se a 
futures convocatòries de Beques d’Arts Escèniques Aplicades. 
 
11. ACCEPTACIÓ DE LES BEQUES 
 
11.1 Els/les beneficiaris/àries, un cop se’ls hagi notificat l’acord de concessió, hauran d’acceptar la beca 
així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma 
expressa en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la recepció de la notificació, presentant el 
document d’acceptació en el Registre General de l’Institut del Teatre, el qual es podrà descarregar a la 
web de l’Institut del Teatre. 
 
En el cas que el projecte estigui vinculat a una entitat d’iniciativa social, caldrà aportar document 
d’aquesta organització conforme accepta l’activitat becada.  
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11.2 La tramitació del pagament de la beca s'iniciarà amb la presentació de la justificació prevista en el 
punt 15 de la present convocatòria i un cop acreditada per l’Institut del Teatre la realització de I'activitat 
compromesa en el projecte presentat a la convocatòria. 
 
11. 3 No obstant, els beneficiaris de les beques podran sol·licitar una bestreta no superior al 50% de la 
beca concedida. La sol·licitud es podrà presentar a partir de la data de l’acceptació de la beca, on consti 
la necessitat de l’avançament econòmic.   

  
11.4. En cap cas, l’import de les beques podrà ser superior a l’import consignat a la clàusula 3 d’aquestes 
bases ni superior a les despeses justificades. 
 
11.5 Aquestes Beques estaran subjectes a la tributació fiscal que correspongui d’acord amb la normativa 
fiscal aplicable al perceptor. 
 
12. CALENDARI D'EXECUCIÓ 
 
12.1. Els projectes es realitzaran com a màxim en el  període d’un any des de la data de la seva 
concessió.    
 
12.2. La durada de la beca no podrà ser objecte de pròrroga. 
 
13. DRETS I OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
 
13.1. Mantenir la integritat del projecte presentat. Qualsevol altre canvi en el projecte o en el calendari 
presentat haurà de ser notificat prèviament per escrit al Jurat i  haurà d’acceptar-lo i valorar-lo d’acord 
amb els criteris establerts al punt 9. La permanencia com a beneficiari/-a dependrà del manteniment de la 
puntuació atorgada inicialment. 
 
13.2. Disposar d’un/a professional de referència de l’Institut del Teatre per fer el seguiment del projecte 
 
13.3. Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte a l'activitat per a la qual 
es concedeix l'ajut. 
 
13.4. Complir amb les obligacions de justificació, tal com es desenvolupen en el punt 15 d'aquesta 
convocatòria. 

 
13.5 Notificar a l'lnstitut del Teatre els ajuts, ingressos o recursos obtinguts o demanats a d'altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals amb posterioritat a la 
presentació de la sol·licitud. 
 
13.6. Fer constar en qualsevol publicitat, informació o publicació referida a I'activitat objecte de l'ajut, la 
frase: “Projecte realitzat gràcies a les Beques d’Arts Escèniques Aplicades de I'lnstitut del Teatre”. 
L'lnstitut pot efectuar un control previ del compliment d'aquesta obligació. 
 
13.7. Facilitar el retorn dels coneixements i competències adquirides a través de la memòria descrita en 
l’apartat 15. 2   i, a petició de l’Institut del Teatre, d’una presentació pública per tal que se’n beneficiïn els 
diferents col·lectius de l’Institut del Teatre.  
 
13.8 Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el 
compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en particular, s’obliga a: 
 
- Facilitar a l’Institut del Teatre la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol d’altra que li sigui requerida 
d’acord amb la normativa vigent. 
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- Comunicar a l’Institut del Teatre les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres anàlogues 
de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present beca i puguin posar 
en risc l’interès públic. 

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta que 
afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el Codi Penal vigent en cada 
moment. 

- Establir relacions basades en el respecte, la diversitat i la coresponsabilitat; especialment en les 
persones en situació de fragilitat o manca d’autonomia personal.   

 
13.9 Proporcionar a l’Institut del Teatre una còpia en el cas que l’activitat motiu de la Beca suposi la 
creació de material documental o audiovisual per a la seva possible difusió pública i conservació en l’arxiu. 
 
14. SEGUIMENT DEL PROJECTE 

 
La Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre nomenarà tutors per a cadascun dels projectes, que en 
realitzaran el seguiment, i que, alhora, seran els representants del Jurat per resoldre les incidències que 
puguin sorgir en l’execució del projecte.  

 
15. JUSTIFICACIÓ 

 
La beca sufragarà la despesa d’una part dels projectes d’arts escèniques aplicades, incloent les despeses 
de desplaçament, manutenció i allotjament en els casos de projectes que tinguin lloc fora de la província 
de Barcelona. 
 
15.1. La justificació de les beques serà presentada pels beneficiaris i abastarà exclusivament l'import total 
del projecte de la beca.  
 
15.2. La justificació estarà conformada per: 
 
a) Una memòria justificativa de I'activitat desenvolupada en què consti el procés seguit, tècniques 

emprades, coneixements o competències adquirides, resultats de l’activitat realitzada i valoració final 
del projecte.   

 
b) La justificació del cost de l’activitat o memòria econòmica que haurà de contenir: 

- Relació classificada de despeses de I'activitat, amb identificació del creditor, concepte, data 
d'emissió, data de pagament i percentatge d'imputació de la despesa a la beca atorgada. 

- Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat I'activitat desenvolupada, amb 
indicació de I'import i la seva procedència. 

 
c) Justificants de despesa que consistiran en factures o documents de valor probatori equivalent en el 

tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa (art.72.2 RLGS): 
 

- Les despeses justificades hauran d'estar efectivament pagades, hauran d'adequar-se a l'activitat, 
seran despeses elegibles i s'hauran executat en l'àmbit temporal que fixa la convocatòria. 

- Les despeses efectuades hauran de ser justificades amb factures originals. S'acceptaran tiquets 
de caixa originals només en el cas que I'import de la despesa no superi els 60,10€. 

- Les factures hauran de reunir els següents requisits i dades ineludibles: 
 

� Número de factura. 
� Data d'expedició. 
� Nom i cognoms, raó o denominació social completa de qui expedeix la factura. 
� Nom i cognoms, raó o denominació social completa del/la destinatari/a, què haurà de 

tractar-se del/la beneficiari/a de la beca. 
� Número d'identificació fiscal. 
� Descripció de les operacions i el seu import. 
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� Tipus impositiu/s aplicat/s a les operacions. 
� Quota tributària que, en el seu cas, es repercuteixi, que haurà de consignar-se per 

separat. 
� Data de realització de les operacions objecte de facturació. 

 
- No tindran la consideració de document justificatiu de despesa les factures "pro forma" o provisionals. 
 
- Els tiquets de caixa hauran de reunir els següents requisits: 
 

� Data de la compra. 
� ldentificació del proveïdor: raó social i ClF, o nom particular i NlF, adreça i telèfon. 
� Concepte de la despesa 
� lmport, especificant "lVA inclòs". 
� Que hi figuri el text: PAGAT/COBRAT. 
� Número, i en el seu cas, sèrie. 

 
d) En el cas de destinar despeses relatives al temps de dedicació personal al projecte, aquestes es 
podran justificar mitjançant la declaració responsable del beneficiat de la beca en la qual declari aquesta 
dedicació. El model de declaració responsable es trobarà disponible a la pàgina web de l’Institut del 
Teatre. El temps de dedicació efectiu en cap cas serà inferior a l’especificat al calendari del pla de treball.   
 
e) Documents oficials acreditatius d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.  
 
15.3. Aquesta documentació es presentarà en el termini màxim d’1 mes a partir de la data de finalització 
del projecte. La seva presentació i valoració positiva condicionarà l'efectivitat del darrer pagament, tal com 
estableix el punt 11. 
 
15.4. En cas de no justificar, o no fer-ho correctament, es reduirà I'import de la beca concedida en el 
percentatge dels justificants no presentats o no acceptats. 
 
16. AVALUACIÓ, REVOCACIÓ O RENÚNCIA A LES BEQUES 
 
16.1 La Coordinació Acadèmica i els tutors assignats de l’Institut del Teatre efectuaran l’avaluació de 
cadascun dels projectes. 
 
16.2 Es podrà revocar totalment o parcialment l'ajut, amb I'obligació de retornar els imports rebuts, si 
escau, en els supòsits següents: 
 
a) Manca d'assoliment en l'execució del projecte 
b) incompliment de les obligacions previstes en aquesta convocatòria  
c) incompliment de la finalitat per a la qual es van concedir les Beques o del pla de treball presentat 
d) La no acceptació per part del Jurat dels canvis esmentats a la base 13.1.  
e) Qualsevol altre causa que repercuteixi negativament en l'activitat o la imatge de l'lnstitut del Teatre. 
 
16.3. La revocació de la beca haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que va aprovar la concessió, previ 
informe motivat del tutor del seguiment de cada projecte. 
 
16.4. En cas de renúncia del becat  o becada aquesta haurà de ser acceptada pel mateix òrgan que va 
aprovar la concessió, donant-ne compte al Jurat. 
 
17. DISPOSICIONS SUPLETÒRIES 
 
En tot el no previst en aquesta convocatòria, serà d'aplicació supletòria el que disposa el capítol I del Títol 
lll del Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per decret 179/1995, de 
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13 de juny, així com l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple 
en data 30 de març de 2017 i publicada al BOPB de 9 de maig de 2017. 
 
 

ANNEX I 
 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LES BEQUES PER A PROJECTES D’ARTS ESCÈNIQUES APLICADES 
DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2018 

 
Nota: Cal emplenar aquest imprès a màquina o amb lletra d’impremta 

 

 

I. Dades del/la sol·licitant: 
 

Nom i cognoms   NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi Postal  

Telèfon  Adreça electrònica  

ESCOLA  Especialitat  Curs:  

 
II. Altres participants (alumnes i graduats de l’Institut del Teatre): 

 
Nom i cognoms  Escola Curs/especialitat NIF: 

    

    

    

 
III. Identificació del projecte  

 
 
Nom del projecte:  
 
 
Lloc de realització:  

 
Data d’inici:  

   
Data de finalització:  

 
Entitats col·laboradores 

 
 
 

 
Import  sol·licitat   

 
IV. Documentació del projecte: 
 

Fotocopia DNI, passaport o altres
 

Fotocòpia full matriculació
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Fotocopia  titol acadèmic
 

Curriculum
 

Memòria del Projecte
 

Annexos
 

 
 
V. Declaració: 
 
El/la sotasignant SOL·LICITA participar a les beques per a projectes d’arts escèniques aplicades de 
l’Institut del Teatre 2018, assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar de la seva 
realització, i DECLARA: 
 
- Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten corresponen a la 
realitat. 
 
- Que en cas que el seu projecte sigui premiat, es compromet a complir les condicions previstes a les 
bases de la convocatòria. 

 
 
Localitat i data 
 
Signatura del sol·licitant: 
 
 
 
SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ 
INSTITUT DEL TEATRE 
Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
 

 
Informació sobre protecció de dades de caràcter personal: 
 

Responsable del 
tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a consultes, queixes, 
exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades: dpd@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 

Control i gestió de la convocatòria de beques per a Projectes d’Arts Escèniques 
Aplicades dels estudiants i graduats de l’Institut del Teatre 

Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment 
administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric. 

Legitimació del 
tractament 

Consentiment de l’/-la interessat/da  
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de sol·licitar l’admissió 
a les beques per a Projectes d’Arts Escèniques Aplicades de l’Institut del Teatre. 
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Destinataris de 
cessions o 
transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades. 

Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves 
dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp  
O presencialment a les oficines del Registre: https://www.diba.cat/web/registre/ 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat 
tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular en 
l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la 
suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el 
concerneixen infringeix el RGPD. Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
 

                                                  ANNEX II  
 

MEMÒRIA DE PROJECTE DE LES BEQUES PER A PROJECTES D’ARTS ESCÈNIQUES APLICADES 
DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2018 

 

Nom del projecte 
 
 

 

 

Activitat proposada  (concretar l’acció, disciplina i col·lectiu  a qui s’adreça)    

 

Proposta artística   (objectius, metodologia i tècniques a utilitzar)  

  

 

 Interès  social  (objectius i/o procés amb persones, grups o comunitats  )  

 

 

Vinculació amb l'adquisició de coneixements i/o competències professionals (motivacions,  

elements de context, aprofitament  formatiu o professional)   

 

 

Organització i pla de treball  (dedicació, calendari/horari d’activitats, forma d’avaluació, etc)  
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Relació d’altres participants, entitats o institucions col·laboradores. (detallar, si s’escau, la participació d’altres 

alumnes o graduats, d’entitats o institucions públiques i la vinculació amb esdeveniments)  

  

 

 

Pressupost: (relació dels diferents conceptes de despesa del projecte, quantificant-los, si s'escau, per 

unitats, així com la relació d'altres ingressos) 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptes d’ingressos Imports 

Aportacions privades   

Taquillatge   

Quotes d’inscripcions   

Venda productes   

Publicitat i esponsorització   

Altres ingressos   

Total ingressos   

 
Conceptes de despesa Imports 

Assignació de recursos humans    

Lloguers de material i infraestructures   

Subministraments (aigua, llum, etc)    

Comunicacions (tel., correus, etc.)   

Adquisició material fungible  (oficina, etc.)    

Transport i missatgeria   

Publicitat i propaganda   

Assegurances   

Viatges i desplaçament   

Treballs altres empreses    
Altres despeses   

   

Total Despeses   
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Altres ajuts sol·licitats per a aquest projecte. En cas de no haver-ne sol·licitat, especificar: “cap”.  
 

Entitat a la què s’ha sol·licitat l’ajut Import sol·licitat Estat (concedit/en espera) 
   
   
   
   

 

Observacions: (altres informacions o materials que s’adjunten)  
 
 
 
 

 
 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa l’apartat 4.1 de la 
Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (publicada 
en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text íntegre del qual és el següent: 

 
“Extracte de l’Acord de 14 de març de 2018  de la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre, pel qual es convoquen les Beques per a Projectes d’Arts Escèniques 
Aplicades dels estudiants i graduats/-es de l'Institut del Teatre per a l'any 2018 
 
BDNS (Identif.): 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
beques per a la formació i el perfeccionament es pot trobar al web, la intranet i al tauler 
d’anuncis de l’Institut del Teatre.  

 
Primer. Beneficiaris: 
 
1.1. Les beques per a projectes en arts escèniques aplicades estan adreçades a:  

 
• Estudiants que s’hagin matriculat d’un mínim del 50% d’assignatures de tercer o quart 

curs d’alguna de les escoles superiors de I'lnstitut del Teatre.   
 

• Graduats de l’Institut del Teatre d’alguna de les escoles superiors que hagin obtingut el 
títol superior d’art dramàtic o el títol superior de dansa a partir de l’any 2014, inclòs.   

 
Segon. Objecte. 
 
2.1. La finalitat d'aquestes beques és donar suport a projectes que utilitzin les arts 
escèniques com a mitjà d’intervenció comunitària, educativa o de salut. Són, per tant,  
projectes orientats als àmbits següents o a la seva combinació: 
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- Educatiu i socioeducatiu: escoles, centres de formació continuada o per a adults, 

universitats, esplais, centres oberts, casals de joves i altres projectes de grups o 
col·lectius que participen en processos vinculats a l’àmbit educatiu i socioeducatiu. 

 
- Salut: hospitals, centres d’atenció sanitària o sociosanitària, centres de dia i altres 

projectes de  grups o col·lectius que participen en processos vinculats a la salut.  
 

- Comunitari: projectes de convivència, de desenvolupament i cohesió social en un barri, 
districte o localitats  de pertinença dels les persones. Així com equipaments o projectes 
socials inclusius adreçats a col·lectius específics. 

 
2.2. S'entendrà per projecte I’informe detallat de l’activitat que es pretén realitzar i el pla 
proposat per executar-la. En aquest sentit, les accions proposades no poden haver 
començat amb anterioritat a la data de termini de presentació de sol·licituds. 

 
2.3. Aquestes beques s'emmarquen dins les accions de l'lnstitut del Teatre per completar la 
formació i pràctica en arts escèniques aplicades dels estudiants i la promoció professional de 
graduats de les seves escoles superiors. Les Beques seran degudament tutoritzades i, en el 
cas dels estudiants, podran obtenir el reconeixement acadèmic de fins a un màxim de 6 
crèdits del total del pla d’estudis cursat per la participació en activitat culturals, esportives, de 
representació estudiantil, solidàries i de cooperació.  
     
Tercer. Bases reguladores. 

 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Boletín Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 

 
Quart. Quantia. 

 
3.1. L'lnstitut del Teatre concedirà com a màxim dues beques per un import màxim de 
3.000,00€ cadascuna. No obstant, el Jurat es reserva la possibilitat de redistribuir els imports 
unitaris de les Beques o augmentar-ne el nombre, sense depassar I'import total fixat per a la 
convocatòria que s’especifica en el punt següent, atenent els criteris de valoració establerts 
al punt 9.1. d'aquesta convocatòria, a l'interès del projecte presentat, a l’àmbit en què es 
desenvolupa, al seu cost econòmic i a la seva durada. El Jurat es reserva la possibilitat de 
proponer declarar alguna i/o totes les beques desertes. 

 
3.2. Per a la convocatòria 2018 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es 
destinarà per a la concessió de les beques regulades en la present convocatòria serà de 
6.000,00€ i anirà a càrrec de l'aplicació 99003 / 3200P / 481.06 del pressupost de I'lnstitut 
del Teatre desglossat en els exercicis següents: 

 

Exercici pressupostari Import 

2018 3.000,00€ 

2019 3.000,00€ 

 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 

 
El termini de presentació de les sol·licituds i dels projectes serà de 20 dies naturals a partir 
de la data de publicació en el BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona). 
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Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana que s’adjunten com 
Annexes 1 i 2 respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre 
de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies 
preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import màxim de SIS MIL 
EUROS (6.000,00€) a càrrec de l’aplicació pressupostària 99003 / 3200P / 481.06 del pressupost de 
l’Institut del Teatre desglossat en els exercicis següents: 

 

Exercici pressupostari Import 

2018 3.000,00€ 

2019 3.000,00€ 

 
Cinquè.- ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de la 
data de publicació en el BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona). 
 
Sisè.- FACULTAR la Presidència de l’Institut del Teatre per al desplegament dels actes previstos a 
l’esmentada convocatòria, així com per als actes necessaris per fer efectius els acords indicats. 
 
Setè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 

 
 
 
ANEXO 1 al Dictamen de Junta de Gobierno, propuesto el 14 de març de 2018, referido a la 
convocatoria de las becas para Proyectos de Artes Escénicas Aplicadas de los estudiantes del 
Instituto del Teatro para el año 2018 
 
CONVOCATORIA DE LAS BECAS PARA PROYECTOS DE ARTES ESCÉNICAS APLICADAS DE LOS 
ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL TEATRO PARA EL AÑO 2018 
 
1. OBJETO Y NATURALEZA DE LAS BECAS 
 
1.1.El objeto de la presente convocatoria es regular, fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, 
tramitación, concesión, cobro y justificación de las becas para proyectos de intervención en Artes 
Escénicas Aplicadas del Instituto del Teatro, en la convocatoria del año 2018. 
 
1.2. La concesión de estas becas no genera relación laboral, vinculación administrativa o de prestación de 
servicios entre el becario y el Instituto del Teatro, ni dará lugar a su inclusión en ningún régimen del 
sistema de seguridad social, ni por cuenta propia ni por cuenta ajena, ni bajo ningún otro concepto. 
 
1.3. Estas becas son compatibles con la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o ente público o privado nacional, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales. La suma de las subvenciones, ayudas y recursos 
compatibles con estas becas en ningún caso puede superar el coste total del proyecto becado. 
 
1.4. Cualquier carga o impuesto que generen las becas serán a cargo de los beneficiarios. El Instituto del 
Teatro no asume ninguna responsabilidad por la actuación del beneficiario, ni por los daños y perjuicios 
que puedan sobrevenirle durante el periodo de realización de la actividad objeto de la ayuda, ni tampoco 
por los que pueda ocasionar a terceros. 
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2. FINALIDAD 
 
2.1. La finalidad de estas becas es apoyar proyectos que utilicen las artes escénicas como medio de 
intervención comunitaria, educativa o de salud. Son, por tanto, proyectos orientados a los siguientes 
ámbitos o en su combinación: 
 
- Educativo y socioeducativo: escuelas, centros de formación continuada o para adultos, universidades, 
centros recreativos, centros abiertos, centros de jóvenes y otros proyectos de grupos o colectivos que 
participan en procesos vinculados al ámbito educativo y socioeducativo. 
- Salud: hospitales, centros de atención sanitaria o socio sanitaria, centros de día y otros proyectos de 
grupos o colectivos que participan en procesos vinculados a la salud. 
 
- Comunitario: proyectos de convivencia, de desarrollo y cohesión social en un barrio, distrito o 
localidades de pertenencia de las personas. Así como equipamientos o proyectos sociales incluidos 
dirigidos a colectivos específicos. 
 
2.2. Estas Becas se enmarcan dentro de las acciones del Instituto del Teatro para completar la formación 
y práctica en artes escénicas aplicadas de los estudiantes y la promoción profesional de graduados/-as de 
sus escuelas superiores. Las Becas serán debidamente tutorizadas y, en el caso de los estudiantes, 
podrán obtener el reconocimiento académico de hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de 
estudios cursado por la participación en actividad culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación. 
 
2.3. Como la finalidad de las becas del Instituto del Teatro es impulsar iniciativas inéditas y innovadoras 
en las artes escénicas aplicadas, quedan excluidos los proyectos siguientes: 
 
- Proyectos empezaods con anterioridad a la fecha de aceptación de la beca.  
- Que ya formen parte de un programa o actuación ofrecida por una entidad de iniciativa social, 

empresa o institución pública. 
 
Asimismo, aquellos proyectos que pretendan formar parte de un festival, feria o cualquier otro evento 
escénico o social se tendrá que explicitar debidamente en la memoria y informar de como se preservará la 
singularidad del proyecto becado por el Instituto del Teatro. 
  
3. DOTACIÓN DE LAS BECAS 
 
3.1. El Instituto del Teatro concederá como máximo dos becas por un importe máximo de 3.000,00€ cada 
una. Sin embargo, el Jurado podrá proponer redistribución de los importes unitarios de las Becas o 
aumentar el número de estas becas, sin rebasar el importe total fijado para la convocatoria y que se 
especifica en el punto siguiente, atendiendo a los criterios de valoración establecidos en el punto 9.1. de 
esta convocatoria, al interés del proyecto presentado, en el ámbito en que se desarrolla, a su coste 
económico y a su duración. El Jurado podrá proponer  la posibilidad de declarar alguna y / o todas las 
Becas desiertas. 
 
3.2. Para la convocatoria 2018 (convocatoria única), el presupuesto total máximo que se destinará para la 
concesión de las becas reguladas en la presente convocatoria será de 6.000,00 € e irá a cargo de la 
aplicación 99003 / 3200P / 481.06 del presupuesto del lnstituto del Teatro desglosado en los ejercicios 
siguientes: 

 

Ejercicio presupuestario Importe 

2018 3.000,00€ 

2019 3.000,00€ 
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4. DESTINATARIOS 
 
Las becas para proyectos en artes escénicas aplicadas están dirigidas a: 
 

-    Estudiantes que se hayan matriculado de un mínimo del 50% de asignaturas de tercer o cuarto curso 
de alguna de las escuelas superiores de lnstituto del Teatro. 

 
-   Graduados del Instituto del Teatro de alguna de las escuelas superiores que hayan obtenido el título 

superior de arte dramático o el título superior de danza a partir del año 2014 (incluido). 
 
5. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 
5.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo normalizado que se publica como anexo en esta convocatoria. 
Se deberán presentar en el Registro General del lnstituto del Teatro, Plaza Margarita Xirgu, s / n, 08004 
Barcelona (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 h), sin perjuicio de poder hacerlo también por 
cualquiera de los otros medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. 
 
El modelo de solicitud también estará disponible en la conserjería de la sede de Barcelona del Instituto del 
Teatro y también se podrá descargar en la página web del lnstituto del Teatro: www.institutdelteatre.cat. 
 
5.2. El plazo de presentación de las solicitudes y de los proyectos será de 20 días naturales a partir de la 
fecha de publicación en el BOPB (Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona). 
 
5.3. La solicitud irá acompañada de: 
 
a) Fotocopia del DNI o pasaporte, o documento oficial de identidad correspondiente en los supuestos de 

personas extranjeras. 
b)  Si es estudiante del Instituto del Teatro, fotocopia de la hoja de matriculación del curso 2016-17. En 

todo caso, esta documentación será aportada de oficio por el Instituto del Teatro. 
c) Si es graduado/da del Instituto del Teatro, fotocopia del título superior de arte dramático o del título 

superior de danza o del resguardo de solicitud de los mencionados títulos. El Instituto del Teatro 
informará de oficio en caso que los graduados/das hayan hecho la correspondiente tramitación del 
título.  

d)  Currículum Vitae 
 
e) Memoria explicativa y detallada del proyecto que se quiere llevar a cabo, donde se haga constar: 
 

1. Actividad propuesta (concreción de la acción, disciplina y colectivo a quien se dirige) 
2. Propuesta artística (objetivos, metodología i técnicas a utilizar)  
3. Interés social (objetivos i/o proceso con personas, grupos o comunidades) 
4. Vinculación con  la adquisición de conocimientos y/o competencias profesionales.   
5. Organización y plan de trebajo (dedicación, calendario/horario de actividades, forma de 

evaluación, etc.)   
6. Relación de otros participantes, entidades o instituciones colaboradoras. 
7. Presupuesto: relación de los diferentes conceptos de gasto, cuantificándolos, en su caso, por 

unidades y así como la relación de otros ingresos. 
8. Observaciones y otras informaciones.  

 
5.4 La memoria explicativa del proyecto se entregará de la siguiente manera: 
 

a) Una copia en papel sin encuadernar y en fondo blanco para facilitar la lectura del documento 
b) Una copia en formato pdf con las siguientes características: 
- en soporte CD o USB 
- etiquetado con el nombre del solicitante y el título del proyecto presentado 
- el documento electrónico no podrá pesar más de 8MB. 
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En caso de discrepancia entre la copia en papel y la copia en pdf prevalecerá la copia en papel. 
 
5.5. La documentación acreditativa de los requisitos y otros documentos aportados junto con la solicitud, 
deberá estar en alguna de las lenguas oficiales reconocidas en Cataluña (catalán y / o castellano). 
Cualquier documentación presentada en otro idioma deberá ir acompañada de la correspondiente 
traducción jurada oficial, la cual dará fe pública del contenido y de la fidelidad de la traducción. 
 
5.6. El / la solicitante podrá presentar como máximo un único proyecto. 
 
5.7. La presentación de la solicitud conllevará la aceptación del contenido de esta convocatoria, así como 
la prestación del consentimiento para publicar los nombres y apellidos en caso de haber sido objeto de 
selección como becado. 
 
5.8. El incumplimiento de los requisitos o del plazo de los requisitos o del plazo de presentación de 
solicitudes en los términos y formas que se detallan en esta convocatoria supone la no admisión de la 
solicitud. 
 
6. RECTIFICACIÓN DE DEFECTOS U OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas en caso de que falte aportar algún documento con la solicitud de 
participación, se requerirá al peticionario/a solicitante que subsane las carencias o aporte los documentos 
preceptivos, en un plazo de 10 días a partir del día siguiente a la comunicación, con la indicación de que 
si no lo hace se entenderá que el solicitante desiste de su solicitud. 
 
7. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE BECAS 
 
El procedimiento de concesión de becas regulado en la presente convocatoria será el de concurrencia 
competitiva. 
 
8. ÓRGANO TÉCNICO DE VALORACIÓN (EL JURADO) 
 
El Jurado examinará y evaluará conjuntamente las solicitudes recibidas dentro del plazo establecido. 
Realizará el estudio y evaluación de los proyectos y elevará en un solo acto una propuesta de resolución 
a la Dirección General del Instituto del Teatro para conceder las becas. La resolución debe ser motivada 
en aplicación de los criterios de valoración previstos en esta convocatoria. 
 
El jurado de las Becas para Proyectos de Artes Escénicas Aplicadas de los estudiantes y graduados del 
lnstituto del Teatro 2018 estará formado por los siguientes miembros: 
 
- El / la director general del lnstituto del Teatro o persona que lo/la sustituya 
- El / la directora / a deI ESAD o persona que lo/la sustituya 
- El / la directora / a del CSD o persona que lo/la sustituya 
- El / la coordinador / a académico o persona que lo/la sustituya 
- El/ la coordinador / a de Artes Escénicas Aplicadas o persona que lo/la sustituya 
- Un / a técnico / a del Observatorio de Artes Escénicas Aplicadas, que actuará como secretario / a del 
Jurado, con voz y sin voto. 
 
La designación de las personas que formarán parte de este Jurado se publicará en el tablón de anuncios 
del Instituto del Teatro, mediante resolución de la Presidencia del Organismo. 
 
El Jurado no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros. 
 
La abstención y recusación de los miembros de la comisión se ajustará a lo previsto en los artículos 23 y 
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público. 
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El Jurado resolverá cualquier duda sobre la interpretación de la presente convocatoria. 
 
9. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
9.1. Los proyectos se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
1. Propuesta artística (objetivos, metodología y técnicas artísticas)   
2. Interés social del proyecto (objetivos y/o proceso con personas, grupos o comunidades) 
3. Vinculación con la adquisición de conocimientos y/o competencias   
4. Organización y plan de trabajo (dedicación, calendario, recursos, etc)   
 
La puntuación máxima a otorgar por cada uno de los criterios es: 
 
1) Propuesta artística        5 puntos 
2) Interés social del proyecto       5 puntos 
3) Adquisición de conocimiento y competencias    5 puntos 
4) Organización y plan del trabajo       5 puntos 
  
Para optar a las becas las solicitudes deberán obtener una puntuación mínima de 10 puntos en el 
conjunto de los criterios antes mencionados. 
 
9.2. El Jurado puede solicitar, por escrito o mediante entrevista personal, información complementaria, 
datos y acreditaciones que considere necesarias en relación con el proyecto presentado y la trayectoria 
de los solicitantes. 
 
10. VEREDICTO DEL JURADO Y CONCESIÓN DE LAS BECAS 
 
10.1 El Jurado emitirá su veredicto de manera motivada de acuerdo con los criterios de valoración 
establecidos en esta convocatoria en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de finalización del 
plazo de presentación de las solicitudes de admisión al concurso. 
 
10.2 Una vez emitido el veredicto del Jurado elevará una propuesta de resolución para su concesión a la 
Presidencia del lnstituto del Teatro, la que deberá dictar resolución en un plazo máximo de tres meses a 
contar desde la fecha de finalización del período de presentación de instancias. Asimismo, la Directora 
General del Instituto del Teatro estará facultada para la aprobación de los actos administrativos 
necesarios para el desarrollo del proyecto premiado. 
 
10.3. La resolución de los becas se notificará a los interesados. Se hará difusión pública de los resultados 
en el tablón de anuncios y en la página web del Instituto del Teatro: www.institututdelteatrecat. 
 
10.4. La concesión de la beca a un / a alumno / a o graduado / a Ie excluye de la posibilidad de 
presentarse a futuras convocatorias de estas Becas de Artes Escénicas Aplicadas. 
 
11. ACEPTACIÓN DE LAS BECAS 
 
11.1 Los / las beneficiarios / as, una vez se les haya notificado el acuerdo de concesión, deberán aceptar 
la beca así como las condiciones impuestas en la concesión. Esta aceptación deberá hacerse de forma 
expresa en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la recepción de la notificación, presentando el 
documento de aceptación en el Registro General del Instituto del Teatro, el cual se podrá descargar en la 
web del Instituto del Teatro (www.institutdelteatre.cat). 
 
En caso de que el proyecto esté vinculado a una entidad de iniciativa social, será necesario aportar 
documento de esta organización conforme acepta la actividad becada. 
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11.2 La tramitación del pago de la beca se iniciará con la presentación de la justificación prevista en el 
punto 15 de la presente convocatoria y una vez acreditada por el Instituto del Teatro la realización de la 
actividad comprometida en el proyecto presentado a la convocatoria. 
 
11. 3 No obstante, los beneficiarios de las becas podrán solicitar un anticipo no superior al 50% de la beca 
concedida. La solicitud se podrá presentar a partir de la fecha de la aceptación de la beca, donde conste 
la necesidad del adelanto económico. 
  
11.4. En ningún caso, el importe de las becas podrá ser superior al importe consignado en la cláusula 3 
de estas bases ni superior a los gastos justificados. 
 
11.5 Estas Becas estarán sujetas a la tributación fiscal que corresponda de acuerdo con la normativa 
fiscal aplicable al perceptor. 
 
12. CALENDARIO DE EJECUCIÓN 
 
12.1. Los proyectos se realizarán como máximo en el período de un año desde la fecha de su concesión. 
 
12.2. La duración de la beca no podrá ser objeto de prórroga. 
 
13. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
 
13.1. Mantener la integridad del proyecto presentado. Cualquier otro cambio en el proyecto o en el 
calendario presentado deberá ser notificado previamente por escrito al Jurado y deberá acceptarlo y 
valorarlo de acuerdo con los criterios establecidos en el punto 9. La permanencia como beneficiario/-a 
dependerá del mantenimiento de la puntuación otorgada inicialmente. 
 
13.2 Disponer de un / a profesional de referencia del Instituto del Teatro para hacer el seguimiento del 
proyecto. 
 
13.3. Proporcionar en todo momento la información que les sea solicitada respecto a la actividad para la 
que se concede la ayuda. 
 
13.4. Cumplir con las obligaciones de justificación, tal como se desarrollan en el punto 15 de esta 
convocatoria. 
 
13.5 Notificar al Instituto del Teatro las ayudas, ingresos o recursos obtenidos o solicitados a otras 
administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales con posterioridad a la 
presentación de la solicitud. 
 
13.6. Hacer constar en cualquier publicidad, información o publicación referida a la actividad objeto de la 
ayuda, la frase: "Proyecto realizado gracias a las Becas de Artes Escénicas Aplicadas del lnstituto del 
Teatro". El Instituto puede efectuar un control previo del cumplimiento de esta obligación. 
 
13.7. Facilitar el retorno de los conocimientos y competencias adquiridas a través de la memoria descrita 
en el apartado 15. 2 y, a petición del Instituto del Teatro, de una presentación pública para que se 
beneficien los diferentes colectivos del Instituto del Teatro. 
 
13.8 Adecuar su actividad a los principios éticos y las reglas de conducta que permitan asegurar el 
cumplimiento de los principios de igualdad, de objetividad y de transparencia y, en particular, se obliga a: 
 
- Facilitar al Instituto del Teatro la información establecida por la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y cualquiera otra que le sea requerida de 
acuerdo con la normativa vigente. 
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- Comunicar al Instituto del Teatro las posibles situaciones de conflicto de intereses o de otras análogas 
de las que tenga conocimiento que afecten, directa o indirectamente, en la presente beca y puedan poner 
en riesgo el interés público. 
- Abstenerse de realizar, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica corrupta que afecte o 
pueda afectar la relación subvencional en los términos previstos en el Código Penal vigente en cada 
momento. 
- Establecer relaciones basadas en el respeto, la diversidad y la corresponsabilidad; especialmente en las 
personas en situación de fragilidad o falta de autonomía personal. 
 
13.9 Proporcionar al Instituto del Teatro una copia en caso de que la actividad motivo de la Beca suponga 
la creación de material documental o audiovisual para su posible difusión pública y conservación en el 
archivo. 
 
14. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 
 
La Coordinación Académica del Instituto del Teatro nombrará tutores para cada uno de los proyectos, que 
realizarán el seguimiento, y que, al mismo tiempo, serán los representantes del Jurado para resolver las 
incidencias que puedan surgir en la ejecución del proyecto. 
 
15. JUSTIFICACIÓN 
 
La beca sufragará el gasto de una parte de los proyectos de artes escénicas aplicadas, incluyendo los 
gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento en los casos de proyectos que tengan lugar fuera 
de la provincia de Barcelona. 
 
15.1. La justificación de las becas será presentada por los beneficiarios y abarcará exclusivamente el 
importe total del proyecto de la beca.  
 
15.2. La justificación estará conformada por: 
 
a) Una memoria justificativa de la actividad desarrollada en que conste el proceso seguido, técnicas 

empleadas, conocimientos o competencias adquiridas, resultados de la actividad realizada y 
valoración final del proyecto. 

 
b) La justificación del coste de la actividad o memoria económica que deberá contener: 

- Relación clasificada de gastos de la actividad, con identificación del acreedor, concepto, fecha de 
emisión, fecha de pago y porcentaje de imputación del gasto a la beca otorgada. 

- Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad desarrollada, con 
indicación del importe y su procedencia. 

 
c) Justificantes de gasto que consistirán en facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el 

tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa (art.72.2 RLGS): 
 
-  Los gastos justificados deberán estar efectivamente pagados, deberán adecuarse a la actividad, serán 

gastos elegibles y se habrán ejecutado en el ámbito temporal que fija la convocatoria. 
-   Los gastos efectuados deberán ser justificadas con facturas originales. Se aceptarán tickets de caja 

originales sólo en el caso de que el importe del gasto no supere los 60,10 €. 
-    Las facturas deberán reunir los siguientes requisitos y datos ineludibles: 
 

� Número de factura. 
� Fecha de expedición. 
� Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del que expide la factura. 
� Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del / la destinatario / a, que 

deberá tratarse del / la beneficiario / a de la beca. 
� Número de identificación fiscal. 
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� Descripción de las operaciones y su importe. 
� Tipo impositivo aplicado / s en las operaciones. 
� Cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado. 
� Fecha de realización de las operaciones objeto de facturación. 

 
- No tendrán la consideración de documento justificativo de gasto las facturas "pro forma" o provisionales. 
 
- Los tickets de caja deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

� Fecha de la compra. 
� ldentificación del proveedor: razón social y ClF, o nombre particular y NIF, dirección y 

teléfono. 
� Concepto de gasto 
� lmporte, especificando "IVA incluido". 
� Que figure el texto: PAGADO / COBRADO. 
� Número, y en su caso, serie. 

 
d)  En el caso de destinar gastos relativos al tiempo de dedicación personal al proyecto, 

éstos se podrán justificar mediante la declaración responsable del beneficiado de la beca en la que 
declare este tiempo. El modelo de declaración responsable y certificado se encontrará disponible en 
la página web del Instituto del teatro. El tiempo de dedicación efectivo en ningun caso serà inferior al 
especificado en el calendario del plan de trabajo. 

 
e) Documentos oficiales acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social. 
 
15.3. Esta documentación se presentará en el plazo máximo de 1 mes a partir de la fecha de finalización 
del proyecto. Su presentación y valoración positiva, condicionará la efectividad del último pago, tal como 
establece el punto 11. 
 
15.4. En caso de no justificar, o no hacerlo correctamente, se reducirá el importe de la beca concedida en 
el porcentaje de los justificantes no presentados o no aceptados. 
 
16. EVALUACIÓN, REVOCACIÓN O RENUNCIA A LAS BECAS 
 
16.1 La Coordinación Académica y los tutores asignados del Instituto del Teatro efectuarán la evaluación 
de cada uno de los proyectos. 
 
16.2 Se podrá revocar total o parcialmente la ayuda, con la obligación de devolver los importes recibidos, 
en su caso, en los siguientes supuestos: 
 

a) Falta de cumplimiento en la ejecución del proyecto 
b) Incumplimiento de las obligaciones previstas en esta convocatoria 
c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedieron las Becas o del plan de trabajo 

presentado 
d) La no aceptación por parte del Jurado de los cambios mencionados en la base 13.1 
e) Cualquier otra causa que repercuta negativamente en la actividad o la imagen del Instituto del 

Teatro. 
 
16.3. La revocación de la beca deberá ser aprobada por el mismo órgano que aprobó la concesión, previo 
informe motivado del tutor del seguimiento de cada proyecto. 
 
16.4. En caso de renuncia del becado o becada ésta deberá ser aceptada por el mismo órgano que 
aprobó la concesión, dando cuenta al Jurado. 
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17. DISPOSICIONES SUPLETORIAS 
 
En todo lo no previsto en esta convocatoria, será de aplicación supletoria lo dispuesto en el capítulo I del 
Título III del Reglamento de obras actividades y servicios de los entes locales de Cataluña, aprobado por 
decreto 179/1995, de 13 de junio, así como la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de 
Barcelona, aprobada por el Pleno en fecha 30 de marzo de 2017 y publicada en el BOPB de 9 de mayo 
de 2017. 

 
ANEXO I 

 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS BECAS ARTES ESCÉNICAS APLICADAS DEL INSTITUTO DEL 

TEATRO 2018 
 

Nota: Hay que rellenar este impreso a máquina o con letra de imprenta 
 

  
I. Datos del/la solicitante: 

 
Apellidos y nombre  NIF:  

Dirección  

Localidad  Código Postal  

Teléfono  Dirección electrónica  

ESCUELA  Especialidad  

 
II. Otros participantes (alumnos o graduados del Instituto del Teatro): 

 
Nom i cognoms Escuela NIF: 

    

     

     

     

 
III. Identificación del proyecto  

 
 
Nombre del proyecto:  
 
 
Lugar de realización:  

 
Fecha de inicio:  

   
Fecha de finalitzación:  

 
Entidades colaboradoras 

 
 
 

 
Importe solicitado  
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IV. Documentación del proyecto: 
 

Fotocopía DNI, passaporte u otros
 

Fotocopia hoja matriculación
 

Fotocopia título académico
 

Curriculum
 

Memoria del Proyecto
 

Anexos
 

 
 

V Declaración: 
 
El / la abajo firmante SOLICITA participar en las becas de artes escénicas aplicadas del Instituto del 
Teatro 2018, asume todas las responsabilidades que se puedan derivar de su realización, y 
DECLARA: 
 
- Que los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se adjuntan corresponden a la 
realidad. 
- Que en caso de que su proyecto sea premiado, se compromete a cumplir las condiciones previstas 
en las bases de la convocatoria. 

 
 
Localidad i fecha 
 
Firma del/la  solicitante: 
 
 
 
SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ 
INSTITUTO DEL TEATRO 
Plaza Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
 
 
 

Informació sobre protección de datos de carácter personal 
 

Responsable del 
tratamiento 

Diputación de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Datos de contacto de la Delegada de protección de datos para consultas, quejas, 
ejercicios de derechos, y comentarios relacionados con la protección de datos: 
dpd@diba.cat 

Finalidad del 
tratamiento 

Control y gestión de la convocatoria de becas para Projectos de Artes Escénicas 
Aplicadas de los estudiantes y graduados del Instituto del Teatre 

Tiempo de 
conservación 

Los datos serán conservados durante el tiempo previsto en la normativa de 
procedimento administrativo, de contractación pública y de arxivo histórico. 
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Legitimación del 
tratamiento 

Consentimiento del/-la interesado/-a.  
Los datos personales solicitados se han de facilitar obligatoriamente para solicitar la 
admisión a las becas para Proyectos de Artes Escénicas Aplicadas del Instituto del 
Teatro. 

Destinatarios de 
cesiones o 
transferencias 

No se han previsto cesiones más allá de las previstas por la ley. 
No se ha previsto ninguna transferencia internacional de datos de los datos 
suministrados. 

Derechos de las 
personas 
interesadas 

Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 
sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento a través de la Sede electrònica: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp  
O presencialmente en las oficinas del Registre: https://www.diba.cat/web/registre/ 
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado 
tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en 
particular en el Estado miembro en que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o 
lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de datos personales 
que le conciernen infringe el RGPD. Siendo en Catalunya la APDCAT la autoridad de 
referencia: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
 

Anexo  II  
 

MEMORIA DE PROYECTO DE  LAS BECAS PARA PROYECTOS DE ARTES ESCÉNICAS 
APLICADAS DEL INSTITUTO DEL TEATRO 2018 

 

Nombre del proyecto  
 

 

Actividad propuesta  (concretar la acción, disciplina y colectivo a quien se dirige)    

 

 

 

 

Propuesta artística  (objetivos, metodología y técnicas a utilizar)  

  

 

 

 

 

 Interés  social  (objetivos i/o proceso con persones, grupos o comunidades )  

 

 

 

 

 

Vinculación con la adquisición de conocimientos y/o competencias profesionales (motivaciones,  
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elementos de contexto, aprovechamiento formatiu o professional)   

 

 

 

 

 

Organización y plan de trabajo (dedicación, calendario/horario de actividades, forma de avaluación, etc.)  

 

 

 

 

 

Relación de otros participantes, entidades o instituciones colaboradoras. (detallar, si es el caso, la 

participación de otros alumnos o graduados, de entidades o instituciones públicas y la vinculación con eventos)  

  

 

 

 
 
Presupuesto de gastos e ingresos desglosados (se pueden adjuntar como anexo los documentos 
que justifiquen este presupuesto) 
 
 

Conceptos de gasto Previsión inicial  Gastos realizados 
Dedicación de recursos humanos 

    
Alquileres de material e infraestructuras 

    
Suministros (agua, luz, etc.)     
Comunicaciones (tel., Correo, etc.)     
Adquisición material fungible (oficina, etc.)     
Transporte y mensajería     
Publicidad y propaganda     
seguros     
Viajes y desplazamiento     
Trabajos otras empresas     
otros gastos     

     

Total Gastos     
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Otras ayudas solicitadas para este proyecto. En caso de no haber solicitado, especificar: 
"ninguna". 

 
Entidad a la que se ha solicitado la ayuda  Importe solicitado  Estado (concedido / en espera) 
   
   
   
   

 
 

Observaciones (otras informaciones o materiales que se adjuntan):  
 
 
 

 

 

 
ANEXO 2 al Dictamen de Junta de Gobierno, propuesto el 14 de marzo de 2018, referido a la 
convocatoria de las becas para Proyectos de Artes Escénicas Aplicadas de los estudiantes del 
Instituto del Teatro para el año 2018 
 
“Extracto del Acuerdo de 14 de marzo de 2018 de la Junta de Gobierno del Instituto del Teatro, por 
el que se convocan las becas para los Proyectos de Artes Escénicas Aplicadas de los estudiantes 
y graduados del Instituto del Teatro para el año 2018. 
 
BDNS (Identif.): 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El texto íntegro de la convocatoria y los modelos normalizados de solicitud y justificación de las becas 
para la formación y el perfeccionamiento se puede encontrar en la web, la intranet y en el tablón de 
anuncios del Instituto del Teatro. 
 
 

Conceptos de ingresos Previsión inicial  Ingresos obtenidos 
aportaciones privadas     
taquillaje     
Cuotas de inscripciones     
venta productos     
Publicidad y esponsorización     
otros ingresos     
Total ingresos     
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Primero. beneficiarios: 
 
1.1. Las becas para proyectos en artes escénicas aplicadas están dirigidas a: 
 
• Estudiantes que se hayan matriculado de un mínimo del 50% de asignaturas de tercer o cuarto curso de 
alguna de las escuelas superiores del lnstituto del Teatro. 
 
• Graduados del Instituto del Teatro de alguna de las escuelas superiores que hayan obtenido el título 
superior de arte dramático o el título superior de danza a partir del año 2013 incluido. 
 
Segundo. Objeto. 
 
2.1. La finalidad de estas becas es apoyar proyectos que utilicen las artes escénicas como medio de 
intervención comunitaria, educativa o de salud. Son, por tanto, proyectos orientados a los siguientes 
ámbitos o en su combinación: 
 
- Educativo y socioeducativo: escuelas, centros de formación continuada o para adultos, universidades, 
centros recreativos, centros abiertos, centros de jóvenes y otros proyectos de grupos o colectivos que 
participan en procesos vinculados al ámbito educativo y socioeducativo. 
 
- Salud: hospitales, centros de atención sanitaria o socio sanitaria, centros de día y otros proyectos de 
grupos o colectivos que participan en procesos vinculados a la salud. 
 
- Comunitario: proyectos de convivencia, de desarrollo y cohesión social en un barrio, distrito o 
localidades de pertenencia de las personas. Así como equipamientos o proyectos sociales inclusivos 
dirigidos a colectivos específicos. 
 
2.2. Se entenderá por proyecto el informe detallado de la actividad que se pretende realizar y el plan 
propuesto para ejecutarla. En este sentido, las acciones propuestas no pueden haber comenzado con 
anterioridad a la fecha de plazo de presentación de solicitudes. 
 
2.3. Estas becas se enmarcan dentro de las acciones del Instituto del Teatro para completar la formación 
y práctica en artes escénicas aplicadas de los estudiantes y la promoción profesional de graduados de 
sus escuelas superiores. Las Becas serán debidamente tutorizadas y, en el caso de los estudiantes, 
podrán obtener el reconocimiento académico de hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de 
estudios cursado por la participación en actividad culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación. 
     
Tercero. Bases reguladoras. 
 
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona (BOP de la Provincia de Barcelona 
de 9 de mayo de 2017). 
 
Cuarto. Cuantía. 
 
3.1. El Instituto del Teatro concederá como máximo dos becas por un importe máximo de 3.000,00 € cada 
una. Sin embargo, el Jurado se reserva la posibilidad de redistribuir los importes unitarios de las Becas o 
aumentar el número de estas becas, sin rebasar el importe total fijado para la convocatoria y que se 
especifica en el punto siguiente, atendiendo a los criterios de valoración establecidos en el punto 9.1. de 
esta convocatoria, al interés del proyecto presentado, en el ámbito en que se desarrolla, a su coste 
económico y en su duración. El Jurado se reserva la posibilidad de proponer declarar alguna y / o todas 
las becas desiertas. 
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3.2. Para la convocatoria 2018 (convocatoria única), el presupuesto total máximo que se destinará para la 
concesión de las becas reguladas en la presente convocatoria será de 6.000,00 € e irá a cargo de la 
aplicación 99003 / 3200P / 481.06 del presupuesto del lnstituto del Teatro desglosado en los ejercicios 
siguientes: 

Ejercicio presupuestario Importe 

2018 3.000,00€ 

2019 3.000,00€ 
 
 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. 
 
El plazo de presentación de las solicitudes y de los proyectos será de 20 días naturales a partir de la 
fecha de publicación en el BOPB (Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona).” 

 
 
 
13. Dictamen que proposa aprovar el procediment per a l’admissió als 
ensenyaments de Tècniques de les Arts de l’Espectacle de l’Institut del Teatre 
per al curs 2018-2019 i dels criteris per a l’avaluació dels/de les preinscrits/-es 
als estudis de tècniques de les arts de l’espectacle. 
 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de la proposta, orientada a l’aprovació del procediment per 
a l’admissió d’alumnes a l’oferta formativa de l’ESTAE. 
 
Actualment l’ESTAE atorga diplomes equivalents a un cicle formatiu superior de formació 
professional en tres especialitats:  
 

• Tècniques de so 
• Luminotècnia 
• Maquinària escènica 

 
Aquestes especialitats s’ajusten de ple als perfils definits per l’INCUAL (Instituto Nacional de 
Cualificaciones Profesionales) i l’ICQP (Institut Català de Qualificacions Professionals).  
 
Els ensenyaments tenen una durada de dos anys acadèmics i ofereixen un ampli ventall de 
sortides laborals, totes elles relacionades amb l’activitat en viu davant el públic, com poden 
ser, música, teatre, dansa, òpera, cabaret, convencions d’empreses, campanyes publicitàries, 
mítings, fires, congressos, etc. 
 
Per al curs 2018-2019, l’ESTAE oferta 24 places en diferents especialitats 
 
El procediment proposat regula els següents aspectes principals: 
 
- Distribució i accés a les places ofertades 
- Procediment d’inscripció 
- Procés d’admissió 
- Composició de la Comissió d’admissió 



   
 
  Plaça Margarida Xirgu, s/n 
  08004 Barcelona 
  Tel. 932 273 900 – Fax 932 273 939 
  i.teatre@institutdelteatre.cat 
  www.institutdelteatre.cat 

 

 
 

- Procediment d’admissió 
- Calendari del procés 
- Criteris i valoració de les sol·licituds 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) va ser creada per acord de la Junta 
de Govern de l'Organisme Autònom Institut del Teatre en data 15 de març de 1999 per tal d’oferir una 
nova línia d’ensenyaments no reglats de formació inicial que tingués com a objectiu proporcionar els 
coneixements i les bases tecnològiques que ajudessin a avançar amb rigor i seguretat en les exigents 
tasques de les professions tècniques de les arts de l’espectacle en viu.  
 
Els ensenyaments que desplega l’ESTAE es realitzen en col·laboració amb la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) i la Fundació Politècnica de Catalunya, i es desenvolupen a l’empara de la disposició 
addicional 32 de la LOE (Llei Orgànica d’Educació) que preveu l’establiment de Cicles de Formació 
Professional de grau mitjà i de grau superior relacionats amb les arts escèniques.   
 
Actualment l’ESTAE atorga diplomes equivalents a un cicle formatiu superior de formació professional en 
tres especialitats:  
 

• Tècniques de so 
• Luminotècnia 
• Maquinària escènica 

 
Aquestes especialitats s’ajusten de ple als perfils definits per l’INCUAL (Instituto Nacional de 
Cualificaciones Profesionales) i l’ICQP (Institut Català de Qualificacions Professionals).  
 
Els ensenyaments tenen una durada de dos anys acadèmics i ofereixen un ampli ventall de sortides 
laborals, totes elles relacionades amb l’activitat en viu davant el públic, com poden ser, música, teatre, 
dansa, òpera, cabaret, convencions d’empreses, campanyes publicitàries, mítings, fires, congressos, etc. 
 
Per al curs 2018-2019, l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) oferta 24 
places en diferents especialitats, de conformitat amb l’acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
de data 24 de gener de 2018 que aprova els criteris i directrius per a l’elaboració del POA (Pla 
d’Ordenació Acadèmica) per al curs acadèmic 2018-19, de les Escoles  i Centres de l’Institut del Teatre, el 
qual valida les ràtios aplicables als ensenyaments i  els recursos disponibles de què disposa l’Organisme 
per poder portar a terme la seva activitat docent. 
 
A conseqüència de tot això, es considera necessari aprovar el procés d’admissió als ensenyaments, i els 
criteris per a l’avaluació dels preinscrits als estudis de tècniques de les arts de l’espectacle. 
  
Vist el que estableix el decret 102/2010, de 3 d’agost, que regula l’autonomia dels centres educatius. 
 
Vist que l’Institut del Teatre com a Organisme Autònom gaudeix de l’autonomia per a la gestió dels seus 
respectius interessos i en l’àmbit de les seves competències. 
 
Vistes les Bases 62.2) i 64.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a 
l’exercici 2018, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de l’Organisme que no 
comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització prèvia. 
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Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de Govern, per a 
la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR el procediment per a l’admissió als ensenyaments de les arts de l’espectacle per al 
curs 2018-19 que imparteix l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE) de 
l’Institut del Teatre amb les condicions que tot seguit es detallen: 
 

“CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ A L’ENSENYAMENT DE TÈCNIQUES DE LES 
ARTS DE L’ESPECTACLE PER AL CURS 2017-2018 
 
Es convoca el procés d’admissió per al curs 2018-2019 als estudis de Tècniques de les Arts de 
l’Espectacle (ESTAE), de l’Institut del Teatre 
1.Places ofertades 
 
El nombre de places ofertades és de 24 segons allò establert al dictamen aprovat per la Junta de 
Govern de l’organisme autònom de l’Institut del Teatre, en data 24 de gener de 2018 mitjançant 
el qual s’aproven els criteris i directrius per a l’elaboració del POA (Pla d’Ordenació Acadèmica) 
per al curs acadèmic 2018/2019 de les Escoles i Centres de l’Institut del Teatre.  
 
Els/les alumnes que repeteixin curs tenen dret preferencial a l’ocupació d’aquestes places. Es 
reservaran 5 places per als/les aspirants estrangers/-es, que en cas de no ser cobertes passaran 
a augmentar el nombre restant de places. 
 
En cas que el nombre d’inscrits/-es per al curs 18/19 superi les places ofertades, l’admissió a 
l’escola es farà atenent a la valoració que efectuarà la Comissió d’Admissions sobre la idoneïtat 
del/de la candidat/-a en relació al perfil professional del títol. L’avaluació es farà segons allò que 
s’estableix al punt 3 de la present convocatòria. 
2.Inscripció 
 
La inscripció, es realitzarà a l’Institut del Teatre Centre del Vallès, Pl. Didó, 1, Terrassa, del 23 
d’abril al 25 de juny de 2018 -ambdós inclosos-. 
 
Per poder realitzar la inscripció, és necessari tenir 18 anys i algun dels requisits acadèmics 
següents. 
 

Títol de Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats 
Cicle formatiu de grau mig + prova d’accés als cicles formatius de grau superior 
Títol de tècnic/a superior (CFGS) 
Títol de tècnic/a especialista (FP2) 
Qualsevol títol oficial superior  
Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys 

 
No obstant això, podran inscriure’s a l’escola els/les aspirants que no tinguin els requisits 
acadèmics i que acreditin experiència laboral relacionada amb les competències professionals 
d’aquests estudis. La inscripció està condicionada a la valoració individual del seu CV 
professional.   
 
Els/les candidats estrangers/-es hauran d’acreditar formacions reglades de nivell equivalent a 
l’espanyol segons la “Classificació Internacional Normalitzada d’Educació” (CINE) vigent. 
 
Les persones que vulguin inscriure’s a l’ESTAE hauran d’adjuntar a la sol·licitud la documentació 
següent: 
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Imprès d’inscripció (veure annex I) 
Fotocòpia DNI      
Fotocòpia del certificat d’estudis de Batxillerat, CFGS, estudis equivalents o certificat 

de superació de les proves d’accés a CFGS o de la prova d’accés a la universitat 
per a majors de 25 anys. 

Currículum Vitae amb fotografia 
Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si n’és el cas. 
Carta de motivació (breu exposició dels motius pels quals vols fer aquests estudis) 

Màxim 300 paraules. 
 

3.Procés d’admissió  
 
L’objectiu del procés d’admissió, que es durà a terme en el cas que el nombre d’inscrits/-es 
superi al de places ofertades, és establir l’ordre de prelació per determinar els/les candidats/-es 
admesos.  
 
Si el nombre d’inscrits/-es no supera el nombre de places ofertades es consideraran admesos 
tots/-es els/les candidats/-es que compleixin els requisits especificats al punt dos de la present 
convocatòria.  
 

3.1.Fases del procés d’admissió: 
 

El procés d’admissió consta de les fases següents: 
 

Avaluació del currículum formatiu 
Avaluació del currículum professional 
Avaluació de la carta de motivació 
Entrevista personal 

 
Els criteris de valoració per a l’obtenció de l’ordre de prelació dels/les candidats/-es són 
els que s’especifiquen a l’Annex II d’aquesta convocatòria. 
 
En cas d’empat a les puntuacions entre dos o més candidats/-es, la prelació s’establirà en 
el mateix ordre de la data i hora del registre de la inscripció al procés d’admissió. 

 
3.2.Composició de la Comissió d’Admissions per al curs 18/19. 

 
La Comissió d’Admissions constarà d’un President/-a, tres Vocals i un/-a Secretari/-a: 

 
President: Jordi Planas Vandrell 
Vocal: Aleix Soler Castañé 
Vocal: Jordi Massó Soler 
Vocal: Ricard Horta Bernús 
Secretària: Laura Gutiérrez Rodríguez 

 
Suplents: 

 
Oriol Puig Garcia 
Albert Castan Girona 
José A. Muñoz Llergo 

 
Per dur a terme el procés d’admissió han d’assistir-hi un mínim de quatre membres de la 
Comissió d’Admissions. 
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3.3.Publicació de resultats del procés d’admissió  i reclamacions. 
 

Un cop finalitzat el procés d’admissió, l’òrgan de selecció farà pública l’acta amb la relació 
provisional d’admesos/-es al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre, (Plaça Margarida 
Xirgu, s/n de Barcelona), al de la seu del centre del Vallès de l’institut del Teatre (Plaça 
Didó 1, Terrassa) i al web (www.institutdelteatre.cat). 
 
En l‘esmentada acta l’òrgan seleccionador farà pública la llista de candidats/-es que 
havent superat el procés no han resultat admesos/-es. Aquests/-es aspirants formen part 
d’una llista de suplències per cobrir possibles substitucions derivades de qualsevol 
incidència. La llista de suplències es farà atenent a l’ordre de puntuació obtingut pels/per 
les candidats/-es emprant els criteris establerts al document Annex II. 
 
El/la candidat/-a podrà presentar reclamació, per escrit, de la llista provisional d’admesos 
en un termini d’un dia hàbil a partir de l’endemà de la seva publicació.  Aquesta 
reclamació es presentarà  al registre del Centre del Vallès de l’Institut del Teatre (Plaça 
Didó, 1, 08221 Terrassa) en horari de 10h a 14h (dies laborables). 
 
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar 
recurs d’alçada davant la Presidència de la Diputació de Barcelona, en el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
  
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, 
en defensa dels seus interessos. 
 
Per tal de garantir el respecte i la confidencialitat de les dades dels/de les candidats/-es 
en el marc del dret fonamental a l’autodeterminació informativa, resultant de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, el 
número corresponent al registre d’entrada de la sol·licitud presentada en el Registre 
General de l’Institut del Teatre per tal de participar en aquesta selecció, constituirà la 
referència per a cada candidat/-a als efectes de conèixer els resultats.  
3.4.Calendari del procés d’admissió per al curs 18/19: 

 
Dijous dia 5 de juliol del 2018 a les 12 hores es faran públiques les llistes provisionals 
d’admesos/-es. 
 
El/la candidat/-a podrà reclamar per escrit la revisió de la seva valoració fins a les 12 
hores del divendres dia 6 de juliol de 2018. 
 
Les revisions sol·licitades es faran dilluns dia 9 de juliol de 2018 de 10 a 12 hores. 
 
Dimarts dia 10 de juliol de 2018 a les 12 hores es faran públiques les llistes definitives 
d’admesos/-es. 
 

4.Inscripció al curs 
 
Les persones seleccionades hauran de formalitzar la matrícula a la Secretaria Acadèmica de 
l’ESTAE al Centre Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre. 
 
La matrícula es formalitzarà els dies 11, 12 i 13 de juliol del 2018. 
 
El fet de no formalitzar la matrícula en el període indicat comportarà la renúncia a la plaça. 
5.Publicació de la convocatòria 
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Aquesta convocatòria s’exposarà al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre l’endemà de la seva 
publicació. 
 
6.Convocatòria de setembre 

 
En cas que un cop efectuat el procés d’admissió hagin resultat places vacants per al primer curs 
dels estudis “Tècniques de les Arts de l’Espectacle”, podrà iniciar-se un segon procés o 
“convocatòria de setembre” que s’ajustarà a tot allò establert en els punts anteriors i que 
s’efectuarà segons el calendari següent: 

 
6.1.Inscripció 

 
La inscripció es realitzarà a l’Institut del Teatre Centre Territorial del Vallès, Pl. Didó, 1, 
Terrassa, del 10 de juliol al 31 d’agost de 2018 (ambdòs inclosos) a les 12 hores. 

 
6.2.Calendari del procés d’admissió per al curs 18/19 (convocatòria de setembre): 

 
Dimarts dia 4 de setembre del 2018 a les 18 hores es faran públiques les llistes 
provisionals d’admesos/-es. 
 
El/la candidat/-a podrà reclamar per escrit la revisió de la seva valoració fins a les 18 
hores de dimecres dia 5  de setembre de 2018. 
 
Les revisions sol·licitades es faran dijous dia 6 de setembre de 2018 de 10 a 12 hores. 
 
El Divendres dia 7 de setembre de 2018 a les 12 hores es faran públiques les llistes 
definitives d’admesos/-es. 
 
6.3.Inscripció al curs 

 
Les persones seleccionades hauran de formalitzar la matrícula a la Secretaria Acadèmica 
de l’ESTAE al Centre Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre. 
 
La matrícula es formalitzarà el dia 10 de setembre de 2018. 
 
El fet de no formalitzar la matrícula en el període indicat comportarà la renúncia a la plaça. 

 
7. Estudiants estrangers/-es 

 
Els/les estudiants estrangers/-es han de poder acreditar l’admissió al centre amb molta l’antelació 
a efectes de tramitar les sol·licituds d’ajuts en els seus països d’origen i els visats d’estudiant a 
Espanya entre d’altres documentacions. Sovint, les sol·licituds d’admissió a l’escola es 
produeixen amb un o dos anys d’anticipació. En aquests casos, la Comissió d’Admissions podrà -
a efectes de tràmits administratius en el seu país d’origen- certificar l’admissió provisional de 
l’estudiant. L’admissió serà a càrrec de les places reservades per a estrangers/-es del curs 
corresponent. 

 
Segon.-  APROVAR els criteris per a l’avaluació dels/de les preinscrits/-es als estudis de tècniques de les 
arts de l’espectacle que tot seguit es detallen: 
 

“CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ DELS/DE LES PREINSCRITS/-ES ALS ESTUDIS DE 
TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L’ESPECTACLE. 
 
En cas que el nombre de preinscrits/-es per al curs 18/19 superi les places ofertades, l’admissió a 
l’escola es farà atenent a la valoració que efectuarà  la Comissió d’Admissions sobre la idoneïtat 



   
 
  Plaça Margarida Xirgu, s/n 
  08004 Barcelona 
  Tel. 932 273 900 – Fax 932 273 939 
  i.teatre@institutdelteatre.cat 
  www.institutdelteatre.cat 

 

 
 

del/de la candidat/-a en relació al perfil professional del títol. L’avaluació es farà a partir de la 
documentació presentada i del resultat de l‘entrevista personal. 
 
Documentació del candidat per a la inscripció:  
 

• Imprès de preinscripció 
• Fotocòpia DNI      
• Fotocòpia del certificat d’estudis de Batxillerat, CFGS, estudis equivalents o certificat de 

superació de les proves d’accés a CFGS o de la prova d’accés a la universitat per a 
majors de 25 anys. 

• Formulari de declaració de Necessitats Educatives Especials complimentat.** 
• Currículum Vitae amb fotografia 
• Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si n’és el cas. 
• Carta de motivació (breu exposició dels motius pels quals vols fer aquests estudis) 

Màxim 300 paraules. 
 
**La declaració de Necessitats Educatives Especials serà d’utilitat en cas que sigui necessària 
una adaptació curricular que pugui comportar la no obtenció del títol atès que l’alumne/-a no 
aconseguiria totes les competències necessàries.  
 
La Comissió d’Admissions està composada pel Director/-a de l’ESTAE, Coordinadors/-es 
d’especialitat, Coordinador/-a d’estudis de l’UPC  i Secretari/a Acadèmic/-a. 
 
Els criteris i barems per a establir l’ordre de prelació dels/ de les candidats/-es seran: 
 

Avaluació del currículum formatiu: 
 
Només es valoraran les titulacions i cursos dels què s’acrediti certificació i hi consti el nombre 
d’hores. 

Nota mitjana de la formació requisit per a l’accés  
 

Qualificació Punts 

Aprovat 10 

Notable 20 

Excel·lent 30 

 
Formació en l’àmbit de l’espectacle i les arts: 
 
Titulacions i cursos amb certificació oficial i que es puguin relacionar amb les àrees 
següents: 
 
- Cultura de l’espectacle (Història, música, dansa, teatre,...) 
- Tècniques i processos aplicats a l’espectacle 
 

Tipus de formació Punts 

Formació continuada i altres no reglats  1  

Cicle Formatiu FP mig (o equivalent) 10 

Cicle Superior FP (o equivalent) 20 

Altres formacions superiors (grau, llicenciatura,...) 40 
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  Altres formacions tècniques i científiques: 
 
Formació en matèries que formen la base de coneixements científics en què es 
fonamenten les assignatures tècniques dels estudis de Tècniques de les arts de 
l’espectacle (electricitat, mecànica, electrònica, dibuix tècnic...) 
 

Tipus de formació Punts 

Formació continuada i altres no reglats  1  

Cicle Formatiu FP mig (o equivalent) 10 

Cicle Superior FP (o equivalent) 20 

Altres formacions superiors (grau, llicenciatura,...) 40 

 
Altres formacions relacionades: 
Formació en matèries diverses que complementen les del perfil professional del títol  
(Cursos de Gestió, Prevenció de riscos laborals, ofimàtica, TIC...) 

 

Tipus de formació Punts 

Formació continuada i altres no reglats  1  

Cicle Formatiu FP mig (o equivalent) 10 

Cicle Superior FP (o equivalent) 20 

Altres formacions superiors (grau, llicenciatura,...) 40 

 
Altres formacions no relacionades: 
 
Formacions no incloses en els apartats anteriors 

 

Tipus de formació Punts 

Formació continuada i altres no reglats  1  

Cicle Formatiu FP mig (o equivalent) 10 

Cicle Superior FP (o equivalent) 20 

Altres formacions superiors (grau, llicenciatura,...) 40 

 

Idiomes: 

Cursos d’idiomes (altres no cooficials de l’estat) 
 

Nivell Punts 

Bàsic 5  

Intermedi 10  

Superior 20  
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Avaluació del Currículum Professional 
 

Experiència en Arts Escèniques  

 
Es valorarà l’experiència en arts escèniques (teatre, música, dansa, ...) i els 
esdeveniments, tant a l’àmbit  professional com a l’amateur  
 

Activitat Professional punts 

Per mes treballat amb una dedicació de fins a 20 hores /set. 2 

Per mes treballat per contractes de 21 a 35 hores/set. 4 

Per cada programa aportat 6 

 

Activitat Amateur punts 

Per mes treballat amb una dedicació de fins a 20 hores /set. 1 

Per mes treballat per contractes de 21 a 35 hores/set. 2 

Per cada programa aportat 3 

 
Altres experiències i/o activitats professionals, de lleure i voluntariat  

 
Es valorarà la participació assídua a activitats professionals, de lleure i voluntariat  

 

Activitat  punts 

Activitats relacionades amb les arts (excloses les arts escèniques) i el 
patrimoni cultural. 

10 

Activitats de caire social 10 

Activitats esportives 10 

 
 Avaluació de la carta de motivació 
 

Es valoraran els ítems: 
 

Ítem Excel·lent 
(5 Punts) 

Bo 
(4 Punts) 

Insuficient 
(2 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

Pertinència dels 
elements de 
justificació 

Expressen alta 
motivació i 

profund 
coneixement de 

l’entorn de les arts 
escèniques 

Expressen 
motivació i relatiu 
coneixement de 

l’entorn de les arts 
escèniques 

Expressen 
escassa 

motivació i 
relatiu 

coneixement de 
l’entorn de les 

arts escèniques 

No aporten 
informacions 

que justifiquen 
l’interès 

personal. No 
tenen relació 

amb les AAEE 

Organització de les 
idees 

Expressa les 
idees amb evident 

coherència  i 

Expressa les idees 
adequadament 

Expressa les 
idees de 

manera confosa 

Confós, 
mancat de 
lògica 
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lògica  
Exposició 

estructurada 

i poc 
estructurada 

Expressió formal Rica, amb 
incursions a 

l’argot 
professional 

d’AAEE 

Normal. Correcta 
en l’expressió 

Excessiva-ment 
col·loquial 

Inapropiat per 
a l’expressió 

en el context i 
finalitat 

Presentació Molt bona Bona Alguna  errada 
en format o 
estructura 

Format 
inadequat a 
les finalitats 

 

  Entrevista personal 
 
L’entrevista personal s’orientarà a complementar les informacions acadèmiques i 
professionals aportades pel/per la candidat/-a i a relacionar-les en el seu conjunt amb 
les següents competències clau del perfil professional del títol. 
 

Adequació al perfil professional del títol 

 

Ítem 
Excel·lent 
(5 Punts) 

Bo 
(4 Punts) 

Insuficient 
(2 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

Motivació per les 
arts escèniques i 
treball en al àmbit 
artístic i artesà 

Expressa il·lusió i 
coneixement del 

context 
professional de 

les AAEE 

Mostra interès 
però desconeix 

el context 

Mostra 
interès però 

no pensa més 
enllà 

No mostra 
interès. Les AAEE 

no són la seva 
primera opció  

Autonomia/ 
Iniciativa  

Ha desenvolupat i 
liderat activitats o 

projectes en 
l’àmbit creatiu, o 

social o de 
l’emprenedoria 
Demostra tenir 

criteri propi i 
capacitat 

d’autocrítica 
 
 

Demostra tenir 
criteri propi i 

capacitat 
d’autocrítica 

Ha participat en 
projectes  

 

En el seu CV 
no destaca la 
participació o 

impuls de 
projectes 
personals 

Mancança 
manifesta de 

criteri propi. No 
expressa haver 

desenvolupat cap 
projecte personal 

Capacitat de 
treball en equip 

Expressa bon 
equilibri entre 

activitats 
acadèmiques i les 
de participació i 
treball en equip 

del CV 
Ha liderat equips 

Expressa bon 
equilibri entre 

activitats 
acadèmiques i 

les de 
participació i 

treball en equip 

Dificultats en 
justificar  els 

valors de 
l’equip en les 
activitats que 

declara 

No expressa ni 
justifica la 

necessitat de 
treballen equip. 

No justifica 
l’absència d’altres  

activitats en el 
seu CV 

Maduresa  Segur de si Segur de si Insegur. Molt insegur. 
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mateix 
Confiança en la 

seva capacitat de 
superar el 

estudis. Coneix 
les seves 

mancances 

mateix 
Confiança en la 
seva capacitat 
de superar el 

estudis.  

Relaciona 
amb dificultat 

les seves 
mancances 

amb el procés 
formatiu que 
vol enfrontar 

No relaciona 
adequadament 

les seves 
mancances amb 

el procés formatiu 
que vol enfrontar 

 

Gestió de l’estrès 
durant l’entrevista 

Tranquil·litat. 
Domini de sí 

mateix 

No mostra 
especial 

intranquil·litat. 
Senyals 

d’inquietud que 
no interfereixen 
en  l’entrevista 

Senyals 
inequívocs 
d’inquietud 

amb dificultats 
d’autocontrol 

L’excés de 
nerviosisme 
interfereix 

negativament en 
l’entrevista 

 

Comunicació Verbal 

 

Ítem 
Excel·lent 
(5 Punts) 

Bo 
(4 Punts) 

Insuficient 
(2 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

Facilitat 
d’expressió 

Manté el discurs 
i  alimenta el 
diàleg amb 

l’entrevistador 

Manté el discurs Expressió 
vacil·lant 

Pauses no 
justificades  

No invita a 
mantenir el 

diàleg. 
Interrupcions 

Claredat en 
l’articulació 
de les idees  

Expressa les 
idees amb 

evident 
coherència  i 

lògica  

Expressa les 
idees 

adequadament 

Expressa les 
idees de manera 
un tant confosa 

Confós, mancat 
de lògica 

Capacitat de 
síntesi  

Respostes 
clares, concises 

i informatives 

Respostes clares 
i informatives 

Les respostes 
s’estenen per 

altres aspectes 
annexes no 
rellevants 

Les respostes 
divaguen i no es 

corresponen a les 
preguntes 
formulades 

Escolta activa Escolta amb 
atenció i sense 

interrompre. 
Fa signes 

d’haver entès 

Escolta amb 
atenció i sense 

interrompre 
 

Escolta amb 
atenció, interromp 
a l’entrevistador 

No mostra 
atenció a 

l’entrevistador, 
interromp a 

l’entrevistador 

Vocabulari Ric, amb 
incursions a 

l’argot 
professional 

d’AAEE 

Normal Excessivament 
col·loquial 

Inapropiat per a 
l’expressió en el 

context acadèmic 
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Valoració final 
 
Composta per la suma dels punts obtinguts en totes les etapes multiplicats pel factors que 
s’expressen. 
 
Els/les candidats/-es s’ordenaran per l’ordre de prelació resultant i tenint en compte un nombre 
màxim d’alumnes per especialitat. 
 

Concepte ítem % 

Currículum acadèmic Nota mitjana de la formació requisit per a l’accés 30 

Formació en l’àmbit de l’espectacle i les arts 

Altres formacions tècniques i científiques 

Altres formacions relacionades 

Altres formacions no relacionades 

Idiomes 10 

Currículum professional Experiència en Arts Escèniques 15 

Altres experiències i/o activitats professionals, de 
lleure i voluntariat 

5 

Carta de Motivació Carta de Motivació 10 

Entrevista personal Adequació al perfil professional del títol 20 

Comunicació Verbal 10 

 
 
Tercer.- APROVAR la Comissió d’admissió que tindrà la següent composició: 
 

• El/la Director/-a de l’ESTAE o persona en qui delegui en condició de President de la 
Comissió. 

• El/la Cap d’estudis o persona en qui delegui 
• El/la Cap d’Especialitat de maquinària escènica o persona en qui delegui 
• Un/-a representant de la Universitat Politècnica de Catalunya 

 
El/la Secretari/a de la Comissió serà la persona que ocupi el lloc de Secretari/-a Acadèmic/-a de l’ESTAE 
o persona en qui delegui. 

 
Quart.- APROVAR el model de sol·licitud normalitzada per a la inscripció al procés d’admissió a l’Escola 
Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle del curs 2018-2019  i el formulari de declaració de 
Necessitats Educatives Especials que s’adjunta a l’annex I d’aquest dictamen.  
 
Cinquè.- DONAR DIFUSIÓ de la documentació referida als punts anteriors a  la web i al tauler d’anuncis 
de l'Institut del Teatre de la Plaça Margarida Xirgu s/n de Barcelona i de la Plaça didó, 1 de Terrassa. 
 

Sisè.- FACULTAR la Directora General de l’Institut del Teatre per al desplegament dels actes necessaris 

per fer efectius els acords anteriors. 
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ANNEX I AL DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A L’ADMISSIÓ ALS 
ENSENYAMENTS DE TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L’ESPECTACLE DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
PER AL CURS 2018-2019 I ELS CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ DELS/DE LES PREINSCRITS/-ES ALS 
ESTUDIS DE TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L’ESPECTACLE.   
 
Formulari d’inscripció 
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Formulari de declaració de Necesitats Educatives Especials 
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14. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria de les Beques per a la 
formació i el perfeccionament dels/les graduats/-des de l’Institut del Teatre per a 
l’any  2018 (Beques de Perfeccionament). 
 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de la proposta, orientada a aprovar la regulació de la 
concessió d’unes beques. 

 

Fins a l’any 2008 l’Institut del Teatre concedia tres tipus de Premis en l’àmbit de les arts 
escèniques adreçats als/les postgraduats/-des de les escoles superiors de l’Institut del 
Teatre. Aquests premis eren: el Premi a Projectes d’Escenificació, el Premi a Projectes de 
Recerca i el Premi a Estudis de Perfeccionament. 
 
El 22 de gener de 2009, la Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre va emetre un informe 
mitjançant el qual manifestava la conveniència de no convocar, a partir d’aquell mateix any, 
els Premis de Projectes de Recerca, tot justificant que els esmentats premis estaven adreçats 
als graduats/des de les quatre últimes promocions, aspecte que feia que la trajectòria en 
recerca dels/les graduats/des fos, en general, curta i que condicionava la qualitat dels 
projectes presentats. 
 
És per això que la Coordinació Acadèmica ha  proposat no convocar els Premis a Projectes 
de Recerca i acumular la seva dotació econòmica als Premis a Estudis de 
Perfeccionament, si bé per la pròpia naturalesa jurídica de la dotació econòmica, es més 
oportú qualificar-la de “beca” en lloc de “premi”. 
 
Les Beques per a la formació i el perfeccionament dels/les graduats/des de l’Institut del Teatre 
de la present convocatòria tenen una dotació econòmica global de 7.560,00. L'lnstitut del 
Teatre concedirà com a màxim dues beques per un import màxim de 3.780,00 € cadascuna.  

 
La despesa anirà a càrrec dels exercicis següents: 
 

Exercici 
pressupostari 

Import 

2018 5.292,00€ 

2019 2.268,00€ 

 
Les bases regulen els principals aspectes següents: 
- Procediment de presentació de sol·licituds 
- Procediment de concessió 
- Composició de l’òrgan tècnic de valoració 
- Criteris d’avaluació dels projectes 
- Calendari del procés 
- Procediment de justificació 
- Drets i deures dels destinataris 
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La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’article 21 del Reglament General de l'Institut del Teatre preveu la possibilitat d'establir programes 
d'inserció professional amb l'objectiu de facilitar el pas dels postgraduats en les diferents disciplines 
artístiques a la vida professional. Així mateix, els estatuts de l’Institut del Teatre recullen entre les seves 
finalitats, les activitats de formació i promoció en les diverses especialitats de les arts de l’espectacle.  
 
Amb aquest propòsit, fins a l’any 2008 l’Institut del Teatre concedia tres tipus de Premis en l’àmbit de les 
arts escèniques adreçats als/les postgraduats/-des de les escoles superiors de l’Institut del Teatre. 
Aquests premis eren: el Premi a Projectes d’Escenificació, el Premi a Projectes de Recerca i el Premi a 
Estudis de Perfeccionament. 
 
El 22 de gener de 2009, la Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre va emetre un informe mitjançant 
el qual manifestava la conveniència de no convocar, a partir d’aquell mateix any, els Premis de Projectes 
de Recerca justificant que els esmentats premis estaven adreçats als graduats/des de les quatre últimes 
promocions, aspecte que feia que la trajectòria en recerca dels/les graduats/des fos, en general, curta i 
que condicionava la qualitat dels projectes presentats. Aquest fet va quedar de manifest en la 
convocatòria de l’any 2008, declarada deserta, en tant que cap dels tres projectes presentats assolia els 
mínims de qualitat exigits. 
 
És per això que la Coordinació Acadèmica ha  proposat no convocar els Premis a Projectes de Recerca i 
acumular la seva dotació econòmica als Premis a Estudis de Perfeccionament, si bé per la pròpia 
naturalesa jurídica de la dotació econòmica, es més oportú qualificar-la de “beca” en lloc de “premi”. 
 
Atès que les Beques per a la formació i el perfeccionament dels/les graduats/des de l’Institut del Teatre 
tenen una dotació econòmica global de 7.560,00 euros (SET MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS).  
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles 12, 14.2 i 14.3 de l’Ordenança 
General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de 
conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de l’Ordenança, així com a l’article 4 
de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la 
qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta 
convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció 
Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la convocatòria per a l’atorgament de les Beques per a la formació i el 
perfeccionament dels/les graduats/-des de l’Institut del Teatre per a l’any  2018, mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, el text íntegre de la qual és el següent: 
 
“ 

CONVOCATORIA DE LES BEQUES PER A LA FORMACIÓ I EL PERFECCIONAMENT 
DELS/LES GRADUATS/-DES DE L’INSTITUT DEL TEATRE PER A L’ANY 2018 
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1. OBJECTE I NATURALESA DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1.1.L'objecte de la present convocatòria és regular, fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació de les beques per a la formació i el perfeccionament 
dels/les graduats/-des de l'lnstitut del Teatre, en aquesta convocatòria per I'any 2018. 
 
1.2. La concessió d'aquestes beques no genera cap relació laboral, vinculació administrativa o de 
prestació de serveis entre el/la becari/-a i l'lnstitut del Teatre, ni donarà lloc a la seva inclusió en 
cap règim del sistema de seguretat social, ni per compte propi ni per compte d'altri, ni sota cap 
altre concepte. 
 
1.3. Aquestes beques són compatibles amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat 
nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. La suma de les subvencions, ajudes i 
recursos compatibles amb aquestes beques en cap cas no pot superar el cost total del projecte 
becat. 
 
1.4. Qualsevol càrrega o impost que generin les beques seran a càrrec dels/les beneficiaris/-es. 
L'lnstitut del Teatre no assumeix cap responsabilitat per I'actuació del/la beneficiari/a, ni pels danys 
i perjudicis que puguin sobrevenir-li durant el període de realització de l'activitat objecte de l'ajut, ni 
tampoc pels que pugui ocasionar a tercers. 
 
2. FINALITAT 
 
2.1. La finalitat d'aquestes beques és el perfeccionament formatiu dels/les graduats/-des de 
l'lnstitut del Teatre. La beca sufragarà la despesa d'una part dels projectes relacionada amb tots els 
àmbits de les arts escèniques que pretenguin realitzar els/les graduats/es de l'lnstitut del Teatre, 
incloent les despeses de matrícula, manutenció i allotjament en els casos de projectes que tinguin 
lloc fora de Catalunya.  
 
2.2. S'entendrà per projecte estudi detallat d’una acció formativa que es pretén realitzar i el pla 
proposat per realitzar-la. En aquest sentit, les accions formatives proposades no poden haver 
començat amb anterioritat a la data de termini de presentació de sol·licituds. 
 
2.3. Aquestes Beques s'emmarquen dins les accions de l'lnstitut del Teatre per facilitar el 
perfeccionament professional i la inserció laboral dels/les graduats/-des de les seves escoles 
superiors. 
 
3. DOTACIÓ DE LES BEQUES 
 
3.1. L'lnstitut del Teatre concedirà com a màxim dos beques per un import màxim de 3.780,00 € 
cadascuna.  
 
3.2. Per a la convocatòria  2018 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es destinarà 
per a la concessió de les beques regulades en la present convocatòria serà de 7.560,00 € i anirà a 
càrrec de l'aplicació pressupostària 99003/481.01 del pressupost de I'lnstitut del Teatre desglossat 
en els exercicis següents: 

 
Exercici 

pressupostari 
Import 

2018 5.292,00€ 

2019 2.268,00€ 
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3.3. No obstant, el Jurat es reserva la possibilitat de redistribuir els imports unitaris de les Beques o 
augmentar-ne el nombre, sense depassar I'import total fixat per a la convocatòria, atenent als 
criteris de valoració establerts al punt 7.1. d'aquesta convocatòria, a l'interès del projecte presentat, 
a la qualitat de l'ensenyament a desenvolupar, a la institució que l'imparteix, al seu cost econòmic i 
a la seva durada. El Jurat es reserva la possibilitat de declarar alguna i/o totes les Beques 
desertes. 
 
4. DESTINATARIS 
 
4.1. Les beques per a la formació i el perfeccionament estan adreçades als/les graduats/-des de 
les Escoles Superiors de I'lnstitut del Teatre (de I'Escola Superior d'Art Dramàtic i del Conservatori 
Superior de Dansa). 
 
4.2. Pot optar a les beques objecte d'aquesta convocatòria qualsevol persona que ho desitgi i que 
reuneixi, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents: 
 

a) Haver-se graduat a I'lnstitut del Teatre 
b) Haver obtingut el títol superior d'art dramàtic o el títol superior de dansa a partir de l'any 

2014 inclòs. 
 
4.3. No podran optar a participar en la present convocatòria aquells/-es graduats/-des que varen 
participar als Cursos de Postgrau Factoria lT 2004-2005 i 2005-2006, ni els que van rebre un dels 
Premis a Estudis de Perfeccionament de L'lnstitut del Teatre en les convocatòries de 2007, 2008, 
2009, 2010 o 2011, ni els que van obtenir una Beca per a la Formació i el Perfeccionament de 
l'lnstitut del Teatre en les convocatòries de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017. 
 
5. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
 
5.1. Les sol·licituds s'ajustaran al model normalitzat que s’adjunta com annex l a aquesta 
convocatòria. S'hauran de presentar al Registre General de I'lnstitut del Teatre, Plaça Margarida 
Xirgu, s/n, 08004 Barcelona (de dilluns a divendres, en horari de 9:00 a 14:00 h), sens perjudici de 
poder fer-ho també per qualsevol dels altres mitjans previstos a la normativa vigent. El model de 
sol·licitud també estarà disponible a la consergeria de la seu de Barcelona de l'lnstitut del Teatre, al 
Servei de Graduats (planta 1 de l'lnstitut del Teatre) i també es podrà descarregar a la pàgina web 
de I'lnstitut del Teatre: www.institutdelteatre.cat 
 
5.2. El termini de presentació de les sol·licituds i dels projectes serà des del 2 a l’11 de maig de 
2018 ambdós inclosos. 
 
5.3. La sol·licitud anirà acompanyada de: 
 

a) Fotocòpia del DNI o passaport, o document oficial d'identitat corresponent en els supòsits 
de persones estrangeres. 
 

b) Fotocòpia del títol superior d'art dramàtic o del títol superior de dansa o del resguard de 
sol·licitud dels esmentats títols. 
 

c) Acreditació conforme els estudis s'han realitzat a I'lnstitut del Teatre i s'ha obtingut el títol 
a partir del curs 2013-2014 inclòs. 
 

d) Memòria explicativa i detallada de I'activitat formativa que es vol dur a terme, on es faci 
constar (projecte): 
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1. tipus d'activitat formativa. 
2. institució que imparteix els estudis amb argumentació explícita de la importància que 

suposa dur-la a terme en el centre proposat. 
3. relació d'aquests estudis amb la carrera acadèmica i/o professional que el sol·licitant té 

previst desenvolupar. 
4. pla de treball detallat que indiqui el calendari de l'activitat formativa especificant la data 

d'inici i finalització. 
5. relació dels diferents conceptes de despesa del projecte quantificant-los, si s'escau, per 

unitats i el cost de la matrícula així com la relació d'altres ingressos. 
e) Currículum professional i acadèmic del sol·licitant. 

 
5.4 La memòria explicativa de l’activitat formativa s’entregarà de la següent manera:  

a) una còpia en paper sense enquadernar i en fons blanc per facilitar la lectura del 
document 

b)  una còpia en format pdf amb les següents característiques: 
1. en suport CD o USB  
2. etiquetat amb el nom del/la sol·licitant i el títol del projecte presentat 
3. el document electrònic no podrà pesar més de 8MB.  

En cas de discrepància entre la còpia en paper i la còpia en pdf prevaldrà la còpia en paper. 
 
5.5. La documentació acreditativa dels requisits i altres documents aportats juntament amb la 
sol·licitud, haurà d'estar en algunes de les llengües oficials reconegudes a Catalunya (català i/o 
espanyol). Qualsevol documentació presentada en un altre idioma haurà d'anar acompanyada de 
la corresponent traducció jurada oficial la qual donarà fe pública del contingut i de la fidelitat de la 
traducció. 
 
5.6. El/la sol·licitant podrà presentar com a màxim un únic projecte de formació. 
 
5.7. La presentació de la sol·licitud comportarà l'acceptació d'aquesta convocatòria, així com la 
prestació del consentiment per publicar els noms i cognoms en cas d'haver estat objecte de 
selecció com a becari o becària. 
 
5.8. L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds en els termes i formes 
que es detallen en aquest convocatòria suposa la no admissió de la sol·licitud. 
 
6. RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ 
PRESENTADA 
 
Quan la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, l'lnstitut del Teatre requerirà al/la 
peticionari/la, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la comunicació, 
procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa 
s'entendrà que la persona sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE BEQUES 
 
El procediment de concessió de beques regulat a la present convocatòria serà el de concurrència 
competitiva. 
 
8. ÒRGAN TÈCNIC DE VALORACIÓ (EL JURAT) 
 
El Jurat examinarà i avaluarà conjuntament les sol·licituds rebudes dins el termini establert. 
Realitzarà l'estudi i avaluació dels projectes i elevarà en un sol acte una proposta de resolució a la 
Direcció General de l'lnstitut del Teatre per tal de concedir les beques. La resolució ha de ser 
motivada en aplicació dels criteris de valoració que preveu aquesta convocatòria. 
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El jurat de les Beques per a la Formació i el Perfeccionament de I'lnstitut del Teatre 2018 estarà 
format pels següents membres: 
- El/la director/a general de I'lnstitut del Teatre o persona que el/la substitueixi  
- El/La directora/a de I'ESAD o persona que el/la substitueixi  
- El/La directora/a del CSD o persona que el/la substitueixi  
- El/la coordinador/a acadèmic o persona que el/la substitueixi  
- El/la Secretari/a Acadèmica General o persona que el/la substitueixi 
- Un/a tècnic/a del servei de graduats de I'lnstitut del Teatre, que actuarà com a secretari/a del 
Jurat, amb veu i sense vot. 
 
La designació de les persones que formaran part d'aquest Jurat es publicarà al tauler d'anuncis de 
l'lnstitut del Teatre, mitjançant resolució de la Presidència de l'Organisme. 
 
El Jurat no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la majoria absoluta dels seus 
membres. 
 
L'abstenció i recusació dels membres de la comissió s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
El Jurat resoldrà qualsevol dubte sobre la interpretació de la present convocatòria. 
 
9. CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
9.1. Tots els projectes de formació es valoraran d'acord amb els criteris següents: 
 
1) L'interès artístic i pedagògic dels estudis. 
2) La qualitat de la institució on s'imparteixen els estudis sol·licitats. 
3) El programa i contingut dels estudis sol·licitats. 
4) L'adquisició de coneixements inèdits al país i la seva possible transferència al context cultural. 
5) L'historial acadèmic del/la graduat/da. 
6) L'adequació dels estudis en la trajectòria professional i/o acadèmica del/la sol·licitant. 
 
La puntuació màxima a atorgar per cadascun dels criteris és: 
 
1) L'interès artístic i pedagògic dels estudis, el seu programa i contingut: 3 punts 
2) La qualitat de la institució on s'imparteixen els estudis sol·licitats: 2 punts 
3) L'adquisició de coneixements inèdits al país i la seva possible transferència al context cultural: 1 
punt 
4) L'historial acadèmic del/la graduat/-da: 3 punts 
5) L'adequació dels estudis a la trajectòria professional i/o acadèmica del/la sol·licitant: 1 punt 
 
Per optar a les beques les sol·licituds han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en conjunt 
dels criteris abans esmentats. 
 
9.2. El Jurat pot sol·licitar, per escrit o mitjançant entrevista personal, informació complementària, 
dades i acreditacions que consideri necessàries en relació amb el projecte presentat i amb la 
trajectòria del/la sol·licitant. 
 
10. CONCESSIÓ DE LES BEQUES 
 
10.1. La concessió de les beques serà aprovada mitjançant resolució de la Presidència de l'lnstitut 
del Teatre. La resolució dels beques tindrà lloc en un termini que no excedirà dels tres mesos des 
de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
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10.2. La resolució dels beques es notificarà a les persones interessades. Es farà difusió pública 
dels resultats al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'lnstitut del Teatre: www.institututdelteatrecat. 
 
10.3. L'atorgament d'aquestes quantitats serà la següent: 
 
a) quan es tracti d'un tipus de formació que demandi l'acceptació del/la candidat/-ta per part de la 
institució que ofereix l'activitat, com a requisit previ a la seva matriculació:  

- un primer 70% de l’import de la Beca en el moment en què acrediti l'admissió al curs 
- la tramitació del 30% restant s'iniciarà amb la presentació de la memòria previst en el 
punt 14 i un cop acreditada la realització de I'activitat compromesa amb la presentació de la 
titulació obtinguda. 

 
b) quan es tracti de formació que no estableixi una selecció prèvia d'admissió: 

- un primer 70% del import un mes abans de la formalització de la matrícula. El beneficiari 
de la Beca es compromet a acreditar el pagament de la matrícula. 
- la tramitació del 30% restant s'iniciarà amb la presentació de la memòria previst en el 
punt 14 i un cop acreditada la realització de l'activitat compromesa amb la presentació de la 
titulació obtinguda. 

 
10.4. La concessió de la beca a un/a graduat/da I'exclou de la possibilitat de presentar-se a futures 
convocatòries d'aquestes Beques. 
 
 
11. CALENDARI D'EXECUCIÓ 
 
11.1. Els projectes de formació es realitzaran com a màxim abans del mes de novembre de 2019. 
 
11.2. La durada de la beca no podrà ser objecte de pròrroga. 
 
12. DRETS I OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
 
12.1. Mantenir la integritat del projecte presentat. Qualsevol altre canvi en el projecte o en el 
calendari presentat haurà de ser notificat prèviament per escrit al Jurat i  haurà d’acceptar-lo i 
valorar-lo d’acord amb els criteris establerts al punt 9. La permanencia com a beneficiari/-a 
dependrà del manteniment de la puntuació atorgada inicialment. 
 
12.2. Fer constar en qualsevol publicitat, informació o publicació referida a I'activitat objecte de 
l'ajut, la frase: Projecte realitzat gràcies a les Beques de Formació i Perfeccionament de I'lnstitut 
del Teatre. L'lnstitut pot efectuar un control previ del compliment d'aquesta obligació. 
 
12.3. Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte a l'activitat per a 
la qual es concedeix l'ajut. 
 
12.3. Complir amb les obligacions de justificació, tal com es desenvolupen en el punt 14 d'aquest 
convocatòria. 
 
12.4 Notificar a l'lnstitut del Teatre els ajuts, ingressos o recursos obtinguts o demanats a d'altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la 
presentació de la sol·licitud. 
 
12.5. Els becaris tindran dret al seguiment personalitzat de la seva tasca, i a percebre la dotació 
econòmica establerta. 
 
12.6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar 
el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en particular, s’obliga a: 
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- Facilitar a l’Institut del Teatre la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol d’altra 
que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 
- Comunicar a l’Institut del Teatre les possibles situacions de conflicte d’interessos o 
d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la 
present beca i puguin posar en risc l’interès públic. 
- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el Codi 
Penal vigent en cada moment. 

 
13. TUTORIES 
 
La coordinació acadèmica nomenarà tutors per a cadascun dels projectes, que en realitzaran el 
seguiment, i que alhora, seran els representants del Jurat per resoldre les incidències que puguin 
sorgir en l'execució del projecte. 
 
14. JUSTIFICACIÓ 
 
14.1. La justificació de les beques serà presentada pels/les beneficiaris/-es i abastarà 
exclusivament l'import del projecte. Tanmateix els/les beneficiaris/-es hauran d'indicar el cost total 
del projecte becat. 
 
14.2. La justificació estarà conformada per: 
 
a) La justificació de la realització de l'activitat que s'acreditarà de la següent forma: 
 

- Al/la tutor/-a assignat/-da: una memòria justificativa de I'activitat desenvolupada en què 
consti la tipologia del treball formatiu, la metodologia emprada pel professorat i I'experiència 
pedagògica, a més de I'explicació dels resultats obtinguts. 
- al servei de graduats: fotocòpia compulsada del certificat o altre document emès per 
l'organisme on es porti a terme l'activitat formativa acreditatiu de l'assistència i aprofitament 
de l'activitat formativa. 

 
b) La justificació del cost de l'activitat o memòria econòmica, que haurà de contenir: 
 
 b.1) relació classificada de despeses de I'activitat, amb identificació del creditor, concepte, data 
d'emissió, data de pagament i percentatge d'imputació de la despesa a la Beca atorgada. 
 
 b. 2) detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat I'activitat premiada, amb indicació 
de I'import i la seva procedència. 
 
c) els justificants de despesa que consistiran en factures o documents de valor probatori equivalent 
en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa (art.72.2 RLGS). 
 
 c.1) les despeses justificades hauran d'estar efectivament pagades, hauran d'adequar-se a 
l'activitat, seran despeses elegibles i s'hauran executat en l'àmbit temporal que fixen la 
convocatòria. Es consideraran elegibles totes les despeses necessàries per a realitzar l’activitat 
becada, incloses, en el cas que comporti canvi de domicili, els trasllats, viatges, desplaçaments, 
dietes i allotjament.  
 

En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 
  

• L'IVA quan el/la beneficiari/a pugui repercutir-lo, així com els impostos personals sobre 
la renda.  
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• Despeses de gestoria o administració.  
 
En el supòsit d'adquisició de bens inventariables (equipament informàtic, etc.) només es podrà 
imputar la part proporcional a l'amortització d'aquest bé.  

 
 c.2) les despeses efectuades hauran de ser justificades amb factures originals. S'acceptaran 
tiquets de caixa originals només en el cas que I'import de la despesa no superi els 60,10€ 
 
 c.3) les factures hauran de reunir els següents requisits: 
 
  c.3.1. contingut de la factura: dades que ineludiblement haurà de   
 contenir tota factura: 
 

- Número de factura. 
- Data d'expedició. 
- Nom i cognoms, raó o denominació social completa de qui expedeix la factura. 
- Nom i cognoms, raó o denominació social completa del/la destinatari/a, què 

haurà de tractar-se del/la beneficiari/a de la Beca. 
- Número d'identificació fiscal. 
- Descripció de les operacions i el seu import. 
- Tipus impositiu aplicat/s a les operacions. 
- Quota tributària que, en el seu cas, es repercuteixi, que haurà de consignar-se 

per separat. 
- Data de realització de les operacions objecte de facturació. 

 
c.3.2. No tindran la consideració de document justificatiu de despesa les factures "pro 
forma" o provisionals. 

 
 c.4) Els tiquets de caixa hauran de reunir els següents requisits: 
 

- Data de la compra. 
- ldentificació del proveïdor: raó social i ClF, o nom particular i NlF, adreça i telèfon. 
- Concepte de la despesa 
- lmport, especificant "lVA inclòs". 
- Que hi figuri el text: PAGAT/COBRAT. 
- Número, i en el seu cas, sèrie. 

 
d) Documents oficials acreditatius d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 
 
14.3. Aquesta documentació es presentarà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la 
finalització del projecte i en cap cas podrà tenir lloc més tard del 30 de novembre de 2019. La seva 
presentació i valoració positiva, condicionarà l'efectivitat del darrer pagament, tal com estableix el 
punt 10.3. 
 
14.4. En cas de no justificar, o no fer-ho correctament, es reduirà I'import de la Beca concedida en 
el percentatge dels justificants no presentats o no acceptats. 
 
15. AVALUACIÓ, REVOCACIÓ O RENÚNCIA A LES BEQUES 
 
15.1.La coordinació acadèmica i el tutor assignat efectuaran I'avaluació de cadascun dels 
projectes. 
 
15.2. Es podrà revocar totalment o parcialment l'ajut, amb I'obligació de retornar els imports rebuts, 
si escau, en els supòsits següents: 
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a) Manca d'assoliment en l'execució del projecte 
b) lncompliment de les obliqacions previstes en aquesta convocatòria  
c) lncompliment de la finalitat per a la qual es van concedir les Beques o del pla de treball 

presentat 
d) La no acceptació per part del Jurat dels canvis esmentats a la clàusula 12.1.  
e) Qualsevol altra causa que repercuteixi negativament en l'activitat o en la imatge de 

l'lnstitut del Teatre 
 
15.3. La revocació de la beca haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que va aprovar-ne la 
concessió, previ informe motivat del/la tutor/-a del seguiment cada projecte. 
 
15.4. En cas de renúncia del/la  becari o becària aquesta haurà de ser acceptada pel mateix òrgan 
que va aprovar-ne la concessió, donant compte al Jurat. 
 
16. DISPOSICIONS SUPLETÒRIES 
 
En tot el no previst en aquesta convocatòria, serà d'aplicació supletòria el que disposa el capítol I 
del Títol lll del Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per 
decret 179/1995, de 13 de juny, així com l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 2017 i publicada al BOPB 9 de maig de 2017. 

 
ANNEX I 

 
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LES BEQUES DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DE 

L’INSTITUT DEL TEATRE 2018 
 

Nota: Cal emplenar aquest imprès a màquina o amb lletra d’impremta 
 

I. Dades de la convocatòria:  

 
Denominació de la 
convocatòria:  

BEQUES DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2018 
 

  
 
II. Dades del/la sol·licitant: 

 
Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi Postal  

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de llicenciatura  Especialitat  

 
 
III. Estudis sol·licitats: 

 
Nom dels estudis:   
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Institució que els 
imparteix: 
 

 

Breu descripció dels 
estudis: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Calendari previst: 
 
 

 

 
Pressupost desglossat per ingressos i despeses del projecte (es poden adjuntar com annex els 
documents que justifiquin aquest pressupost)  
 
CONCEPTE EUROS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
TOTAL  

 
4. Altres ajuts sol.licitats per a aquest projecte. En cas de no haver-ne sol·licitat, especificar-

hi: “cap”.  

 
Entitat a la què s’ha sol.licitat l’ajut Import sol·licitat Estat (concedit/en espera) 
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IV. Altres observacions: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentació que s’adjunta: 
 
❏ Fotocòpia del títol o del resguard de sol·licitud de títol acadèmic 
❏ Fotocòpia DNI 
❏ Currículum Vitae 
❏ Memòria explicativa 
 
 
V. Declaració: 

El/la sotasignat/da SOL.LICITA participar als Premis d’Estudis de Perfeccionament de l’Institut del Teatre 
2018, assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar de la seva realització, i DECLARA: 
- Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten corresponen a la 

realitat. 

- Que en cas que el seu projecte sigui premiat, es compromet a complir les condicions previstes a la 
convocatòria 

 
Localitat i data 
 
Signatura del/la sol·licitant 
 
 
 
 
SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ, DIRECTORA GENERAL 
INSTITUT DEL TEATRE 
Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
 
 
 
Informació sobre protecció de dades de caràcter personal: 
 

Responsable del 
tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 
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Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a consultes, queixes, 
exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades de caràcter 
personal: dpd@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 

Control i gestió de la convocatòria de beques, ajuts i premis extraordinaris a alumnes i 
graduats/des de l’Institut del Teatre 

Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment 
administratiu, de subvencions i d’arxiu històric. 

Legitimació del 
tractament 

Consentiment de l’interessat.  
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de sol·licitar l’admissió 
a les beques, ajuts i premis extraordinaris convocats per l’Institut del Teatre. 

Destinataris de 
cessions o 
transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei i en els possibles convenis 
signats amb altres entitats per a cada convocatòria. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades. 

Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves 
dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp  
O presencialment a les oficines del Registre: https://www.diba.cat/web/registre/ 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat 
tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular 
en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la 
suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el 
concerneixen infringeix el RGPD.  
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa l’apartat 4.1 de la 
Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (publicada 
en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text íntegre del qual és el següent: 
 

“Extracte de l’Acord de 14 de març de 2018 de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, 
pel qual es convoquen les beques per a l’any 2018 per a la formació i el perfeccionament 
dels/les graduats/-des de l’Institut del Teatre.  
BDNS (Identif.): 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es 
pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
beques per a la formació i el perfeccionament es pot trobar al web, la intranet i al tauler d’anuncis 
de l’Institut del Teatre.  
 
Primer. Beneficiaris/-es: 
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1.1. Les beques per a la formació i el perfeccionament estan adreçades als/les graduats/-des de 
les Escoles Superiors de I'lnstitut del Teatre (de I'Escola Superior d'Art Dramàtic i del 
Conservatori Superior de Dansa). 
 
1.2. Pot optar a les beques objecte d'aquesta convocatòria qualsevol persona que ho desitgi i 
que reuneixi, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els requisits 
següents: 
 

a) Haver-se graduat a I'lnstitut del Teatre 
b) Haver obtingut el títol superior d'art dramàtic o el títol superior de dansa a partir de l'any 

2014 inclòs. 
 
1.3. No podran optar a participar en la present convocatòria aquells/-es graduats/-des que varen 
participar als Cursos de Postgrau Factoria lT 2004-2005 i 2005-2006, ni els que van rebre un dels 
Premis a Estudis de Perfeccionament de L'lnstitut del Teatre en les convocatòries de 2007, 2008, 
2009, 2010 o 2011, ni els que van obtenir una Beca per a la Formació i el Perfeccionament de 
l'lnstitut del Teatre en les convocatòries de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017. 
 
Segon. Objecte. 
 
2.1. La finalitat d'aquestes beques és el perfeccionament formatiu dels/les graduats/-des de 
l'lnstitut del Teatre. La beca sufragarà la despesa d'una part dels projectes relacionada amb tots 
els àmbits de les arts escèniques que pretenguin realitzar els/les graduats/es de l'lnstitut del 
Teatre, incloent les despeses de matrícula, manutenció i allotjament en els casos de projectes 
que tinguin lloc fora de Catalunya.  
 
2.2. S'entendrà per projecte, I'estudi detallat d’una acció formativa que es pretén realitzar i el pla 
proposat per realitzar-la. En aquest sentit, les accions formatives proposades no poden haver 
començat amb anterioritat a la data de termini de presentació de sol·licituds. 
 
2.3. Aquestes Beques s'emmarquen dins les accions de l'lnstitut del Teatre per facilitar el 
perfeccionament professional i la inserció laboral dels/les graduats/des de les seves escoles 
superiors. 
 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 15 de gener de 2009). 
 
Quart. Quantia. 
 
4.1. L'lnstitut del Teatre concedirà com a màxim dos beques per un import màxim de 3.780,00 € 
cadascuna.  
 

4.2. Per a la convocatòria 2018 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es destinarà 
per a la concessió de les beques regulades en la present convocatòria serà de 7.560,00 € i anirà a 
càrrec de l'aplicació pressupostària 99003/481.01 del pressupost de I'lnstitut del Teatre desglossat 
en els exercicis següents: 

 
Exercici 

pressupostari 
Import 

2018 5.292,00€ 

2019 2.268,00€ 
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4.3. No obstant, el Jurat es reserva la possibilitat de redistribuir els imports unitaris de les Beques 
o augmentar-ne el nombre, sense depassar I'import total fixat per a la convocatòria, atenent als 
criteris de valoració establerts al punt 7.1. d'aquesta convocatòria, a l'interès del projecte 
presentat, a la qualitat de l'ensenyament a desenvolupar, a la institució que l'imparteix, al seu 
cost econòmic i a la seva durada. El Jurat es reserva la possibilitat de declarar alguna i/o totes 
les Beques desertes. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds serà des del 2 a l’11 de maig de 2018, ambdós 
inclosos.” 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana que s’adjunten com 
Annexes 1 i 2 respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre 
de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies 
preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import màxim de SET MIL 
CINC-CENTS SEIXANTA EUROS (7.560,00€) a càrrec de l’aplicació pressupostària 481.01 / 99003 
desglossat en els exercicis següents: 

 

Exercici 

pressupostari 

Import 

2018 5.292,00€ 

2019 2.268,00€ 

 
Cinquè.- ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds serà des del 2 a l’11 de maig de 
2018, ambdós inclosos. 
 
Sisè.- FACULTAR la Presidència de l’Institut del Teatre per al desplegament dels actes previstos a 
l’esmentada convocatòria, així com per als actes necessaris per fer efectius els acords indicats. 
 
Setè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
 
 
ANNEX 1 al Dictamen de Junta de Govern, proposat el 5 de març de 2018, referit a la convocatòria 
de les beques per a la formació i el perfeccionament dels/les graduats/-des de l’Institut del Teatre 
per a l’any 2018 (Beques de perfeccionament) 
 
CONVOCATORIA DE LAS BECAS PARA LA FORMACIÓN Y EL PERFECCIONAMIENTO DE 
LOS/LAS GRADUADOS/-AS DEL INSTITUTO DEL TEATRO PARA EL AÑO 2018 
 
1. OBJETO Y NATURALEZA DE LA CONVOCATORIA 
 
1.1. El objeto de la presente convocatoria es regular, fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, 
tramitación, concesión, pago y justificación de las becas para la formación y el perfeccionamiento de 
los/las graduados/-as del Instituto del Teatro, en esta convocatoria para el año 2018. 
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1.2. La concesión de estas becas no genera relación laboral, vinculación administrativa o de prestación de 
servicios entre el becario/-a y el Instituto del Teatro, ni dará lugar a su inclusión en ningún régimen del 
sistema de seguridad social, ni por cuenta propia ni por cuenta ajena, ni bajo ningún otro concepto. 
 
1.3. Estas becas son compatibles con la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o ente público o privado nacional, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales. La suma de las subvenciones, ayudas y recursos 
compatibles con estas becas en ningún caso puede superar el coste total del proyecto becado. 
 
1.4. Cualquier carga o impuesto que generen las becas serán a cargo de los beneficiarios. El Instituto del 
Teatro no asume ninguna responsabilidad por la actuación del/-la beneficiario/-a, ni por los daños y 
perjuicios que puedan sobrevenirle durante el periodo de realización de la actividad objeto de la ayuda, ni 
tampoco por los que pueda ocasionar a terceros. 
 
2. FINALIDAD 
 
2.1. La finalidad de estas becas es el perfeccionamiento formativo de los/las graduados/-as del Instituto 
del Teatro. La beca sufragará el gasto de una parte de los proyectos relacionada con todos los ámbitos de 
las artes escénicas que pretendan realizar los/las graduados/-as del Instituto del Teatro, incluyendo los 
gastos de matrícula, manutención y alojamiento en los casos de proyectos que tengan lugar fuera de 
Cataluña. 
 
2.2. Se entenderá por proyecto, el estudio detallado de una acción formativa que se pretende realizar y el 
plan propuesto para realizarla. En este sentido, las acciones formativas propuestas no pueden haber 
comenzado con anterioridad a la fecha de plazo de presentación de solicitudes. 
 
2.3. Estas Becas enmarcan dentro de las acciones del Instituto del Teatro para facilitar el 
perfeccionamiento profesional y la inserción laboral de los/las graduados/-as de sus escuelas superiores. 
 
3. DOTACIÓN DE LAS BECAS 
 
3.1. El Instituto del Teatro concederá como máximo dos becas por un importe máximo de  3.780,00 € 
cada una. 
 
3.2. Para la convocatoria 2018 (convocatoria única), el presupuesto total máximo que se destinará para la 
concesión de las becas reguladas en la presente convocatoria será de 7.560,00 €  y correrá a cargo de la 
aplicación presupuestaria 99003 / 481.01 del presupuesto de lnstituto del Teatro desglosado en los 
ejercicios siguientes: 
 

Ejercicio 

presupuestario 

Importe 

2018 5.292,00€ 

2019 2.268,00€ 
 
3.3. No obstante, el Jurado se reserva la posibilidad de redistribuir los importes unitarios de las Becas o 
aumentar el número, sin rebasar el importe total fijado para la convocatoria, atendiendo a los criterios de 
valoración establecidos en el punto 7.1 de esta convocatoria, en el interés del proyecto presentado, a la 
calidad de la enseñanza a desarrollar, a la institución que lo imparte, a su coste económico y en su 
duración. El Jurado se reserva la posibilidad de declarar alguna y / o todas las Becas desiertas. 
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4. DESTINATARIOS/-AS 
 
4.1. Las becas para la formación y el perfeccionamiento están dirigidas a los/las graduados/-as de las 
Escuelas Superiores de lnstituto del Teatro (de la Escuela Superior de Arte Dramático y del Conservatorio 
Superior de Danza). 
 
4.2. Puede optar a las becas objeto de esta convocatoria cualquier persona que lo desee y que reúna, en 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos: 

a) Haberse graduado a lnstituto del Teatro 
b) Haber obtenido el título superior de arte dramático o el título superior de danza a partir del año 

2014 incluido. 
4.3. No podrán optar a participar en la presente convocatoria aquellos/las graduados/-as que participaron 
en los Cursos de Postgrado Factoría lT 2004-2005 y 2005-2006, ni los que recibieron uno de los Premios 
a Estudios de Perfeccionamiento de El Instituto del Teatro en las convocatorias de 2007, 2008, 2009, 
2010 o 2011, ni los que obtuvieron una Beca para la Formación y el Perfeccionamiento del Instituto del 
Teatro en las convocatorias de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
 
5. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 
5.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo normalizado que se adjunta como anexo del a esta 
convocatoria. Se deberán presentar en el Registro General de lnstituto del Teatro, Plaza Margarita Xirgu, 
s / n, 08004 Barcelona (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 h), sin perjuicio de poder hacerlo lo 
también por cualquiera de los otros medios previstos en la normativa vigente.  El modelo de solicitud 
también estará disponible en la conserjería de la sede de Barcelona del Instituto del Teatro, en el Servicio 
de Graduados (planta 1 del Instituto del Teatro) y también se podrá descargar en la página web deI 
Instituto del Teatro: www.institutdelteatre.cat 
 
El plazo de presentación de las solicitudes y los proyectos será desde el 2 al 11 de mayo de 2018, ambos 
incluidos. 
 

5.3. La solicitud irá acompañada de: 
 
a) Fotocopia del DNI o pasaporte, o documento oficial de identidad correspondiente en los supuestos 
de personas extranjeras. 
b) Fotocopia del título superior de arte dramático o del título superior de danza o del resguardo de 
solicitud de los mencionados títulos. 
c) Acreditación de que los estudios se han realizado en lnstituto del Teatro y se ha obtenido el título 
desde el año 2014 incluido. 
d) Memoria explicativa y detallada de la actividad formativa que se quiere llevar a cabo, donde se 
haga constar (proyecto): 

 
1) tipo de actividad formativa. 
 
2) institución que imparte los estudios con argumentación explícita de la importancia que supone 
llevarla a cabo en el centro propuesto. 
 
3) relación de estos estudios con la carrera académica y / o profesional que el solicitante tiene 
previsto desarrollar. 
 
4) plan de trabajo detallado que indique el calendario de la actividad formativa especificando la 
fecha de inicio y finalización. 
 
5) relación de los diferentes conceptos de gasto del proyecto cuantificando, en su caso, por 
unidades y el coste de la matrícula así como la relación de otros ingresos. 
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e) Currículum profesional y académico del solicitante. 
 
5.4 La memoria explicativa de la actividad formativa se entregará de la siguiente manera: 

a) una copia en papel sin encuadernar y en fondo blanco para facilitar la lectura del documento 
 
b) una copia en formato pdf con las siguientes características: 

1) en soporte CD o USB  
2) etiquetado con el nombre del solicitante y el título del proyecto presentado  
3) el documento electrónico no podrá pesar más de 8MB. 

 
En caso de discrepancia entre la copia en papel y la copia en pdf prevalecerá la copia en papel. 
 
5.5. La documentación acreditativa de los requisitos y otros documentos aportados junto con la solicitud, 
deberá estar en algunas de las lenguas oficiales reconocidas en Cataluña (catalán y / o español). 
Cualquier documentación presentada en otro idioma deberá ir acompañada de la correspondiente 
traducción jurada oficial la que dará fe pública del contenido y de la fidelidad de la traducción. 
 
5.6. El/la solicitante podrá presentar como máximo un único proyecto de formación. 
 
5.7. La presentación de la solicitud comportará la aceptación de esta convocatoria, así como la prestación 
del consentimiento para publicar los nombres y apellidos en caso de haber sido objeto de selección como 
becario/-a. 
 
5.8. El incumplimiento de los requisitos o del plazo de presentación de solicitudes en los términos y 
formas que se detallan en esta convocatoria supone la no admisión de la solicitud. 
 
6. RECTIFICACIÓN DE DEFECTOS U OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA 
 
Cuando la documentación presentada sea incorrecta o incompleta, el Instituto del Teatro requerirá al / la 
peticionario / la, para que en el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la comunicación, 
proceda a su rectificación o en las enmiendas necesarias, con la indicación de que si no lo hace se 
entenderá que la persona solicitante desiste de su solicitud. 
 
7. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE BECAS 
 
El procedimiento de concesión de becas regulado en la presente convocatoria será el de concurrencia 
competitiva. 
 
8. ÓRGANO TÉCNICO DE VALORACIÓN (DEL JURADO) 
 
El Jurado examinar y evaluará conjuntamente las solicitudes recibidas dentro del plazo establecido. 
Realizará el estudio y evaluación de los proyectos y elevará en un solo acto una propuesta de resolución 
a la Dirección General del Instituto del Teatro para conceder las becas. La resolución debe ser motivada 
en aplicación de los criterios de valoración previstos en esta convocatoria. 
 
El jurado de las Becas para la Formación y el Perfeccionamiento de lnstituto del Teatro 2017 estará 
formado por los siguientes miembros: 
 
- El / la director / a general de lnstituto del Teatro o persona que lo/la sustituya 
- El / la directora / a de I'ESAD o persona que lo/la sustituya 
- El / la directora / a del CSD o persona que lo/la sustituya 
- El / la coordinador / a académico o persona que lo/la sustituya 
- El / la Secretario / a Académica General o persona que lo/la substituya.  
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- Un / a técnico / a del servicio de graduados de lnstituto del Teatro, que actuará como secretario / a del 
Jurado, con voz y sin voto. 
 
La designación de las personas que formarán parte de este Jurado se publicará en el tablón de anuncios 
del Instituto del Teatro, mediante resolución de la Presidencia del Organismo. 
 
El Jurado no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros. 
 
La abstención y recusación de los miembros de la comisión se ajustará a lo previsto en los artículos 23 y 
24 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 
 
El Jurado resolverá cualquier duda sobre la interpretación de la presente convocatoria. 
 
9. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
9.1. Todos los proyectos de formación se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: 
1) El interés artístico y pedagógico de los estudios. 
2) La calidad de la institución donde se imparten los estudios solicitados. 
3) El programa y contenido de los estudios solicitados. 
4) La adquisición de conocimientos inéditos en el país y su posible transferencia al contexto cultural. 
5) El historial académico del graduado. 
6) La adecuación de los estudios en la trayectoria profesional y / o académica del solicitante. 
 
La puntuación máxima a otorgar por cada uno de los criterios es: 
 
1) El interés artístico y pedagógico de los estudios, su programa y contenido: 3 puntos 
2) La calidad de la institución donde se imparten los estudios solicitados: 2 puntos 
3) La adquisición de conocimientos inéditos en el país y su posible transferencia al contexto cultural: 1 
punto 
4) El historial académico del graduado: 3 puntos 
5) La adecuación de los estudios a la trayectoria profesional y / o académica del Solicitante: 1 punto 
 
Para optar a las becas las solicitudes deberán obtener una puntuación mínima de 5 puntos en el 
conjunto de los criterios antes mencionados. 
 
9.2. El Jurado puede solicitar, por escrito o mediante entrevista personal, información complementaria, 
datos y acreditaciones que considere necesarias en relación con el proyecto presentado y con la 
trayectoria del solicitante. 
 
10. CONCESIÓN DE LAS BECAS 
 
10.1. La concesión de las becas será aprobada mediante resolución de la Presidencia del Instituto del 
Teatro. La resolución de los becas tendrá lugar en un plazo que no excederá los tres meses desde la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
 
10.2. La resolución de los becas se notificará a las personas interesadas. Se hará difusión pública de los 
resultados en el tablón de anuncios y en la página web del Instituto del Teatro: www.institututdelteatrecat. 
 
10.3. El otorgamiento de estas cantidades será la siguiente: 
 
a) cuando se trate de un tipo de formación que demande la aceptación del candidato por parte de la 
institución que ofrece la actividad, como requisito previo a su matriculación: 
- Un primer 70% del importe de la Beca en el momento en que acredite la admisión al 

curso 
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- La tramitación del 30% restante se iniciará con la presentación de la memoria 
prevista en la cláusula 14 y una vez acreditada la realización de la actividad comprometida con la 
presentación de la titulación obtenida. 

 
b) cuando se trate de formación que no establezca una selección previa de admisión: 
 
- Un primer 70% del importe un mes antes de la formalización de la matrícula. El 

beneficiario de la Beca se compromete a acreditar el pago de la matrícula. 
- La tramitación del 30% restante se iniciará con la presentación de la memoria 

prevista en la cláusula 14 y una vez acreditada la realización de la actividad comprometida con la 
presentación de la titulación obtenida. 

 
10.4. La concesión de la beca a un/-a graduado/-a le excluye de la posibilidad de presentarse a futuras 
convocatorias de estas becas. 
 
11. CALENDARIO DE EJECUCIÓN 
 
11.1. Los proyectos de formación se realizarán como máximo antes del mes de noviembre de 2019. 
 
11.2. La duración de la beca no podrá ser objeto de prórroga. 
 
12. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
 
12.1. Mantener la integridad del proyecto presentado. Cualquier otro cambio en el proyecto o en el 
calendario presentado deberá ser notificado previamente por escrito al Jurado y deberá acceptarlo y 
valorarlo de acuerdo con los criterios establecidos en el punto 9. La permanencia como beneficiario/-a 
dependerá del mantenimiento de la puntuación otorgada inicialmente. 
 
12.2. Hacer constar en cualquier publicidad, información o publicación referida a la actividad objeto de la 
ayuda, la frase: Proyecto realizado gracias a las Becas de Formación y Perfeccionamiento de lnstituto del 
Teatro. El Instituto puede efectuar un control previo del cumplimiento de esta obligación. 
 
12.3. Proporcionar en todo momento la información que les sea solicitada respecto a la actividad para la 
que se concede la ayuda. 
 
12.3. Cumplir con las obligaciones de justificación, tal como se desarrollan en el punto 14 de esta 
convocatoria. 
 
12.4 Notificar al Instituto del Teatro las ayudas, ingresos o recursos obtenidos o solicitados a otras 
administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, con posterioridad a la 
presentación de la solicitud. 
 
12.5. Los/las becarios/-as tendrán derecho al seguimiento personalizado de su tarea, y percibir la dotación 
económica establecida. 
12.6. Adecuar su actividad a los principios éticos y las reglas de conducta que permitan asegurar el 
cumplimiento de los principios de igualdad, de objetividad y de transparencia y, en particular, se obliga a: 

 
- Facilitar al Instituto del Teatro la información establecida por la Ley 19/2014, de 29 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y cualesquiera 
otra que le sea requerida de acuerdo con la normativa vigente. 

- Comunicar al Instituto del Teatro las posibles situaciones de conflicto de intereses u otras 
análogas de las que tenga conocimiento que afecten, directa o indirectamente, a la presente 
beca y puedan poner en riesgo el interés público. 
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- Abstenerse de realizar, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica corrupta 
que afecte o pueda afectar la relación subvencional en los términos previstos en el Código 
Penal vigente en cada momento. 

 
13. TUTORÍAS 
 
La coordinación académica nombrar tutores/-as para cada uno de los proyectos, que en realizarán el 
seguimiento, y que a la vez, serán los representantes del Jurado para resolver las incidencias que puedan 
surgir en la ejecución del proyecto. 
 
14. JUSTIFICACIÓN 
 
14.1. La justificación de las becas será presentada por los/-as beneficiarios/-as y abarcará exclusivamente 
el importe del proyecto. Sin embargo los/-as beneficiarios/-as deberán indicar el coste total del proyecto 
becado. 
 
14.2. La justificación estará conformada por: 
 
a) La justificación de la realización de la actividad que se acreditará de la siguiente forma: 

- Al/la tutor/-a asignado/-a: una memoria justificativa de la actividad desarrollada en el que conste 
la tipología del trabajo formativo, la metodología utilizada por el profesorado y la experiencia 
pedagógica, además de la explicación de los resultados obtenidos. 
- Al servicio de graduados/-as: fotocopia compulsada del certificado u otro documento emitido por 
el organismo donde se lleve a cabo la actividad formativa acreditativa de la asistencia y 
aprovechamiento de la actividad formativa. 

b) La justificación del coste de la actividad o memoria económica, que deberá contener:  
 

b.1) relación clasificada de gastos de la actividad, con identificación del acreedor, concepto, 
fecha de emisión, fecha de pago y porcentaje de imputación del gasto a la Beca otorgada. 
b. 2) detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad premiada, 
indicando el importe y su procedencia. 
 

c) los justificantes de gasto que consistirán en facturas o documentos de valor probatorio equivalente en 
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa (art.72.2 RLGS). 

 
c.1) los gastos justificados deberán estar efectivamente pagadas, deberán adecuarse a la 
actividad, serán gastos elegibles y se habrán ejecutado en el ámbito temporal que fijan la 
convocatoria. Se consideraran elegibles todos los gastos necesarios para realizar la actividad 
becada, incluidos, en el caso que comporte cambio de domicilio, los traslados, viajes, 
desplazamientos, dietas y alojamiento.   
 
En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los siguientes: 

  
• El IVA cuando el / la beneficiario / a pueda repercutirlo, así como los impuestos personales 

sobre la renta. 
• Gastos de gestoría o administración. 

 
En el supuesto de adquisición de bienes inventariables (equipamiento informático, etc.) sólo se podrá 
imputar la parte proporcional a la amortización de este bien. 

 
 
c.2) los gastos efectuados deberán ser justificadas con facturas originales. Se aceptarán tickets 
de caja originales sólo en el caso de que el importe del gasto no supere los 60,10€ 
 
c.3) las facturas deberán reunir los siguientes requisitos: 
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 c.3.1. contenido de la factura: datos que ineludiblemente deberá contener toda factura: 
 
- Número de factura. 
- Fecha de expedición. 
- Nombre y apellidos, razón o denominación social completa de quien expide la factura. 
- Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del / la destinatario / a, que 
deberá tratarse del / la beneficiario / a de la Beca. 
- Número de identificación fiscal. 
- Descripción de las operaciones y su importe. 
- Tipo impositivo aplicado / s en las operaciones. 
- Cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado. 
- Fecha de realización de las operaciones objeto de facturación. 
 
c.3.2. No tendrán la consideración de documento justificativo de gasto las facturas "pro 
forma" o provisionales. 
 

c.4. Los tickets de caja deberán tener los siguientes requisitos: 
- Fecha de la compra. 
- Identificación del proveedor: razón social y ClF, o nombre particular y NIF, 
dirección y teléfono. 
- Concepto del gasto 
- Importe, especificando "IVA incluido". 
- Que figure el texto: PAGADO / COBRADO. 
- Número, y en su caso, serie. 

 
d) Documentos oficiales acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 
 
14.3. Esta documentación se presentará en el plazo máximo de un mes a contar desde la finalización del 
proyecto y en ningún caso podrá tener lugar más tarde del 30 de noviembre de 2019. Su presentación y 
valoración positiva, condicionará la efectividad del último pago, tal como establece el punto 10.3. 
 
14.4. En caso de no justificar, o no hacerlo correctamente, se reducirá el importe de la Beca concedida en 
el porcentaje de los justificantes no presentados o no aceptados. 
 
15. EVALUACIÓN, REVOCACIÓN O RENUNCIA A LAS BECAS 
 
15.1. La coordinación académica y el/la tutor/-a asignado/-a efectuarán la evaluación de cada uno de los 
proyectos. 
 
15.2. Se podrá revocar total o parcialmente la ayuda, con la obligación de devolver los importes recibidos, 
en su caso, en los supuestos siguientes: 

 
a) Falta de cumplimiento en la ejecución del proyecto 
b) Incumplimiento de las obligaciones previstas en esta convocatoria 
c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedieron las becas o del plan de trabajo 
presentado 
d) La no aceptación por parte del Jurado de los cambios mencionados en el punto 10.1. 
e) Cualquier otra causa que repercuta negativamente en la actividad o en la imagen del Instituto 
del Teatro 

 
15.3. La revocación de la beca deberá ser aprobada por el mismo órgano que aprobó su concesión, 
previo informe motivado del/la tutor/-a del seguimiento cada proyecto. 
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15.4. En caso de renuncia del/la becario/-a ésta deberá ser aceptada por el mismo órgano que aprobó su 
concesión, dando cuenta al Jurado. 
 
16. DISPOSICIONES SUPLETORIAS 
 
En todo lo no previsto en esta convocatoria, será de aplicación supletoria lo dispuesto en el capítulo I del 
Título III del Reglamento de obras actividades y servicios de los entes locales de Cataluña, aprobado por 
Decreto 179/1995, de 13 de junio, así como la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de 
Barcelona, aprobada por el Pleno en fecha 30 de marzo de 2017 y publicada en el BOPB de 9 de mayo 
de 2017. 
 

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS BECAS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL 
INSTITUTO DEL TEATRO 2018 

 
Nota: Es necesario rellenar este impreso a máquina o con letra de imprenta 

 
VI. Datos de la convocatoria:  
 
Denominación de la 
convocatoria:  

BECAS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DEL TEATRO 
2018 

  
 
VII. Datos del/la solicitante: 
 
Apellidos y nombre  NIF:  

Dirección  

Localidad  Código Postal  

Teléfono  Dirección electrónica  

Año de licenciatura  Especialidad  

 
 
VIII. Estudios solicitados: 
 
Nombre de los 
estudios:  

 
 
 

Institución que los 
imparte: 
 

 

Breve descripción de 
los estudios: 
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Calendario previsto: 
 
 

 

 
Presupuesto desglosado por ingresos y gastos del proyecto (se pueden adjuntar como anexo los 
documentos que justifiquen este presupuesto) 
 
CONCEPTO EUROS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
TOTAL  

 
5. Otras ayudas solicitadas para este proyecto. En caso de no haber solicitado ninguna, 

especificar: "Ninguna". 
 
Entidad a la que se ha solicitado la 
ayuda 

Importe solicitado Estado (concedida/en espera) 

   
   
   
   
 
 
IX. Otras observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
Documentación que se adjunta: 
 
❏ Fotocopia del título o del resguardo de solicitud de título académico 
❏ Fotocopia DNI 
❏ Currículum Vitae 
❏ Memoria explicativa 
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X. Declaración: 
 
 
El / la abajo firmante / a SOLICITA participar en los Premios de Estudios de Perfeccionamiento del 
Instituto del Teatro 2018, asume todas las responsabilidades que se puedan derivar de su realización, y 
DECLARA: 
- Que los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se adjuntan corresponden a la realidad. 
- Que en caso de que su proyecto sea premiado, se compromete a cumplir las condiciones previstas en la 
convocatoria 
 
 
Localidad y fecha 
 
 
Firma del/la solicitante: 
 
 
 
SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ, DIRECTORA GENERAL  
INSTITUT DEL TEATRE 
Plaza Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
 
 
Información sobre protección de datos de carácter personal: 
 

Responsable del 
tratamiento 

Diputación de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Datos de contacto de la Delegada de Protección de Datos para consultas, quejas, 
ejercicios de derechos, y comentarios relacionados con la protección de datos de 
carácter personal: dpd@diba.cat 

Finalidad del 
tratamiento 

Control y gestión de la convocatoria de becas, ayudas y premios extraordinarios a 
alumnos y graduados del Instituto del Teatro 

Tiempo de 
conservación 

Los datos serán conservados durante el tiempo previsto en la normativa de 
procedimiento administrativo, de subvenciones y de archivo histórico. 

Legitimación 
del tratamiento 

Consentimiento del/la interesado/-a.  
Los datos personales solicitados se han de facilitar obligatoriamente para solicitar la 
admisión a las becas, ayudas y premios extraordinarios convocados por el Instituto del 
Teatro. 

Destinatarios de 
cesiones o 
transferencias 

No se han previsto cesiones más allá de las previstas por la ley y en los posibles 
convenios firmados con otras entidades para cada convocatoria. 
No se ha previsto ninguna transferencia internacional de datos de los datos 
suministrados. 

Derechos de las 
personas 
interesadas 

Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos, y la limitación u oposición a su tratamiento a través de la Sede electrònica: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp  
O presencialmente en las oficinas del Registre: https://www.diba.cat/web/registre/ 
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Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado 
tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en 
particular en el Estado miembro en que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o 
lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de datos personales que 
le conciernen infringe el RGPD. Siendo en Catalunya la APDCAT la autoridad de 
referencia: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
 
ANNEX 2 al Dictamen de Junta de Govern, proposat el 5 de març de 2018, referit a la convocatòria 
de les beques per a la formació i el perfeccionament dels graduats de l’Institut del Teatre per a 
l’any 2018 (Beques de perfeccionament) 
 
Extracto del Acuerdo de 14 de marzo de 2018  de la Junta de Gobierno del Instituto del Teatro, por 
el que se convocan las becas para el año 2018  para la formación y el perfeccionamiento de los/las 
graduados/-as del Instituto del Teatro. 
 
BDNS (Identif.): 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El texto íntegro de la convocatoria y los modelos  normalizados de solicitud y justificación de las becas 
para la formación y el  perfeccionamiento se pueden encontrar en la web, la intranet y al tablón de 
anuncios del Instituto del Teatro. 
 
 
Primero. Beneficiarios/-as 
 
1.1. Las becas para la formación y el perfeccionamiento están dirigidas a los/las graduados/-as de las 
Escuelas Superiores de lnstituto del Teatro (de la Escuela Superior de Arte Dramático y del Conservatorio 
Superior de Danza). 
 
1.2. Puede optar a las becas objeto de esta convocatoria cualquier persona que lo desee y que reúna, en 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos: 
 
a) Haberse graduado a lnstituto del Teatro 
b) Haber obtenido el título superior de arte dramático o el título superior de danza a partir del año 2014 
incluido. 
 
1.3. No podrán optar a participar en la presente convocatoria aquellos/las graduados/-as que participaron 
en los Cursos de Postgrado Factoría lT 2004-2005 y 2005-2006, ni los que recibieron uno de los Premios 
a Estudios de Perfeccionamiento de El Instituto del Teatro en las convocatorias de 2007, 2008, 2009, 
2010 o 2011, ni los que obtuvieron una Beca para la Formación y el Perfeccionamiento del Instituto del 
Teatro en las convocatorias de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
 
Segundo. Objeto. 
 
2.1. La finalidad de estas becas es el perfeccionamiento formativo de los/las graduados/-as del Instituto 
del Teatro. La beca sufragará el gasto de una parte de los proyectos relacionada con todos los ámbitos de 
las artes escénicas que pretendan realizar los / las graduados / as del Instituto del Teatro, incluyendo los 
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gastos de matrícula, manutención y alojamiento en los casos de proyectos que tengan lugar fuera de 
Cataluña. 
 
2.2. Se entenderá por proyecto, el estudio detallado de una acción formativa que se pretende realizar y el 
plan propuesto para realizarla. En este sentido, las acciones formativas propuestas no pueden haber 
comenzado con anterioridad a la fecha de plazo de presentación de solicitudes. 
 
2.3. Estas Becas enmarcan dentro de las acciones del Instituto del Teatro para facilitar el 
perfeccionamiento profesional y la inserción laboral de los/las graduados/-as de sus escuelas superiores. 
 
Tercero. Bases reguladoras. 
 
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona (Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona de 9 de mayo de 2017). 
 
Cuarto. Cuantía. 
 
4.1. El Instituto del Teatro concederá como máximo dos becas por un importe máximo de 3.780,00 €  
cada una. 
 
4.2. Para la convocatoria 2018 (convocatoria única), el presupuesto total máximo que se destinará para la 
concesión de las becas reguladas en la presente convocatoria será de 7.560,00 € y correrá a cargo de la 
aplicación presupuestaria 99003 / 481.01 del presupuesto de lnstituto del Teatro desglosado en los 
ejercicios siguientes: 
 

Ejercicio 

presupuestario 

Importe 

2018 5.292,00€ 

2019 2.268,00€ 
 
4.3. No obstante, el Jurado se reserva la posibilidad de redistribuir los importes unitarios de las Becas o 
aumentar el número, sin rebasar el importe total fijado para la convocatoria, atendiendo a los criterios de 
valoración establecidos en el punto 7.1. de esta convocatoria, en el interés del proyecto presentado, a la 
calidad de la enseñanza a desarrollar, a la institución que lo imparte, a su coste económico y en su 
duración. El Jurado se reserva la posibilidad de declarar alguna y / o todas las Becas desiertas 
 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. 
 
El plazo de presentación de las solicitudes será desde el 2 al 11 de mayo de 2018, ambos incluidos.” 
 
 
 
15. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria per a la concessió, en 
règim de concurrència competitiva, del Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 
2018. 
 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de la proposta, consistent en l’aprovació de les bases que 
regulen la concessió d’un premi. 
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L’Institut del Teatre vol concedir un Premi en l’àmbit de les arts escèniques per a la iniciació 
professional dels/les graduats/des de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del 
Teatre per a l’any 2018.  
 
Amb aquest Premi es pretén donar suport i impuls a la producció i a l’exhibició d’un 
muntatge escènic a partir de projectes d’escenificació, potenciant especialment les seves dots 
de qualitat i creativitat dels/les graduats/des. 
 
El Premi s’atorgarà a un projecte que es trobi en disposició de ser muntat i presentat 
públicament. De conformitat amb el què es pretén amb la convocatòria, s’entén que el projecte 
és un estudi detallat d’una obra pendent de realitzar i el pla proposat per a realitzar-la. En 
conseqüència, els projectes presentats han d’ésser inèdits i no poden tenir caràcter acadèmic.  
 
La dotació màxima d’aquest Premi, que serà atorgat per la Presidència de l’Institut del 
Teatre, prèvia proposta elevada pel jurat d’aquest premi, s’estableix en 30.213,20 € i anirà amb 
càrrec al vigent pressupost de l’Institut del Teatre desglossat en els exercicis següents: 
 

Exercici pressupostari Import 

2018 21.149,24€ 

2019  9.063,96€ 

 
Les bases del Premi regulen els principals aspectes següents: 
 
- Destinataris i requisits dels participants 
- Requisits dels projectes 
- Procediment de presentació 
- Dotació de l’ajut 
- Presentació 
- Composició del Jurat 
- Elements de valoració 
- Justificació 
- Obligacions del col·lectiu guanyador 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’article 21 del Reglament General de l'Institut del Teatre preveu la possibilitat d'establir programes 
d'inserció professional amb l'objectiu de facilitar el pas dels/les postgraduats/-des en les diferents 
disciplines artístiques a la vida professional. Així mateix, els estatuts de l’Institut del Teatre recullen entre 
les seves finalitats, les activitats de formació i promoció en les diverses especialitats de les arts de 
l’espectacle.  
 
Amb aquest propòsit, l’Institut del Teatre vol concedir un Premi en l’àmbit de les arts escèniques per a la 
iniciació professional dels/les graduats/des de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre per a 
l’any 2018. A més, amb aquest Premi es pretén donar suport i impuls a la producció i a l’exhibició d’un 
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muntatge escènic a partir de projectes d’escenificació, potenciant especialment les seves dots de qualitat i 
creativitat dels/les graduats/des. 
 
Aquest Premi s’atorgarà a un projecte que es trobi en disposició de ser muntat i presentat públicament. De 
conformitat amb el què es pretén amb la convocatòria, s’entén que el projecte és un estudi detallat d’una 
obra pendent de realitzar i el pla proposat per a realitzar-la. En conseqüència, els projectes presentats 
han d’ésser inèdits i no poden tenir caràcter acadèmic.  
 
La dotació màxima d’aquest Premi, que serà atorgat per la Presidència de l’Institut del Teatre, prèvia 
proposta elevada pel jurat d’aquest premi, s’estableix en 30.213,20 € i anirà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 481.01/99003 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre desglossat en els exercicis 
següents: 
 

Exercici pressupostari Import 

2018 21.149,24€ 

2019  9.063,96€ 

 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la Llei General de Subvencions (LGS), així com allò previst als articles 
18, 20 i 21 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de 
conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de l’Ordenança, així com a l’article 4 
de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la 
qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta 
convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció 
General, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la convocatòria per a la concessió del Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2018, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, el text íntegre de la qual és el següent: 
“ 

CONVOCATÒRIA DEL PREMI ADRIÀ GUAL DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2018 
 
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació del Premi Adrià Gual de I'lnstitut del Teatre 2018 que 
serà atorgat al millor projecte d’escenificació. 
 
La concessió d'aquest ajut s'emmarca dins de les accions de I'lnstitut del Teatre per tal de potenciar 
la inserció professional dels/les graduats/des de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l'lnstitut del 
Teatre, donant suport i impulsant la producció i exhibició d'un muntatge d'arts escèniques a partir de 
projectes d'escenificació que combinin professionalitat, qualitat i creativitat.  
 
L'estrena de l'obra guanyadora haurà de tenir lloc com a molt tard el 31 d'octubre de 2019.  
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2.- FINALITAT DE L’AJUT 
 

La finalitat d'aquest ajut serà el finançament d’un projecte d’escenificació fins a un màxim de 100% 
del cost del projecte, fins al límit de la dotació econòmica establerta a la clàusula 7 d'aquesta 
convocatòria. El conjunt de subvencions, ajuts o altres fonts de finançament no podran superar el 
100% del cost del projecte.  
 
D'acord amb la finalitat de la convocatòria es considera que el projecte consistirà en la presentació 
detallada d’un projecte d’escenificació i el pla de treball que es proposa seguir fins a la seva 
representació. 
 
 3.- DESTINATARIS I REQUISITS DELS PARTICIPANTS  
 
Pot optar a l’ajut qualsevol col·lectiu de professionals de les arts escèniques que reuneixi, en el 
moment de presentar la sol·licitud, els requisits següents:  
 
a) Tenir personalitat jurídica pròpia, o haver sol·licitat, davant I'Organisme corresponent, la seva 
constitució com a entitat jurídica. En aquest darrer cas, si el col·lectiu resulta guardonat, Ia concessió 
del premi quedarà supeditada a la presentació de la documentació que acrediti la constitució del 
col·lectiu professional guanyador com a persona jurídica.  
 
b) Estar integrat com a mínim per tres graduats/-des amb el títol superior d'Art dramàtic, per a estudis 
cursats a I'lnstitut del Teatre a partir de I'any 2013.  
 
c) No podran participar en aquesta convocatòria aquells/-es graduats/des que varen participar en els 
cursos de postgrau Factoria lT 2004-2005, ni haver rebut un dels premis "Projectes d'Escenificació 
de I'lnstitut del Teatre", en les edicions 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010 i 2011, ni el Premi Adrià 
Gual dels anys 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017.  
 
4. REQUISITS DELS PROJECTES 
 
Els projectes que es presentin a concurs no poden tenir caràcter acadèmic. 
  
La presentació d'un projecte al concurs implica necessàriament:  
 

• La garantia per part del col·lectiu aspirant, amb total indemnitat per a l'lnstitut del Teatre de 
Barcelona, de I'autoria i originalitat del projecte, que no pugui ser una còpia o modificació 
parcial de cap altre.  

 
• La garantia per part de I'aspirant, amb total indemnitat per l'lnstitut del teatre, del caràcter 

inèdit del projecte presentat i de titularitat en exclusiva, sense cap càrrega ni limitació, dels 
drets d'explotació sobre aquest projecte.  

 
5. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ  
 
La convocatòria per a la concessió del Premi Adrià Gual de I'lnstitut del Teatre de Barcelona any 
2018, i la sol·licitud per participar-hi, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
tauler d'anuncis de I'lnstitut del Teatre, i a la pàgina web de I'lnstitut del Teatre: 
www.institutdelteatre.cat i estaran disponibles a la consergeria de la seu de l'lnstitut del Teatre de 
Barcelona i al Servei de Graduats de l’lnstitut del Teatre.  
 
Els projectes aspirants al Premi Adrià Gual de l'lnstitut del Teatre 2018 i la documentació a aportar 
que es detalla seguidament, es presentaran en suport paper en el Registre de I'lnstitut del Teatre de 
Barcelona, situat a la plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona, de dilluns a divendres, de 9:00 a 
14:00 h., sense perjudici de poder-ho fer també per qualsevol dels altres mitjans previstos a la 
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normativa vigent, utilitzant el model normalitzat de sol·licitud que s'adjunta com Annex a la present 
convocatòria i que es pot descarregar de la pàgina web de I'lnstitut del Teatre. S'estendrà la 
corresponent acreditació de la seva presentació. 
  
El termini de presentació de sol·licituds al premi Adrià Gual 2018 serà del dia 2 al 13 de juliol de 2018 
-ambdós inclosos-.  
 
6.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR A LA SOL·LICITUD 
 
La sol·licitud (model normalitzat que s’adjunta com a annex) haurà de ser complimentada facilitant 
totes les dades que es demanen i acompanyada de la següent documentació:  
 
a) Un original del projecte que es presenta a concurs, grapat i sense enquadernar, i que inclourà:  

• La memòria explicativa del muntatge amb menció expressa als/les professionals que 
intervenen: direcció, escenografia, producció executiva, tècnics, intèrprets, etc. i el detall de 
les funcions que cadascun hi desenvolupa.  

• El text, en cas que sigui inèdit.  
• El pressupost del projecte que, com a mínim, contindrà la informació detallada en l'Annex. 
• El material gràfic i/o audiovisual que es consideri adient i s'ajusti a la convocatòria.  

 
El projecte original es presentarà de la següent manera:  

c) una còpia en paper sense enquadernar i en fons blanc per facilitar la lectura del 
document 

d)  una còpia en format pdf amb les següents característiques: 
1) en suport CD o USB  
2) etiquetat amb el nom del/de la sol·licitant i el títol del projecte presentat 
3) el document electrònic no podrà pesar més de 8MB.  

 
En cas de discrepància entre la còpia en paper i la còpia en pdf prevaldrà la còpia en paper. 

 
Cada sol·licitant podrà presentar un únic projecte.  
 
Els originals dels projectes s'han de signar i s'han de presentar dins un sobre tancat on caldrà indicar 
a la part exterior la denominació "Premi Adrià Gual de l'lnstitut del Teatre 2018", i a I'interior del 
sobre: 
a) El nom del col·lectiu professional que es presenta, l'adreça, un telèfon de contacte i l'adreça 
electrònica. 
b) ldentificació del col·lectiu professional que opta al premi: NIF; Acta fundacional, Estatuts de 
l'entitat, identificació del seu representant legal, i quan el col·lectiu professional ja disposi de la 
condició de persona jurídica, el certificat de situació censal.  
c) En cas que en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió al concurs el col·lectiu professional 
que es presenti estigui en tràmit de constitució, haurà d'aportar fotocòpia de la sol·licitud de la 
constitució com a persona jurídica amb segell d'entrada al registre corresponent.  
d) Fotocòpia del títol superior d'art dramàtic o resguard de la sol·licitud d'aquests títols per part 
dels/les graduats/des que integren el col·lectiu que opta al Premi, en el qual es farà constar que els 
esmentats estudis  han estat realitzats a I'lnstitut del Teatre i la titulació ha estat obtinguda a partir de 
I'any 2013, inclòs.  
e) Fotocòpia del DNI dels/les graduats/des que integren el col·lectiu professional que opta al Premi.  
f) Currículum dels/de les professionals que participen en el projecte. 
g) Acreditació del caràcter inèdit del projecte, de la seva autoria i originalitat, i, en el seu cas, de la 
cessió dels drets d'explotació dels/les autors/es de les obres que el configuren.  
h) Declaració responsable del col·lectiu professional en la qual declari que reuneix tots els requisits 
per obtenir la condició de beneficiari d'acord amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i també que consti:  
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Que disposa del consentiment de totes les persones que participen en el projecte per concórrer 
a la convocatòria del Premi Adrià Gual 2018 i amb la manifestació que accepten la seva 
regulació, i del seu consentiment perquè les dades que es faciliten puguin ser utilitzades per a la 
gestió de la convocatòria d'aquest Premi i posterior seguiment i difusió en cas que el projecte 
resulti guanyador.  
 
Que el col·lectiu professional que participa es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries, i si és el cas amb la Seguretat Social, i no incorre en cap dels supòsits que 
I'inhabiliten per a percebre subvencions de conformitat amb allò previst a la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions.  

 
El model de Declaració responsable es trobarà disponible a la pàgina web de I'lnstitut del Teatre: 
www.institutdelteatre.cat i al Servei de Graduats d'aquest lnstitut.  
 
La documentació acreditativa dels requisits i altres documents a aportar juntament amb la sol·licitud, 
haurà d'estar en alguna de les llengües oficials reconegudes a Catalunya (català i/o espanyol). 
Qualsevol documentació presentada en un altre idioma haurà d'anar acompanyada de la 
corresponent traducció jurada oficial, la qual donarà fe pública del contingut i la fidelitat de la 
traducció.  
 
La presentació del projecte implica el compromís dels aspirants al premi de no retirar I'obra del 
concurs abans del veredicte, sense perjudici del dret de devolució dels originals de les obres no 
premiades i de la documentació aportada un cop publicat el veredicte.  
 
D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en cas que manqui aportar algun document amb la sol·licitud de 
participació, es requerirà al col·lectiu professional sol·licitant perquè esmeni les mancances o aporti 
els documents preceptius, en un termini de 10 dies a partir del dia següent a la comunicació, amb la 
indicació que si no ho fa s'entendrà que el/la sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud.  
 
Les dades i documents no aportats, totalment o parcialment, no es tindran en compte a efectes de la 
seva valoració.  
 
L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds en els termes i formes que 
es detallen en aquesta convocatòria suposa I'exclusió del concurs.  

 
7. DOTACIÓ DE L’AJUT 
 
El premi Adrià Gual 2018 està dotat amb TRENTA MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS (30.213,20€). Aquest import s’imputarà a l’aplicació pressupostària 481.01 / 99003 del 
pressupost de l'Institut del Teatre desglossat en els exercicis següents: 
 

Exercici pressupostari Import 

2018 21.149,24€ 

2019  9.063,96€ 

 
L'import de l’ajut es destinarà exclusivament a la producció del projecte premiat i en cap cas I'import 
que es farà efectiu podrà superar el cost total del projecte premiat.  
 
8. PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE GUANYADOR DEL PREMI ADRIÀ GUAL 2018 EN 
EL MARC DEL GREC 2019 FESTIVAL DE BARCELONA 
 
La Direcció del Grec Festival de Barcelona tindrà en compte el projecte guanyador del Premi Adrià 
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Gual 2018 per tal d'incloure'l preferentment dins la selecció de les propostes per a I'edició de I'any 
2019, sempre i quan s'adigui a les línies artístiques i criteris del Grec Festival de Barcelona.  
 
Així mateix la direcció del Grec Festival de Barcelona, un cop avaluat i acceptat el projecte 
guanyador del Premi Adrià Gual 2018, elevarà a l'òrgan competent de I'lnstitut de Cultura de 
Barcelona la proposta de contractació de I'entitat que hagi estat beneficiària de I'esmentat premi per 
tal de participar en el finançament de la producció del projecte i en la seva exhibició en el marc del 
Grec 2019 Festival de Barcelona.  
 
Durant els dos mesos següents a la preestrena es farà un seguiment i acompanyament del projecte 
guanyador per persones designades per l’Institut del Teatre fins a l’estrena al Grec Festival de 
Barcelona. 
 
9. JURAT DEL PREMI ADRIÀ GUAL 2018  
 
La proposta de concessió del premi (subvenció) serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d'acord amb allò previst a l'article 12.5 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona.  
 
El Jurat qualificador del Premi Adrià Gual de I'lnstitut del Teatre 2018 estarà integrat per:  
 

• La Direcció General de I'lnstitut del Teatre o persona en qui delegui.  
• La Gerència de l'lnstitut del Teatre o persona que el substitueixi.  
• La Coordinació Acadèmica de I'lnstitut del Teatre o persona que el substitueixi.  
• Un/-a professional docent de I'lnstitut del Teatre de reconegut prestigi, proposat/-da per la 

Direcció General.  
• Un/-a representant del Grec Festival de Barcelona.  
• Tres professionals de l'àmbit de les arts escèniques de Catalunya, a designar per la Direcció 

General de l'lnstitut del Teatre.  
• La Direcció de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre o persona en qui 

delegui. 
 

Actuarà com a Secretari/a, amb veu i sense vot, un/-a professional del Servei de Graduats de 
I'lnstitut del Teatre. 
 
La designació de les persones que formaran part d'aquest jurat es publicarà al tauler d'anuncis i a la 
web de I'lnstitut del Teatre de Barcelona mitjançant resolució de la Presidència d'aquest lnstitut. 
 
Als/les professionals de l’àmbit de les arts escèniques externs/-es que no representen cap institució 
se’ls retribuirà la seva assistència al jurat d’acord amb el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del Servicio. 
 
L'abstenció i recusació dels membres del Jurat s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.  
 
El jurat no podrà constituir-se ni actuar sense la presència de la Presidència i de la Secretaria, o en 
el seu cas de les persones que els substitueixin, i de la meitat al menys dels seus membres. 
 
Els acord seran adoptats per majoria de vots. 
 
El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquesta convocatòria o qualsevol dubte en la seva 
interpretació o en relació al procediment a seguir. 
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10. ELEMENTS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES 
 
Els elements generals de valoració dels projectes presentats seran els següents: 
 
1) L'interès artístic del projecte presentat que es mesurarà d'acord amb els següents criteris: 
 

• Rellevància, grau d'interès del projecte i coherència en el seu desenvolupament. 
• Aportació significativa de continguts al context artístic i especialment com a expressió de la 

realitat contemporània. 
• Contribució a la innovació en l'àmbit de la creació artística. 

 
2) Nombre i àmbit de participació dels/les graduats/des de l’ESAD de I'lnstitut del Teatre en el 
projecte. 
 
3) La viabilitat econòmica i tècnica del projecte presentat, que es mesurarà d'acord amb els següents 
paràmetres: 
 

• Adequació del pressupost als recursos necessaris per a la realització del projecte artístic. 
• Adequació de la planificació dels recursos humans i econòmics als objectius proposats. 
• Finançament previst al marge del Premi Adrià Gual de l'Institut del Teatre 2018. 
• Generació de recursos propis. 

 
La puntuació màxima a atorgar per cadascun dels criteris és: 
 
1) L'interès artístic del projecte: 6 punts amb el desglossament següent: 

• Rellevància, grau d'interès del projecte i coherència en el seu desenvolupament. Fins a 2 
punts 

• Aportació significativa de continguts al context artístic i especialment com a expressió de la 
realitat contemporània. Fins a 2 punts  

• Contribució a la innovació en l'àmbit de la creació artística. Fins a 2 punts 
 
2) El nombre i l'àmbit de participació dels/les graduats/-des de l'lnstitut del Teatre en el projecte: 2 
punts. 
 
3) La viabilitat econòmica i tècnica del projecte: 2 punts amb el desglossament següent: 

• Adequació del pressupost als recursos necessaris per a la realització del projecte artístic. 
Fins a 0.5 punts. 

• Adequació de la planificació dels recursos humans i econòmics als objectius proposats. 
Fins a 0.5 punts. 

• Finançament previst al marge del Premi Adrià Gual de l'Institut del Teatre 2017. Fins a 0.5 
punts. 

• Generació de recursos propis. Fins a 0.5 punts. 
 
Per optar al Premi, els projectes han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. 
El projecte guanyador serà el que obtingui la puntuació més alta. 
 
11. VEREDICTE DEL JURAT I CONCESSIÓ DEL PREMI 
 
El Jurat emetrà el seu veredicte de manera motivada d'acord amb els criteris de valoració establerts 
en aquesta convocatòria en un termini màxim de tres mesos des de la data de finalització del termini 
de presentació de les sol·licituds d'admissió al concurs.  
 
El Jurat es reserva la facultat de, discrecionalment, proposar declarar desert el Premi si estima que 
cap obra presentada no n'és mereixedora. lgualment el jurat podrà proposar atorgar accèssits si 
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considera que algun treball destaca per algun motiu.  
 
Una vegada emès el veredicte el president del Jurat elevarà una proposta de resolució per a la seva 
concessió a la Presidència de I'lnstitut del Teatre, la qual haurà de dictar resolució en un termini 
màxim de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació d'instàncies. 
Així mateix, la Presidència de l'Institut del Teatre restarà facultada per a l'aprovació dels actes 
administratius necessaris per al desplegament del projecte premiat.  
 
La resolució del premi es notificarà personalment al col·lectiu guanyador i a tots els/les participants, i 
es farà difusió pública del resultat de la convocatòria al tauler d'anuncis i a la pàgina web de I'lnstitut 
del Teatre www.institutdelteatre.cat.  
 
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs d’alçada 
davant la Presidència de la Diputació de Barcelona, en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació. 
  
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa 
dels seus interessos. 
 
Els projectes no premiats es podran recollir a la seu de I'lnstitut del Teatre de Barcelona, prèvia 
petició dels/de les autors/es, adjuntant el document acreditatiu de la recepció de l'obra, des del dia 
següent hàbil a la data de concessió del premi i fins a tres mesos després.  
 
L'atorgament del Premi Adrià Gual 2018 exclou al col·lectiu guanyador de la possibilitat de presentar-
se a futures edicions d'aquest premi.  
 
12. PAGAMENT 
 
El pagament de l’ajut s'efectuarà d'acord amb el següent criteri:  
 
Un primer 70% del seu import en el moment en què el col·lectiu beneficiari presenti una carta de 
compromís de presentació pública emesa pel corresponent programador, on s'indicarà lloc i data 
d'estrena, i el 30% restant s'abonarà contra la presentació de la justificació econòmica total de la 
subvenció. El col·lectiu beneficiari haurà de presentar els justificants i les factures de la despesa 
realitzada.  
 
En cap cas, l’import de l’ajut  no podrà ser superior a l’import consignat a la clàusula 7 ni superior a 
les despeses justificades. 
 
Aquest Premi estarà subjecte a la tributació fiscal que correspongui d'acord amb la normativa fiscal 
aplicable al perceptor.  
 
13. ACREDITACIÓ DE L'ESTRENA DE L'OBRA GUARDONADA 
 
El col·lectiu guanyador del Premi haurà d'acreditar, abans del dia 31 d'octubre de 2019, l'estrena de 
l'obra guardonada.  
 
L'estrena de I'obra guardonada es podrà acreditar mitjançant un programa de mà, un programa de la 
temporada teatral  o un document imprès similar.  
 
14. JUSTIFICACIÓ DE L'APLICACIÓ DEL PREMI A LA PRODUCCIÓ DE L'OBRA  
 
El període d'execució i aplicació de les despeses s'estableix entre la data de la concessió i 
acceptació del Premi i fins a la data de la seva estrena. Es podran incloure les despeses fins a la 
data de la finalització de la representació de l'obra, incloses les despeses de desmuntatge d'aquesta 
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primera estrena, i no més tard del 31 d'octubre de 2019.  
 
Es consideraran despeses subvencionables tal i com indica l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions aquelles que resultin estrictament necessàries per a la producció 
de l'obra, que han d'estar efectivament pagades amb anterioritat al termini de justificació que 
s'estableix en el 30 de novembre de 2019.  
 
Si finalitzat el termini de justificació el/la beneficiari/a del Premi no ha justificat l'aplicació de la 
despesa se li requerirà perquè en un termini màxim improrrogable de quinze dies presenti aquesta 
justificació. La falta de presentació comportarà el reintegrament de les quantitats ja abonades i la 
pèrdua del dret al seu cobrament.  
 
En cap cas tindran la consideració de despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin 
susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda. Tot allò d'acord 
amb l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents:  
 
-L'IVA quan el/la beneficiari/a pugui repercutir-lo, així com els impostos personals sobre la renda.  
-Dietes i manutenció.  
-Despeses de gestoria o administració.  
 
En el supòsit d'adquisició de bens inventariables (equipament informàtic, etc.) només es podrà 
imputar la part proporcional a l'amortització d'aquest bé.  
La justificació de l'import total d'altres ingressos i ajuts rebuts per al finançament del projecte i de les 
despeses ocasionades per la seva realització, d'acord amb el següent detall:  
 
a) La justificació, declaració jurada, de I’import total dels ingressos, subvencions i aportacions 
econòmiques rebudes per al finançament de la realització del projecte guardonat, s’acreditarà 
mitjançant l’aportació d’una relació detallada dels conceptes, els imports i la procedència amb 
indicació de si es tracta d’una administració o entitat pública o privada, nacional o internacional.  
 
b) La justificació de les despeses ocasionades per la realització del projecte s'efectuarà mitjançant 
I'aportació d'una relació classificada de despeses de l'activitat, amb identificació del/de la creditor/a, 
el concepte, la data d'emissió, la data de pagament i el percentatge d'imputació de la despesa al 
premi atorgat.  

 
Els justificants de despesa consistiran en factures o documents de valor probatori equivalent en el 
tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa (article 72.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions). 
 
Les despeses justificades hauran d'estar efectivament pagades, hauran d'adequar-se a I'activitat, 
seran despeses elegibles i s'hauran executat en l'àmbit temporal que fixen la convocatòria. 
 
El total de les despeses haurà de comptar amb el vist-i-plau de la Coordinació acadèmica de l'Institut 
del Teatre. 
 
Les despeses efectuades hauran de ser justificades amb factures originals. S'acceptaran tiquets de 
caixa originals només en el cas que I'import de la despesa no superi els 60,10 EUR. 
 
Els tributs tindran la consideració de despesa subvencionable quan el/la beneficiari/-a de la 
subvenció faci el seu abonament de forma efectiva. 
 
Les factures hauran de reunir els següents requisits: 
 



   
 
  Plaça Margarida Xirgu, s/n 
  08004 Barcelona 
  Tel. 932 273 900 – Fax 932 273 939 
  i.teatre@institutdelteatre.cat 
  www.institutdelteatre.cat 

 

 
 

1) Contingut de la factura: dades que ineludiblement haurà de contenir tota factura: 
 

• Número de factura. 
• Data d'expedició. 
• Nom i cognoms, raó o denominació social completa de qui expedeix la factura. 
• Nom i cognoms, raó o denominació social completa del/la destinatari/a, què haurà de 

tractar-se del/la beneficiari/a del premi.  
• Número d'identificació fiscal.  
• Descripció de les operacions i el seu import.  
• Tipus impositiu aplicat/s a les operacions.  
• Quota tributària que, en el seu cas, es repercuteixi, que haurà de consignar-se per separat.  
• Data de realització de les operacions objecte de facturació. 

No tindran la consideració de document justificatiu de despesa les factures "pro forma" o 
provisionals. 

  
Els tiquets de caixa hauran de reunir els següents requisits: 

• Data de la compra. 
• ldentificació del proveïdor: raó social i ClF, o nom particular i NlF, adreça i telèfon. 
• Concepte de la despesa. 
• lmport, especificant "lVA inclòs".  
• Que hi figuri el text: PAGAT/COBRAT.  
• Número, i en el seu cas, sèrie.  

 
En cas de no justificar algun concepte, o no fer-ho correctament, es reduirà I'import del Premi 
concedit en el percentatge dels justificants no presentats o no acceptats.  
 
15. OBLIGACIONS DEL COL·LECTIU GUANYADOR 
 
El col·lectiu guanyador del Premi Adrià Gual 2018 es compromet a mantenir la integritat del projecte 
presentat fins a I'estrena de I'obra. Excepcionalment, si és necessari fer algun canvi en el pla de 
treball o en el calendari proposat, caldrà que el col·lectiu guanyador ho posi en coneixement per 
escrit al Jurat.   
 
El projecte premiat haurà d'incloure la frase "Premi Adrià Gual de I'lnstitut del Teatre 2018" a tots els 
elements informatius i publicitaris relacionats amb I'activitat premiada. L'lnstitut pot efectuar un 
control previ del compliment d'aquesta obligació.  
 
 
En cas que el projecte premiat s'adigui a les línies artístiques i criteris del Grec Festival de Barcelona, 
caldrà incloure en tots els elements informatius i publicitaris la referència a la participació del Grec 
com a coproductor de I'espectacle, seguint les condicions habituals aplicades a qualsevol espectacle 
coproduït pel Grec.  
 
El col·lectiu guanyador es compromet a facilitar, en tot moment, la informació que els sigui 
demanada respecte de I'activitat per a la qual es concedeix el premi.  

 
També es compromet a adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que 
permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en 
particular, s’obliga a: 
 

- Facilitar a l’Institut del Teatre la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol d’altra 
que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 
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- Comunicar a l’Institut del Teatre les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres 
anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, al present 
premi i puguin posar en risc l’interès públic. 

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el 
Codi Penal vigent en cada moment. 

 
16. ESTRENA DE L'ESPECTACLE GUARDONAT I DIVULGACIÓ PÚBLICA 
  
L'entitat guanyadora s'obliga a estrenar I'espectacle del projecte guardonat abans del dia 31 
d'octubre de 2019.  
 

17. DRETS DE CAPTACIÓ I POSTERIOR ÚS I DIFUSIÓ, D'IMATGES I VEU. ENREGISTRAMENT 
DEL PROJECTE. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 
 
L'lnstitut del Teatre podrà captar la imatge i la veu dels/les professionals que integren el col·lectiu 
professional autor del projecte guanyador, i la dels participants i intèrprets de l'espectacle que es 
representi, durant el decurs de totes les activitats que es duguin a terme en relació a aquest projecte, 
i podrà fer difusió amb finalitats culturals, artístiques, pedagògiques i d'investigació, principis que 
regulen I'activitat de I'lnstitut del Teatre, per qualsevol mitjà o sistema i durant el màxim de temps 
previst fins a la seva entrada en domini públic, i sense limitacions territorials.  
 
L'lnstitut del Teatre es reserva el dret d'enregistrar el muntatge guanyador en qualsevol dels suports 
existents, així com el dret d'utilitzar tot el material gràfic del muntatge en les seves publicacions i en 
les accions de caràcter divulgatiu. Així mateix es reserva el dret d'arribar a acords amb els mitjans de 
comunicació que cregui oportuns per tal de fer reportatges, retransmissions o qualsevol altra acció 
que pugui fer visible el muntatge guanyador, tot això sense cap finalitat lucrativa sinó únicament per 
assolir la divulgació pública de I'obra.  
 
Qualsevol de les activitats autoritzades es faran sota el principi d'absència d'afany de lucre i amb la 
única finalitat de difondre les activitats que es porten a terme a I'lnstitut.  
 
L'lnstitut del Teatre incorporarà al fons del Centre de documentació i Museu de les Arts Escèniques 
(MAE) d'aquest lnstitut el projecte seleccionat i les imatges i veu captades durant la realització de les 
activitats que es desenvolupin relacionades amb aquest projecte.  
 
Les dades personals dels/les graduats/-des que es presenten amb cada projecte seran facilitades 
amb el consentiment de cadascun d'ells mitjançant la declaració responsable a què es fa referència 
en la clàusula 6, apartat h.  
 
Les dades personals facilitades en la sol·licitud d'admissió que s'annexa a la present convocatòria, 
així com les recollides durant el desenvolupament del projecte guanyador (captació d'imatge i veu) 
seran incorporades en un fitxer de titularitat de la Diputació de Barcelona. La finalitat del tractament 
d'aquestes dades és gestionar la participació en el Premi Adrià Gual dels/les sol·licitants i el posterior 
seguiment i difusió del projecte guanyador, i només podran ser cedides a tercers amb aquesta 
finalitat. El participant accepta que en cas de resultar guanyador les seves dades siguin publicades.  
 
De conformitat amb allò previst per la Llei Orgànica 15/1999, de 15 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, o amb la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment, 
els participants poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament, 
en les condicions previstes en la legislació vigent, a través de la Seu electrònica: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp, o presencialment a les 
oficines del Registre: https://www.diba.cat/web/registre/.  
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18. COMPATIBILITAT PER A REBRE ALTRES PREMIS I AJUTS PEL MATEIX PROJECTE 
 

La concurrència a la convocatòria del Premià Adrià Gual 2018 es pot compatibilitzar amb I'obtenció 
d'altres premis i ajuts pel mateix projecte procedents de qualsevol administració o entitat pública o 
privada, nacional o internacional, excepte aquells als quals es fa referència en el punt 3.c) d'aquesta 
convocatòria, sense perjudici de I'obligació dels col·lectius que opten a aquest Premi de comunicar-
ho a I'lnstitut del Teatre.  
 
En cap cas, les diferents fonts de finançament podran superar el cost de l'activitat.  
 
19. REVOCACIÓ O RENÚNCIA DEL PREMI ATORGAT 

 
Es podrà revocar totalment o parcialment el premi concedit, amb l'obligació, si s'escau, de retornar 
els imports rebuts, en els supòsits següents:  
 
a) Manca d'assoliment en I'execució del projecte.  
b) lncompliment de les obligacions previstes en aquesta convocatòria.  
c) Obligació de la justificació econòmica.  
d) lncompliment de la finalitat per a la qual es va concedir el premi.  
e) La no acceptació per part de la Coordinació Acadèmica de l'Institut del Teatre dels canvis que es 
proposin en el projecte. Serà obligació del beneficiari la comunicació dels canvis, que hauran de ser 
autoritzats per la Coordinació Acadèmica de l'Institut del Teatre. L'incompliment donarà lloc a la 
revocació del premi.  
f) Qualsevol altre causa que repercuteixi negativament en I'activitat o la imatge de I'lnstitut del Teatre.  
 
La revocació del premi haurà de ser proposada per la Coordinació Acadèmica de l'Institut del Teatre, 
previ informe motivat a I'efecte.  
 
En cas de renúncia del/la guardonat/-da haurà de ser acceptada pel mateix òrgan que va adoptar la 
resolució de concessió.  
 
20. ACCEPTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
 
La presentació dels projectes aspirants al premi comporta I'acceptació del contingut d'aquesta 
convocatòria i dels drets i obligacions que se'n deriven, així com dels preceptes continguts a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de desplegament i l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 9 de maig de 2017).  
 
20. INFRACCIONS I SANCIONS  
 
En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei General de 
Subvencions, en el Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona.  
 
22. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI  
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, és d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu 
Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Barcelona, 
les Bases d'Execució de l'Institut del Teatre per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, i demés legislació concordant. 
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ANNEX 
 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ AL PREMI ADRIÀ GUAL  DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2018 
 

Nota: Cal emplenar aquest imprès a màquina o amb lletra d’impremta 
 

XI. Dades de la convocatòria:  
 
Denominació de la 
convocatòria:  

PREMI ADRIÀ GUAL 2018 
 
 

 
 
XII. Dades d’identificació del col·lectiu: 
 
Nom o raó social  CIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  

 
 
XIII. Dades d’identificació del representant legal del col·lectiu: 
 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  

 
 
 
XIV. Dades dels/les graduats /-des que participen al projecte: 
 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de graduació  a l’ 
Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

   

 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de Graduació a 
l’Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
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Any de llicenciatura 
Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de Graduació a 
l’Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de Graduació a 
l’Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de Graduació a 
l’Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
 
 

 
XV. Dades d’altres col·laboradors en el projecte: 
 
NOM COGNOMS D.N.I. CÀRREC 
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XVI. Projecte que es presenta al Premi: 
 
1. Breu descripció del projecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pressupost previst desglossat per ingressos i despeses del projecte (es poden adjuntar 
com annex els documents que justifiquin aquest pressupost)  
 
A. DESPESES IMPORT 
  
Text (autoria, traducció i/o adaptació, drets d’autor)  
  
  
Música (composició, arranjaments, drets d’autor)  
  
  
Personal artístic (direcció, disseny escenografia, vestuari so i llum, coreografia)  
  
  
Actors i Actrius  (retribucions i S. Social)  
   
  
Intèrprets musicals (retribucions i S. Social)  
  
  
Personal tècnic i de producció (retribucions i S. Social)  
   
  
Escenografia i Vestuari  
   
   
Infraestructura i Material Tècnic (inclou sales assaig)  
   
   
Promoció i Publicitat  
   
  
Altres despeses no incloses en aquest formulari (cal detallar el concepte)  
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Despeses Indirectes (personal administració, subministraments, etc)  
  
  

TOTAL DESPESES 0,00 
 

B. INGRESSOS IMPORT 
  
Aportació  del col·lectiu  
  
   
Previsió d'ingressos per Temporada   
  
        
Previsió d'ingressos per Gira   
  
  
Patrocinadors i/o co-produccions   
  
  
Altres subvencions i/o ajuts (cal indicar l’estat: sol·licitat / concedit)  

  
  

TOTAL INGRESSOS 0,00 
 

C. RESULTAT  IMPORT 
  
Total Despeses  0,00 
Total Ingressos 0,00 
  

RESULTAT 0,00 
 
 
XVII. Altres observacions: 
 
 
 
 
 
 
 
  
XVIII. Documentació que s’adjunta: 
 
Identificació del/de la sol·licitant 
❏ Fotocòpia del NIF del col·lectiu (associació, companyia o altres) 
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❏ Acta fundacional i estatuts del col·lectiu i del seu representant legal 
❏ Còpia de la sol·licitud de la constitució legal d’entitat davant l’organisme corresponent  
❏ Fotocòpia del títol o del resguard de sol·licitud de títol acadèmic dels graduats que integren el 
col·lectiu 
❏ Fotocòpia del DNI dels/les graduats/des que integren el col·lectiu del projecte presentat 
❏ Memòria detallada del projecte presentat 
❏ Currículums professionals dels/les graduats/des que integren el col·lectiu 

❏ Document acreditatiu d’estar en possessió dels drets d’autor 
 
 
XIX. Declaració: 
 
Els representant legal de l’entitat SOL·LICITA participar al Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 
2018 assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar de la seva realització, i DECLARA: 

- Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten corresponen a la 
realitat. 

- El caràcter inèdit del projecte, de la seva autoria i originalitat 
- Que en cas que el seu projecte sigui premiat, es compromet a complir les condicions previstes a la 

convocatòria 
 
Localitat i data 
 
 
Signatura del representant legal de l’entitat: 
 
 
 
SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ, DIRECTORA GENERAL 
Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
 

 
Informació sobre protecció de dades de caràcter personal: 
 

Responsable del 
tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a consultes, queixes, 
exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades de caràcter 
personal: dpd@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 

Control i gestió de la convocatòria de beques, ajuts i premis extraordinaris a alumnes i 
graduats de l’Institut del Teatre, i posterior seguiment i difusió d’acord amb les bases 
de cada convocatòria. 

Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment 
administratiu, de subvencions i d’arxiu històric. 

Legitimació del 
tractament 

Consentiment de l’interessat.  
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de sol·licitar l’admissió 
a les beques, ajuts i premis extraordinaris convocats per l’Institut del Teatre. 
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Destinataris de 
cessions o 
transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei i en els possibles convenis 
signats amb altres entitats per a cada convocatòria. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades. 

Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves 
dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp  
O presencialment a les oficines del Registre: https://www.diba.cat/web/registre/ 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat 
tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular 
en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la 
suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el 
concerneixen infringeix el RGPD.  
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa l’apartat 4. 1 de la 
Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (publicada 
en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text íntegre del qual és el següent: 
 

“Extracte de l’Acord de 14 de març de 2018 de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, 
pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència 
competitiva, del Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2018 
BDNS (Identif.): 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es 
pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació del premi es 
pot trobar al web, la intranet i al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre 
Primer. Beneficiaris/es 
Pot optar a l’ajut qualsevol col·lectiu de professionals de les arts escèniques que reuneixi, en el 
moment de presentar la sol·licitud, els requisits següents:  
a) Tenir personalitat jurídica pròpia, o haver sol·licitat, davant I'Organisme corresponent, la seva 
constitució com a entitat jurídica. En aquest darrer cas, si el col·lectiu resulta guardonat, Ia 
concessió del premi quedarà supeditat a la presentació de la documentació que acrediti la 
constitució del col·lectiu professional guanyador com a persona jurídica.  
b) Estar integrat com a mínim per tres graduats/des amb el títol superior d'Art dramàtic, per a 
estudis cursats a I'lnstitut del Teatre a partir de I'any 2013.  
c) No podran participar en aquesta convocatòria aquells/es graduats/es que varen participar en 
els cursos de postgrau Factoria lT 2004-2005, ni haver rebut un dels premis "Projectes 
d'Escenificació de I'lnstitut del Teatre", en les edicions 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 
ni el Premi Adrià Gual dels anys 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017.  
Segon. Objecte 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació del Premi Adrià Gual de I'lnstitut del Teatre 2018 
que serà atorgat al millor projecte d’escenificació. 
 
La concessió d'aquest ajut s'emmarca dins de les accions de I'lnstitut del Teatre per tal de 
potenciar la inserció professional dels/les graduats/des de l’escola superior d’Art Dramàtic de 
l'lnstitut del Teatre, donant suport i impulsant la producció i exhibició d'un muntatge d'arts 
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escèniques a partir de projectes d'escenificació que combinin professionalitat, qualitat i 
creativitat.  
 
L'estrena de l'obra guanyadora haurà de tenir lloc com a molt tard 31 d'octubre de 2019.  
Tercer. Bases reguladores 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB de la Província de 
Barcelona de 9 de maig de 2017). 
Quart. Quantia 
El premi Adrià Gual 2018 està dotat amb TRENTA MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB 
VINT CÈNTIMS (30.213,20€).  
L'import de l’ajut es destinarà exclusivament a la producció del projecte premiat i en cap cas 
I'import que es farà efectiu podrà superar el cost total del projecte premiat.  
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de les sol•licituds serà des del 2 al 13 de juliol de 2018 (ambdós 
inclosos).” 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana que s’adjunten com 
Annexes 1 i 2 respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre 
de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies 
preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR la despesa màxima de TRENTA MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS (30.213,20 €) que suposa la concessió d’aquest Premi, que anirà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 481.01/ 99003 del pressupost de l’Institut del Teatre desglossat en els exercicis següents: 
 

Exercici pressupostari Import 

2018 21.149,24€ 

2019  9.063,96€ 

 
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa màxima de CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU 
CÈNTIMS (128,49€) en concepte d’indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats per als tres 
professionals de l’àmbit de les arts escèniques de Catalunya que assistiran al jurat del Premi, d’acord amb 
el que disposa el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions por raó de servei, i que 
anirà imputada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 99000/226.99 del vigent pressupost de l’Institut del 
Teatre. 
 
Sisè.- ESTABLIR el termini de presentació de les sol·licituds serà des del 2 al 13 de juliol de 2018 
(ambdós inclosos). 
 
Setè.- FACULTAR la Presidència de l’Institut del Teatre per al desplegament dels actes previstos a la 
convocatòria esmentada, així com per als actes necessaris per fer efectius els acords indicats. 
 
Vuitè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, i al Tauler d’anuncis electrònic de l’Institut del 
Teatre. 
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ANNEX 1 al Dictamen de Junta de Govern, proposat el 5 de març de 2018, referit a la convocatòria 
per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, del Premi Adrià Gual de l’Institut del 
Teatre 2018 
 

CONVOCATORIA DEL PREMIO ADRIÀ GUAL DEL INSTITUTO DEL TEATRO 2018 
 
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, 
tramitación, concesión, pago y justificación del Premio Adrià Gual de lnstituto del Teatro 2018 que será 
otorgado al mejor proyecto de escenificación. 
 
La concesión de esta ayuda se enmarca dentro de las acciones de lnstituto del Teatro para potenciar la 
inserción profesional de los/las graduados/as de la Escuela Superior de Arte Dramático del Instituto del 
Teatro, apoyando e impulsando la producción y exhibición de un montaje de artes escénicas a partir de 
proyectos de escenificación que combinen profesionalidad, calidad y creatividad. 
 
El estreno de la obra ganadora deberá tener lugar a más tardar el 31 de octubre de 2019. 
 
2.- FINALIDAD DE LA AYUDA 
 
La finalidad de esta ayuda será la financiación del proyecto de escenificación hasta un máximo de 100% 
del coste del proyecto, hasta el límite de la dotación económica establecida en la cláusula 7 de esta 
convocatoria. El conjunto de subvenciones, ayudas u otras fuentes de financiación no podrán superar el 
100% del coste del proyecto. 
 
De acuerdo con la finalidad de la convocatoria se considera que el proyecto consistirá en la presentación 
detallada de un proyecto de escenificación y el plan de trabajo que se propone seguir hasta su 
representación. 
 
 3.- DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 
Puede optar a la ayuda cualquier colectivo de profesionales de las artes escénicas que reúna, en el 
momento de presentar la solicitud, los siguientes requisitos: 
a) Tener personalidad jurídica propia, o haber solicitado, ante el organismo correspondiente, su 
constitución como entidad jurídica. En este último caso, si el colectivo resulta galardonado, Ia concesión 
del premio quedará supeditado a la presentación de la documentación que acredite la constitución del 
colectivo profesional ganador como persona jurídica. 
b) Estar integrado como mínimo por tres graduados/as con el título superior de Arte dramático, para 
estudios cursados en lnstituto del Teatro a partir del año 2013. 
c) No podrán participar en esta convocatoria aquellos/as graduados/as que participaron en los cursos de 
postgrado Factoría lT 2004-2005, ni haber recibido uno de los premios "Proyectos de Escenificación de 
lnstituto del Teatro", en las ediciones 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010 y 2011, ni el Premio Adrià Gual 
de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
 
4. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS 
 
Los proyectos que se presenten a concurso no pueden tener carácter académico. 
  
La presentación de un proyecto al concurso implica necesariamente: 
 

• La garantía por parte del colectivo aspirante, con total indemnidad para el Instituto del Teatro de 
Barcelona, de Ia autoría y originalidad del proyecto, que no pueda ser una copia o modificación 
parcial de ningún otro. 

• La garantía por parte deI/de la aspirante, con total indemnidad para el Instituto del teatro, del 
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carácter inédito del proyecto presentado y de titularidad en exclusiva, sin ninguna carga ni 
limitación, los derechos de explotación sobre este proyecto. 

 
5. PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 
 
La convocatoria para la concesión del Premio Adrià Gual de lnstituto del Teatro de Barcelona 2018, y la 
solicitud para participar, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, en el tablón de 
anuncios deI Instituto del Teatro, y en la página web de lnstituto del Teatro: www.institutdelteatre.cat y 
estarán disponibles en la conserjería de la sede del Instituto del Teatro de Barcelona y el Servicio de 
Graduados del Instituto del Teatro. 
 
Los proyectos aspirantes al Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2018 y la documentación a aportar 
que se detalla a continuación, se presentarán en soporte papel en el Registro de lnstituto del Teatro de 
Barcelona, situado en la plaza Margarida Xirgu, s / n, 08004 Barcelona, de lunes a viernes, de 9:00 a 
14:00 h., sin perjuicio de poder hacerlo también por cualquiera de los otros medios previstos en la 
normativa vigente, utilizando el modelo normalizado de solicitud que se adjunta como Anexo a la presente 
convocatoria y que se puede descargar de la página web de lnstituto del Teatro. Se extenderá la 
correspondiente acreditación de su presentación. 
  
El plazo de presentación de solicitudes al premio Adrià Gual 2017 será del 2 al 13 de julio de 2018, ambos 
inclusive. 
 
6.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA LA SOLICITUD 
 
La solicitud (modelo normalizado que se adjunta como anexo) deberá ser cumplimentada facilitando todos 
los datos que se piden y acompañada de la siguiente documentación: 
 
a) Un original del proyecto que se presenta a concurso, grapado y sin encuadernar, y que incluirá: 

• La memoria explicativa del montaje con mención expresa a los profesionales que intervienen: 
dirección, escenografía, producción ejecutiva, técnicos, intérpretes, etc. y el detalle de las 
funciones que cada uno desarrolla. 

• El texto, en caso de que sea inédito. 
• El presupuesto del proyecto que, como mínimo, contendrá la información detallada en el Anexo. 
• El material gráfico y / o audiovisual que se considere adecuado y se ajuste a la convocatoria. 

El proyecto original se presentará de la siguiente manera: 
 
a) Una copia en papel sin encuadernar y en fondo blanco para facilitar la lectura del documento 
b) Una copia en formato pdf con las siguientes características: 

1. en soporte CD o USB 
2. etiquetado con el nombre del/de la solicitante y el título del proyecto presentado 
3. el documento electrónico no podrá pesar más de 8MB. 

En caso de discrepancia entre la copia en papel y la copia en pdf prevalecerá la copia en papel. 
 
Cada solicitante podrá presentar un único proyecto. 
 
Los originales de los proyectos deben firmar y deben presentarse en un sobre cerrado donde se deberá 
indicar en la parte exterior la denominación "Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2018", y el interior 
del sobre: 
a) el nombre del colectivo profesional que se presenta, la dirección, un teléfono de contacto y la dirección 
electrónica. 
b) Identificación del colectivo profesional que opta al premio: NIF; Acta fundacional, Estatutos de la 
entidad, identificación de su representante legal, y cuando el colectivo profesional ya disponga de la 
condición de persona jurídica, el certificado de situación censal. 
c) En caso de que en el momento de presentar la solicitud de admisión al concurso el colectivo 
profesional que se presente esté en trámite de constitución, deberá aportar fotocopia de la solicitud de la 
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constitución como persona jurídica con sello de entrada en el registro correspondiente. 
d) Fotocopia del título superior de arte dramático o resguardo de la solicitud de estos títulos por parte de 
los/las graduados/as que integran el colectivo que opta al Premio, en el que se hará constar que dichos 
estudios se han realizado en el lnstituto del Teatro y la titulación ha sido obtenida a partir del año 2013, 
incluido. 
 
e) Fotocopia del DNI de los/las graduados/as que integran el colectivo profesional que opta al Premio. 
f) Currículum de los/las profesionales que participan en el proyecto. 
g) Acreditación del carácter inédito del proyecto, de su autoría y originalidad, y, en su caso, de la cesión 
de los derechos de explotación de los/las autores de las obras que lo configuran. 
 
h) Declaración responsable del colectivo profesional en la que declare que reúne todos los requisitos para 
obtener la condición de beneficiario/a de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y también que conste: 

 
Que dispone del consentimiento de todas las personas que participan en el proyecto para 
participar en la convocatoria del Premio Adrià Gual 2018 y manifestación que aceptan su 
regulación, y de su consentimiento para que los datos que se facilitan puedan ser utilizadas para 
la gestión de la convocatoria de este Premio y posterior seguimiento y difusión en caso de que el 
proyecto resulte ganador. 
 
Que el colectivo profesional que participa se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias, y en su caso con la Seguridad Social, y no incurre en ninguno de los supuestos de 
inhabilitación para percibir subvenciones de conformidad con lo la Ley 38 / 2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 
El modelo de Declaración responsable se encontrará disponible en la página web de lnstituto del Teatro: 
www.institutdelteatre.cat y al Servicio de Graduados de este Instituto. 
 
La documentación acreditativa de los requisitos y otros documentos a aportar junto con la solicitud, 
deberá estar en alguna de las lenguas oficiales reconocidas en Cataluña (catalán y / o español). Cualquier 
documentación presentada en otro idioma deberá ir acompañada de la correspondiente traducción jurada 
oficial la que dará fe pública del contenido y la fidelidad de la traducción. 
 
La presentación del proyecto implica el compromiso de los/las aspirantes al premio de no retirar la obra 
del concurso antes del fallo, sin perjuicio del derecho de devolución de los originales de las obras no 
premiadas y de la documentación aportada una vez publicado el veredicto. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, en caso de que falte aportar algún documento con la solicitud de 
participación, se requerirá al colectivo profesional solicitante para que subsane las carencias o aporte los 
documentos preceptivos, en un plazo de 10 días a partir del día siguiente a la comunicación, con la 
indicación de que si no lo hace se entenderá que el/la solicitante desiste de su solicitud. 
 
Los datos y documentos no aportados, total o parcialmente, no se tendrán en cuenta a efectos de su 
valoración. 
 
El incumplimiento de los requisitos o del plazo de presentación de solicitudes en los términos y formas 
que se detallan en esta convocatoria supone la exclusión del concurso. 
 
7. DOTACIÓN DE LA AYUDA 
 
El Premio Adrià Gual 2018 está dotado con TREINTA MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS (30.213,20€). Este importe se imputará a la partida presupuestaria 481.01 / 99003 del 
presupuesto del Instituto del Teatro desglosado en los ejercicios siguientes: 
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Ejercicio presupuestario Importe 

2018 21.149,24€ 

2019  9.063,96€ 

 
El importe de la ayuda se destinará exclusivamente a la producción del proyecto premiado y en ningún 
caso el importe que se hará efectivo podrá superar el coste total del proyecto premiado. 
 
8. PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO GANADOR DEL PREMIO ADRIÀ GUAL 2018 EN EL 
MARCO DEL GREC 2019 FESTIVAL DE BARCELONA 
 
La Dirección del Grec Festival de Barcelona tendrá en cuenta el proyecto ganador del Premio Adrià Gual 
2018 para incluirlo preferentemente dentro de la selección de las propuestas para Ia edición deI año 
2019, siempre y cuando se adecue a las líneas artísticas y criterios del Grec Festival de Barcelona. 
 
Asimismo la dirección del Grec Festival de Barcelona, una vez evaluado y aceptado el proyecto ganador 
del Premio Adrià Gual 2018, elevará al órgano competente de lnstituto de Cultura de Barcelona la 
propuesta de contratación de la entidad que haya sido beneficiaria del mencionado premio para participar 
en la financiación de la producción del proyecto y su exhibición en el marco del Grec Festival de 
Barcelona 2019. 
 
Durante los dos meses siguientes al preestreno se hará un seguimiento y acompañamiento del proyecto 
ganador por personas desginadas por el Instituto del Teatre hasta el estreno en el Grec Festival de 
Barcelona. 
 
9. JURADO DEL PREMIO ADRIÀ GUAL 2018 
La propuesta de concesión del premio (subvención) será elaborada por un órgano colegiado constituido 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.5 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación 
de Barcelona. 
 
El Jurado calificador del Premio Adrià Gual de lnstituto del Teatro 2018 estará integrado por: 
 

• La Dirección General del lnstituto del Teatro o persona en quien delegue. 
• La Gerencia del Instituto del Teatro o persona que lo sustituya. 
• La Coordinación Acadèmica del lnstituto del Teatro o persona que lo sustituya. 
• Un profesional docente de lnstituto del Teatro de reconocido prestigio, propuestos por la 

Dirección General. 
• Un representante del Grec Festival de Barcelona. 
• Tres profesionales del ámbito de las artes escénicas de Cataluña, a designar por la Dirección 

General del Instituto del Teatro. 
• La Dirección del Escuela Superior de Arte Dramático del Instituto del Teatro o persona en la que 

delegue. 
 
Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un profesional del Servicio de Graduados del lnstituto del 
Teatro. 
 
La designación de las personas que formarán parte de este jurado se publicará en el tablón de anuncios 
y en la web de lnstituto del Teatro de Barcelona mediante resolución de la Presidencia de este Instituto. 
 
Los/las profesionales del ámbito de las artes escénicas externos que no representan ninguna institución 
les retribuirá su asistencia al jurado de acuerdo con el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del Servicio. 
 
La abstención y recusación de los miembros del Jurado se ajustará a lo previsto en los artículos 23 y 24 
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de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 
 
El jurado no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la Presidencia y de la Secretaría, o en su 
caso de los que les sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros. 
 
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. 
 
El jurado resolverá cualquier cuestión no prevista en esta convocatoria o cualquier duda en su 
interpretación o en relación al procedimiento a seguir. 
 
10. ELEMENTOS DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
Los elementos generales de valoración de los proyectos presentados serán los siguientes: 
 
1) El interés artístico del proyecto presentado que se medirá de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Relevancia, grado de interés del proyecto y coherencia en su desarrollo. 
• Aportación significativa de contenidos al contexto artístico y especialmente como expresión de la 

realidad contemporánea. 
• Contribución a la innovación en el ámbito de la creación artística. 

 
2) Número y ámbito de participación de los/las graduados/as de l’ESAD del lnstituto del Teatro en el 
proyecto. 
 
3) La viabilidad económica y técnica del proyecto presentado, que se medirá de acuerdo con los 
siguientes parámetros: 
 

• Adecuación del presupuesto a los recursos necesarios para la realización del proyecto artístico. 
• Adecuación de la planificación de los recursos humanos y económicos a los objetivos 

propuestos. 
• Financiación prevista al margen del Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2018. 
• Generación de recursos propios. 

 
La puntuación máxima a otorgar por cada uno de los criterios es: 
 
1) El interés artístico del proyecto: 6 puntos con el siguiente desglose: 

• Relevancia, grado de interés del proyecto y coherencia en su desarrollo. Hasta 2 puntos 
• Aportación significativa de contenidos al contexto artístico y especialmente como expresión de la 

realidad contemporánea. Hasta 2 puntos 
• Contribución a la innovación en el ámbito de la creación artística. Hasta 2 puntos 
 

2) El número y el ámbito de participación de los/las graduados/as del Instituto del Teatro en el proyecto: 2 
puntos. 
 
3) La viabilidad económica y técnica del proyecto: 2 puntos con el siguiente desglose: 
 

• Adecuación del presupuesto a los recursos necesarios para la realización del proyecto artístico. 
Hasta 0.5 puntos. 

• Adecuación de la planificación de los recursos humanos y económicos a los objetivos 
propuestos. Hasta 0.5 puntos. 

• Financiación prevista al margen del Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2017. Hasta 0.5 
puntos. 

• Generación de recursos propios. Hasta 0.5 puntos. 
 
Para optar al Premio, los proyectos deben obtener una puntuación mínima de 5 puntos. 
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El proyecto ganador será el que obtenga la puntuación más alta. 
 
11. FALLO DEL JURADO Y CONCESIÓN DEL PREMIO 
 
El Jurado emitirá su veredicto de forma motivada de acuerdo con los criterios de valoración establecidos 
en esta convocatoria en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de finalización del plazo de 
presentación de las solicitudes de admisión al concurso. 
 
El Jurado se reserva la facultad de, discrecionalmente, proponer declarar desierto el Premio si estima que 
ninguna obra presentada no es merecedora. Igualmente el jurado podrá proponer otorgar accésits si 
considera que algún trabajo destaca por algún motivo. 
 
Una vez emitido el veredicto el presidente del Jurado elevará una propuesta de resolución para su 
concesión a la Presidencia de lnstituto del Teatro, la cual deberá dictar resolución en un plazo máximo de 
tres meses a contar desde la fecha de cierre del período de presentación de instancias. Asimismo, el 
Presidente del Instituto del Teatro estará facultado para la aprobación de los actos administrativos 
necesarios para el desarrollo del proyecto premiado. 
 
La resolución del premio se notificará personalmente al colectivo ganador y todos/as los/las participantes, 
y se hará difusión pública del resultado de la convocatoria en el tablón de anuncios y en la página web de 
lnstituto del Teatro www.institutdelteatre.cat. 
 
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada 
ante  la Presidencia de la Diputación de Barcelona, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a su notificación. 
No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso o reclamación, que se considere oportuno, en 
defensa de sus intereses.  
Los proyectos no premiados se podrán recoger en la sede de lnstituto del Teatro de Barcelona, previa 
petición de los/las autores/as, adjuntando el documento acreditativo de la recepción de la obra, desde el 
día siguiente hábil a la fecha de concesión del premio y hasta tres meses después. 
 
El otorgamiento del Premio Adrià Gual 2018 excluye al colectivo ganador de la posibilidad de presentarse 
a futuras ediciones de este premio. 
12. PAGO 
 
El pago de la ayuda se efectuará de acuerdo con el siguiente criterio: 
 
Un primer 70% de su importe en el momento en que el colectivo beneficiario presente una carta de 
compromiso de presentación pública emitida por el correspondiente programador, indicando lugar y fecha 
de estreno, y el 30% restante se abonará contra la presentación de la justificación económica total de la 
subvención. El colectivo beneficiario deberá presentar los justificantes y las facturas del gasto realizado. 
 
En ningún caso, el importe de la ayuda no podrá ser superior al importe consignado en la cláusula 7 ni 
superior a los gastos justificados. 
 
Este Premio estará sujeto a la tributación fiscal que corresponda de acuerdo con la normativa fiscal 
aplicable al perceptor. 
 
13. ACREDITACIÓN DEL ESTRENO DE LA OBRA GALARDONADA 
 
El colectivo ganador del Premio deberá acreditar, antes del día 31 de octubre de 2019, el estreno de la 
obra galardonada. 
 
El estreno de la obra galardonada se podrá acreditar mediante un programa de mano, un programa de la 
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temporada teatral o un documento impreso similar. 
 
14. JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PREMIO A LA PRODUCCIÓN DE LA OBRA 
 
El periodo de ejecución y aplicación de los gastos se establece entre la fecha de la concesión y 
aceptación del Premio y hasta la fecha de su estreno. Se podrán incluir los gastos hasta la fecha de la 
finalización de la representación de la obra, incluidos los gastos de desmontaje de este primer estreno, y 
no más tarde del 31 de octubre de 2019. 
 
Se considerarán gastos subvencionables tal y como indica el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones aquellas que resulten estrictamente necesarios para la producción 
de la obra, que deben estar efectivamente pagados con anterioridad el plazo de justificación establecido 
en el 30 de noviembre de 2019. 
 
Si finalizado el plazo de justificación el/la beneficiario/a del Premio no ha justificado la aplicación del gasto 
se le requerirá por un plazo máximo improrrogable de quince días para que presente esta justificación. La 
falta de presentación conllevará el reintegro de las cantidades ya abonadas y la pérdida del derecho a su 
cobro. 
 
En ningún caso tendrán la consideración de gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando 
sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. Todo 
aquello de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
 
En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los siguientes: 
 

- El IVA Cuando el / la beneficiario / a pueda repercutirlo, así como los impuestos personales 
sobre la renta. 

- Dietas y manutención. 
- Gastos De gestoría o administración. 

 
En el supuesto de adquisición de bienes inventariables (equipamiento informático, etc.) sólo se podrá 
imputar la parte proporcional a la amortización de este bien. 
 
La justificación del importe total de otros ingresos y ayudas recibidas para la financiación del proyecto y 
de los gastos ocasionados por su realización, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
a) La justificación, declaración jurada, de el importe total de los ingresos, subvenciones y aportaciones 
económicas recibidas para la financiación de la realización del proyecto galardonado, se acreditará 
mediante la aportación de una relación detallada de los conceptos, los importes y la procedencia con 
indicación de si se trata de una administración o entidad pública o privada, nacional o internacional. 
 
b) La justificación de los gastos ocasionados por la realización del proyecto se efectuará mediante la 
aportación de una relación clasificada de gastos de la actividad, con identificación del/la acreedor/a, el 
concepto, la fecha de emisión, la fecha de pago y el porcentaje de imputación del gasto al premio 
otorgado. 
 
Los justificantes de gasto consistirán en facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa (artículo 72.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones). 
 
Los gastos justificados deberán estar efectivamente pagados, deberán adecuarse a la actividad, serán 
gastos elegibles y se habrán ejecutado en el ámbito temporal que fijan la convocatoria. 
 
El total de los gastos tendré que contar con el visto bueno de la Coordinación Acadèmica del Instituto del 
Teatro. 
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Los gastos efectuados deberán ser justificados con facturas originales. Se aceptarán tickets de caja 
originales sólo en el caso de que el importe del gasto no supere los 60,10€. 
 
Los tributos tendrán la consideración de gasto subvencionable cuando el/la beneficiario/a de la 
subvención haga su abono de forma efectiva. 
 
Las facturas deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
1) Contenido de la factura: datos que ineludiblemente deberá contener toda factura: 

• Número de factura. 
• Fecha de expedición. 
• Nombre y apellidos, razón o denominación social completa de quien expide la factura. 
• Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del / la destinatario / a, que deberá 

tratarse del / la beneficiario / a del premio. 
• Número de identificación fiscal. 
• Descripción de las operaciones y su importe. 
• Tipo impositivo aplicado / s en las operaciones. 
• Cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado. 
• Fecha de realización de las operaciones objeto de facturación. 

No tendrán la consideración de documento justificativo de gasto las facturas "pro forma" o 
provisionales. 

 
Los tickets de caja deberán reunir los siguientes requisitos: 

• Fecha de la compra. 
• Identificación del proveedor: razón social y ClF, o nombre particular y NIF, dirección y teléfono. 
• Concepto del gasto. 
• lmporte, especificando "IVA incluido". 
• Que figure el texto: PAGADO / COBRADO. 
• Número, y en su caso, serie. 

 
En caso de no justificar algún concepto, o no hacerlo correctamente, se reducirá el importe del Premio 
concedido en el porcentaje de los justificantes no presentados o no aceptados. 
 
15. OBLIGACIONES DEL COLECTIVO GANADOR 
 
El colectivo ganador del Premio Adrià Gual 2018 se compromete a mantener la integridad del proyecto 
presentado hasta el estreno de la obra. Excepcionalmente, si es necesario hacer algún cambio en el plan 
de trabajo o en el calendario propuesto, será necesario que el colectivo ganador lo ponga en 
conocimiento, por escrito al Jurado. 
 
El proyecto premiado deberá incluir la frase "Premio Adrià Gual de lnstituto del Teatro 2018" a todos los 
elementos informativos y publicitarios relacionados con la actividad premiada. El Instituto puede efectuar 
un control previo del cumplimiento de esta obligación. 
 
Caso de que el proyecto premiado se adecue a las líneas artísticas y criterios del Grec Festival de 
Barcelona, se deberá incluir en todos los elementos informativos y publicitarios la referencia a la 
participación del Grec como coproductor del espectáculo, siguiendo las condiciones habituales aplicadas 
a cualquier espectáculo coproducido por el Grec. 
 
El colectivo ganador se compromete a facilitar, en todo momento, la información que les sea solicitada 
respecto a la actividad para la que se concede el premio. 
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También, se compromete a adecuar su actividad a los principios éticos y las reglas de conducta que 
permitan asegurar el cumplimiento de los principios de igualdad, de objetividad y de transparencia y, en 
particular, se obliga a: 

 
- Facilitar al Instituto del Teatro la información establecida por la Ley 19/2014, de 29 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y cualesquiera 
otra que le sea requerida de acuerdo con la normativa vigente. 

- Comunicar al Instituto del Teatro las posibles situaciones de conflicto de intereses u otras 
análogas de las que tenga conocimiento que afecten, directa o indirectamente, al presente 
premio y puedan poner en riesgo el interés público. 

- Abstenerse de realizar, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica corrupta 
que afecte o pueda afectar la relación subvencional en los términos previstos en el Código 
Penal vigente en cada momento. 

 
16. ESTRENO DEL ESPECTÁCULO GALARDONADO Y DIVULGACIÓN PÚBLICA 
 
Entidad ganadora se obliga a estrenar el espectáculo del proyecto galardonado antes del día 31 de 
octubre de 2019. 
 
17. DERECHOS DE CAPTACIÓN Y POSTERIOR USO Y DIFUSIÓN, DE IMÁGENES Y VOZ. 
GRABACIÓN DEL PROYECTO. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
El Instituto del Teatro podrá captar la imagen y la voz de los profesionales que integran el colectivo 
profesional autor del proyecto ganador, y la de los participantes e intérpretes del espectáculo que se 
represente, durante el transcurso de todas las actividades que se lleven a cabo en relación a este 
proyecto, y podrá hacer difusión con fines culturales, artísticas, pedagógicas y de investigación, principios 
que regulan la actividad del lnstituto del Teatro, por cualquier medio o sistema y durante el máximo de 
tiempo previsto hasta a su entrada en dominio público, y sin limitaciones territoriales. 
 
El Instituto del Teatro se reserva el derecho de registrar el montaje ganador en cualquiera de los soportes 
existentes, así como el derecho de utilizar todo el material gráfico del montaje en sus publicaciones y en 
las acciones de carácter divulgativo. Asimismo se reserva el derecho de llegar a acuerdos con los medios 
de comunicación que crea oportunos para hacer reportajes, retransmisiones o cualquier otra acción que 
pueda hacer visible el montaje ganador, todo ello sin ninguna finalidad lucrativa sino únicamente para 
alcanzar la divulgación pública de la obra. 
 
Cualquiera de las actividades autorizadas se harán bajo el principio de ausencia de ánimo de lucro y con 
la única finalidad de difundir las actividades que se llevan a cabo en el lnstituto. 
 
El Instituto del Teatro incorporará al fondo del Centro de documentación y Museo de las Artes Escénicas 
(MAE) de este Instituto el proyecto seleccionado y las imágenes y voz captadas durante la realización de 
las actividades que se desarrollen relacionadas con este proyecto. 
 
Los datos personales de los/las graduados/as que se presentan con cada proyecto serán facilitados con 
el consentimiento de cada uno/a de ellos/as mediante la declaración responsable a que se hace 
referencia en la cláusula 6, apartado i. 
 
Los datos personales facilitados en la solicitud de admisión que se anexa a la presente convocatoria, así 
como las recogidas durante el desarrollo del proyecto ganador (captación de imagen y voz) serán 
incorporados en un fichero de titularidad de  la Diputación de Barcelona. La finalidad del tratamiento de 
estos datos es gestionar la participación en el Premio Adrià Gual de los/las solicitantes y el posterior 
seguimiento y difusión del proyecto ganador, y sólo podrán ser cedidos a terceros con este fin. El 
participante acepta que en caso de resultar ganador sus datos sean publicados. 
 
De conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica 15/1999, de 15 de diciembre, de protección de datos 
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de carácter personal, o en la normativa sobre protección de datos vigente en cada momento, los 
participantes pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento, en las condiciones previstas en la legislación vigente, a través de la Sede electrònica: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp, o presencialmente en las 
oficinas del Registro: https://www.diba.cat/web/registre/. 
 
18. COMPATIBILIDAD PARA RECIBIR OTROS PREMIOS Y AYUDAS POR EL MISMO PROYECTO 
 
La concurrencia a la convocatoria del Premio Adrià Gual 2018 se puede compatibilizar con la obtención 
de otros premios y ayudas para el mismo proyecto procedentes de cualquier administración o entidad 
pública o privada, nacional o internacional, excepto aquellos a los que se hace referencia en el punto 3.c) 
de esta convocatoria, sin perjuicio de la obligación de los colectivos que optan a este Premio de 
comunicarlo al lnstituto del Teatro. 
 
En ningún caso, las diferentes fuentes de financiación podrán superar el coste de la actividad. 
 
19. REVOCACIÓN O RENUNCIA DEL PREMIO OTORGADO 
 
Se podrá revocar total o parcialmente el premio concedido, con la obligación, en su caso, de devolver los 
importes recibidos, en los siguientes supuestos: 
 
a) Falta de logro en Ia ejecución del proyecto. 
b) Incumplimiento de las obligaciones previstas en esta convocatoria. 
c) Obligación de la justificación económica. 
d) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió el premio. 
e) La no aceptación por parte de la Coordinación Académica del instituto del Teatro de los cambios que 
se propongan en el proyecto. Será obligación del/de la beneficiario/a la comunicación de los cambios, que 
deberán ser autorizados por la Coordinación Académica del Instituto del Teatro. El incumplimiento dará 
lugar a la revocación del premio. 
f) Cualquier otra causa que repercuta negativamente en la actividad o la imagen de lnstituto del Teatro. 
 
La revocación del premio deberá ser propuesta por la Coordinación Académica del Instituto del Teatro, 
previo informe motivado al efecto. 
 
En caso de renuncia del/de la galardonado/a deberá ser aceptada por el mismo órgano que adoptó la 
resolución de concesión. 
 
20. ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
La presentación de los proyectos aspirantes al premio conlleva aceptación del contenido de esta 
convocatoria y de los derechos y obligaciones que se derivan, así como de los preceptos contenidos en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones de la 
Diputación de Barcelona (Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, 9 de mayo de 2017). 
 
21. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
En materia de infracciones y sanciones se aplicará lo dispuesto en el Título IV de la Ley General de 
Subvenciones, en el Título IV de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona. 
 
22. RÉGIMEN JURÍDICO SUPLETORIO 
 
En todo lo no previsto expresamente en esta convocatoria, es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba su 
Reglamento de desarrollo , la Ordenanza General de subvenciones de la Diputación de Barcelona, las 
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Bases de Ejecución del Instituto del Teatro para el presente ejercicio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público y demás legislación concordante. 
 
 

ANEXO 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PREMIO ADRIÀ GUAL DEL INSTITUTO DEL TEATRO 2018 
Nota: Es necesario rellenar este impreso a máquina o con letra de imprenta 

 
XX. Datos de la convocatoria:  
 
Denominación de la 
convocatoria:  

PREMIO ADRIÀ GUAL 2018 
 
 

 
 
XXI. Datos de identificación del colectivo: 
 
Nombre o razón social  CIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  

 
 
XXII. Datos de identificación del representante legal del colectivo: 
 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  

 
 
 
XXIII. Datos de los/las graduados/-as que participan en el proyecto: 
 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de graduación  en 
la Escuela (ESAD/CSD) 

 Especialidad  

   

Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de graduación  en 
la Escuela (ESAD/CSD) 

 Especialidad  

 
Apellidos y nombre  NIF:  
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Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de graduación  en 
la Escuela (ESAD/CSD) 

 Especialidad  

 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de graduación  en 
la Escuela (ESAD/CSD) 

 Especialidad  

 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de graduación  en 
la Escuela (ESAD/CSD) 

 Especialidad  

 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de graduación  en 
la Escuela (ESAD/CSD) 

 Especialidad  

 
 
XXIV. Datos de otros colaboradores en el proyecto: 
 
NOMBRE APELLIDOS D.N.I. CARGO 
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XXV. Proyecto que se presenta al Premio: 
 
1. Breve descripción del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Presupuesto previsto desglosado por ingresos y gastos del proyecto (se pueden adjuntar como 
anexo los documentos que justifiquen este presupuesto) 
 
A. GASTOS IMPORTE 
  
Texto (autoría, traducción y / o adaptación, derechos de autor)  
  
  
Música (composición, arreglos, derechos de autor)  
  
  
Personal artístico (dirección, diseño escenografía, vestuario sonido y luz, 
coreografía)  
  
  
Actores y Actrices (retribuciones y S. Social)  
   
  
Intérpretes musicales (retribuciones y S. Social)  
  
  
Personal técnico y de producción (retribuciones y S. Social)  
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Escenografía y Vestuario  
   
   
Infraestructura y Material Técnico (incluye salas ensayo)  
   
   
Promoción y Publicidad  
   
  
Otros gastos no incluidos en este formulario (detallar el concepto)  
   
  
  
Gastos Indirectos (personal de administración, suministros, etc)  
  
  

TOTAL GASTOS 0,00 
 

B. INGRESOS IMPORTE 
  
Aportación del colectivo  
  
   
Previsión de ingresos por Temporada   
  
        
Previsión de ingresos por Gira   
  
  
Patrocinadores y / o co-producciones   
  
  
Otras subvenciones y / o ayudas (hay que indicar el estado: solicitado / 
concedido)  

  
  

TOTAL INGRESOS 0,00 
 

C. RESULTADO IMPORTE 
  
Total Gastos  0,00 
Total Ingresos 0,00 
  

RESULTADO 0,00 
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XXVI. Otras observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
XXVII. Documentación que se adjunta: 
Identificación del/de la solicitante 
❏ Fotocopia del NIF del colectivo (asociación, compañía y otros) 
❏ Acta fundacional y estatutos del colectivo y de su representante legal 
❏ Copia de la solicitud de la constitución legal de entidad ante el organismo correspondiente 
❏ Fotocopia del título o del resguardo de solicitud de título académico de los graduados que integran el 
colectivo 
❏ Fotocopia del DNI de los/las graduados/as que integran el colectivo del proyecto presentado 
❏ Memoria detallada del proyecto presentado 
❏ Currículos profesionales de los/las graduados/as que integran el colectivo 
❏ Documento acreditativo de estar en posesión de los derechos de autor 
 
 
XXVIII. Declaración: 
 
El representante legal de la entidad SOLICITA participar en el Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 
2018 asume todas las responsabilidades que se puedan derivar de su realización, y DECLARA: 

- Que los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se adjuntan corresponden a 
la realidad. 

- El carácter inédito del proyecto, de su autoría y originalidad. 
- Que en caso de que su proyecto sea premiado, se compromete a cumplir las condiciones 

previstas en la convocatoria. 
 
Localidad y fecha 
 
Firma del representante legal de la entidad: 
 
 
SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ, DIRECTORA GENERAL 
Plaza Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
 
 
Información sobre protección de datos de carácter personal: 
 

Responsable del 
tratamiento 

Diputación de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 
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Datos de contacto de la Delegada de Protección de Datos para consultas, quejas, 
ejercicios de derechos, y comentarios relacionados con la protección de datos de 
caràcter personal: dpd@diba.cat 

Finalidad del 
tratamiento 

Control y gestión de la convocatoria de becas, ayudas y premios extraordinarios a 
alumnos y graduados del Instituto del Teatro, y posterior seguimiento y difusión de 
acuerdo con las bases de cada convocatòria. 

Tiempo de 
conservación 

Los datos serán conservados durante el tiempo previsto en la normativa de 
procedimiento administrativo, de subvenciones y de archivo histórico. 

Legitimación 
del tratamiento 

Consentimiento del interesado.  
Los datos personales solicitados se han de facilitar obligatoriamente para solicitar la 
admisión a las becas, ayudas y premios extraordinarios convocados por el Instituto del 
Teatro. 

Destinatarios de 
cesiones o 
transferencias 

No se han previsto cesiones más allá de las previstes por la ley y en los posibles 
convenios firmados con otras entidades para cada convocatoria. 
No se ha previsto ninguna transferencia internacional de datos de los datos 
suministrados. 

Derechos de las 
personas 
interesadas 

Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos, y la limitación u oposición a su tratamiento a través de la Sede electrònica: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp , o 
presencialmente en las oficinas del Registro: https://www.diba.cat/web/registre/ 

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado 
tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en 
particular en el Estado miembro en que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o 
lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de datos personales que 
le conciernen infringe el RGPD. Siendo en Catalunya la APDCAT la autoridad de 
referencia: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
 
ANNEX 2 al Dictamen de Junta de Govern, proposat el 5 de març de 2018, referit a la convocatòria 
per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, del Premi Adrià Gual de l’Institut del 
Teatre 2018 
 
Extracto del Acuerdo de 14 de marzo de 2018 de la Junta de Gobierno del Instituto del Teatro, por 
el que se aprueba la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, del 
Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2018 
BDNS (Identif.): 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El texto íntegro de la convocatoria y los modelos  normalizados de solicitud y justificación del premio se 
pueden encontrar en la web, la intranet y al tablón de anuncios del Instituto del Teatro. 
 
Primero. Beneficiarios 
Puede optar a la ayuda cualquier colectivo de profesionales de las artes escénicas que reúna, en el 
momento de presentar la solicitud, los siguientes requisitos: 
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a) Tener personalidad jurídica propia, o haber solicitado, ante el organismo correspondiente, su 
constitución como entidad jurídica. En este último caso, si el colectivo resulta galardonado, Ia concesión 
del premio quedará supeditado a la presentación de la documentación que acredite la constitución del 
colectivo profesional ganador como persona jurídica. 
b) Estar integrado como mínimo por tres graduados/as con el título superior de Arte dramático, para 
estudios cursados en lnstituto del Teatro a partir del año  2013. 
c) No podrán participar en esta convocatoria aquellos/as graduados/as que participaron en los cursos de 
postgrado Factoría lT 2004-2005, ni haber recibido uno de los premios "Proyectos de Escenificación de 
lnstituto del Teatro", en las ediciones 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010 y 2011, ni el Premio Adrià Gual 
de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
Segundo. Objeto 
El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, 
tramitación, concesión, cobro y justificación del Premio Adrià Gual del lnstituto del Teatro 2018 que será 
otorgado al mejor proyecto de montaje de una obra de teatro.  
La concesión de esta ayuda se enmarca dentro de las acciones de lnstituto del Teatro para potenciar la 
inserción profesional de los graduados de las escuelas superiores del Instituto del Teatro, apoyando e 
impulsando la producción y exhibición de un montaje de artes escénicas a partir de proyectos de 
escenificación que combinen profesionalidad, calidad y creatividad. 
El estreno de la obra ganadora deberá tener lugar a más tardar el 31 de octubre de 2019. 
Tercero. Bases reguladoras 
 
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona (BOP de la Provincia de Barcelona 
de 9 de mayo de 2017). 
 
Cuarto. Cuantía 
El Premio Adrià Gual 2018 está dotado con TREINTA MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS (30.213,20€).  
El importe de la ayuda se destinará exclusivamente a la producción del proyecto premiado y en ningún 
caso el importe que se hará efectivo podrá superar el coste total del proyecto premiado. 
 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes 
 
El plazo de presentación de las solicitudes será desde el 2 al 13 de julio de 2018 (ambos incluidos).”    
 

 
 
 
16. Dictamen que proposa aprovar la modificació del Pla d’Ordenació 
Acadèmica de l’Institut del Teatre, referit a les diverses escoles i centres, per al 
curs acadèmic 2017-2018 (2a modificació).  
 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, senyor Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, consistent en l’aprovació d’una modificació del 
Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre. Es tracta de la segona modificació. 
 

Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 21 de juny de 2017 es va 
aprovar el Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) de l’Institut del Teatre, referit a les diverses 
escoles i centres per al curs acadèmic 2017-18, així com el seu cost econòmic quantificat en 
10.230.117,00 €. 
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Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre d’11 d’octubre de 2017 
es va aprovar la primera modificació del POA, que comportava un increment de les hores 
totals anuals de docència i de suport a la docència de 867,50 hores. 
 
El POA és un instrument de gestió viu subjecte a una revisió constant i susceptible de ser 
modificat en funció de les necessitats de les diverses escoles de l’Institut del Teatre, així com 
de les eventuals incidències derivades de la demanda d’oferta optativa, de les incidències de 
la plantilla, de la definitiva elaboració dels horaris, etc... 
 
En data 22 de febrer de 2018, la Coordinadora Acadèmica de l’Institut del Teatre ha emès un 
informe mitjançant el qual fonamenta la necessària modificació del POA aprovat. Les 
principals causals d’aquesta modificació que es proposa són: 
 

• Modificacions que comporten un decrement d’hores. Total -90,00h 
 

- Reducció d’hores lectives d’un grup suprimit de l’assignatura Escenografia i 
Exposicions per manca de matriculació d’alumnes de  
-60,00 hores  

- Reducció d’hores lectives d’un grup suprimit de l’assignatura Interpretació en 
ombres, titelles i objectes (optativa Teatre Visual)  per manca de matriculació 
d’alumnes de -30,00 hores  

 
• Modificacions que comporten un increment d’hores (Total +208,75 hores de 

docents) 
 

- Per la creació d’un nou grup de l’assignatura Espai Escènic (ESAD) de +45 
hores atès que la ràtio inicial d’alumnes supera als mínims establerts. 

- Per la creació d’un nou grup de  l’assignatura Tecnologia i Espectacle de +15 
hores atès que la ràtio inicial d’alumnes supera als mínims establerts. 

- Per increment de demanda de matriculació d’alumnes es crea un nou grup de 
l’assignatura Tècniques d’Interpretació Visual 2 (ESAD) de +60,00 hores. 

- Per la necessitat de cobertura de les hores de guàrdies de l’ESO de +61,25 
hores atès que els docents de plantilla estan a jornada completa i no es disposa 
de cap membre de l'equip directiu de l'escola de l'àmbit de la ESO que les pugui 
entomar o cobrir. 

- Per ampliació d’hores d’un encàrrec docent per cobrir tasques organitzatives del 
projecte IT-GREC 2018 en +27,50 hores. 

 
• Modificacions per redistribucions lectives que no comporten cap increment 

ni decrement. (0,00 hores) 
 
En aquest sentit, es veuen afectat els docents següents: 
 

- El senyor Joan Ollé Freixas deixa d’impartir 45 hores lectives de 
l’assignatura de Direcció d’Actors 3 per incompatibilitat horària que 
passen a la Marta Galán. 

- La senyora Alicia Pérez Cabrero deixa d’impartir 45 hores lectives de les 
assignatures de Tècniques de Dansa III i Tècnica Opcional de Dansa A i 
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passa a impartir 45 hores lectives de l’assignatura de Tècniques de 
Dansa 2 (clàssic). 

- El senyor Carlos Fernández passa a impartir les assignatures Tècniques 
de Dansa III de 12 hores lectives i Tècnica Opcional de Dansa A de 30 
hores lectives. 

- El senyor Nicolaas Mackmann passa impartir 3 hores lectives de 
l’assignatura de Tècniques de Dansa III.  

- La senyora Nora Sitges deixa d’impartir l’assignatura de Pràctica de 
Repertori II (CLA) de 45 hores lectives per impartir l’assignatura de 
Pràctica de Repertori I (CLA) de 45 hores lectives inicialment prevista 
per a un convidat. 

- El senyor Claudi Bombardó passa a impartir l’assignatura Pràctica de 
Repertori II (CLA) de 45 hores lectives. 

 
A la vista d’aquests fets, i realitzant el càlcul de les modificacions en termes d’hores totals 
afectades, respecte de la darrera modificació del POA aprovat per acord de la Junta de Govern 
de data 11 d’octubre de 2017, el balanç final és:  
 

ESCOLA/CENTRE HORES MODIFICADES 
Escola Superior d’Art Dramàtic:    -90,00 hores 

 
Escola Superior d’Art Dramàtic:    +147,50 hores 

 
Conservatori Superior de Dansa: 0,00 hores 
Escola d’Ensenyament Secundari i 
Artístic/Conservatori Professional de 
Dansa 

+61,25 hores 

TOTAL HORES MODIFICADES +118,75 HORES 
 
Aquestes modificacions comporten una despesa de 15.206,26 €. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària celebrada el dia 21 
de juny de 2017 (núm. registre 110/2017), es va aprovar el Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) de l’Institut 
del Teatre, referit a les diverses escoles i centres per al curs acadèmic 2017-18, així com el seu cost 
econòmic quantificat en DEU MILIONS DOS-CENTS TRENTA MIL CENT DISSET EUROS 
(10.230.117,00€). 
 
Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària d’11 d’octubre 
de 2017 (núm. registre 135/2017), es va aprovar la primera modificació Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) 
de l’Institut del Teatre, referit a les diverses escoles i centres per al curs acadèmic 2017-18 que 
comportava un increment de les hores totals anuals de docència i de suport a la docència assignades de 
867,50 hores. 
 
El Pla d’Ordenació Acadèmica és un instrument de gestió viu subjecte a una revisió constant i susceptible 
de ser modificat en funció de les necessitats de les diverses escoles de l’Institut del Teatre, així com de 
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les eventuals incidències derivades de la demanda d’oferta optativa, de les incidències de la plantilla, de 
la definitiva elaboració dels horaris, etc... 
 
En data 22 de febrer de 2018, la Coordinadora Acadèmica de l’Institut del Teatre ha emès un informe 
mitjançant el qual fonamenta la necessària modificació del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del 
Teatre, referit a les diverses escoles i centres, per al curs acadèmic 2017-2018, i el qual es transcriu 
literalment a continuació: 
 

“INFORME 
 

Assumpte 
 
Proposta de la 2a. modificació del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre, referit a les 
diverses escoles i centres, per al curs acadèmic 2017-2018, així com el seu cost econòmic. 
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de 
juny de 2017, es va aprovar el Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) de l’Institut del Teatre, diverses 
escoles i centres per al curs acadèmic 2017-18, així com el seu cost econòmic. 
 
Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària 
d’11 d’octubre de 2017 (núm. registre 135/2017), es va aprovar la primera modificació del Pla 
d’Ordenació Acadèmica (POA) de l’Institut del Teatre, referit a les diverses escoles i centres per al 
curs acadèmic 2017-18 que comportava un increment de les hores totals anuals de docència i de 
suport a la docència assignades de 867,50 hores. 
 
En el mateix acord, es facultava a la Presidència de l’Institut del Teatre per a l’aprovació de les 
possibles i diferents propostes de modificació del POA, sempre i quan no comportessin increment 
econòmic, tot donant compte de les mateixes en les següents sessions de la Junta de Govern 
d’aquest organisme. 
 
Fets 
 
Des de l’aprovació de la primera modificació del POA 2017/2018 s’han produït diverses 
modificacions derivades de la creació de nous grups per increment de la demanda de matrícules 
d’alumnes, per la supressió de grups, per la redistribució d’assignatures, etc. 
 
Tot seguit els detallen les diverses modificacions: 
 

• Modificacions que comporten un decrement d’hores. Total -90,00h 
 

- Reducció d’hores lectives d’un grup suprimit de l’assignatura Escenografia i Exposicions 
per manca de matriculació d’alumnes de  
-60,00 hores  

- Reducció d’hores lectives d’un grup suprimit de l’assignatura Interpretació en ombres, 
titelles i objectes (optativa Teatre Visual)  per manca de matriculació d’alumnes de -30,00 
hores  

 
• Modificacions que comporten un increment d’hores (Total +208,75 hores de 

docents) 
 

- Per la creació d’un nou grup de l’assignatura Espai Escènic (ESAD) de +45 hores atès 
que la ràtio inicial d’alumnes supera als mínims establerts. 
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- Per la creació d’un nou grup de  l’assignatura Tecnologia i Espectacle de +15 hores atès 
que la ràtio inicial d’alumnes supera als mínims establerts. 

- Per increment de demanda de matriculació d’alumnes es crea un nou grup de 
l’assignatura Tècniques d’Interpretació Visual 2 (ESAD) de +60,00 hores. 

- Per la necessitat de cobertura de les hores de guàrdies de l’ESO de +61,25 hores atès 
que els docents de plantilla estan a jornada completa i no es disposa de cap membre de 
l'equip directiu de l'escola de l'àmbit de la ESO que les pugui entomar o cobrir. 

- Per ampliació d’hores d’un encàrrec docent per cobrir tasques organitzatives del projecte 
IT-GREC 2018 en +27,50 hores. 

 
• Modificacions per redistribucions lectives que no comporten cap increment ni 

decrement. (0,00 hores) 
 
En aquest sentit, es veuen afectat els docents següents: 
 

- El senyor Joan Ollé Freixas deixa d’impartir 45 hores lectives de l’assignatura de 
Direcció d’Actors 3 per incompatibilitat horària que passen a la Marta Galán. 

- La senyora Alicia Pérez Cabrero deixa d’impartir 45 hores lectives de les 
assignatures de Tècniques de Dansa III i Tècnica Opcional de Dansa A i passa a 
impartir 45 hores lectives de l’assignatura de Tècniques de Dansa 2 (clàssic). 

- El senyor Carlos Fernández passa a impartir les assignatures Tècniques de 
Dansa III de 12 hores lectives i Tècnica Opcional de Dansa A de 30 hores 
lectives. 

- El senyor Nicolaas Mackmann passa impartir 3 hores lectives de l’assignatura de 
Tècniques de Dansa III.  

- La senyora Nora Sitges deixa d’impartir l’assignatura de Pràctica de Repertori II 
(CLA) de 45 hores lectives per impartir l’assignatura de Pràctica de Repertori I 
(CLA) de 45 hores lectives inicialment prevista per a un convidat. 

- El senyor Claudi Bombardó passa a impartir l’assignatura Pràctica de Repertori II 
(CLA) de 45 hores lectives. 
 

A la vista d’aquests fets, i realitzant el càlcul total de les modificacions en termes d’hores 
totals afectades, resulta un increment de 118,75 hores respecte de la darrera modificació del 
Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) del curs 2017-18 aprovada per acord de la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre, de data 11 d’octubre de 2017 (núm. registre 135/2017). 
 

Conclusions 
 
Vist que aquestes modificacions afecten a la lectivitat contemplada al Pla d’Ordenació Acadèmica 
(POA) del curs 2017-18, es considera procedent modificar el POA en el sentit següent: 
 

• D’una banda, incrementar 208,75 hores de docència globals contemplades al POA. 
• D’altra banda, disminuir 90 hores de docència globals contemplades al POA. 

 
El resultat és un increment de 118,75 hores que es tradueix en un increment econòmic per al 
pressupost de l’Institut del Teatre de 15.206,26€” 

 
Vist que hi ha crèdit suficient al capítol I per assumir l’increment econòmic que implica la modificació de 
POA que es proposa en el present dictamen. 
 
Vist l'art. 12.h) dels vigents Estatuts de l'Institut del Teatre, pel qual correspon a la Junta de Govern 
l'aprovació de l'ordenació acadèmica anual. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la 
Interventora Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
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ACORDS 
 

Primer.- MODIFICAR el Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 2017-
2018 aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern de data 21 de juny de 2017 (núm. registre 
110/2017) i modificat posteriorment pel mateix òrgan per acord de data 11 d’octubre de 2017 (núm. 
registre 135/2017), d’acord amb els motius adduïts a l’informe de la Coordinadora Acadèmica de data 22 
de febrer de 2018, fets que comporten un increment de les hores totals anuals de docència assignades de 
118,75 hores. 
 

ESCOLA/CENTRE HORES MODIFICADES 
Escola Superior d’Art Dramàtic:    -90,00 hores 

 
Escola Superior d’Art Dramàtic:    +147,50 hores 

 
Conservatori Superior de Dansa: 0,00 hores 
Escola d’Ensenyament Secundari i 
Artístic/Conservatori Professional de 
Dansa 

+61,25 hores 

TOTAL HORES MODIFICADES +118,75 HORES 
 
Segon.- En conseqüència, APROVAR l’increment de la despesa que suposa la modificació del POA per 
un import de QUINZE MIL DOS-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (15.206,26€).  
 
Tercer.- APROVAR el text refós del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre, referit a les 
diverses escoles i centres, per al curs acadèmic 2017-2018, un cop introduïdes les modificacions 
contemplades a l’informe de la Coordinadora Acadèmica de data 22 de febrer de 2018, i que s’adjunta 
com a annex I. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les Escoles i als Centres de l’Institut del Teatre per al seu 
coneixement i efectes.” 

 
L’Annex I que es refereix a la modificació de POA, indicat a l’apartat tercer de la 
part dispositiva d’aquest dictamen, s’acompanya com annex I a l’acta de la 
present sessió 
 
 
 
17. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a l’acceptació de la 
donació del  “Fons documental de l’Elena Castelar Garriga”. 
 
La Presidenta dóna la paraula a  la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de la proposta, orientada a l’acceptació d’una donació. 

 
L’Elena Castelar va fundar, juntament amb en Manel Trias, les companyies Vitore i Gina i 
Zotal Teatre. Van produir espectacles que combinaven diversos llenguatges escènics (dansa, 
teatre, joc d’objectes i música) des d’una òptica arriscada i innovadora. 
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La Sra. Elena Castelar Garriga és la propietària del fons documental de les companyies 
Vitores i Gina i Zotal Teatre, que també inclou documentació professional de l’Elena Castelar 
no lligada a aquestes companyies, que dóna a l’Institut del Teatre 
 
El fons objecte de la donació conté: activitat personal (8 sobres);  activitat creativa (9 
elements d’obra escenogràfica); activitat professional  de la Companyia Vitore i Gina informació 
de les obres Taca a la pista , Zotal (1984), de la Companyia Zotal Teatre: Zombi (1987-1988;  Z 
(1991-1993), Organum (1993), Zigurat (1996-1998): A-tila.  
També hi ha informació sobre l’activitat docent de l’Elena Escobar, documentació de 
l’exposició “30 anys de Zotal Teatre” i fotografies diverses no associades a cap espectacle. 
El MAE està interessat en incorporar als seus fons la col·lecció esmentada donat el seu valor 
documental i artístic. 
 
El valor del fons no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, sinó que destaca pel 
seu valor artístic i històric. 
 
Condicions de la donació 
 
La donant cedeix a favor del donatari, que l’accepta en aquest acte, el conjunt del fons com a 
donació gratuïta de béns propietat de l'oferent. 
 
La donant podrà ampliar en el futur la donació efectuada, amb la incorporació d’altres obres, 
documents i elements escenogràfics. 
 
La donació s’efectua amb caràcter gratuït, indefinit i sense possibilitat de reversió. 
 
El donatari destinarà els recursos tècnics, humans i econòmics necessaris per realitzar la 
feina d’inventari, catalogació i conservació dels elements que integren el fons, que es 
tractaran seguint els procediments, tècniques i protocols establerts en la normativa tècnica de 
referència del centre.  
 
Obligacions  

 
- L’Institut del Teatre assumeix l’obligació d’integrar els béns donats al fons del Museu de 
les Arts Escèniques, conservar-los i difondre’ls per facilitar la consulta pública d’investigadors 
i del públic en general, prioritzant els usos de caràcter acadèmic, d’investigació i culturals.  
 
- L’Institut del Teatre posarà a disposició del públic imatges digitalitzades dels béns, 
facilitant la consulta al propi centre i a la web corporativa, i autoritzarà les reproduccions d’ús no 
comercial sol·licitades per tercers.  
 
- L’Institut del Teatre es compromet a difondre i a possibilitar el préstec de la col·lecció a 
altres institucions museístiques i culturals rellevants, que programin exposicions, retrospectives 
i activitats culturals similars relacionades amb la companyia, d’acord amb la normativa per al 
préstec temporal de documents de les col·leccions del MAE.  
 
- La donant es reserva la possibilitat de retirar temporalment part dels elements cedits, en 
cas que ho necessiti per a la reposició d’un espectacle o per a alguna exposició, sense que 
això impliqui revocació de la donació, 
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- La donant es farà càrrec de totes les despeses que la retirada i devolució comportin. Durant 
el període de retirada temporal l’Institut del Teatre no es farà càrrec de les despeses de 
conservació dels béns. 
 
- La donant es reserva els drets d’explotació de la seva obra per a la resta d’usos diferents 
als previstos al present contracte (reproducció, distribució i  comunicació pública, inclosa la 
seva digitalització i la posada a disposició d’imatges a través d’Internet, tant a interès o 
iniciativa pròpia, com a favor d’altres administracions públiques o persones privades que ho 
sol·licitin, per a usos de caràcter acadèmic, cultural i d’investigació, sense que en cap cas 
puguin ser cedits a tercers per a finalitats comercials).  
 
- La  donant només és propietària del suport material de l’obra, no disposant d’una cessió 
específica dels drets de propietat intel·lectual per part dels seus autors. L’Institut del Teatre 
gestionarà l’obtenció de les autoritzacions necessàries per part dels seus titulars. 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Elena Castelar va fundar, juntament amb en Manel Trias, les companyies Vitore i Gina i Zotal 
Teatre. Van produir espectacles que combinaven diversos llenguatges escènics (dansa, teatre, 
joc d’objectes i música) des d’una òptica arriscada i innovadora. Va ser un dels pocs grups que 
va seguir amb la idea d’un circ de càmera amb animals. En les seves escenificacions hi ha una 
contínua exploració de l’ésser humà enfrontat a sí mateix i a tot allò que l’envolta. Cal destacar 
Zotal (1984),  Zombi (1988), Z (1991), Organum (1993), d’Esteve Graset, o l’espectacle 
gastronòmic Zigurat (1996), amb texts de Manuel Vicent.  
 
La seva tasca de recerca i creació teatral meresqué el premi Crítica Serra d’Or (1989). Van 
actuar a diversos països europeus i de l’Amèrica del Sud (Colòmbia i Brasil). L’any 2011, en 
commemoració dels 30 anys de Zotal Teatre, l’Elena Castelar va crear una instal·lació al 
vestíbul del Mercat de les Flors, amb el subtítol: “Z” última lletra de l’abecedari, primera de 
l’imaginari, on es podia veure un recull digital del recorregut de la companyia. 
 
Zotal, com la Fura dels Baus i La Cubana, es caracteritzava per la interdisciplinarietat dels seus 
membres, de formació molt diversa (plàstica, dansa, música, circ, interpretació, mecànica, etc.), 
el qual permetia un treball en equip amb l’aportació creativa dels seus components i la direcció 
de l’Elena Castelar. Un tret definitori d’aquest nou teatre era mostrar l’espai com un 
“discontinuum”, un collage que demana a l’espectador la recomposició constant.  
 
D’altra banda, el Centre de documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del 
Teatre (d’ara endavant MAE), és el  Centre de referència d’informació i recerca de les arts 
escèniques catalanes i aplega dins seu una biblioteca, un arxiu i un museu. Els 
seus objectius principals són preservar la memòria de les arts escèniques de 
Catalunya recollint tota la documentació associada (textos, programes de mà, esbossos 
escenogràfics, figurins, vestits…), donar suport a la docència i la recerca que s’imparteix als 
diferents centres docents de l'Institut del Teatre, difondre i preservar els fons bibliogràfics, 
museístics i d'arxiu, i donar resposta a les demandes d’informació sobre les arts escèniques 
catalanes. El seu fons està integrat per importants col·leccions d’escenografia i figurins, de 
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titelles, de fotografies, d’indumentària, de cartells, de dibuixos, entre d’altres. El museu, 
actualment sense exposició permanent, difon les seves col·leccions per Internet (a través del 
portal Escena Digital) i a través d’exposicions temporals. 
La Sra. Elena Castelar Garriga és la propietària del fons documental de les companyies Vitores 
i Gina i Zotal Teatre, que també inclou documentació professional de l’Elena Castelar no lligada 
a aquestes companyies, que dóna a l’Institut del Teatre i, per tant, en la seva condició de 
donant, té la capacitat d’obrar suficient per a disposar dels objectes donats i poder de 
disposició sobre aquests, d’acord amb el que preveu l’art. 531-10 del Codi Civil Català. La 
voluntat de la donant és donar aquest arxiu al donatari per tal que, atesa la seva condició 
d’entitat acadèmica i cultural, sigui difós i posat a disposició de la comunitat educativa i del 
públic en general.  
 
Vist el que es disposa sobre aquest acte jurídic en els articles 618 i següents del Codi Civil. 
 
Vist l’informe de data 15 de febrer de 2018 emès per la Directora del MAE de l’Institut del 
Teatre relatiu a la valoració econòmica de la donació efectuada per la Sra. Elena Castelar 
Garriga, que es transcriu a continuació: 
 

“L’objecte d’aquesta donació de l’’Elena Castelar respon a documentació especialment 
de les companyies Vitore i Gina i Zotal Teatre, tot i que també inclou documentació 
professional de l’Elena Castelar no lligada a aquestes companyies.  
L’Elena Castelar va fundar, juntament amb en Manel Trias, les companyies Vitore i 
Gina , i Zotal Teatre. Van produir espectacles que combinaven diversos llenguatges 
escènics (dansa, teatre, joc d’objectes i música) des d’una òptica arriscada i 
innovadora. Va ser un dels pocs grups que va seguir amb la idea d’un circ de càmera 
amb animals.  
 
El fons objecte de la donació conté:  activitat personal ( 8 sobres);  activitat creativa ( 9 
elements d’obra escenogràfica);  activitat professional  de la Companyia Vitore i Gina 
informació de les obres Taca a la pista , Zotal (1984), de la Companyia Zotal Teatre: 
Zombi (1987-1988;  Z (1991-1993), Organum (1993),  Zigurat (1996-1998): A-tila. 
També hi ha informació sobre l’activitat docent de l’Elena Escobar, documentació de 
l’exposició “30 anys de Zotal Teatre” i fotografies diverses no associades a cap 
espectacle 
El MAE està interessat en incorporar als seus fons la col·lecció esmentada donat el seu 
valor documental i artístic. 
 
El valor del fons no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, sinó que 
destaca pel seu valor artístic i històric. “ 
 

Vist els articles 531-7 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil 
de Catalunya, relatiu als drets reals. 
 
Vist el que disposa l’article 12, lletres i) dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la 
competència de la Junta de Govern en matèria d’acceptació de donacions, herències i deixes a 
favor de l’Institut. 
 
Vista la conformitat de la Gerència de l’Institut del Teatre. 
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Per tot això, i a proposta de la Direcció General i del Gerent de l’Institut del Teatre, s’eleva a la 
Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR l’expedient relatiu a l’acceptació de la donació, amb la incorporació de tots 
els documents escaients. 

 
Segon.- ACCEPTAR la donació del “Fons documental de l’Elena Castelar Garriga” a favor de 
l’Institut del Teatre que es formalitzarà entre les dues parts, mitjançant la minuta del contracte 
que es transcriu a continuació:  
 

“CONTRACTE DE DONACIÓ DE L’ELENA CASTELAR A FAVOR DE L’INSTITUT 
DEL TEATRE 

 
 

INTERVENEN 
 
D’una part, en condició de donant, la Sra. Elena Castelar Garriga, amb NIF 36958074H 
i domicili a la plaça Narcisa Freixa 4,  de la Garriga (08530), propietària d’un fons 
documental fruit de la seva trajectòria artística.  
 
De l’altra part, en condició de donatari, l’INSTITUT DEL TEATRE, organisme autònom 
de la Diputació de Barcelona, representat per l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
Presidenta de l’Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, Institut del Teatre, 
assistida pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, secretari delegat, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 28 de juliol de 2016 
(BOPB 3 d’agost de 2016), amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i 
NIF P-5800024-A. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per atorgar el present contracte i 
declaren no trobar-se en cap de les situacions de prohibició per contractar previstes per 
la normativa vigent. 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. L’Elena Castelar va fundar, juntament amb en Manel Trias, les companyies Vitore 
i Gina , i Zotal Teatre. Van produir espectacles que combinaven diversos 
llenguatges escènics (dansa, teatre, joc d’objectes imúsica) des d’una òptica 
arriscada i innovadora. Va ser un dels pocs grups que va seguir amb la idea d’un 
circ de càmera amb animals. En les seves escenificacions hi ha una contínua 
exploració de l’ésser humà enfrontat a sí mateix i a tot allò que l’envolta. Cal 
destacar Zotal (1984),  Zombi (1988), Z (1991), Organum (1993), d’Esteve 
Graset, o l’espectacle gastronòmic Zigurat (1996), amb texts d’en Manuel Vicent. 
La seva tasca de recerca i creació teatral meresqué el premi Crítica Serra d’Or 
(1989). Van actuar a diversos països europeus i de l’Amèrica del Sud (Colòmbia i 
Brasil). L’any 2011, en commemoració dels 30 anys de Zotal Teatre, Elena 
Castelar va crear una instal·lació al vestíbul del Mercat de les Flors, amb el 
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subtítol: “Z” última lletra de l’abecedari, primera de l’imaginari, on es podia veure 
un recull digital del recorregut de la companyia. 
 
 Zotal, com la Fura dels Baus i La Cubana, es caracteritzava per la 
interdisciplinarietat dels seus membres, de formació molt diversa (plàstica, dansa, 
música, circ, interpretació, mecànica, etc.), el qual permetia un treball en equip 
amb l’aportació creativa dels seus components i la direcció de l’Elena Castelar. 
Un tret definitori d’aquest nou teatre era mostrar l’espai com un “discontinuum”, 
un collage que demana a l’espectador la recomposició constant.  

 
II. La donant és propietària del fons, i per tant, en aquesta condició, té capacitat 

d’obrar suficient per a disposar dels objectes donats i poder de disposició sobre 
aquests, d’acord amb el que preveu l’art. 531-10 del Codi Civil Català. La seva 
voluntat és donar aquest fons al donatari per tal que, donada la seva condició 
d’entitat acadèmica i cultural, sigui difós i posat a disposició d’investigadors, 
alumnes i del públic en general.  
 

III. El Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del 
Teatre (MAE) és el centre de referència d’informació i recerca de les arts 
escèniques catalanes i aplega dins seu una biblioteca, un arxiu i un museu. Els 
seus objectius principals són preservar la memòria de les arts escèniques de 
Catalunya recollint tota la documentació associada (textos, programes de mà, 
esbossos escenogràfics, figurins, vestits, etc.), donar suport a la docència i la 
recerca que s’imparteix als centres docents de l'Institut del Teatre, i difondre i 
preservar els fons bibliogràfics, museístics i d'arxiu. El seu fons està integrat per 
importants col·leccions d’escenografia i figurins, de titelles, de fotografies, 
d’indumentària, de cartells, de dibuixos, entre d’altres. El museu, actualment 
sense exposició permanent, difon les seves col·leccions a través del portal web 
Escena Digital i a través d’exposicions temporals.  

 
IV. Donat l’interés i el valor artístic i testimonial del fons, l’Institut del Teatre està 

interessat en incorporar aquesta donació a les col·leccions del Museu de les Arts 
Escèniques (MAE), afavorint així  la preservació i divulgació dels documents.  
 

V. Aquest contracte ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre de data .........................., òrgan competent segons art. 12.i dels vigents 
Estatuts de l’Institut del Teatre, i per tant, s’autoritza la seva formalització.  

 
Que per tal de formalitzar la donació i concretar-ne les condicions, les parts han 
convingut signar el present document que s’articula mitjançant els següents 
 

PACTES 
 

Primer. Objecte del contracte. 
 
L’objecte d’aquesta donació respon a documentació especialment de les companyies 
Vitore i Gina i Zotal Teatre, tot i que també inclou documentació professional de l’’Elena 
Castelar no lligada a aquestes companyies. En inventari annex a aquest contracte es 
detalla el contingut de la donació. 
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La donant cedeix a favor del donatari, que l’accepta en aquest acte, el conjunt del fons 
com a donació gratuïta de béns propietat de l'oferent. 
La donant podrà ampliar en el futur la donació efectuada, amb la incorporació d’altres 
obres, documents i elements escenogràfics. Amb la finalitat de formalitzar aquestes 
ampliacions, les parts signaran les corresponents addendes al present contracte, el 
qual els serà plenament d’aplicació.  
 
Segon. Caràcter de la donació. 
 
L’Institut del Teatre accepta l’oferiment d’aquests béns com a donació pura i simple 
d’objectes propietat del donant. La donació s’efectua amb caràcter gratuït, indefinit i 
sense possibilitat de reversió. 
 
Als efectes previstos a l’article 35 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, la donant declara que és  la legal 
propietària de la totalitat dels objectes que integren la donació i que està plenament 
capacitada per a fer donació dels béns i per a l’atorgament d’aquest acte, d’acord amb 
les prescripcions del Codi Civil i Llei 5/2006, de 10 de maig i Llibre Cinquè de 
Catalunya,  i que els béns no estan subjectes a cap condició, càrrega ni gravamen 
onerós, garantint per tant la pacífica propietat per part de l’Institut del Teatre.  
 
Tercer. Tractament del fons.  
 
El donatari destinarà els recursos tècnics, humans i econòmics necessaris per realitzar 
la feina d’inventari, catalogació i conservació dels elements que integren el fons, que es 
tractaran seguint els procediments, tècniques i protocols establerts en la normativa 
tècnica de referència del centre.  
 
Quart. Obligacions.  
 
L’Institut del Teatre assumeix l’obligació d’integrar els béns donats en el fons del Museu 
de les Arts Escèniques, conservar-los i difondre’ls per facilitar la consulta pública 
d’investigadors i del públic en general, prioritzant els usos de caràcter acadèmic, 
d’investigació i culturals. L’Institut del Teatre posarà a disposició del públic imatges 
digitalitzades dels béns, facilitant la consulta al propi centre i a la web corporativa, i 
autoritzarà les reproduccions d’ús no comercial sol·licitades per tercers.  
L’Institut del Teatre es compromet a difondre i a possibilitar el préstec de la col·lecció a 
altres institucions museístiques i culturals rellevants, que programin exposicions, 
retrospectives i activitats culturals similars relacionades amb la companyia, d’acord amb 
la normativa per al préstec temporal de documents de les col·leccions del MAE.  
 
En qualsevol activitat de difusió de les obres donades es farà constar la seva 
procedència de la següent manera “Fons Zotal Teatre-Elena Castelar Garriga”.  
 
Cinquè. Lliurament de la col·lecció. 
 
Els béns integrants de la donació es lliuraran a l’Institut del Teatre a partir de la 
signatura del present document.  
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Sisè. Retirada temporal. 
 
La donant es reserva la possibilitat de retirar temporalment part dels elements cedits, 
en cas que ho necessiti per a la reposició d’un espectacle o per a alguna exposició, 
sense que això impliqui revocació de la donació, d’acord amb l’article 531-20 del Codi 
Civil Català. En tal supòsit haurà de sol·licitar la cessió temporal al MAE, amb una 
antelació mínima d’un mes i per escrit, amb la relació detallada dels elements 
sol·licitats, descripció de les dades bàsiques de l’activitat, duració del préstec, i dates 
previstes de recollida i devolució.  
 
La donant es farà càrrec de totes les despeses que la retirada i devolució comportin. 
Durant el període de retirada temporal l’Institut del Teatre no es farà càrrec de les 
despeses de conservació dels béns. En qualsevol cas, tant la retirada temporal com la 
devolució de les peces serà formalitzada mitjançant document signat per les parts. 
 
Setè.- Drets de propietat intel·lectual.   
 
En relació als béns donats, la donant, en condició de titular dels drets de propietat 
intel·lectual, autoritza l’Institut del Teatre a efectuar qualsevol acte de reproducció, 
distribució i  comunicació pública, inclosa la seva digitalització i la posada a disposició 
d’imatges a través d’Internet, tant a interès o iniciativa pròpia, com a favor d’altres 
administracions públiques o persones privades que ho sol·licitin, per a usos de caràcter 
acadèmic, cultural i d’investigació, sense que en cap cas puguin ser cedits a tercers per 
a finalitats comercials. En conseqüència, la donant es reserva els drets d’explotació de 
la seva obra per a la resta d’usos diferents als esmentats. Aquesta cessió de drets té 
una duració il·limitada en el temps, fins que aquests esdevinguin en domini públic, i un 
abast territorial mundial. En qualsevol cas, el donatari assumeix l’obligació de respectar 
i fer respectar els drets morals del donant, especialment el de reconeixement de 
l’autoria. La  donant garanteix l’exercici pacífic dels drets cedits.  
 
Respecte de les obres la titularitat de drets dels quals ostenten terceres persones, ja 
que la  donant només  és propietària del suport material de l’obra, no disposant d’una 
cessió específica dels drets de propietat intel·lectual per part dels seus autors, l’Institut 
del Teatre gestionarà l’obtenció de les autoritzacions necessàries per part dels seus 
titulars, d’acord amb el que preveu la vigent llei de Propietat Intel·lectual.  
 
Vuitè. Valoració de la donació. 
 
El valor del fons que rep el donatari no es fonamenta en un paràmetre econòmic 
rellevant, sinó que destaca pel seu valor artístic i històric.  
El donatari assumirà el cost dels recursos tècnics i humans necessaris per realitzar 
l’inventari, catalogació i conservació de les obres.  
 
Novè. Resolució del contracte. 
 
El present contracte té caràcter irreversible. Tan sols en el supòsit que es donin les 
causes establertes a l’article 531-15 del Codi Civil Català, el donant podrà exercir 
l’acció revocatòria corresponent.  
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Desè. Legislació d’aplicació. 
 
Seran d’aplicació al present contracte les disposicions relatives a la donació establertes  
als articles 531-7 i següents del Llibre cinquè del Codi Civil Català, aprovat per la Llei 
5/2006 de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals, així com la resta de normativa d’aplicació.  
 
Onzè. Bona fe, controvèrsies i fur aplicable. 
 
Les parts contractants s’obliguen a complir i a executar aquest contracte sota el principi 
de bona fe contractual a fi d’aconseguir els objectius exposats als antecedents d’aquest 
document. Així mateix, les parts es comprometen a intentar resoldre de forma amistosa 
qualsevol desacord que pogués sorgir en el compliment del present contracte. Això no 
obstant, si no fos possible arribar a una solució negociada internament, les 
desavinences que s’originin com a conseqüència de la interpretació del present 
contracte o de l’execució de les obligacions que se’n derivin, se sotmetran a la 
jurisdicció dels Jutjats de la ciutat de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, signen per duplicat el present document en el lloc i data 
indicats. “ 
 

 
Tercer.- DISPOSAR que l’arxiu objecte d’aquesta donació serà incorporat a l’inventari de 
l’Institut del Teatre. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la Sra. Elena Castelar  Garriga, tot agraint la donació, 
així com al Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- FACULTAR a la Direcció General de l’Institut del Teatre per a realitzar els actes 
administratius necessaris que es puguin derivar d’aquesta donació.” 
 
 
 
18. Dictamen que proposa autoritzar les accions a desenvolupar durant 
l’exercici 2018 del “Projecte de Recerca sobre les Arts Escèniques Catalanes” 
(PRAEC) de l’Institut del Teatre.  
 
La Presidenta dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal 
que exposi els antecedents de la proposta, orientada a donar continuïtat al projecte 
PRAEC. 

 

Uns dels objectius establerts en els actes del Centenari de l’IT va ser el de “Potenciar la 
recerca específica de les arts escèniques des del punt de vista documental, històric i 
metodològic, i alhora impulsar la recerca sobre la pràctica artística i pedagògica”.  
 
Per assolir aquest objectiu es va proposar el desenvolupament del PRAEC (Projecte de 
Recerca sobre les Arts Escèniques Catalanes), fet en col·laboració amb el màxim nombre 
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possible d’universitats i en col·laboració amb tots els estudiosos i especialistes que hi 
volguessin participar.  
 
L’objectiu del PRAEC és desenvolupar, conjuntament amb altres entitats universitàries i 
acadèmiques, un projecte articulat, coherent i de col·laboració en l’àmbit de la recerca 
sobre les arts escèniques. El projecte s’ha concretat en la realització de tres accions: 
 

a) Un portal 
b) Una enciclopèdia 
c) Una publicació sobre la Història  

 
El projecte també estableix una projecció de futur en la política de publicacions, en paper o 
en format digital, del propi Institut, així com també proposarà el producte o productes que millor 
sintetitzin les recerques i serveixin per canalitzar la difusió dels seus resultats a diversos nivells, 
de l’estrictament acadèmic al de la divulgació, a partir d’una planificació amb diversos terminis i 
objectius. 
 
A conseqüència de tot això, per acord de la Junta de Govern de data 4 d’abril de 2012, es va 
aprovar un conveni de col·laboració amb l’Institut Joan Lluís Vives, com a entitat que 
aglutina les catorze universitats del nostre àmbit lingüístic-cultural implicades en el PRAEC, per 
a l’elaboració del projecte. Aquest conveni ha estat prorrogat per acord de la Junta de Govern 
en data 15 de febrer de 2017, establint-ne la vigència fins al 12 de juliol de 2018. 
 
Actualment, persisteix l’interès en continuar aprofundint en el PRAEC, per la qual cosa, 
d’acord amb l’informe del Coordinador del Projecte, Sr. Carles Batlle Jordà de data 30 de 
gener de 2018, s’estima que la previsió de despesa màxima destinada a aquest projecte per a 
l’any 2018 serà de 29.200,00€ (IVA inclòs) en concepte dels projectes següents: 
 

Concepte Import màxim 
Redactors entrades a l’EAEC 10.000,00€ 
Base de dades Dramatúrgia Catalana Contemporània 6.400,00€ 
Repertori teatral català 1.800,00€ 
Edició Història Volum II 6.000,00€ 
Drets d’imatge EAEC 600,00€ 
Correcció entrades EAEC 2.900,00€ 
Actualització imatges EAEC 1.500,00€ 

TOTAL 29.200,00€ 

 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“A propòsit de la commemoració de l’efemèride del Centenari de l’Institut del Teatre (1913-2013) es van 
proposar un seguit d’actes que, en el seu plantejament mateix, tenien la voluntat de ser una consolidació 
de la tasca actual i alhora un projecte de futur de l’Organisme. 
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Uns dels objectius establerts en els actes del Centenari va ser el de “Potenciar la recerca específica de 
les arts escèniques des del punt de vista documental, històric i metodològic, i alhora impulsar la recerca 
sobre la pràctica artística i pedagògica”.  
 
Per assolir aquest objectiu es va proposar el desenvolupament del PRAEC (Projecte de Recerca sobre 
les Arts Escèniques Catalanes), fet en col·laboració amb el màxim nombre possible d’universitats i en 
col·laboració amb tots els estudiosos i especialistes que hi volguessin participar.  
 
L’objectiu del PRAEC és desenvolupar, conjuntament amb altres entitats universitàries i acadèmiques, un 
projecte articulat, coherent i de col·laboració en l’àmbit de la recerca sobre les arts escèniques. El projecte 
s’ha concretat en la realització de tres accions: 
 

a) Un portal 
b) Una enciclopèdia 
c) Una publicació sobre la Història  

 
En el seu conjunt, es proposa estudiar totes les manifestacions escèniques del passat i de l’actualitat, en 
qualsevol llengua –quan n’hi hagi- i abraçant tots els àmbits de les arts de l’espectacle. Es tracta, per tant, 
de rellegir el patrimoni dramatúrgic, amb especial èmfasi en la seva validesa o capacitat de recuperació, 
com també d’estudiar la pràctica escènica en el sentit més ampli i en tots els seus gèneres i 
manifestacions. A més dels investigadors individuals i en equip, el projecte compta amb el Centre de 
Documentació i Museu de les Arts Escèniques (MAE) i tota la seva activitat, establint línies de prioritat en 
la recerca, la conservació i la digitalització dels seus fons.  
 
El projecte també estableix una projecció de futur en la política de publicacions, en paper o en format 
digital, del propi Institut, així com també proposarà el producte o productes que millor sintetitzin les 
recerques i serveixin per canalitzar la difusió dels seus resultats a diversos nivells, de l’estrictament 
acadèmic al de la divulgació, a partir d’una planificació amb diversos terminis i objectius. Vinculat a aquest 
projecte es podria acollir i potenciar els treballs que estan fent alguns investigadors d’àmbits diferents de 
cara a recuperar i posar a l’abast les recerques en els diversos territoris i especialitats de les arts 
escèniques. De fet, l’Institut del Teatre ja recolza aquest projecte que en molt bona mesura també suposa 
una relectura del nostre patrimoni. 
 
A conseqüència de tot això, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en data 4 d’abril de 
2012, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Institut Joan Lluís Vives, com a entitat que aglutina 
les catorze universitats del nostre àmbit lingüístic-cultural implicades en el PRAEC, i l’Institut del Teatre 
per a l’elaboració del Projecte de les Arts Escèniques Catalanes (PRAEC). Aquest conveni ha estat 
prorrogat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en data 15 de febrer de 2017, establint-
ne la vigència fins al 12 de juliol de 2018. 
 
L’Institut del Teatre ha assumit el lideratge i l’impuls inicial del PRAEC. Els representants universitaris 
aporten la transferència de coneixement i el compromís d’aportació -no retribuïda- al disseny i a la 
configuració d’aquests projectes a través de nombroses trobades de la Comissió Científica, o del Plenari, i 
de les comissions específiques sobre cada tema (portal, enciclopèdia i Història). Per la seva banda, 
l’Institut del Teatre ha assegurat la logística d’aquestes trobades, celebrades a les seves instal·lacions, i 
per a les quals s’han sufragat les despeses dels representants de les diverses entitats implicades. 
 
Actualment, persisteix l’interès en continuar aprofundint en el PRAEC, per la qual cosa, d’acord amb 
l’informe del Coordinador del Projecte, Sr. Carles Batlle Jordà de data 30 de gener de 2018, s’estima que 
la previsió de despesa màxima per a l’any 2018 serà de 29.200,00€ (IVA inclòs) en concepte dels 
projectes següents: 
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Concepte Import màxim 

Redactors entrades a l’EAEC 10.000,00€ 

Base de dades Dramatúrgia Catalana Contemporània 6.400,00€ 

Repertori teatral català 1.800,00€ 

Edició Història Volum II 6.000,00€ 

Drets d’imatge EAEC 600,00€ 

Correcció entrades EAEC 2.900,00€ 

Actualització imatges EAEC 1.500,00€ 

TOTAL 29.200,00€ 

 
En conseqüència, es considera procedent proposar l’autorització de les accions a desenvolupar durant 
l’exercici 2018, del “Projecte de Recerca sobre les Arts Escèniques Catalanes” (PRAEC) de l’Institut del 
Teatre i la despesa màxima prevista per a l’any 2018, que es faran efectives amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 99900/640.00 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre.  
 
Vist que per fer front a la despesa derivada d’aquest projecte restarà condicionada a l’aprovació de la 
modificació pressupostària 01/2018. 
 
En virtut de tot això, a proposta de la Direcció General i de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ 
l'informe favorable de la Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- AUTORITZAR les accions a desenvolupar per a l’any 2018 relatives al  
 “Projecte de Recerca sobre les Arts Escèniques Catalanes” (PRAEC),  en virtut de l’apartat 3 del conveni 
marc de col·laboració formalitzat entre l’Institut Joan Lluís Vives i l’Institut del Teatre, aprovat per la Junta 
de Govern de l’Organisme en sessió de data 4 d’abril de 2012, prorrogat per acord de la Junta de Govern 
de l’Institut del Teatre, en data 15 de febrer de 2017, establint-ne la vigència fins al 12 de juliol de 2018. 
 
Segon.- AUTORITZAR la despesa màxima prevista per a l’any 2017 per un import de VINT-I-NOU MIL 
DOS-CENTS EUROS (29.200,00€) -IVA inclòs- relativa al “Projecte de Recerca sobre les Arts Escèniques 
Catalanes” (PRAEC), i que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 99900/640.00 del vigent 
pressupost de l’Organisme amb el desglossament següent: 
 

Concepte Import màxim 

Redactors entrades a l’EAEC 10.000,00€ 

Base de dades Dramatúrgia Catalana Contemporània 6.400,00€ 

Repertori teatral català 1.800,00€ 

Edició Història Volum II 6.000,00€ 

Drets d’imatge EAEC 600,00€ 

Correcció entrades EAEC 2.900,00€ 

Actualització imatges EAEC 1.500,00€ 

TOTAL 29.200,00€ 
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19. Dictamen que proposa informar favorablement i sotmetre a l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona la proposta d’aprovació de la 
rectificació de l’inventari de l’Organisme Autònom Institut del Teatre a 31 de 
desembre de 2017.  
 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a informar i sotmetre a la Junta de Govern la 
proposta d’aprovació de la rectificació d’inventari a data 31/12/17. 
 
Segons l’apartat 4 de l’article 222 del RDL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, els organismes autònoms locals 
han de fer inventaris separats de llurs béns i drets, la còpia dels quals s’ha d’adjuntar com 
a annex a l’inventari general dels ens locals. 
 
L’article 103 del Decret Legislatiu 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, obliga a la verificació de la rectificació anual 
de l’inventari, reflectint les incidències de tota mena de béns i drets enregistrades durant 
l’exercici. 
 
Els corresponents annexos al dictamen contenen, respectivament: 
 
- El resum d’operacions de l’exercici 
- L’informe anual de rectificació per classificació dels béns 
- L’informe anual de rectificació per comptes afectats pels moviments 
- L’informe anual de rectificació per llibre, epígraf i subepígraf 
- El resum per classificacions 
- El resum per comptes de l’immobilitzat 
- El resum per situacions patrimonials 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Atès que l’article 222 del RDL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 
de Règim Local de Catalunya, assenyala l’obligatorietat dels ens locals de portar un inventari, així com 
de realitzar la seva actualització continuada, sense perjudici de la seva rectificació i comprovació, que 
s’ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop que es renovi la Corporació, en el segon.  
 
Atès que, segons l’apartat 4 de l’esmentat article, els organismes autònoms locals han de fer inventaris 
separats de llurs béns i drets, la còpia dels quals s’ha d’adjuntar com a annex a l’inventari general dels 
ens locals. 
 
Atès que, segons l’apartat 3 de l’esmentat article, correspon al Ple de la Corporació l’aprovació, la 
rectificació i la comprovació de l’inventari. 
 
Vist el que assenyala l’article 103 del Decret Legislatiu 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, que obliga a la verificació de la rectificació anual de 
l’inventari, reflectint les incidències de tota mena de béns i drets enregistrades durant l’exercici. 
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Vist que segons l’esmentat Reglament en el seu article 105.2 assenyala, pel que fa als organismes 
autònoms, que correspon a les assemblees i òrgans de govern d’aquests organismes l’aprovació, 
rectificació i comprovació del seu inventari general, com a pas previ per a elevar-lo per la Presidència 
de l’ens al Ple de la Corporació per a la seva aprovació definitiva. 
Vista l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda HAP/1781/2013, de 20 de setembre, pel qual s’aprova 
la Instrucció del model normal de comptabilitat local, que estableix que les entitats públiques hauran de 
comptar amb un inventari de béns i drets que, de conformitat amb la legislació patrimonial, detalli de 
forma individual els diversos elements que té enregistrats a la comptabilitat. 
 
Atès que l’Inventari General l’ha d’autoritzar el Secretari de la Corporació amb el vist i plau de la 
Presidenta i correspon al Ple de la Corporació la seva aprovació definitiva, de la qual se n’ha de 
trametre una còpia amb les seves rectificacions, si escau, al  Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya, segons el que estableix l’article 105, apartats 1 i 3, del Reglament del 
patrimoni dels ens locals, i l’article 145 del text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vistos els annexos d’Informe anual de rectificació de l’Inventari per comptes, l’nforme anual de 
rectificació per classificació, l’informe anual de rectificació per llibre, l’epígraf i subepígraf, el resum per 
situacions patrimonials, el resum per classificacions i el resum per comptes d’immobilitzat. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l'Institut del Teatre, previ l'informe de la Intervenció Delegada, 
s'eleva a la Junta de Govern l'adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- INFORMAR FAVORABLEMENT I SOTMETRE a l’òrgan competent de la Diputació de 
Barcelona la proposta d’aprovació de la rectificació de l’Inventari de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre a 31 de desembre de 2017, per un import nét de 17.331.541,48€ 
 
Segon.- DONAR trasllat a l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de la Diputació de Barcelona i a la 
Intervenció General de la Diputació de Barcelona dels anteriors acords als efectes de la seva tramitació.” 

 
 
 
20. Dictamen que proposa aprovar l’adscripció territorial dels ensenyaments 
de l’Institut del Teatre. 
    
La Presidenta dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’adscricpció territorial dels ensenyaments que 
s’imparteixen a l’Institut del Teatre. 
 
L’Institut del Teatre desplega els seus ensenyaments a través de quatre Escoles:  
- L’ESAD, que atorga els títols superiors equivalents a tots els efectes a una llicenciatura 
universitària i que corresponen a les denominacions següents: 
 

• Títol d’Art Dramàtic, especialitat Direcció Escènica i Dramatúrgia 
• Títol d’Art Dramàtic, especialitat Escenografia 
• Títol d’Art Dramàtic, especialitat Interpretació 

 
- El CSD, que atorga els títols superiors següents: 
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• Títol de Dansa, especialitat Pedagogia de la Dansa 
• Títol de Dansa, especialitat Coreografia i Interpretació 

 
- L’EESA/CPD, que atorga els títols següents: 
 

• Títol Professional de Dansa, especialitat dansa clàssica 
• Títol Professional de Dansa, especialitat dansa contemporània 
• Títol Professional de Dansa, especialitat dansa espanyola 
• ESO 
• Batxillerat d’arts i dansa.  

 
- L’ESTAE, que atorga diplomes equivalents a un cicle formatiu superior de formació 
professional en les següents especialitats: 
 

• Tècniques de so 
• Luminotècnia 
• Maquinària escènica 

 
L’ESTAE a més ha estat qualificada pel Consejo Nacional de la Formación Professional 
(26/04/2011) com a Centre de Referència Nacional en la Família Professional d’arts i 
Artesanies, Àrea Professional d’Arts escèniques. 
 
Per tal que l’Institut del Teatre porti a terme la seva activitat de manera més eficient, s’ha fet 
palesa la necessitat de disposar d’un sistema adequat de mobilitat dels seus empleats i, 
en especial, del col·lectiu docent i de suport a la docència que desenvolupen la seva activitat 
en diferents seus i, conseqüentment en diferents municipis, d’acord amb la lectivitat que se li 
assigna mitjançant el Pla d’Ordenació Acadèmica aprovat per a cada curs acadèmic.  
 
L’existència d’una regulació dels drets i obligacions que es puguin derivar de la mobilitat 
dels empleats públics per a la prestació dels seus serveis és una garantia d’objectivitat, 
professionalitat i imparcialitat en el moment d’assignar la ubicació física en la qual hauran de 
prestar el servei.  
 
Abans, però, l’Institut del Teatre ha considerat necessari establir l’adscripció territorial dels 
ensenyaments que desplega amb l’objectiu de disposar de les bases prèvies a l’establiment 
dels sistema de mobilitat dels empleats al què s’ha al·ludit anteriorment. 
 
En aquest sentit, es detalla l’adscripció territorial dels ensenyaments que desplega l’Institut del 
Teatre: 
 

• A la seu Central de l’Institut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona 
s’adscriuen: 
 

• El primer curs dels ensenyaments superiors d’art dramàtic de les 
especialitats de: 
� Direcció Escènica i Dramatúrgia 
� Escenografia  

• El segon, tercer i quart curs dels ensenyaments superiors de les 
especialitats de: 
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� Interpretació 
� Direcció Escènica i Dramatúrgia 
� Escenografia  

 
• Els ensenyaments superiors de dansa amb les seves especialitats. 

Tots els cursos i especialitats. 
• Els ensenyaments secundaris obligatoris (ESO)  
• Els ensenyaments professionals de dansa 
• Els ensenyaments de batxillerat 

 
• Al Centre Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre, Plaça Didó, 1 de Terrassa 

s’adscriuen: 
• De manera provisional, el primer curs dels ensenyaments superiors 

d’art dramàtic de l’especialitat d’Interpretació. 
• Els estudis tècnics de les arts de l’espectacle equivalents als cicles 

formatius superiors en les seves especialitats. 
• El programa de formació inicial.   

 
• Al Centre Territorial d’Osona de l’Institut del Teatre, Sant Miquel dels Sants, 20 de Vic 

s’adscriuen: 
 

• Els ensenyaments de postgrau d’arts escèniques i educació. 
• Altres programes de caràcter pedagògic que es despleguen al seu 

àmbit territorial. 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 

I. “L’INSTITUT DEL TEATRE, ORGANISME AUTÒNOM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

a) ANTECEDENTS: CREACIÓ 
 

L’Institut del Teatre és una institució creada per la Diputació de Barcelona l’any 1913 com Escola 
Catalana d’Art Dramàtic en el marc de la política d’institucionalització cultural impulsada per la Diputació 
de Barcelona.  Creat inicialment per impartir estudis d’interpretació, al llarg dels anys l’Institut del Teatre 
va ampliar els seus estudis als camps de l’escenografia, la dansa, el mim i la pantomima, les titelles i la 
direcció escènica. L’any 1921 es va crear el Museu del Teatre, que va a passar a formar part de l’institut 
del Teatre l’any 1931. 
 
D’acord amb la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Terrassa i de Vic han participat en el 
sosteniment des de 1974 i 1976 respectivament, mitjançant les seus anomenades Centre Territorial del 
Vallès i Centre Territorial d’Osona. 
 
Finalment, la complexitat del conjunt d’activitats docents i no docents de l’Institut del Teatre (pedagogia, 
teatre, publicacions, simposis, exposicions, entre d’altres) van aconsellar l’any 1990, constituir-lo com a 
ORGANISME AUTÒNOM per agilitzar la gestió i millorar l’aprofitament dels recursos. A partir d’aquest 
moment, l’Institut del Teatre ha crescut quant al reconeixement i validesa acadèmica de les seves 
titulacions. 
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La seva naturalesa administrativa li atorga personalitat jurídica diferenciada i patrimoni independent. La 
plena capacitat jurídica li permet adquirir, posseir i disposar de béns, celebrar contractes, obligar-se i 
exercitar les accions previstes en les lleis. L’Organisme té reconeguda la potestat de programació i 
planificació, prerrogatives de presumpció de legitimitat i d’executivitat dels seus actes, inembargabilitat 
dels seus béns i prelació i preferència dels seus crèdits 
  

b) LES ESCOLES DE L’INSTITUT DEL TEATRE I ELS SEUS ENSENYAMENTS 
 
L’Institut del Teatre desplega els seus ensenyaments a través de quatre Escoles: 
 

b) 1. Escola Superior d’Art Dramàtic 
 
D’acord amb el RD 1614/2009 de 26 d’octubre, mitjançant el qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006 en el marc de l’Espai Europeu de 
l’Educació Superior i el Reial Decret 630/2010, de 14 de maig, que regula el contingut bàsic dels 
ensenyaments superiors de Grau d’art dramàtic establerts a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’Educació,   l’ESAD imparteix els estudis d’Art Dramàtic.  
 
Té reconeguda la validesa acadèmica oficial dels seus estudis per conveni signat amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Actualment,  l’ESAD atorga els títols superiors equivalents a tots els efectes a una llicenciatura 
universitària i que corresponen a les denominacions següents: 
 

• Títol d’Art Dramàtic, especialitat Direcció Escènica i Dramatúrgia 
• Títol d’Art Dramàtic, especialitat Escenografia 
• Títol d’Art Dramàtic, especialitat Interpretació 

 
b) 2. Conservatori Superior de Dansa 

 
D’acord amb el RD 1614/2009 de 26 d’octubre, mitjançant el qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006 en el marc de l’Espai Europeu de 
l’Educació Superior i el Reial Decret 632/2010, de 14 de maig, que regula el contingut bàsic dels 
ensenyaments superiors de Grau de dansa establerts a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’Educació, el CSD imparteix els seus estudis superiors de dansa. 
 
La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, amb data 25 de juliol de 2000, va aprovar la creació del 
Conservatori Superior de Dansa, l’objectiu fonamental del qual és dotar als ballarins d’una formació 
superior que els permeti, entre d’altres coses, continuar en el món de la dansa durant tota la seva vida 
professional sense el condicionament del seu estat físic o de la seva edat. 
 
El CSD atorga els títols superiors següents: 
 

• Títol de Dansa, especialitat Pedagogia de la Dansa 
• Títol de Dansa, especialitat Coreografia i Interpretació  

 
b) 3. L’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa 

(EESA/CPD) 
 

Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 26 de juny de 2000, es va crear l’Escola 
d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) d’acord amb el 
projecte aprovat per la Direcció General de Centres Docents del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant resolució de data 22 de maig de 2000. 
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Els ensenyaments de grau mitjà de dansa estan regulats pel Reial Decret 898/2010, de 9 de juliol, 
mitjançant el qual es modifica el Reial Decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes 
bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de dansa regulats per la Llei 2/2006, de 3 de 
maig, d’Educació, i pel Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria (ESO). 
 
Els títols que atorga són els següents: 
 

• Títol Professional de Dansa, especialitat dansa clàssica 
• Títol Professional de Dansa, especialitat dansa contemporània 
• Títol Professional de Dansa, especialitat dansa espanyola 

 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 19 d’abril de 2017 es va aprovar la 
implantació dels estudis de Batxillerat a partir del curs 2017-18 mitjançant conveni de col·laboració amb la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La superació d’aquests ensenyaments atorguen el títol de Batxillerat d’arts i dansa.  
 

b) 4. Escola Superior de Tècniques de l’Espectacle (ESTAE) 
 
La Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 15 de març de 1999, va aprovar la creació de l’Escola 
Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) per tal de fer possible el desenvolupament 
d’una línia d’estudis de formació professional de Tècniques de les Arts de l’Espectacle, vinculades a la 
producció i exhibició d'espectacles en viu: luminotècnia, maquinària escènica i so. 
El programa de formació inicial i conjunta de l’ESTAE s’imparteix en col·laboració amb la Universitat 
Politècnica de Catalunya i la Fundació Politècnica de Catalunya. 
 
Actualment l’ESTAE atorga diplomes equivalents a un cicle formatiu superior de formació professional en 
les següents especialitats: 
 

•          Tècniques de so 
•          Luminotècnia 
•          Maquinària escènica 

 
L’ESTAE ha estat qualificada pel Consejo Nacional de la Formación Professional (26/04/2011) com a 
Centre de Referència Nacional en la Família Professional d’arts i Artesanies, Àrea Professional d’Arts 
escèniques, gràcies a la qualitat de la seva oferta formativa.  
 

II. LES SEUS DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
 
Actualment, l’Institut del Teatre desplega la seva activitat en diverses seus: 
 

a) Seu Central ubicada a la ciutat de Barcelona 
 
La seu de Barcelona està ubicada a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona des de l’any 2000. Ocupa 
un edifici de 24.000 m2 que inclouen diversitat d’aules (d’interpretació, de dansa, aules teòriques, tallers, 
etc.), el Teatre Ovidi Montllor (320 localitats), el Teatre Estudi (130 localitats), la Sala Scanner, els serveis 
administratius i de gestió, el Museu de les Arts Escèniques i una sala d’exposicions. 
 
A la seu de Barcelona es centralitza la majoria de les activitats acadèmiques i culturals i acull més de 250 
alumnes i 180 empleats/des (docents, personal de suport a la docència, personal de gestió i 
administració).  
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A la seu de Barcelona s’imparteixen els ensenyaments superiors d’art dramàtic, els ensenyaments 
superiors de dansa i, de manera integrada,  els ensenyaments secundaris artístics (ESO) i de Batxillerat 
amb els ensenyaments professionals de dansa.  
 

b) Centre Territorial del Vallès ubicat al municipi de Terrassa 
 

El Centre Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre, tal i com s’ha al·ludit anteriorment, va ser creat l’any 
1974 per acord amb l’Ajuntament de Terrassa. Està ubicat a la Plaça Didó, 1 del terme municipal de 
Terrassa i ocupa un edifici que inclou instal·lacions docents, una sala polivalent, la Sala Maria Plans i el 
Teatre Alegria. 
 
Al Centre Territorial del Vallès s’imparteixen el primer curs de l’Especialitat d’Interpretació de l’Escola 
Superior d’Art Dramàtic i els estudis de Tècniques de les Arts de l’Espectacle.  
 
El Centre té un programa d’activitats que el caracteritza. Realitza cada any una important tasca de 
sensibilització envers les arts escèniques mitjançant cursos d’iniciació, una sèrie d’activitats paral·leles, 
activitats teatrals a la Sala Maria Plans i participa en la programació d’activitats culturals  i d’arts 
escèniques en el seu àmbit territorial. 

 
c) Centre Territorial d’Osona ubicat al municipi de Vic 

 
El Centre Territorial d’Osona de l’Institut del Teatre va ser creat l’any 1976 per un conveni entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vic. Està ubicat a al carrer Sant Miquel dels Sants, 20 del terme 
municipal de Vic, en un edifici anomenat Seminari Vell que va ser rehabilitat en dues fases i acabades 
l’any 2002. El Centre disposa de sales polivalents, vestuaris, el Teatre Sala Laboratori i una Biblioteca.  
 
Actualment, al Centre Territorial d’Osona s’imparteixen els estudis de Postgrau d’arts escèniques i 
educació, un programa de suport als projectes dels graduats de les escoles superiors de l’Institut del 
Teatre anomenat “Projecte VIC (Viver d’investigació i Creació”. Així mateix, al Centre Territorial d’Osona 
desplega un programa pedagògic per a les escoles de primària i secundària de la comarca i realitza una 
programació d’arts escèniques. 

 
III. NECESSITAT D’ADSCRIURE ELS ENSENYAMENTS DE L’INSTITUT DEL TEATRE A LES 

DIVERSES SEUS   
 

L’àmbit d’actuació de l’Organisme Autònom Institut del Teatre no es delimita a un municipi o a una 
població concreta, sinó que desplega el servei públic corresponent a l’ensenyament artístic a tota l’àrea 
geogràfica de Catalunya, del territori espanyol i europeu, promovent i difonent les arts escèniques arreu 
del món. Cada cop més, l’activitat de l’Organisme travessa fronteres i rep el reconeixement internacional 
del nivell de qualitat amb què es graduen els seus alumnes.  
 
No obstant, per tal que l’Institut del Teatre porti a terme la seva activitat de manera més eficient,  s’ha fet 
palesa la necessitat de disposar d’un sistema adequat de mobilitat dels seus empleats i, en especial, del 
col·lectiu docent i de suport a la docència que desenvolupen la seva activitat en diferents seus i, 
conseqüentment en diferents municipis, d’acord amb la lectivitat que se li assigna mitjançant el Pla 
d’Ordenació Acadèmica aprovat per a cada curs acadèmic.  
 
L’existència d’una regulació dels drets i obligacions que es puguin derivar de la mobilitat dels empleats 
públics per a la prestació dels seus serveis és una garantia d’objectivitat, professionalitat i imparcialitat en 
el moment d’assignar la ubicació física en la qual hauran de prestar el servei.  
 
Abans, però, l’Institut del Teatre ha considerat necessari establir l’adscripció territorial dels ensenyaments 
que desplega amb l’objectiu de disposar de les bases prèvies a l’establiment dels sistema de mobilitat dels 
empleats al què s’ha al·ludit anteriorment. 
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Donades aquestes premisses, es detalla l’adscripció territorial dels ensenyaments que desplega l’Institut 
del Teatre: 
 

• A la seu Central de l’Institut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona s’adscriuen: 
•  

o El primer curs dels ensenyaments superiors d’art dramàtic de les especialitats de: 
� Direcció Escènica i Dramatúrgia 
� Escenografia  

o El segon, tercer i quart curs dels ensenyaments superiors de les especialitats de: 
� Interpretació 
� Direcció Escènica i Dramatúrgia 
� Escenografia  

 
o Els ensenyaments superiors de dansa amb les seves especialitats.  Tots els cursos i 

especialitats. 
o Els ensenyaments secundaris obligatoris (ESO)  
o Els ensenyaments professionals de dansa 
o Els ensenyaments de batxillerat 

 
• Al Centre Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre, Plaça Didó, 1 de Terrassa s’adscriuen: 

� De manera provisional, el primer curs dels ensenyaments superiors d’art 
dramàtic de l’especialitat d’Interpretació. 

� Els estudis tècnics de les arts de l’espectacle equivalents als cicles formatius 
superiors en les seves especialitats. 

� El programa de formació inicial.   
 

• Al Centre Territorial d’Osona de l’Institut del Teatre, Sant Miquel dels Sants, 20 de Vic 
s’adscriuen: 
 

o Els ensenyaments de postgrau d’arts escèniques i educació. 
o Altres programes de caràcter pedagògic que es despleguen al seu àmbit territorial. 

 
 
IV. COMPETÈNCIA PER APROVAR L’ADSCRIPCIÓ TERRITORIAL DELS ENSENYAMENTS 
DE L’INSTITUT DEL TEATRE.  

  
Vist el que disposa l’article 5) dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a les seves competències i 
finalitats, entre les que es troba la impartició d’ensenyaments reglats i no reglats, i d’altra formació relativa 
a les arts de l’espectacle. 
 
Vist el que disposa l’article 12 h) dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta 
de Govern per aprovar l’ordenació acadèmica anual i la seva modificació substancial.  
 
Vistes les Bases 62.2) i 64.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a 
l’exercici 2018, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de l’Organisme que no 
comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització prèvia. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la 
Intervenció General, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ADSCRIURE territorialment els ensenyaments que desplega l’Institut del Teatre, d’acord amb els 
motius adduïts a la part expositiva d’aquest dictamen: 
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• A la seu Central de l’Institut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona s’adscriuen: 

o El primer curs dels ensenyaments superiors d’art dramàtic de les especialitats de: 
� Direcció Escènica i Dramatúrgia 
� Escenografia  

o El segon, tercer i quart curs dels ensenyaments superiors de les especialitats de: 
� Interpretació 
� Direcció Escènica i Dramatúrgia 
� Escenografia  

 
o Els ensenyaments superiors de dansa amb les seves especialitats.  Tots els cursos i 

especialitats. 
o Els ensenyaments secundaris obligatoris (ESO)  
o Els ensenyaments professionals de dansa 
o Els ensenyaments de batxillerat 

 
• Al Centre Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre, Plaça Didó, 1 de Terrassa s’adscriuen: 

 
� De manera provisional, el primer curs dels ensenyaments superiors d’art 

dramàtic de l’especialitat d’Interpretació. 
� Els estudis tècnics de les arts de l’espectacle equivalents als cicles formatius 

superiors en les seves especialitats. 
� El programa de formació inicial.   

 
• Al Centre Territorial d’Osona de l’Institut del Teatre, Sant Miquel dels Sants, 20 de Vic 

s’adscriuen: 
 

o Els ensenyaments de postgrau d’arts escèniques i educació. 
o Altres programes de caràcter pedagògic que es despleguen al seu àmbit territorial 

 
Segon.- NOTIFICAR els presents acords als directors de les Escoles de l’institut del Teatre i als directors 
del Centres Territorials de Terrassa i d’Osona  per al seu coneixement i efectes.” 
 
 
 
21. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 
Pren la paraula la Directora General, Sra. Magda Puyo, que exposa el seu informe 
referit als següents apartats: 

 
- Mª Aurèlia Campmany. Celebració centenari. 
- Inauguració Saló de l’ensenyament. L’Institut del Teatre compta amb dos 

estands; un dins l’espai universitari i l’altre dins l’espai de formació professional. 
 
Seguidament la Directora General exposa a la Junta de Govern la necessitat d’ajornar l’inici de 
presentació d’instàncies per a les inscripcions dels graduats/des aspirants al concurs de 
selecció per a l’obtenció de les beques destinades a la participació en el projecte pedagògic IT-
TEATRE 2018. Recorda la Sra. Puyo que el projecte IT-TEATRE per a l’edició de l’any 2018 es 
realitza en col·laboració amb el Festival Temporada Alta, de Girona, que en programarà 
l’estrena, i la Sala Beckett, que en garantirà l’exhibició a Barcelona. A hores d’ara aquestes 
entitats no han tancat definitivament les seves programacions i, per tant, aquest fets comporten 
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un endarreriment del procés de producció i comunicació del projecte pedagògic IT-TEATRE 
2018 que són cabdals per garantir l’èxit del projecte.Atès que en data 6 de març de 2018 es va 
publicar l’anunci de convocatòria de l’esmentat projecte “IT-TEATRE” al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), i per tant, d’acord amb les bases reguladores, el termini de 
presentació d’instàncies es va fixar des del 7 al 16 de març de 2018 (ambdós inclosos), caldria 
ajornar aquest termini. 
 En conseqüència la Directora general sol·licita de la Junta de Govern autorització per a 
efectuar l’anunciat ajornament que es concretaria en la publicació del següent anunci en el 
BOPB: 
 
 

“AJORNAMENT TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 14 
de febrer de 2018 (núm. registre 33/2018) es va aprovar les bases reguladores del procés 
selectiu per a la selecció d’un màxim de 12 titutals/des de l’Institut del Teatre que han de formar 
part del procés formatiu “IT-TEATRE” i la seva convocatòria. (Edició 2018). 
 
En data 6 de març de 2018 es va publicar l’anunci de convocatòria de l’esmentat projecte “IT-
TEATRE” al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i per tant, d’acord amb les 
bases reguladores, el termini de presentació d’instàncies es va fixar des del 7 al 16 de març de 
2018 (ambdós inclosos). 
 
El projecte IT-TEATRE per a l’edició de l’any 2018 es realitza en col·laboració amb el Festival 
Temporada Alta, de Girona, que en programarà l’estrena, i la Sala Beckett, que en garantirà 
l’exhibició a Barcelona. Hores d’ara aquestes entitats no han tancat definitivament les seves 
programacions i, per tant, aquest fets comporten un endarreriment del procés de producció i 
comunicació del projecte pedagògic IT-TEATRE 2018 que són cabdals per garantir l’èxit del 
projecte. 
 
A la vista d’aquests antecedents, es proposa l’ajornament de l’inici de presentació d’instàncies 
per a les inscripcions dels graduats/des aspirants al concurs de selecció per a l’obtenció de les 
beques destinades a la participació en el projecte pedagògic IT-TEATRE 2018 fins a la nova 
publicació.” 
 
 
Així mateix la Sra. Puyo demana a la Junta autorització per tal de publicar novament 
l’anunci d’obertura de la convocatòria a partir del moment en que es tanquin les 
programacions dels col·laboradors del projecte IT-TEATRE 2018. 

 
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada i dóna la seva conformitat 
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El Sr. Puigcorbé, per la seva part, anuncia que la Diputació de Barcelona durà a terme 
una exposició en homenatge a Campmany, conjuntament al pare i a la filla. El 
Vicepresident exposa els detalls de l’exposició. 
 
 
 
Seguidament, el Gerent, Sr. Jordi Roig, exposa el seu informe, que desglossa en els 
punts següents: 
 
1. Proposta de liquidació del pressupost corresponent a l’exercici  2017 de 

l’Organisme Autònom “Institut del Teatre” 
2. Memòria de gestió de l’exercici 2017. 
3. Lliura als presents resum del calendari de les activitats més rellevants, així com de 

les actuacions previstes, que comenta punt per punt. 
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22. Precs i preguntes 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
 
 
ANNEX  
 
Diligència que s’estén pel secretari delegat que subscriu, per a fer constar que a 
continuació es reprodueix el document que figura com Annex I al dictamen que 
proposa aprovar la modificació del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del 
Teatre, referit a les diverses escoles i centres, per al curs acadèmic 2017-2018 
(2a modificació), que s’ha incorporat a l’ordre del dia en el punt 16è. 
 
 
 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta, 
que signen el President de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre i el Secretari que 
en dóna fe.  
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MUS09136 Alavedra Subiranas, Joan DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,00

Assignatura

410016A1 Grup 1 de:  Cultura coreogràfica i musicalDocència ordinària 1r Cultura coreogràfica i musical30,001,00 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 8,00

Assignatura

513007A1 Grup 1 de:  Música (ESAD)Docència ordinària 1r Música90,003,00 GAD

523002A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escenificació 2Equip docent: música 2n Pràctiques d'escenificació 260,002,00 GAD

531016A1 Grup 1 de:  Música i cant (Projecte 4 text)Docència ordinària 3r Projecte 4 text30,001,00 GAD

531016A2 Grup 2 de:  Música i cant (Projecte 4 text)Docència ordinària 3r Projecte 4 text30,001,00 GAD

531019A1 Grup 1 de:  Llenguatge musical 3 (Projecte 4 musical)Docència ordinària 3r Projecte 4 musical30,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 3,00

Assignatura

R55000 Reducció per > 55 anys0,000,00 Reducció 55

R55008 Arxiu musical90,003,00 Encàrrec per 55 a

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

ESP,  PED00157 Alba Moreno, Rosa DeptTitular

17,50Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 19,24Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,99

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 16,00

Assignatura

611010A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 1Docència ordinària 1r Dansa estilitzada 152,501,50 GPD

611018A1 Grup 1 de:  Materia de Flamenc 1 (Itinerari 1r)Docència ordinària 1r Materia de Flamenc 1 (Itinerari 1r)17,500,50 GPD

611031B1 Grup 1 de:  Somàtiques ESP 1Docència ordinària 1r Salut i cos 1 ESP17,500,50 GPD

612011A1 Grup 1 de:  Flamenc 2Docència ordinària 2n Flamenc 217,500,50 GPD

612011B1 Grup 1 de:  Treball d'especialitat ESP 2 flamencDocència ordinària 2n Flamenc 217,500,50 GPD

612024B1 Grup 1 de:  Somàtiques ESP 2Docència ordinària 2n Salut i cos 2 ESP17,500,50 GPD

613013A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 3Docència ordinària 3r Dansa estilitzada 317,500,50 GPD

613018B1 Grup 1 de:  Castanyoles 3Docència ordinària 3r Música 3 ESP17,500,50 GPD

614012A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 4Docència ordinària 4t Dansa estilitzada 4105,003,00 GPD

616010A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 6Docència ordinària 6è Dansa estilitzada 617,500,50 GPD

C065 Coordinació tutors EESA-CPD175,005,00 Càrrec ED

T003 Tutoria de primer GRUP 3 ESP87,502,50 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 0,00

Assignatura

R55000 Reducció per > 55 anys0,000,00 Reducció 55

R55014 Seguiment del treball del PCC  (D.Estilitzada, E. Bolera)0,000,00 Encàrrec per 55 a

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,49

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles62,221,78 Decret 14/2012

Reajust. Reajustament jornada lectiva-10,00-0,29 Reajustament

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

440009A1 Grup 1 de:  Acció tutorial. Models d'interacció i comunicació aDocència ordinària 4t Acció tutorial. Models d'interacció i comunicació a l'aula45,001,50 GD

1Pàg.Alba Moreno, Rosa 00157

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,25

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

DIE00973 Albaladejo Quesada, Pilar DeptTitular

0,26Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,26Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,26

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,26

Assignatura

333242A1 Grup 1 de:  Materials tèxtils Mòdul ADocència ordinària 3r Materials tèxtils9,000,26 TAE

DIE00406 Albir Sanchez, Domingo DeptTitular

2,49Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 2,77Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 4,97

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,20

Assignatura

532012A2 Grup 2 de:  Pràctiques d'il·luminació 1Docència ordinària 3r Pràctiques d'il·luminació 130,001,00 GAD

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD6,000,20 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,29

Assignatura

332171A1 Grup 1 de:  Taller 2 luminotècniaDocència ordinària 2n Taller 2 luminotècnia45,001,29 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,28

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,140,15 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles4,110,14 Decret 14/2012

---------Z0262 Albrechtsen , Henning DeptTitular

0,10Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,10Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,10

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,10

Assignatura

440013A1 Grup 1 de:  Seminaris temàtics IDocència ordinària 4t Seminaris temàtics I3,000,10 GD

INT08312 Alcañiz Rodriguez, Muntsa DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 9,90

Assignatura

513002A1 Grup 1 de:  Sistemes d'interpretació 1 : l'actor i el textDocència ordinària 1r Sistemes d'interpretació 1 : l'actor i el text90,003,00 GAD

521013A1 Grup 1 de:  Tècniques d'interpretació text/musical 2Docència ordinària 2n Tècniques d'interpretació text/musical 2105,003,50 GAD

551077A1 Grup 1 de:  Tècniques d'interpretació text/musical 1Docència ordinària 1r Tècniques d'Interpretació text/musical 190,003,00 GAD

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD12,000,40 Tutoria

2Pàg.Alcañiz Rodriguez, Muntsa 08312

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 2,10

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva-27,00-0,90 Reajustament

R55000 Reducció per > 55 anys0,000,00 Reducció 55

R55001 Assistència a tribunals90,003,00 Encàrrec per 55 a

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

UPCUPC07 Aldabas Rubira, Emiliano DeptTitular

3,86Curs 17-18:

CONVENI UPC

Hores lectives setmana: 3,86Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 3,86

Professor per conveni amb UPCUPC

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 3,86

Assignatura

332510A1 Grup 1 de:  Sistemes digitals programables IDocència ordinària 2n Sistemes digitals programables I45,001,29 TAE

332590A1 Grup 1 de:  Processament del senyalDocència ordinària 2n Processament del senyal45,001,29 TAE

333511A1 Grup 1 de:  Convertidors estàtics d'energia elèctricaDocència ordinària 3r Convertidors estàtics d'energia elèctrica45,001,29 TAE

---------Z0196 Alemany Casanovas, Jofre DeptTitular

0,17Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,17

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

333160A1 Grup 1 de:  Taller 5 LuminotècniaSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 5 Luminotècnia6,000,17 TAE

---------00256 Algans Mas, Francesc Xavier DeptTitular

19,94Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 21,79Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,66

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 7,91

Assignatura

612005A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 2 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Dansa clàssica 2 CON105,003,00 GPD

612005A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 2 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Dansa clàssica 2 CON-105,00-3,00 GPD

613002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 3 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa contemporània 3 CLA122,503,50 GPD

613002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 3 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa contemporània 3 CLA-122,50-3,50 GPD

613002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 3 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa contemporània 3 CLA52,501,50 GPD

613007A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa contemporània 3 CON259,357,41 GPD

613007A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa contemporània 3 CON-259,35-7,41 GPD

613007A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa contemporània 3 CON224,356,41 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 10,33

Assignatura

511001A1 Grup 1 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióSuport a la docència: Instrum. Altres 1r Pràctica actoral 130,001,00 GAD

511001A2 Grup 2 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióSuport a la docència: Instrum. Altres 1r Pràctica actoral 130,001,00 GAD

511001A3 Grup 3 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióSuport a la docència: Instrum. Altres 1r Pràctica actoral 130,001,00 GAD

511002C2 Grup 2 de:  Entrenament actoral 3 (Interpretació 1)Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Interpretació 145,001,50 GAD

511004D2 Grup 2 de:  Dansa 1 (Moviment 1)Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Moviment 140,001,33 GAD

521014A1 Grup 1 de:  Repertori musical 1 per textSuport a la docència: Instrum. Altres 2n Repertori musical 1 per text45,001,50 GAD

521014A1 Grup 1 de:  Repertori musical 1 per textSuport a la docència: Instrum. Altres 2n Repertori musical 1 per text-45,00-1,50 GAD

521014A1 Grup 1 de:  Repertori musical 1 per textSuport a la docència: Instrum. Altres 2n Repertori musical 1 per text45,001,50 GAD

521014A2 Grup 2 de:  Repertori musical 1 per textSuport a la docència: Instrum. Altres 2n Repertori musical 1 per text45,001,50 GAD

3Pàg.Algans Mas, Francesc Xavier 00256

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació



PLA ORDENACIÓ ACADÈMICA DE L'INSTITUT DEL TEATRE  CURS 2017-2018

Relació d'assignatures i càrrega lectiva
27/02/2018 4Pàg.07:54:10

521014A2 Grup 2 de:  Repertori musical 1 per textSuport a la docència: Instrum. Altres 2n Repertori musical 1 per text-45,00-1,50 GAD

521014A2 Grup 2 de:  Repertori musical 1 per textSuport a la docència: Instrum. Altres 2n Repertori musical 1 per text45,001,50 GAD

521016A1 Grup 1 de:  Repertori musical 1 per musicalSuport a la docència: Instrum. Altres 2n Repertori musical 1 per musical45,001,50 GAD

521016A1 Grup 1 de:  Repertori musical 1 per musicalSuport a la docència: Instrum. Altres 2n Repertori musical 1 per musical-45,00-1,50 GAD

521016A1 Grup 1 de:  Repertori musical 1 per musicalSuport a la docència: Instrum. Altres 2n Repertori musical 1 per musical45,001,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,70

Assignatura

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.55,651,59 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.-55,65-1,59 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.59,451,70 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,85

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles67,751,94 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-67,75-1,94 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles64,631,85 Decret 14/2012

---------PG029 Allain , Paul Antony DeptTitular

0,83Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,83Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,83

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,83

Assignatura

910032A1 Grup 1 de:  Bloc Dramatúrgia de la coralitatDocència ordinària 1r Bloc Dramatúrgia de la coralitat (Dramatúrgies i dinàmiques25,000,83 PAEP

ITD00263 Allard , Catherine Pierrette DeptTitular

18,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 20,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsITDANSA 18,00

Assignatura

800001A1 Grup 1 de:  RepertoriEquip docent: ITD 1r Repertori176,004,00 IT DANSA

C081 Direcció ITDansa616,0014,00 Càrrec ED

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles87,992,00 Decret 14/2012

---------01047 Alonso Peironcely, Alma DeptTitular

0,90Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,99Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,50

IntèrpretINT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsMUET 0,90

Assignatura

900013A1 Grup 1 de:  Laboratori direcció d'actors i escenificacióSuport a la docència: Actor /  Actriu 1r Laboratori direcció d'actors i escenificació27,000,90 MUET

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,09

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles2,570,09 Decret 14/2012

4Pàg.Alonso Peironcely, Alma 01047

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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MOV01001 Alvarez Montaner, Olga DeptTitular

1,50Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 1,75Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 4,37

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

420003D1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa II - Contemporani/Espanyol 2nDocència ordinària 2n Tècniques de dansa II45,001,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,25

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

UPCUPC09 Álvarez Muñoz, José Luís DeptTitular

1,71Curs 17-18:

CONVENI UPC

Hores lectives setmana: 1,71Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,71

Professor per conveni amb UPCUPC

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,71

Assignatura

332531A1 Grup 1 de:  Teoria de la llum i fonts de llumDocència ordinària 2n Teoria de la llum i fonts de llum60,001,71 TAE

PED; POSTGRAUS00671 Amatriain Vives, Marta DeptTitular

6,83Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 8,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 20,42

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,33

Assignatura

910024A1 Grup 1 de:  Bloc Moviment per etapes evolutivesDocència ordinària 1r Bloc Moviment per etapes evolutives (Moviment i ritme)10,000,33 PAEP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,08

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles2,500,08 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 6,50

Assignatura

430022A1 Grup 1 de:  Assistència pedagògicaDocència ordinària 3r Assistència pedagògica30,001,00 GD

440015A1 Grup 1 de:  Dansa i educacióDocència ordinària 4t Dansa i educació45,001,50 GD

440017A1 Grup 1 de:  Treball final de carrera PEDDocència ordinària 4t Treball final de carrera PED30,001,00 GD

451019A1 Grup 1 de:  Educació en el moviment per a nens IIDocència ordinària 4t Educació en el moviment per a nens II45,001,50 GD

452005A1 Grup 1 de:  Educació en el moviment per a nens IDocència ordinària 3r Educació en el moviment per a nens I45,001,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,08

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles32,501,08 Decret 14/2012

DIE00437 Amenós Garcia, Montserrat DeptTitular

12,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

5Pàg.Amenós Garcia, Montserrat 00437

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 11,00

Assignatura

520003A1 Grup 1 de:  Pràctica comuna 2Equip docent: prof. escenografia 2n Pràctica comuna 260,002,00 GAD

522011A1 Grup 1 de:  Projecte escenogràfic 2Equip docent: disseny personatge 2n Projecte escenogràfic 260,002,00 GAD

542005A3 Grup 3 de:  Projecte escenogràfic 4Docència ordinària 4t Projecte escenogràfic 4120,004,00 GAD

C047 Cap d'Especialitat escenografia ESAD90,003,00 Càrrec ED

EA046 Disseny Nou Pla d'Estudis ESAD0,000,00 Encàrrec acadèmic

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,00

Assignatura

Comp Assignatura/tasca feta a POA anterior a compensar30,001,00 Hores a compensar

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

---------Z0243 Andrea Sarli, Guido DeptTitular

1,13Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 1,13Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,13

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,13

Assignatura

420003C2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Contemporani/Espanyol 1rDocència ordinària 2n Tècniques de dansa II1,000,03 GD

440002B1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ContemporaniDocència ordinària 4t Tècniques de dansa IV10,500,35 GD

440002B1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ContemporaniDocència ordinària 4t Tècniques de dansa IV22,500,75 GD

---------01025 Andrés  Castells, Laura DeptTitular

16,67Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 18,07Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 29,22

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 11,00

Assignatura

612005A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 2 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Dansa clàssica 2 CON78,752,25 GPD

612030A1 Grup 1 de:  Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n)17,500,50 GPD

612030A1 Grup 1 de:  Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n)-17,50-0,50 GPD

613001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CLA - Reforç NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 CLA52,501,50 GPD

613001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CLA - Reforç NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 CLA-52,50-1,50 GPD

613001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CLA - Reforç NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 CLA26,250,75 GPD

614012A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 4Suport a la docència: Instrum. Altres 4t Dansa estilitzada 452,501,50 GPD

615009A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 5 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 5è Dansa clàssica 5 ESP105,003,00 GPD

615011A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 5Suport a la docència: Instrum. Altres 5è Dansa estilitzada 5105,003,00 GPD

615020A1 Grup 1 de:  Castanyoles 5Suport a la docència: Instrum. Altres 5è Música 5 ESP17,500,50 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 2,67

Assignatura

511001A1 Grup 1 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióSuport a la docència: Instrum. Altres 1r Pràctica actoral 130,001,00 GAD

511001A1 Grup 1 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióSuport a la docència: Instrum. Altres 1r Pràctica actoral 1-30,00-1,00 GAD

511002C1 Grup 1 de:  Entrenament actoral 3 (Interpretació 1)Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Interpretació 122,500,75 GAD

511002C1 Grup 1 de:  Entrenament actoral 3 (Interpretació 1)Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Interpretació 122,500,75 GAD

511002C1 Grup 1 de:  Entrenament actoral 3 (Interpretació 1)Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Interpretació 1-22,50-0,75 GAD

511002C1 Grup 1 de:  Entrenament actoral 3 (Interpretació 1)Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Interpretació 1-22,50-0,75 GAD

521010D1 Grup 1 de:  Dansa 3 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010D3 Grup 3 de:  Dansa 3 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 240,001,33 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,40

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,250,15 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles9,250,26 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-5,25-0,18 Decret 14/2012

6Pàg.Andrés  Castells, Laura 01025

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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RD Docència a determinar segons graelles-9,25-0,26 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles5,250,15 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles14,500,48 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles5,750,19 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles21,000,60 Decret 14/2012

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsBAT 3,00

Assignatura

621002A1 Grup 1 de:  Analisi musical IDocència ordinària 1r Analisi musical I105,003,00 BAT

621002A1 Grup 1 de:  Analisi musical IDocència ordinària 1r Analisi musical I-105,00-3,00 BAT

621002A1 Grup 1 de:  Analisi musical IDocència ordinària 1r Analisi musical I105,003,00 BAT

---------Z0049 Aragay Sastre, Tomás DeptTitular

0,75Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,75Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,75

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,75

Assignatura

451003A1 Grup 1 de:  Dramatúrgia de la dansa IIDocència ordinària 4t Dramatúrgia de la dansa II11,000,37 GD

451003A1 Grup 1 de:  Dramatúrgia de la dansa IIDocència ordinària 4t Dramatúrgia de la dansa II11,500,38 GD

---------Z0239 Aramburu , Urtzi DeptTitular

0,91Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 0,91Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,91

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsITDANSA 0,91

Assignatura

800001A1 Grup 1 de:  RepertoriEquip docent: ITD Coreo 1r Repertori40,000,91 IT DANSA

---------Z0275 Argemí Rabassó, Guillem DeptTitular

0,17Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,17

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

333260A1 Grup 1 de:  Taller 5 MaquinàriaSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 5 Maquinària6,000,17 TAE

---------Z0260 Arias Ramiro, Mª Lluisa DeptTitular

1,10Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 1,10Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,10

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,10

Assignatura

440013A1 Grup 1 de:  Seminaris temàtics IDocència ordinària 4t Seminaris temàtics I3,000,10 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 1,00

Assignatura

616003E1 Grup 1 de:  Taller creació 6 CLA IXDocència ordinària 6è Repertori i pràctica escènica 6 CLA35,001,00 GPD

7Pàg.Arias Ramiro, Mª Lluisa Z0260

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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MOV01058 Ariño Puerto , Maria Teresa DeptTitular

0,60Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,70Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,75

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,60

Assignatura

440002A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ClàssicDocència ordinària 4t Tècniques de dansa IV18,000,60 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,10

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles3,000,10 Decret 14/2012

---------Z0173 Aris Alvarez, Laura DeptTitular

1,62Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 1,62Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,62

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 1,62

Assignatura

615008B1 Grup 1 de:  Taller repertori 5 CON VDocència ordinària 5è Repertori i pràctica escènica 5 CON43,751,25 GPD

616006B1 Grup 1 de:  Composició 6 CONDocència ordinària 6è Improvisació i creació 6 CON10,000,29 GPD

616025A1 Grup 1 de:  Taller EESA-CPD 1Docència ordinària 6è Taller EESA-CPD 13,000,09 GPD

---------Z0242 Aristegui Tello, Mikel DeptTitular

0,50Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,50Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,50

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,50

Assignatura

451018A1 Grup 1 de:  Opcions coreogràfiquesDocència ordinària 4t Opcions coreogràfiques15,000,50 GD

---------01037 Ars Ricart, Laura DeptTitular

20,86Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 22,84Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,76

Altres no docentsAPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 20,86

Assignatura

S0007 Suport al Centre de Documentació730,0020,86 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,99

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles69,571,99 Decret 14/2012

---------PG021 Arús Leita, Mª Eugenia DeptTitular

0,67Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,67Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,67

Professor ConvidatCONVIDAT

8Pàg.Arús Leita, Mª Eugenia PG021

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,67

Assignatura

910023A1 Grup 1 de:  Bloc Tècnica DalcrozeDocència ordinària 1r Bloc Tècnica Dalcroze (Moviment i ritme)20,000,67 PAEP

---------Z0185 Asencio  Aznar, Sofia Maria DeptTitular

0,75Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,75Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,75

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,75

Assignatura

451003A1 Grup 1 de:  Dramatúrgia de la dansa IIDocència ordinària 4t Dramatúrgia de la dansa II11,000,37 GD

451003A1 Grup 1 de:  Dramatúrgia de la dansa IIDocència ordinària 4t Dramatúrgia de la dansa II11,500,38 GD

INT00044 Atanasiu , Hans Christian DeptTitular

11,77Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 13,75Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,71

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEA 0,27

Assignatura

910040B1 Grup 1 de:  Clown (PAEA)Docència ordinària 1r Experiència artístIca: intrapersonal-interpresonal4,000,13 PAEA

910040B2 Grup 2 de:  Clown (PAEA)Docència ordinària 1r Experiència artístIca: intrapersonal-interpresonal4,000,13 PAEA

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,07

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles2,000,07 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 11,50

Assignatura

521001A1 Grup 1 de:  Pràctica actoral 2 - InterpretacióDocència ordinària 2n Pràctica actoral 290,003,00 GAD

521002B1 Grup 1 de:  Màscara 3 (Interpretació 2)Docència ordinària 2n Interpretació 245,001,50 GAD

530002A3 Grup 3 de:  Pràctica comuna 3Equip docent: prof. interpretació 3r Pràctica comuna 330,001,00 GAD

541012A1 Grup 1 de:  Tècniques d'interpretació físic/visual 4 (FIS)Docència ordinària 4t Tècniques d'interpretació físic/visual 445,001,50 GAD

541012A2 Grup 2 de:  Tècniques d'interpretació físic/visual 4 (VIS)Docència ordinària 4t Tècniques d'interpretació físic/visual 445,001,50 GAD

541016A3 Grup 3 de:  Pràctica de text 3Docència ordinària 4t Pràctica de text 390,003,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,92

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles57,501,92 Decret 14/2012

INT00982 Audí Cendrós, Fernando DeptTitular

5,67Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 6,61Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 16,53

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 3,00

Assignatura

410007A1 Grup 1 de:  Interpretació IDocència ordinària 1r Interpretació I90,003,00 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 2,67

Assignatura

531012A4 Grup 4 de:  Interpretació (Projecte 1 text/musical) musDocència ordinària 3r Projecte 1 text/musical80,002,67 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,94

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles13,330,44 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles15,000,50 Decret 14/2012

9Pàg.Audí Cendrós, Fernando 00982

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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MOV09590 Avila Castells, Raimon DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 6,00

Assignatura

510003A2 Grup 2 de:  Pràctica comuna 1 (INT)Equip docent: prof. interpretació 1r Pràctica comuna 130,001,00 GAD

511004B1 Grup 1 de:  Expressió corporal 1 (Moviment 1)Docència ordinària 1r Moviment 140,001,33 GAD

511004B2 Grup 2 de:  Expressió corporal 1 (Moviment 1)Docència ordinària 1r Moviment 140,001,33 GAD

511004B3 Grup 3 de:  Expressió corporal 1 (Moviment 1)Docència ordinària 1r Moviment 140,001,33 GAD

521001A3 Grup 3 de:  Pràctica actoral 2 - InterpretacióEquip docent: moviment 2n Pràctica actoral 215,000,50 GAD

521001A4 Grup 4 de:  Pràctica actoral 2 - InterpretacióEquip docent: moviment 2n Pràctica actoral 215,000,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 3,00

Assignatura

C068 Direcció departament Moviment MOV90,003,00 Càrrec

R55000 Reducció per > 55 anys0,000,00 Reducció 55

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEA 3,00

Assignatura

C108 Coordinació del Postgrau Arts Escèniques i Acció Social90,003,00 Master-Postgrau. Càrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

---------Z0014 Ayguade Farro, Eulàlia DeptTitular

2,42Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 2,42Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 2,42

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,40

Assignatura

440002B1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ContemporaniDocència ordinària 4t Tècniques de dansa IV12,000,40 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 1,71

Assignatura

616006B1 Grup 1 de:  Composició 6 CONDocència ordinària 6è Improvisació i creació 6 CON7,500,21 GPD

616007B1 Grup 1 de:  Taller repertori 6 CON VIIDocència ordinària 6è Repertori i pràctica escènica 6 CON52,501,50 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsITDANSA 0,31

Assignatura

800004A1 Grup 1 de:  Tècnica contemporàniaDocència ordinària 1r Tècnica contemporània13,500,31 IT DANSA

DIE00784 Ayza Ballester, Jaume DeptTitular

10,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 11,67Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 29,17

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 10,00

Assignatura

512008A1 Grup 1 de:  Projecte escenogràfic 1Equip docent: disseny il.luminació 1r Projecte escenogràfic 160,002,00 GAD

512014A1 Grup 1 de:  Geometria descriptivaDocència ordinària 1r Geometria descriptiva45,001,50 GAD

512019A1 Grup 1 de:  Laboratori 1Equip docent: disseny il.luminació 1r Laboratori 130,001,00 GAD

522013A1 Grup 1 de:  Laboratori 2Equip docent: disseny il.luminació 2n Laboratori 230,001,00 GAD

522016A1 Grup 1 de:  Perspectiva escènica 1Docència ordinària 2n Perspectiva escènica 145,001,50 GAD

532006A1 Grup 1 de:  Perspectiva escènica 2Docència ordinària 3r Perspectiva escènica 260,002,00 GAD

10Pàg.Ayza Ballester, Jaume 00784

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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553008A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escenificació 4Equip docent: disseny il.luminació 4t Pràctiques d'escenificació 430,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,67

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles50,001,67 Decret 14/2012

---------Z0135 Bach Escayol, Ricard DeptTitular

0,86Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,86Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,86

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,86

Assignatura

333260A2 Grup 2 de:  Taller 5 MaquinàriaDocència ordinària 3r Taller 5 Maquinària30,000,86 TAE

---------00670 Baker , Irene DeptTitular

0,83Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,83Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,83

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,83

Assignatura

910035A1 Grup 1 de:  Bloc L'objecte i el titella com a mèdium pedagògicDocència ordinària 1r Bloc L'objecte i el titella com a mèdium pedagògic (Teatre25,000,83 Postgrau

DEC00844 Balañá Altimira, Glòria DeptTitular

11,33Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 13,06Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 32,64

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 6,83

Assignatura

510003A2 Grup 2 de:  Pràctica comuna 1 (INT)Equip docent: prof. direcció / 1r Pràctica comuna 130,001,00 GAD

533003A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escenificació 3Docència ordinària 3r Pràctiques d'escenificació 360,002,00 GAD

541016A1 Grup 1 de:  Pràctica de text 3Docència ordinària 4t Pràctica de text 390,003,00 GAD

553013A1 Grup 1 de:  Mètodes d'escenificacióEquip docent: coordinació 4t Mètodes d'escenificació25,000,83 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 4,50

Assignatura

C028 Cap d'àrea de dramatúrgia departament DEC45,001,50 Càrrec

C114 Disseny Postgrau Ciutat, Territori i Acció45,001,50 Master-Postgrau. Encàrrec

EN044 Coordinació Nit dels Museus i lliçó inaugural45,001,50 Encàrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,72

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles51,671,72 Decret 14/2012

---------01020 Ballart Garcia, Eulàlia DeptTitular

3,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 3,29Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,00

IntèrpretINT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,00

Assignatura

523004A1 Grup 1 de:  Direcció d'actors 2Suport a la docència: Actor /  Actriu 2n Direcció d'actors 290,003,00 GAD

11Pàg.Ballart Garcia, Eulàlia 01020

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,29

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles8,580,29 Decret 14/2012

---------Z0261 Ballbé Martí, Sandra DeptTitular

0,50Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,50Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,50

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 0,50

Assignatura

512013A1 Grup 1 de:  Dibuix 1Suport a la docència: Model dibuix 1r Dibuix 16,000,20 GAD

522017A1 Grup 1 de:  Dibuix 2Suport a la docència: Model dibuix 2n Dibuix 29,000,30 GAD

E-PR00753 Ballester Torras, Robert DeptTitular

0,37Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,39Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,53

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,20

Assignatura

333311B1 Grup 1 de:  Electroacústica Mòdul BDocència ordinària 3r Electroacústica7,000,20 TAE

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

333492D1 Grup 1 de:  Taller 8.3 So Mòdul DDocència ordinària 3r Taller 8.3 So6,000,17 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,02

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles0,670,02 Decret 14/2012

---------00296 Barcelona Palau, Miquel DeptTitular

1,35Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 1,35Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,35

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,35

Assignatura

420003D2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Contemporani/Espanyol 2nDocència ordinària 2n Tècniques de dansa II31,501,05 GD

430007A2 Grup 2 de:  Pràctica del repertori II (CON)Docència ordinària 3r Pràctica del repertori II9,000,30 GD

---------00598 Baro Rosell, Nelsa DeptTitular

19,96Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 22,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,99

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 3,00

Assignatura

430003A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa III - ClàssicSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Tècniques de dansa III60,002,00 GD

451013A1 Grup 1 de:  Tècnica opcional de dansa A - ClàssicSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Tècnica opcional de dansa A30,001,00 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 12,50

Assignatura

615009A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 5 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 5è Dansa clàssica 5 ESP175,005,00 GPD

12Pàg.Baro Rosell, Nelsa 00598

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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615011A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 5Suport a la docència: Instrum. Altres 5è Dansa estilitzada 5105,003,00 GPD

615012A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 5Suport a la docència: Instrum. Altres 5è Escola Bolera 552,501,50 GPD

615012A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 5Suport a la docència: Instrum. Altres 5è Escola Bolera 552,501,50 GPD

616003D1 Grup 1 de:  Variacions 6 CLA IIISuport a la docència: Instrum. Piano 6è Repertori i pràctica escènica 6 CLA52,501,50 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,34

Assignatura

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.47,001,34 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsITDANSA 3,12

Assignatura

800003A1 Grup 1 de:  Tècnica clàssica (ITD)Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Tècnica clàssica116,252,64 IT DANSA

800004A1 Grup 1 de:  Tècnica contemporàniaSuport a la docència: Instrum. Altres 1r Tècnica contemporània4,500,10 IT DANSA

800004A1 Grup 1 de:  Tècnica contemporàniaSuport a la docència: Instrum. Altres 1r Tècnica contemporània16,500,38 IT DANSA

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,03

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles71,172,03 Decret 14/2012

---------00373 Barreda Carbajo, Juan Jose DeptTitular

16,38Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 18,01Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 28,65

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,25

Assignatura

440013A1 Grup 1 de:  Seminaris temàtics ISuport a la docència: Instrum. Altres 4t Seminaris temàtics I7,500,25 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 15,13

Assignatura

611008A1 Grup 1 de:  Folklore 1 ESPSuport a la docència: Instrum. Guitarra 1r Folklore 1 ESP17,500,50 GPD

611010A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 1Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Dansa estilitzada 117,500,50 GPD

612011A1 Grup 1 de:  Flamenc 2Suport a la docència: Instrum. Guitarra 2n Flamenc 217,500,50 GPD

613013A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 3Suport a la docència: Instrum. Altres 3r Dansa estilitzada 352,501,50 GPD

613015B1 Grup 1 de:  Flamenc específic 3Suport a la docència: Instrum. Guitarra 3r Flamenc 317,500,50 GPD

613016A1 Grup 1 de:  Folklore 3 ESPSuport a la docència: Instrum. Altres 3r Folklore 3 ESP35,001,00 GPD

GPD05614014C1 Grup 1 de:  Taller repertori 4 ESP VISuport a la docència: Instrum. Altres 4t Repertori i pràctica escènica 4 ESP4,380,13 GPD

615013A1 Grup 1 de:  Flamenc 5Suport a la docència: Instrum. Guitarra 5è Flamenc 5105,003,00 GPD

615013B1 Grup 1 de:  Flamenc específic 5Suport a la docència: Instrum. Guitarra 5è Flamenc 517,500,50 GPD

GPD06615013C1 Grup 1 de:  Complements de flamenc NOIESSuport a la docència: Instrum. Guitarra 5è Flamenc 58,750,25 GPD

GPD08615014B1 Grup 1 de:  Taller repertori 5 ESP IXSuport a la docència: Instrum. Altres 5è Repertori i pràctica escènica 5 ESP26,250,75 GPD

615014C1 Grup 1 de:  Taller repertori 5 ESP IIISuport a la docència: Instrum. Altres 5è Repertori i pràctica escènica 5 ESP35,001,00 GPD

616010A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 6Suport a la docència: Instrum. Altres 6è Dansa estilitzada 617,500,50 GPD

616012A1 Grup 1 de:  Flamenc 6Suport a la docència: Instrum. Guitarra 6è Flamenc 6105,003,00 GPD

616012B1 Grup 1 de:  Complements de flamencSuport a la docència: Instrum. Guitarra 6è Flamenc 617,500,50 GPD

GPD06616012C1 Grup 1 de:  Complements de flamenc NOIESSuport a la docència: Instrum. Guitarra 6è Flamenc 68,750,25 GPD

GPD08616013C1 Grup 1 de:  Taller repertori 6 ESP IXSuport a la docència: Instrum. Altres 6è Repertori i pràctica escènica 6 ESP26,250,75 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,00

Assignatura

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.35,001,00 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,63

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles53,691,53 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles3,500,10 Decret 14/2012

HUM00917 Barta , Ursula Maria DeptTitular

4,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 4,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 7,00

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

13Pàg.Barta , Ursula Maria 00917

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-ESO 4,00

Assignatura

602003C1 Grup 1 de:  Ampliació llengua estrangera (Anglès / Alemany) (2.Docència ordinària 2n Llengua estrangera35,001,00 ESO

602003C1 Grup 1 de:  Ampliació llengua estrangera (Anglès / Alemany) (2.Docència ordinària 2n Llengua estrangera-35,00-1,00 ESO

602003C2 Grup 2 de:  Ampliació llengua estrangera (Anglès / Alemany) (2.Docència ordinària 2n Llengua estrangera35,001,00 ESO

602003C2 Grup 2 de:  Ampliació llengua estrangera (Anglès / Alemany) (2.Docència ordinària 2n Llengua estrangera-35,00-1,00 ESO

602003C2 Grup 2 de:  Ampliació llengua estrangera (Anglès / Alemany) (2.Docència ordinària 2n Llengua estrangera35,001,00 ESO

603003C1 Grup 1 de:  Ampliació Llengua estrangera (Anglès / Alemany)Docència ordinària 3r Llengua estrangera35,001,00 ESO

603003C1 Grup 1 de:  Ampliació Llengua estrangera (Anglès / Alemany)Docència ordinària 3r Llengua estrangera-35,00-1,00 ESO

603003C2 Grup 2 de:  Ampliació Llengua estrangera (Anglès / Alemany)Docència ordinària 3r Llengua estrangera35,001,00 ESO

603003C2 Grup 2 de:  Ampliació Llengua estrangera (Anglès / Alemany)Docència ordinària 3r Llengua estrangera-35,00-1,00 ESO

603003C2 Grup 2 de:  Ampliació Llengua estrangera (Anglès / Alemany)Docència ordinària 3r Llengua estrangera35,001,00 ESO

604014A1 Grup 1 de:  Segona llengua estrangera (Alemany)  (Itinerari 3)Docència ordinària 4t Segona llengua estrangera (*)70,002,00 ESO

604014A1 Grup 1 de:  Segona llengua estrangera (Alemany)  (Itinerari 3)Docència ordinària 4t Segona llengua estrangera (*)-70,00-2,00 ESO

604014A1 Grup 1 de:  Segona llengua estrangera (Alemany)  (Itinerari 3)Docència ordinària 4t Segona llengua estrangera (*)70,002,00 ESO

INT00284 Basora Morato, Jordi DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 8,50

Assignatura

511001A1 Grup 1 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióDocència ordinària 1r Pràctica actoral 190,003,00 GAD

511002A1 Grup 1 de:  Entrenament actoral 1 (Interpretació 1)Docència ordinària 1r Interpretació 160,002,00 GAD

511002A2 Grup 2 de:  Entrenament actoral 1 (Interpretació 1)Docència ordinària 1r Interpretació 160,002,00 GAD

551079A1 Grup 1 de:  Tècniques d'Interpretació físic 1Docència ordinària 1r Tècniques d'Interpretació físic 145,001,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 3,50

Assignatura

C073 Direcció departament Tècniques d'Interpretació INT90,003,00 Càrrec

R- JL Reajustament per jornada lectiva15,000,50 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

DEC, MUET09642 Batlle Jorda, Carles DeptTitular

11,45Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 13,45Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,07

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsMUET 1,15

Assignatura

MTD01 Tesis doctorals MUET22,500,75 Tutoria

MTM01 Tutoria treball fi de màster (MUET)12,000,40 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,29

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles8,630,29 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 2,20

Assignatura

553002A1 Grup 1 de:  Estructures i procediments del drama contemporaniDocència ordinària 3r Estructures i procediments del drama contemporani60,002,00 GAD

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD6,000,20 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 8,10

Assignatura

C016 Direcció Serveis Culturals270,009,00 Càrrec

EN003 Tractament especial assignatures teòriques0,000,00 Reducció

14Pàg.Batlle Jorda, Carles 09642

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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EN007 Direcció de la revista Estudis Escènics0,000,00 Encàrrec

R- JL Reajustament per jornada lectiva-27,00-0,90 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,72

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles51,501,72 Decret 14/2012

---------00120 Bayo Delgado, Helena DeptTitular

20,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 22,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 15,50

Assignatura

611001A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 1 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa clàssica 1 CLA271,257,75 GPD

613001A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 CLA271,257,75 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 4,50

Assignatura

C001 Càrrec sindical105,003,00 Càrrec Sindical

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.52,501,50 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles70,002,00 Decret 14/2012

INT09055 Beltran Margarit, Gemma DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 8,50

Assignatura

510003A3 Grup 3 de:  Pràctica comuna 1 (INT)Equip docent: prof. interpretació 1r Pràctica comuna 130,001,00 GAD

511002B2 Grup 2 de:  Entrenament actoral 2 (Interpretació 1)Docència ordinària 1r Interpretació 130,001,00 GAD

513002A1 Grup 1 de:  Sistemes d'interpretació 1 : l'actor i el textDocència ordinària 1r Sistemes d'interpretació 1 : l'actor i el text45,001,50 GAD

530002A1 Grup 1 de:  Pràctica comuna 3Equip docent: prof. interpretació 3r Pràctica comuna 330,001,00 GAD

531018A1 Grup 1 de:  Interpretació (Projecte 3 musical)Docència ordinària 3r Projecte 3 musical120,004,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 3,50

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva15,000,50 Reajustament

R55000 Reducció per > 55 anys0,000,00 Reducció 55

R55001 Assistència a tribunals90,003,00 Encàrrec per 55 a

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

---------Z0229 Bercebal , Fernando DeptTitular

0,83Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,83Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,83

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,83

Assignatura

910033A1 Grup 1 de:  Bloc Direcció i dinàmica de grupDocència ordinària 1r Bloc Direcció i dinàmica de grup (Dramatúrgies i dinàmiques25,000,83 PAEP

15Pàg.Bercebal , Fernando Z0229

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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---------01044 Berenguer Albero, Anna DeptTitular

0,90Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,99Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,50

IntèrpretINT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsMUET 0,90

Assignatura

900013A1 Grup 1 de:  Laboratori direcció d'actors i escenificacióSuport a la docència: Actor /  Actriu 1r Laboratori direcció d'actors i escenificació27,000,90 MUET

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,09

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles2,570,09 Decret 14/2012

MOV01059 Bergadà Serra, Eulàlia DeptTitular

0,10Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,10Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,10

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,10

Assignatura

410002B1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa I - Clàssic B  2n SemestreDocència ordinària 1r Tècniques de dansa I3,000,10 GD

UPCUPC26 Bermúdez Rodríguez, Francisco DeptTitular

1,71Curs 17-18:

CONVENI UPC

Hores lectives setmana: 1,71Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,71

Professor per conveni amb UPCUPC

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,71

Assignatura

332580A1 Grup 1 de:  Tècniques de representació gràfica II  per aDocència ordinària 2n Tècniques de representació gràfica II  per a Maquinària60,001,71 TAE

MOV00403 Bernardi , Moreno DeptTitular

11,67Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 13,61Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,03

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 10,17

Assignatura

521010A3 Grup 3 de:  Expressió corporal 2 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 280,002,67 GAD

531013C1 Grup 1 de:   Moviment (Projecte 2 text)Docència ordinària 3r Projecte 2 text20,000,67 GAD

531013C1 Grup 1 de:   Moviment (Projecte 2 text)Docència ordinària 3r Projecte 2 text10,000,33 GAD

531013C2 Grup 2 de:   Moviment (Projecte 2 text)Docència ordinària 3r Projecte 2 text30,001,00 GAD

541011A1 Grup 1 de:  Pràctica físic 3Docència ordinària 4t Pràctica físic 315,000,50 GAD

541011A1 Grup 1 de:  Pràctica físic 3Docència ordinària 4t Pràctica físic 375,002,50 GAD

553026A2 Grup 2 de:  Teatre dansa (Optativa teatre físic)Docència ordinària 4t Optativa teatre físic30,001,00 GAD

EA039 Suport Especialitat Interpretació ESAD45,001,50 Encàrrec acadèmic

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,50

Assignatura

C037 Cap d'àrea d'interpretació ESAD departament MOV45,001,50 Càrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,94

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles23,330,78 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles35,001,17 Decret 14/2012

16Pàg.Bernardi , Moreno 00403

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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---------Z0021 Bernat De Naeyer, Roger DeptTitular

0,33Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,33Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,33

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 0,33

Assignatura

553013A1 Grup 1 de:  Mètodes d'escenificacióDocència ordinària 4t Mètodes d'escenificació10,000,33 GAD

---------00227 Berni Gutierrez, Jorge DeptTitular

19,44Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 21,34Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 33,95

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,75

Assignatura

GD003410002D2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa I - Contemporani/Espanyol 2nSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Tècniques de dansa I22,500,75 GD

GD003410002D2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa I - Contemporani/Espanyol 2nSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Tècniques de dansa I-22,50-0,75 GD

GD003410002D2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa I - Contemporani/Espanyol 2nSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Tècniques de dansa I22,500,75 GD

GD003410002D2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa I - Contemporani/Espanyol 2nSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Tècniques de dansa I-22,50-0,75 GD

410015A1 Grup 1 de:  Improvisació ISuport a la docència: Instrum. Altres 1r Improvisació I7,500,25 GD

410015A1 Grup 1 de:  Improvisació ISuport a la docència: Instrum. Altres 1r Improvisació I-7,50-0,25 GD

410015A1 Grup 1 de:  Improvisació ISuport a la docència: Instrum. Altres 1r Improvisació I7,500,25 GD

410015A1 Grup 1 de:  Improvisació ISuport a la docència: Instrum. Altres 1r Improvisació I-7,50-0,25 GD

410015A1 Grup 1 de:  Improvisació ISuport a la docència: Instrum. Altres 1r Improvisació I7,500,25 GD

420003A2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Clàssic  1r semestreSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Tècniques de dansa II45,001,50 GD

420003A2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Clàssic  1r semestreSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Tècniques de dansa II-45,00-1,50 GD

420003A2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Clàssic  1r semestreSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Tècniques de dansa II45,001,50 GD

420003A2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Clàssic  1r semestreSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Tècniques de dansa II-45,00-1,50 GD

420003A2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Clàssic  1r semestreSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Tècniques de dansa II45,001,50 GD

GD003420003D3 Grup 3 de:  Tècniques de dansa II - Contemporani/Espanyol 2nSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Tècniques de dansa II22,500,75 GD

GD003420003D3 Grup 3 de:  Tècniques de dansa II - Contemporani/Espanyol 2nSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Tècniques de dansa II-22,50-0,75 GD

GD003420003D3 Grup 3 de:  Tècniques de dansa II - Contemporani/Espanyol 2nSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Tècniques de dansa II22,500,75 GD

GD003420003D3 Grup 3 de:  Tècniques de dansa II - Contemporani/Espanyol 2nSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Tècniques de dansa II-22,50-0,75 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 15,50

Assignatura

611001A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 1 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa clàssica 1 CLA271,257,75 GPD

611001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 1 CLA - Reforç  NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa clàssica 1 CLA26,250,75 GPD

611001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 1 CLA - Reforç  NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa clàssica 1 CLA-26,25-0,75 GPD

611001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 1 CLA - Reforç  NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa clàssica 1 CLA26,250,75 GPD

611001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 1 CLA - Reforç  NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa clàssica 1 CLA-26,25-0,75 GPD

611007A1 Grup 1 de:  Escola bolera 1Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Escola bolera 135,001,00 GPD

611007A1 Grup 1 de:  Escola bolera 1Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Escola bolera 1-35,00-1,00 GPD

611007A1 Grup 1 de:  Escola bolera 1Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Escola bolera 135,001,00 GPD

611007A1 Grup 1 de:  Escola bolera 1Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Escola bolera 1-35,00-1,00 GPD

611008A1 Grup 1 de:  Folklore 1 ESPSuport a la docència: Instrum. Guitarra 1r Folklore 1 ESP35,001,00 GPD

611008A1 Grup 1 de:  Folklore 1 ESPSuport a la docència: Instrum. Guitarra 1r Folklore 1 ESP-35,00-1,00 GPD

611008A1 Grup 1 de:  Folklore 1 ESPSuport a la docència: Instrum. Guitarra 1r Folklore 1 ESP35,001,00 GPD

611008A1 Grup 1 de:  Folklore 1 ESPSuport a la docència: Instrum. Guitarra 1r Folklore 1 ESP-35,00-1,00 GPD

611010A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 1Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Dansa estilitzada 152,501,50 GPD

611010A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 1Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Dansa estilitzada 1-52,50-1,50 GPD

611010A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 1Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Dansa estilitzada 152,501,50 GPD

611010A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 1Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Dansa estilitzada 1-52,50-1,50 GPD

611013B1 Grup 1 de:  Castanyoles 1Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Música 1 ESP17,500,50 GPD

611013B1 Grup 1 de:  Castanyoles 1Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Música 1 ESP-17,50-0,50 GPD

611013B1 Grup 1 de:  Castanyoles 1Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Música 1 ESP17,500,50 GPD

611013B1 Grup 1 de:  Castanyoles 1Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Música 1 ESP-17,50-0,50 GPD

611028A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 1 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa clàssica 1 ESP70,002,00 GPD

17Pàg.Berni Gutierrez, Jorge 00227

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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611028A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 1 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa clàssica 1 ESP-70,00-2,00 GPD

611028A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 1 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa clàssica 1 ESP70,002,00 GPD

611028A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 1 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa clàssica 1 ESP-70,00-2,00 GPD

613001A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 CLA271,257,75 GPD

613001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CLA - Reforç NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 CLA26,250,75 GPD

613001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CLA - Reforç NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 CLA-26,25-0,75 GPD

613006A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 CON26,250,75 GPD

613006A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 CON-26,25-0,75 GPD

613006A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 CON26,250,75 GPD

613006A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 CON-26,25-0,75 GPD

615020A1 Grup 1 de:  Castanyoles 5Suport a la docència: Instrum. Altres 5è Música 5 ESP17,500,50 GPD

615020A1 Grup 1 de:  Castanyoles 5Suport a la docència: Instrum. Altres 5è Música 5 ESP-17,50-0,50 GPD

615020A1 Grup 1 de:  Castanyoles 5Suport a la docència: Instrum. Altres 5è Música 5 ESP17,500,50 GPD

615020A1 Grup 1 de:  Castanyoles 5Suport a la docència: Instrum. Altres 5è Música 5 ESP-17,50-0,50 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,33

Assignatura

521010C1 Grup 1 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010C1 Grup 1 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 2-40,00-1,33 GAD

521010C1 Grup 1 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010C1 Grup 1 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 2-40,00-1,33 GAD

521010C1 Grup 1 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010D1 Grup 1 de:  Dansa 3 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010D1 Grup 1 de:  Dansa 3 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 2-40,00-1,33 GAD

521010D1 Grup 1 de:  Dansa 3 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010D1 Grup 1 de:  Dansa 3 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 2-40,00-1,33 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 0,86

Assignatura

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.30,000,86 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.-30,00-0,86 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.30,000,86 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.-30,00-0,86 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.30,000,86 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,90

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles48,751,39 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-48,75-1,39 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles51,381,47 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-51,38-1,47 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles66,501,90 Decret 14/2012

INT16120 Berraondo Lahuerta, M. Pilar DeptTitular

6,50Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 7,58Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 18,96

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 6,50

Assignatura

521013A2 Grup 2 de:  Tècniques d'interpretació text/musical 2Docència ordinària 2n Tècniques d'interpretació text/musical 2105,003,50 GAD

523004A2 Grup 2 de:  Direcció d'actors 2Docència ordinària 2n Direcció d'actors 290,003,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,08

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles32,501,08 Decret 14/2012

DIE09591 Berrondo Recalde, Jon DeptTitular

11,97Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 13,96Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,90

18Pàg.Berrondo Recalde, Jon 09591

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 11,50

Assignatura

512019A1 Grup 1 de:  Laboratori 1Equip docent: coordinació 1r Laboratori 190,003,00 GAD

512019A1 Grup 1 de:  Laboratori 1Equip docent: tècniques construcció de 1r Laboratori 130,001,00 GAD

522011A1 Grup 1 de:  Projecte escenogràfic 2Equip docent: disseny espai 2n Projecte escenogràfic 260,002,00 GAD

522015A1 Grup 1 de:  Tècniques de construcció escenogràfica 1Docència ordinària 2n Tècniques de construcció escenogràfica 160,002,00 GAD

532008A1 Grup 1 de:  Tècniques de construcció escenogràfica 2Docència ordinària 3r Tècniques de construcció escenogràfica 245,001,50 GAD

542006A2 Grup 2 de:  Pràctiques d'espai escènic 2Docència ordinària 4t Pràctiques d'espai escènic 230,001,00 GAD

542006A3 Grup 3 de:  Pràctiques d'espai escènic 2Docència ordinària 4t Pràctiques d'espai escènic 230,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 0,47

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva14,000,47 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,99

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles59,831,99 Decret 14/2012

MUS01053 Bilbao Bartolome, Maite DeptTitular

1,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 1,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 2,92

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,00

Assignatura

531024C1 Grup 1 de:  Llenguatge musical (Projecte 2 visual)Docència ordinària 3r Projecte 2 visual30,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,17

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,000,17 Decret 14/2012

---------00062 Blanch Mezquiriz, Angel DeptTitular

18,05Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 19,83Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 31,55

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,22

Assignatura

410014A2 Grup 2 de:  Taller I (COR, PED)Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Taller I6,660,22 GD

410014A2 Grup 2 de:  Taller I (COR, PED)Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Taller I-6,66-0,22 GD

410014A2 Grup 2 de:  Taller I (COR, PED)Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Taller I6,660,22 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 14,25

Assignatura

611029A1 Grup 1 de:  Treball d'especialitat ESP 1Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Treball d'especialitat ESP 117,500,50 GPD

611029A1 Grup 1 de:  Treball d'especialitat ESP 1Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Treball d'especialitat ESP 1-17,50-0,50 GPD

611029A1 Grup 1 de:  Treball d'especialitat ESP 1Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Treball d'especialitat ESP 117,500,50 GPD

612002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 2 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 2n Dansa contemporània 2 CLA157,504,50 GPD

612002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 2 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 2n Dansa contemporània 2 CLA-157,50-4,50 GPD

612002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 2 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 2n Dansa contemporània 2 CLA157,504,50 GPD

613010B1 Grup 1 de:  Altres activitats Música 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Música 3 CON17,500,50 GPD

613010B1 Grup 1 de:  Altres activitats Música 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Música 3 CON-17,50-0,50 GPD

613010B1 Grup 1 de:  Altres activitats Música 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Música 3 CON17,500,50 GPD

614006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 4 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa contemporània 4 CON218,756,25 GPD

614006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 4 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa contemporània 4 CON-218,75-6,25 GPD

614006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 4 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa contemporània 4 CON218,756,25 GPD

614010A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa clàssica 4 ESP17,500,50 GPD

614013A1 Grup 1 de:  Escola bolera 4Suport a la docència: Instrum. Altres 4t Escola bolera 452,501,50 GPD

614021A1 Grup 1 de:  Música 4 CLASuport a la docència: Instrum. Percussió 4t Música 4 CLA17,500,50 GPD

19Pàg.Blanch Mezquiriz, Angel 00062

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,33

Assignatura

521010C4 Grup 4 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010C4 Grup 4 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 2-40,00-1,33 GAD

521010C4 Grup 4 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 240,001,33 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 2,24

Assignatura

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.52,501,50 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.-52,50-1,50 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.52,501,50 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.26,000,74 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,78

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles51,041,46 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-51,04-1,46 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles59,791,71 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles2,600,07 Decret 14/2012

---------00658 Boix Pons, Juan DeptTitular

1,00Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 1,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,00

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,00

Assignatura

451014A1 Grup 1 de:  Tècnica opcional de dansa B - ClàssicDocència ordinària 4t Tècnica opcional de dansa B30,001,00 GD

E-CE00359 Boluda Martin, Ricard DeptTitular

2,57Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 2,86Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,00

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 2,57

Assignatura

331010A1 Grup 1 de:  Història i teoria de les arts escèniques IDocència ordinària 1r Història i teoria de les arts escèniques I60,001,71 TAE

333010A1 Grup 1 de:  Història i teoria de les arts escèniques IIDocència ordinària 3r Història i teoria de les arts escèniques II30,000,86 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,29

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles10,000,29 Decret 14/2012

CON00859 Bombardo Oriol, Claudi DeptTitular

10,75Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 12,03Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 22,36

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 9,25

Assignatura

612002B1 Grup 1 de:  Improvisació 2 CLADocència ordinària 2n Dansa contemporània 2 CLA35,001,00 GPD

614007A1 Grup 1 de:  Improvisació i creació 4 CONDocència ordinària 4t Improvisació i creació 4 CON52,501,50 GPD

614008B1 Grup 1 de:  Taller Repertori 4 CON IIIDocència ordinària 4t Repertori i pràctica escènica 4 CON43,751,25 GPD

615002B1 Grup 1 de:  Improvisació 5 CLADocència ordinària 5è Dansa contemporània 5 CLA35,001,00 GPD

615003B1 Grup 1 de:  Taller de creació 5 CLA VDocència ordinària 5è Repertori i pràctica escènica 5 CLA43,751,25 GPD

616006A1 Grup 1 de:  Improvisació i creació 6 CONDocència ordinària 6è Improvisació i creació 6 CON52,501,50 GPD

616006B1 Grup 1 de:  Composició 6 CONDocència ordinària 6è Improvisació i creació 6 CON17,500,50 GPD

616007A1 Grup 1 de:  Taller repertori 6 CON VIDocència ordinària 6è Repertori i pràctica escènica 6 CON43,751,25 GPD

20Pàg.Bombardo Oriol, Claudi 00859

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,03

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles35,971,03 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

430007A1 Grup 1 de:  Pràctica del repertori II (CLA)Docència ordinària 3r Pràctica del repertori II45,001,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,25

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

TEO00975 Boronat Herreros, Albert DeptTitular

12,00Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 12,00

Assignatura

510003A6 Grup 6 de:  Pràctica comuna 1 (ESC)Equip docent: prof. direcció / 1r Pràctica comuna 130,001,00 GAD

522019A1 Grup 1 de:  Estètica 1 (Escen.)Docència ordinària 2n Estètica 1 (Escen.)75,002,50 GAD

523011A1 Grup 1 de:  Història i teoria de la literatura dramàtica 2Docència ordinària 2n Història i teoria de la literatura dramàtica 230,001,00 GAD

523011A1 Grup 1 de:  Història i teoria de la literatura dramàtica 2Docència ordinària 2n Història i teoria de la literatura dramàtica 230,001,00 GAD

531002A4 Grup 4 de:  Introducció a l'escenificació (INT)Docència ordinària 3r Introducció a l'escenificació45,001,50 GAD

532005A1 Grup 1 de:  Escenografia i escriptura escènica 2Docència ordinària 3r Escenografia i escriptura escènica 230,001,00 GAD

542001A1 Grup 1 de:  Escenografia i escriptura escènica 3Docència ordinària 4t Escenografia i escriptura escènica 330,001,00 GAD

C046 Cap d'Especialitat direcció i dramatúrgia ESAD90,003,00 Càrrec ED

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

---------Z0240 Boronat Pique, Mª Mercedes DeptTitular

1,15Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 1,15Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,15

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,15

Assignatura

440002B1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ContemporaniDocència ordinària 4t Tècniques de dansa IV6,000,20 GD

450011A1 Grup 1 de:  Educació somàticaDocència ordinària 3r Educació somàtica4,500,15 GD

450011A1 Grup 1 de:  Educació somàticaDocència ordinària 3r Educació somàtica6,000,20 GD

451018A1 Grup 1 de:  Opcions coreogràfiquesDocència ordinària 4t Opcions coreogràfiques3,000,10 GD

451018A1 Grup 1 de:  Opcions coreogràfiquesDocència ordinària 4t Opcions coreogràfiques3,000,10 GD

451018A1 Grup 1 de:  Opcions coreogràfiquesDocència ordinària 4t Opcions coreogràfiques12,000,40 GD

---------Z0148 Borrás Taboada, Albert DeptTitular

0,17Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,17

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

333160A1 Grup 1 de:  Taller 5 LuminotècniaSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 5 Luminotècnia6,000,17 TAE

21Pàg.Borrás Taboada, Albert Z0148

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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VEU00453 Bove Argelich, Esther DeptTitular

12,00Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 12,00

Assignatura

521003A1 Grup 1 de:  Veu 2Docència ordinària 2n Veu 230,001,00 GAD

531012B1 Grup 1 de:  Veu (Projecte 1 text/musical)Docència ordinària 3r Projecte 1 text/musical30,001,00 GAD

531013B3 Grup 3 de:   Veu (Projecte 2 text)Docència ordinària 3r Projecte 2 text30,001,00 GAD

531014B2 Grup 2 de:  Veu (Projecte 3 text)Docència ordinària 3r Projecte 3 text45,001,50 GAD

541015C1 Grup 1 de:  Veu per textDocència Individual-instrumental 4t Pràctica de text 290,003,00 GAD

C010 Secretaria Acadèmica ESAD135,004,50 Càrrec ED

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

E-PR00765 Boya Artigas, Mercè DeptTitular

1,71Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 1,91Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 3,43

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,71

Assignatura

CRN-ESTAE Centre de referència  ESTAE- Gencat + Ministeri Ed60,001,71 CRN

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,20

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,860,20 Decret 14/2012

---------Z0241 Breu Bello, Jesus Daniel DeptTitular

0,40Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,40Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,40

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,40

Assignatura

451018A1 Grup 1 de:  Opcions coreogràfiquesDocència ordinària 4t Opcions coreogràfiques12,000,40 GD

DEC01009 Brnic Monsegur, Constanza DeptTitular

8,00Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 9,33Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 23,33

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 6,00

Assignatura

420008A1 Grup 1 de:  Improvisació IIDocència ordinària 2n Improvisació II30,001,00 GD

430005A1 Grup 1 de:  Composició IIIDocència ordinària 3r Composició III90,003,00 GD

430012A2 Grup 2 de:  Taller d'escenificació coreogràficaDocència ordinària 3r Taller d'escenificació coreogràfica60,002,00 GD

EA047 Disseny Nou Pla d'Estudis CSD0,000,00 Encàrrec acadèmic

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 2,00

Assignatura

553008A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escenificació 4Docència ordinària 4t Pràctiques d'escenificació 460,002,00 GAD

22Pàg.Brnic Monsegur, Constanza 01009

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació



PLA ORDENACIÓ ACADÈMICA DE L'INSTITUT DEL TEATRE  CURS 2017-2018

Relació d'assignatures i càrrega lectiva
27/02/2018 23Pàg.07:54:10

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,33

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles30,001,00 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles10,000,33 Decret 14/2012

E-PR00854 Burzon Moliner, Francisco Javier DeptTitular

18,26Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 20,29Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,60

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,71

Assignatura

333250A1 Grup 1 de:  Taller 4 MaquinàriaDocència ordinària 3r Taller 4 Maquinària15,000,43 TAE

333271A1 Grup 1 de:  Taller 6 MaquinàriaDocència ordinària 3r Taller 6 Maquinària45,001,29 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,20

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,860,20 Decret 14/2012

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 16,54

Assignatura

331391A1 Grup 1 de:  Taller 8.1Docència ordinària 1r Taller 8.15,000,14 TAE

331391A2 Grup 2 de:  Taller 8.1Docència ordinària 1r Taller 8.15,000,14 TAE

331391A3 Grup 3 de:  Taller 8.1Docència ordinària 1r Taller 8.15,000,14 TAE

332220A1 Grup 1 de:  Maquinària escènica: cortinatges IDocència ordinària 2n Maquinària escènica: cortinatges I30,000,86 TAE

332270A2 Grup 2 de:  Taller 2 MaquinàriaDocència ordinària 2n Taller 2 Maquinària45,001,29 TAE

332292D1 Grup 1 de:  Taller 8.2 Maquinària Mòdul DDocència ordinària 2n Taller 8.2 Maquinària7,000,20 TAE

333221A1 Grup 1 de:  Maquinària escènica: cortinatges IIDocència ordinària 3r Maquinària escènica: cortinatges II15,000,43 TAE

335020A1 Grup 1 de:  PRL on lineDocència ordinària PRL on line12,000,34 TAE FC

C075 Tasques de Coordinació a l'ED  ESTAE105,003,00 Càrrec ED

EN020 Gestió espais representació Centre del Vallès180,005,14 Encàrrec

EN020 Gestió espais representació Centre del Vallès170,004,86 Encàrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,84

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles64,331,84 Decret 14/2012

E-IE00817 Caamaño Garcia, Andres DeptTitular

0,86Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 0,95Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,67

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,86

Assignatura

332230A1 Grup 1 de:  Maquinària escènica: elements escenogràficsDocència ordinària 2n Maquinària escènica: elements escenogràfics30,000,86 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,10

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles3,330,10 Decret 14/2012

ESP;  DEC00414 Cabanes Altes, M Belen DeptTitular

18,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 20,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

23Pàg.Cabanes Altes, M Belen 00414

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació



PLA ORDENACIÓ ACADÈMICA DE L'INSTITUT DEL TEATRE  CURS 2017-2018

Relació d'assignatures i càrrega lectiva
27/02/2018 24Pàg.07:54:10

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 18,00

Assignatura

611013B1 Grup 1 de:  Castanyoles 1Docència ordinària 1r Música 1 ESP17,500,50 GPD

611018A1 Grup 1 de:  Materia de Flamenc 1 (Itinerari 1r)Docència ordinària 1r Materia de Flamenc 1 (Itinerari 1r)35,001,00 GPD

612030A1 Grup 1 de:  Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n)Docència ordinària 2n Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n)52,501,50 GPD

613013A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 3Docència ordinària 3r Dansa estilitzada 378,752,25 GPD

613015B1 Grup 1 de:  Flamenc específic 3Docència ordinària 3r Flamenc 317,500,50 GPD

613017A1 Grup 1 de:  Taller repertori 3 ESP IDocència ordinària 3r Repertori i pràctica escènica 3 ESP43,751,25 GPD

615011A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 5Docència ordinària 5è Dansa estilitzada 5122,503,50 GPD

GPD06615013C1 Grup 1 de:  Complements de flamenc NOIESDocència ordinària 5è Flamenc 58,750,25 GPD

GPD08615014B1 Grup 1 de:  Taller repertori 5 ESP IXDocència ordinària 5è Repertori i pràctica escènica 5 ESP17,500,50 GPD

615020A1 Grup 1 de:  Castanyoles 5Docència ordinària 5è Música 5 ESP17,500,50 GPD

GPD06616012C1 Grup 1 de:  Complements de flamenc NOIESDocència ordinària 6è Flamenc 68,750,25 GPD

616012D1 Grup 1 de:  Flamenc específic 6Docència ordinària 6è Flamenc 617,500,50 GPD

GPD08616013C1 Grup 1 de:  Taller repertori 6 ESP IXDocència ordinària 6è Repertori i pràctica escènica 6 ESP17,500,50 GPD

C045 Responsable de Departament de dansa espanyola EESA-CPD140,004,00 Càrrec

T018 Tutoria de sisè de ESP35,001,00 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles69,992,00 Decret 14/2012

VEU00378 Callol Soles, Carme DeptTitular

12,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 10,50

Assignatura

511001A1 Grup 1 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióEquip docent: veu 1r Pràctica actoral 130,001,00 GAD

511001A2 Grup 2 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióEquip docent: veu 1r Pràctica actoral 130,001,00 GAD

511003A1 Grup 1 de:  Veu 1Docència ordinària 1r Veu 180,002,67 GAD

511003A2 Grup 2 de:  Veu 1Docència ordinària 1r Veu 180,002,67 GAD

511003A3 Grup 3 de:  Veu 1Docència ordinària 1r Veu 180,002,67 GAD

541015C1 Grup 1 de:  Veu per textDocència Individual-instrumental 4t Pràctica de text 215,000,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,50

Assignatura

C031 Cap d'àrea de tècnica i expressió de la veu departament VEU45,001,50 Càrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

---------Z0056 Calvet Banchs, Jordi DeptTitular

0,94Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,94Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,94

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,94

Assignatura

615019C1 Grup 1 de:  Somàtiques 5 CON IVDocència ordinària 5è Salut i cos 5 CON12,000,34 GPD

615019C1 Grup 1 de:  Somàtiques 5 CON IVDocència ordinària 5è Salut i cos 5 CON4,500,13 GPD

616015A1 Grup 1 de:  Somàtiques 6 CON VDocència ordinària 6è Salut i cos 6 CON16,500,47 GPD

24Pàg.Calvet Banchs, Jordi Z0056

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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---------Z0269 Cámara Moya, Sixto DeptTitular

0,17Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,17

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

333462A2 Grup 2 de:  Taller 5 SoSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 5 So6,000,17 TAE

PED00456 Camps D'Azpiazu, Eulàlia DeptTitular

1,20Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 1,40Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 3,50

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,20

Assignatura

540001A2 Grup 2 de:  Pedagogia (INT)Equip docent: coordinació 4t Pedagogia10,000,33 GAD

540001A2 Grup 2 de:  Pedagogia (INT)Docència ordinària 4t Pedagogia20,000,67 GAD

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD6,000,20 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,20

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,000,20 Decret 14/2012

---------00204 Carmona Barrio, Luis Manuel DeptTitular

20,04Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 22,05Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,07

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 18,50

Assignatura

GPD11611001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 1 CLA - Reforç  NOISSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa clàssica 1 CLA26,250,75 GPD

GPD11611001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 1 CLA - Reforç  NOISSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa clàssica 1 CLA-26,25-0,75 GPD

GPD11611001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 1 CLA - Reforç  NOISSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa clàssica 1 CLA26,250,75 GPD

GPD11612001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 2 CLA - Reforç NOISSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Dansa clàssica 2 CLA26,250,75 GPD

GPD11612001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 2 CLA - Reforç NOISSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Dansa clàssica 2 CLA-26,25-0,75 GPD

GPD11612001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 2 CLA - Reforç NOISSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Dansa clàssica 2 CLA26,250,75 GPD

612005A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 2 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Dansa clàssica 2 CON26,250,75 GPD

613002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 3 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa contemporània 3 CLA70,002,00 GPD

615005A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 5 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 5è Dansa clàssica 5 CON157,504,50 GPD

615005A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 5 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 5è Dansa clàssica 5 CON-157,50-4,50 GPD

615005A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 5 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 5è Dansa clàssica 5 CON157,504,50 GPD

615006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 5 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 5è Dansa contemporània 5 CON271,257,75 GPD

615006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 5 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 5è Dansa contemporània 5 CON-271,25-7,75 GPD

615006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 5 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 5è Dansa contemporània 5 CON271,257,75 GPD

616002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 6 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 6è Dansa contemporània 6 CLA70,002,00 GPD

616002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 6 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 6è Dansa contemporània 6 CLA-70,00-2,00 GPD

616002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 6 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 6è Dansa contemporània 6 CLA70,002,00 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 0,00

Assignatura

521010C3 Grup 3 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010C3 Grup 3 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 2-40,00-1,33 GAD

521010D3 Grup 3 de:  Dansa 3 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010D3 Grup 3 de:  Dansa 3 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 2-40,00-1,33 GAD

25Pàg.Carmona Barrio, Luis Manuel 00204

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,54

Assignatura

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.55,301,58 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.-55,30-1,58 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.54,001,54 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles68,661,96 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-68,66-1,96 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles70,152,00 Decret 14/2012

---------Z0271 Carrasco Rivera, Cristina DeptTitular

0,17Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,17

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

333462A1 Grup 1 de:  Taller 5 SoSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 5 So6,000,17 TAE

---------Z0278 Carrizo , Gabriela Diana DeptTitular

0,33Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,33Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,33

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 0,33

Assignatura

553013A1 Grup 1 de:  Mètodes d'escenificacióDocència ordinària 4t Mètodes d'escenificació10,000,33 GAD

---------Z0259 Carroggio Guerin, Jose Luis DeptTitular

2,00Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 2,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 2,00

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 2,00

Assignatura

553011A1 Grup 1 de:  Espectacle cinematogràficDocència ordinària 4t Espectacle cinematogràfic60,002,00 GAD

E-IE00212 Casanellas Jurnet, Isabel DeptTitular

0,86Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 0,95Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,67

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,86

Assignatura

333030A1 Grup 1 de:  L'Edifici teatralDocència ordinària 3r L'Edifici teatral30,000,86 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,10

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles3,330,10 Decret 14/2012

26Pàg.Casanellas Jurnet, Isabel 00212

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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ESP; MOV00065 Casanova Bartra, Cristina DeptTitular

15,80Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 17,64Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 32,18

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 14,30

Assignatura

611007A1 Grup 1 de:  Escola bolera 1Docència ordinària 1r Escola bolera 152,501,50 GPD

612009A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 2Docència ordinària 2n Dansa estilitzada 287,502,50 GPD

612030A1 Grup 1 de:  Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n)Docència ordinària 2n Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n)17,500,50 GPD

614013A1 Grup 1 de:  Escola bolera 4Docència ordinària 4t Escola bolera 452,501,50 GPD

614014B1 Grup 1 de:  Taller repertori 4 ESP IVDocència ordinària 4t Repertori i pràctica escènica 4 ESP17,500,50 GPD

615012A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 5Docència ordinària 5è Escola Bolera 552,501,50 GPD

616010A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 6Docència ordinària 6è Dansa estilitzada 652,501,50 GPD

616011A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 6Docència ordinària 6è Escola Bolera 652,501,50 GPD

616013B1 Grup 1 de:  Taller repertori 6 ESP VIIIDocència ordinària 6è Repertori i pràctica escènica 6 ESP42,001,20 GPD

616013E1 Grup 1 de:  Taller repertori 6 ESP XDocència ordinària 6è Repertori i pràctica escènica 6 ESP21,000,60 GPD

T012 Tutoria de quart de ESP52,501,50 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,59

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles53,661,53 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles1,940,06 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

GD003410002D2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa I - Contemporani/Espanyol 2nDocència ordinària 1r Tècniques de dansa I22,500,75 GD

GD003420003D3 Grup 3 de:  Tècniques de dansa II - Contemporani/Espanyol 2nDocència ordinària 2n Tècniques de dansa II22,500,75 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,25

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

INT07947 Casas Motet, Alfred DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 9,00

Assignatura

521007A1 Grup 1 de:  Disseny del personatge 1Docència ordinària 2n Disseny del personatge 130,001,00 GAD

530002A5 Grup 5 de:  Pràctica comuna 3Equip docent: prof. escenografia 3r Pràctica comuna 330,001,00 GAD

531025A1 Grup 1 de:  Interpretació (Projecte 3 visual)Docència ordinària 3r Projecte 3 visual150,005,00 GAD

552022A1 Grup 1 de:  Titella i artefacteDocència ordinària 3r Titella i artefacte60,002,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 3,00

Assignatura

C023 Cap d'àrea coordinació assignatures 1r cicle departament INT45,001,50 Càrrec

R55000 Reducció per > 55 anys0,000,00 Reducció 55

R55019 IF Barcelona45,001,50 Encàrrec per 55 a

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

27Pàg.Casas Motet, Alfred 07947

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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E-PR01019 Castan Girona, Albert DeptTitular

18,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 20,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 18,09

Assignatura

331170C2 Grup 2 de:  Taller 1 SoDocència ordinària 1r Taller 130,000,86 TAE

332360A1 Grup 1 de:  ProcessadorsDocència ordinària 2n Processadors30,000,86 TAE

332492A1 Grup 1 de:  Taller 8.2 So Mòdul ADocència ordinària 2n Taller 8.2 So6,000,17 TAE

333360A1 Grup 1 de:  Reproductors / enregistradorsDocència ordinària 3r Reproductors / enregistradors30,000,86 TAE

333370A1 Grup 1 de:  Tècniques espacialsDocència ordinària 3r Tècniques espacials15,000,43 TAE

333462A2 Grup 2 de:  Taller 5 SoDocència ordinària 3r Taller 5 So45,001,29 TAE

333492A1 Grup 1 de:  Taller 8.3 So Mòdul ADocència ordinària 3r Taller 8.3 So6,000,17 TAE

333492B1 Grup 1 de:  Taller 8.3 So Mòdul BDocència ordinària 3r Taller 8.3 So6,000,17 TAE

C055 Coordinació especialitat so ESTAE420,0012,00 Càrrec ED

CRN-ESTAE Centre de referència  ESTAE- Gencat + Ministeri Ed45,001,29 CRN

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT -0,09

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva-3,00-0,09 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles69,992,00 Decret 14/2012

---------Z0019 Castedo Gracia, Ariadna DeptTitular

0,09Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,09Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,09

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,09

Assignatura

333171A1 Grup 1 de:  Taller 6 LuminotècniaEquip docent: TAE 3r Taller 6 Luminotècnia3,000,09 TAE

CON06031 Castell Camps, Elisenda DeptTitular

18,02Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 20,02Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,04

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 10,75

Assignatura

611005A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 1 CONDocència ordinària 1r Dansa contemporània 1 CON183,755,25 GPD

612006B1 Grup 1 de:  Improvisació 2 CONDocència ordinària 2n Dansa contemporània 2 CON52,501,50 GPD

EA027 Coordinació Dansa en Xarxa de l'EESA-CPD52,501,50 Encàrrec acadèmic

T002 Tutoria de primer GRUP 2 CON87,502,50 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 7,27

Assignatura

C001 Càrrec sindical105,003,00 Càrrec Sindical

R- JL Reajustament per jornada lectiva-8,00-0,23 Reajustament

R55000 Reducció per > 55 anys0,000,00 Reducció 55

R55003 Coordinació Dansa en Xarxa de l'EESA-CPD157,504,50 Encàrrec per 55 a

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles70,082,00 Decret 14/2012

28Pàg.Castell Camps, Elisenda 06031

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CLA, PED00019 Castellanos Cardoso, Rodolfo DeptTitular

5,55Curs 17-18:

INTERINITAT RESOLUCIO CONCURS

Hores lectives setmana: 6,35Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 14,09

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsITDANSA 2,15

Assignatura

800003A1 Grup 1 de:  Tècnica clàssica (ITD)Docència ordinària 1r Tècnica clàssica67,501,53 IT DANSA

800003A1 Grup 1 de:  Tècnica clàssica (ITD)Docència ordinària 1r Tècnica clàssica-67,50-1,53 IT DANSA

800003A1 Grup 1 de:  Tècnica clàssica (ITD)Docència ordinària 1r Tècnica clàssica67,501,53 IT DANSA

800003A1 Grup 1 de:  Tècnica clàssica (ITD)Docència ordinària 1r Tècnica clàssica22,500,51 IT DANSA

800003A1 Grup 1 de:  Tècnica clàssica (ITD)Docència ordinària 1r Tècnica clàssica4,500,10 IT DANSA

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,24

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,500,17 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-7,50-0,17 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles7,500,17 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles3,000,07 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 3,40

Assignatura

440002A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ClàssicDocència ordinària 4t Tècniques de dansa IV57,001,90 GD

440002A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ClàssicDocència ordinària 4t Tècniques de dansa IV-57,00-1,90 GD

440002A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ClàssicDocència ordinària 4t Tècniques de dansa IV57,001,90 GD

452002A1 Grup 1 de:  Treball de puntes i tècnica per a nois IDocència ordinària 3r Treball de puntes i  tècnica per a nois I22,500,75 GD

452002A1 Grup 1 de:  Treball de puntes i tècnica per a nois IDocència ordinària 3r Treball de puntes i  tècnica per a nois I-22,50-0,75 GD

452002A1 Grup 1 de:  Treball de puntes i tècnica per a nois IDocència ordinària 3r Treball de puntes i  tècnica per a nois I22,500,75 GD

452004A1 Grup 1 de:  Pas a dos (CSD)Docència ordinària 3r Pas a dos22,500,75 GD

452004A1 Grup 1 de:  Pas a dos (CSD)Docència ordinària 3r Pas a dos-22,50-0,75 GD

452004A1 Grup 1 de:  Pas a dos (CSD)Docència ordinària 3r Pas a dos22,500,75 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,57

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles9,500,32 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-7,50-0,25 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-9,50-0,32 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles9,500,32 Decret 14/2012

E-PR, DIE00754 Castells Negre, Elisabet DeptTitular

12,50Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 14,49Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,78

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,71

Assignatura

332251A1 Grup 1 de:  Nocions bàsiques del disseny escenogràficDocència ordinària 2n Nocions bàsiques del disseny escenogràfic15,000,43 TAE

334080A1 Grup 1 de:  Taller 9 Maquinària Mòdul ADocència ordinària 4t Taller 9 Maquinària15,000,43 TAE

334080B1 Grup 1 de:  Taller 9 Maquinària Mòdul BDocència ordinària 4t Taller 9 Maquinària30,000,86 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,19

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,670,19 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

29Pàg.Castells Negre, Elisabet 00754

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 6,78

Assignatura

510003A2 Grup 2 de:  Pràctica comuna 1 (INT)Equip docent: escenografia 1r Pràctica comuna 130,001,00 GAD

512015A1 Grup 1 de:  Tècniques de representació assistides per ordinadorDocència ordinària 1r Tècniques de representació assistides per ordinador22,500,75 GAD

522013A1 Grup 1 de:  Laboratori 2Equip docent: coordinació 2n Laboratori 260,002,00 GAD

522018A1 Grup 1 de:  Mecànica (ESAD)Docència ordinària 2n Mecànica45,001,50 GAD

530002A6 Grup 6 de:  Pràctica comuna 3Equip docent: prof. escenografia 3r Pràctica comuna 330,001,00 GAD

552015A1 Grup 1 de:  Instal·lació i performanceDocència ordinària 4t Instal·lació i performance10,000,33 GAD

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD6,000,20 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 4,00

Assignatura

C066 Direcció departament Disseny Escènic DIE90,003,00 Càrrec

C112 Disseny Postgrau Escena Digital30,001,00 Master-Postgrau. Encàrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,80

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles53,921,80 Decret 14/2012

INTZ0109 Castillo Pinos, Maria DeptTitular

3,67Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 3,67Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 3,67

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,67

Assignatura

531024A1 Grup 1 de:  Interpretació (Projecte 2 visual)Docència ordinària 3r Projecte 2 visual80,002,67 GAD

553027A1 Grup 1 de:  Interpretació amb ombres, titelles i objectesDocència ordinària 4t Optativa teatre visual30,001,00 GAD

INT01060 Castillo Pinos, Maria José DeptTitular

2,00Curs 17-18:

INTERINITAT RESOLUCIO CONCURS

Hores lectives setmana: 2,33Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,83

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 2,00

Assignatura

551016A1 Grup 1 de:  Tècniques d'interpretació visual 2Docència ordinària 2n Tècniques d'interpretació visual 260,002,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,33

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles10,000,33 Decret 14/2012

---------Z0265 Català Carrasco, Joan DeptTitular

0,99Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,99Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,99

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,99

Assignatura

613019A1 Grup 1 de:  Somàtiques 3 CON IDocència ordinària 3r Salut i cos 3 CON17,250,49 GPD

614009B1 Grup 1 de:  Somàtiques 4 CON IIDocència ordinària 4t Salut i cos 4 CON17,250,49 GPD

CIE01041 Claret  Puyal, David DeptTitular

6,00Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 6,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 10,50

30Pàg.Claret  Puyal, David 01041

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació



PLA ORDENACIÓ ACADÈMICA DE L'INSTITUT DEL TEATRE  CURS 2017-2018

Relació d'assignatures i càrrega lectiva
27/02/2018 31Pàg.07:54:10

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-ESO 6,00

Assignatura

601004A1 Grup 1 de:  Matemàtiques (1. curs)Docència ordinària 1r Matemàtiques35,001,00 ESO

601004B1 Grup 1 de:  Desdoblament Matemàtiques (1. curs)Docència ordinària 1r Matemàtiques35,001,00 ESO

601004B2 Grup 2 de:  Desdoblament Matemàtiques (1. curs)Docència ordinària 1r Matemàtiques35,001,00 ESO

602004A1 Grup 1 de:  Matemàtiques (2. curs)Docència ordinària 2n Matemàtiques105,003,00 ESO

INT00329 Codinachs Pares, Maria Bonasort DeptTitular

10,17Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 11,86Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 29,65

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 10,17

Assignatura

511002D1 Grup 1 de:  Màscara 1 (Interpretació 1)Docència ordinària 1r Interpretació 145,001,50 GAD

521001A2 Grup 2 de:  Pràctica actoral 2 - InterpretacióDocència ordinària 2n Pràctica actoral 290,003,00 GAD

521002A2 Grup 2 de:  Màscara 2 (Interpretació 2)Docència ordinària 2n Interpretació 245,001,50 GAD

521002B2 Grup 2 de:  Màscara 3 (Interpretació 2)Docència ordinària 2n Interpretació 245,001,50 GAD

531021A1 Grup 1 de:  Interpretació (Projecte 1 físic/visual)Docència ordinària 3r Projecte 1 físic/visual80,002,67 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,69

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles50,831,69 Decret 14/2012

E-IE00855 Codolosa Pla, Josep DeptTitular

0,86Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,96Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,71

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,86

Assignatura

332211A1 Grup 1 de:  Construcció i acabats: metal.listeriaDocència ordinària 2n Construcció i acabats: metal·listeria30,000,86 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,10

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles3,430,10 Decret 14/2012

DEC00964 Colacrai Morero, Cecilia DeptTitular

3,83Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 4,47Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 11,18

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 3,33

Assignatura

410015A1 Grup 1 de:  Improvisació IDocència ordinària 1r Improvisació I15,000,50 GD

420003C1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa II - Contemporani/Espanyol 1rDocència ordinària 2n Tècniques de dansa II45,001,50 GD

420026A1 Grup 1 de:  Taller de creació coreogràfica i d'interpretacióUnitat formativa 2n Taller de creació coreogràfica i d'interpretació30,001,00 GD

440013A1 Grup 1 de:  Seminaris temàtics IDocència ordinària 4t Seminaris temàtics I10,000,33 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 0,50

Assignatura

541010B1 Grup 1 de:  Tècnica aplicada pràctica físic 2Equip docent: Taller 4t Pràctica físic 215,000,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,64

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles16,670,56 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles2,500,08 Decret 14/2012

31Pàg.Colacrai Morero, Cecilia 00964

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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INT00990 Collado  Sala, Ernesto DeptTitular

3,67Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 4,83Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 12,07

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,67

Assignatura

530002A5 Grup 5 de:  Pràctica comuna 3Equip docent: prof. interpretació 3r Pràctica comuna 330,001,00 GAD

530002A5 Grup 5 de:  Pràctica comuna 3Equip docent: prof. interpretació 3r Pràctica comuna 319,000,63 GAD

530002A5 Grup 5 de:  Pràctica comuna 3Equip docent: prof. interpretació 3r Pràctica comuna 3-19,00-0,63 GAD

531013A1 Grup 1 de:  Interpretació (Projecte 2 text)Docència ordinària 3r Projecte 2 text80,002,67 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,16

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles18,330,61 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles16,500,55 Decret 14/2012

INT08174 Colomer Gaja, Josep DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 8,00

Assignatura

510003A6 Grup 6 de:  Pràctica comuna 1 (ESC)Equip docent: prof. interpretació 1r Pràctica comuna 130,001,00 GAD

530002A2 Grup 2 de:  Pràctica comuna 3Equip docent: prof. interpretació 3r Pràctica comuna 330,001,00 GAD

541005A1 Grup 1 de:  Treball final de carrera (interpretació)Equip docent: prof. interpretació 4t Treball final de carrera (interpretació)90,003,00 GAD

EG019 Suport de gestió de l'ESAD90,003,00 Encàrrec de gestio

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 4,00

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva30,001,00 Reajustament

R55000 Reducció per > 55 anys0,000,00 Reducció 55

R55005 Suport stand Saló d'Ensenyament90,003,00 Encàrrec per 55 a

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

---------Z0133 Conde-Salazar Perez, Jaime DeptTitular

0,10Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,10Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,10

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,10

Assignatura

450005A1 Grup 1 de:  Sistemes d'investigacióDocència ordinària 3r Sistemes d'investigació3,000,10 GD

---------Z0263 Condro , Lucas Pablo DeptTitular

0,10Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,10Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,10

Professor ConvidatCONVIDAT

32Pàg.Condro , Lucas Pablo Z0263

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,10

Assignatura

450005A1 Grup 1 de:  Sistemes d'investigacióDocència ordinària 3r Sistemes d'investigació3,000,10 GD

P0306 CONVIDAT CPD306, CPD DeptTitular

0,01Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,01Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,01

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,01

Assignatura

614009B1 Grup 1 de:  Somàtiques 4 CON IIDocència ordinària 4t Salut i cos 4 CON0,250,01 GPD

P0316 CONVIDAT CPD316, CPD DeptTitular

0,25Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,25Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,25

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,25

Assignatura

616007D1 Grup 1 de:  Taller repertori 6 CON VII - RepetidorDocència ordinària 6è Repertori i pràctica escènica 6 CON8,750,25 GPD

P0351 CONVIDAT CPD351, CPD DeptTitular

0,01Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,01Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,01

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,01

Assignatura

613019A1 Grup 1 de:  Somàtiques 3 CON IDocència ordinària 3r Salut i cos 3 CON0,250,01 GPD

P0353 CONVIDAT CPD353, CPD DeptTitular

0,03Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,03Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,03

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,03

Assignatura

615019C1 Grup 1 de:  Somàtiques 5 CON IVDocència ordinària 5è Salut i cos 5 CON1,000,03 GPD

P0354 CONVIDAT CPD354, CPD DeptTitular

0,50Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,50Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,50

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,50

Assignatura

616005A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 6 CONDocència ordinària 6è Dansa contemporània 6 CON17,500,50 GPD

33Pàg.CONVIDAT CPD354, CPD P0354

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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P0359 CONVIDAT CPD359, CPD DeptTitular

0,54Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,54Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,54

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,54

Assignatura

GPD07614014D1 Grup 1 de:  Taller repertori 4 ESP VIIDocència ordinària 4t Repertori i pràctica escènica 4 ESP5,000,14 GPD

GPD07615014F1 Grup 1 de:  Taller repertori 5 ESP VIIDocència ordinària 5è Repertori i pràctica escènica 5 ESP7,000,20 GPD

GPD07616013F1 Grup 1 de:  Taller repertori 6 ESP VIIDocència ordinària 6è Repertori i pràctica escènica 6 ESP7,000,20 GPD

P0361 CONVIDAT CPD361, CPD DeptTitular

0,07Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,07Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,07

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,07

Assignatura

616001A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 6 CLADocència ordinària 6è Dansa clàssica 6 CLA2,500,07 GPD

P0363 CONVIDAT CPD363, CPD DeptTitular

0,03Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,03Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,03

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,03

Assignatura

616015A1 Grup 1 de:  Somàtiques 6 CON VDocència ordinària 6è Salut i cos 6 CON1,000,03 GPD

---------P0201 CONVIDAT CSD201, CSD DeptTitular

1,50Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 1,50Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,50

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

420009B1 Grup 1 de:  Pràctica del repertori CLA (2. curs)Docència ordinària 2n Anàlisi i pràctica del repertori45,001,50 GD

P0208 CONVIDAT CSD208, CSD DeptTitular

0,50Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,50Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,50

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,50

Assignatura

420008A1 Grup 1 de:  Improvisació IIDocència ordinària 2n Improvisació II15,000,50 GD

34Pàg.CONVIDAT CSD208, CSD P0208

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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P0213 CONVIDAT CSD213, CSD DeptTitular

1,50Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 1,50Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,50

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

410010A2 Grup 2 de:  Pràctica del repertori I  (CON)Docència ordinària 1r Pràctica del repertori I45,001,50 GD

P0216 CONVIDAT CSD216, CSD DeptTitular

0,10Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,10Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,10

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,10

Assignatura

440013A1 Grup 1 de:  Seminaris temàtics IDocència ordinària 4t Seminaris temàtics I3,000,10 GD

P0217 CONVIDAT CSD217, CSD DeptTitular

0,20Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,20Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,20

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,20

Assignatura

450005A1 Grup 1 de:  Sistemes d'investigacióDocència ordinària 3r Sistemes d'investigació6,000,20 GD

P0222 CONVIDAT CSD222, CSD DeptTitular

0,10Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 0,10Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,10

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,10

Assignatura

430007A2 Grup 2 de:  Pràctica del repertori II (CON)Docència ordinària 3r Pràctica del repertori II3,000,10 GD

P0223 CONVIDAT CSD223, CSD DeptTitular

0,65Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,65Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,65

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,65

Assignatura

451014B1 Grup 1 de:  Tècnica opcional de dansa B - ContemporaniDocència ordinària 4t Tècnica opcional de dansa B19,500,65 GD

P0227 CONVIDAT CSD227, CSD DeptTitular

1,10Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 1,10Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,10

35Pàg.CONVIDAT CSD227, CSD P0227

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,10

Assignatura

430012A2 Grup 2 de:  Taller d'escenificació coreogràficaUnitat formativa 3r Taller d'escenificació coreogràfica33,001,10 GD

P0229 CONVIDAT CSD229, CSD DeptTitular

0,05Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,05Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,05

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,05

Assignatura

451014B1 Grup 1 de:  Tècnica opcional de dansa B - ContemporaniDocència ordinària 4t Tècnica opcional de dansa B1,500,05 GD

P0254 CONVIDAT CSD254, CSD DeptTitular

0,08Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,08Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,08

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,08

Assignatura

420003D2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Contemporani/Espanyol 2nDocència ordinària 2n Tècniques de dansa II2,500,08 GD

P0255 CONVIDAT CSD255, CSD DeptTitular

0,37Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,37Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,37

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,37

Assignatura

420003D2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Contemporani/Espanyol 2nDocència ordinària 2n Tècniques de dansa II11,000,37 GD

P0257 CONVIDAT CSD257, CSD DeptTitular

0,27Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,27Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,27

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,27

Assignatura

410010A1 Grup 1 de:  Pràctica del repertori I  (CLA)Equip docent: dansa 1r Pràctica del repertori I8,000,27 GD

P0259 CONVIDAT CSD259, CSD DeptTitular

0,50Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,50Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,50

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,50

Assignatura

420009B1 Grup 1 de:  Pràctica del repertori CLA (2. curs)Equip docent: dansa 2n Anàlisi i pràctica del repertori15,000,50 GD

36Pàg.CONVIDAT CSD259, CSD P0259

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació



PLA ORDENACIÓ ACADÈMICA DE L'INSTITUT DEL TEATRE  CURS 2017-2018

Relació d'assignatures i càrrega lectiva
27/02/2018 37Pàg.07:54:10

---------P0378 CONVIDAT CSD378, CSD DeptTitular

0,50Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,50Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,50

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,50

Assignatura

430007A1 Grup 1 de:  Pràctica del repertori II (CLA)Equip docent: dansa 3r Pràctica del repertori II15,000,50 GD

DECP0106 CONVIDAT DEC106, ESAD DeptTitular

0,33Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,33Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,33

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 0,33

Assignatura

553013A1 Grup 1 de:  Mètodes d'escenificacióDocència ordinària 4t Mètodes d'escenificació10,000,33 GAD

DECP0107 CONVIDAT DEC107, ESAD DeptTitular

0,33Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,33Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,33

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 0,33

Assignatura

553013A1 Grup 1 de:  Mètodes d'escenificacióDocència ordinària 4t Mètodes d'escenificació10,000,33 GAD

P0158 CONVIDAT ESAD158, ESAD DeptTitular

0,17Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,42

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 0,17

Assignatura

543001A1 Grup 1 de:  Tecnologia i espectacleEquip docent: reforç 4t Tecnologia i espectacle5,000,17 GAD

P0185 CONVIDAT ESAD185, ESAD DeptTitular

0,17Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,42

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 0,17

Assignatura

543001A1 Grup 1 de:  Tecnologia i espectacleEquip docent: reforç 4t Tecnologia i espectacle5,000,17 GAD

---------P0515 CONVIDAT ESAD515, ESAD DeptTitular

0,17Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,42

37Pàg.CONVIDAT ESAD515, ESAD P0515

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 0,17

Assignatura

543001A1 Grup 1 de:  Tecnologia i espectacleEquip docent: reforç 4t Tecnologia i espectacle5,000,17 GAD

---------P0520 CONVIDAT ESAD520, ESAD DeptTitular

0,50Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,50Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,50

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 0,50

Assignatura

541010B1 Grup 1 de:  Tècnica aplicada pràctica físic 2Docència ordinària 4t Pràctica físic 215,000,50 GAD

INTP0129 CONVIDAT INT129, ESAD DeptTitular

1,00Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 1,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,00

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,00

Assignatura

553027A2 Grup 2 de:  Interpretació amb ombres, titelles i objectesDocència ordinària 4t Optativa teatre visual30,001,00 GAD

---------P0461 CONVIDAT ITD461, ITDANSA DeptTitular

0,68Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,68Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,68

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsITDANSA 0,68

Assignatura

800001A1 Grup 1 de:  RepertoriEquip docent: ITD Coreo 1r Repertori30,000,68 IT DANSA

---------P0463 CONVIDAT ITD463, ITDANSA DeptTitular

0,03Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,03Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,03

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsITDANSA 0,03

Assignatura

800004A1 Grup 1 de:  Tècnica contemporàniaDocència ordinària 1r Tècnica contemporània1,500,03 IT DANSA

DEC00566 Corchero Salgado, Andres DeptTitular

11,98Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 13,98Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,95

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 3,00

Assignatura

450015A1 Grup 1 de:  Laboratori de creacióDocència ordinària 3r Laboratori de creació45,001,50 GD

451015A1 Grup 1 de:  Body WeatherDocència ordinària 4t Body Weather45,001,50 GD

38Pàg.Corchero Salgado, Andres 00566

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 8,03

Assignatura

510003A4 Grup 4 de:  Pràctica comuna 1 (INT)Equip docent: prof. direcció / 1r Pràctica comuna 130,001,00 GAD

531017C1 Grup 1 de:   Moviment (Projecte 2 musical)Docència ordinària 3r Projecte 2 musical30,001,00 GAD

531023A1 Grup 1 de:  Interpretació (Projecte 3 físic)Docència ordinària 3r Projecte 3 físic150,005,00 GAD

541015B3 Grup 3 de:  Tècnica aplicada pràctica text 2Docència ordinària 4t Pràctica de text 225,000,83 GAD

EA046 Disseny Nou Pla d'Estudis ESAD0,000,00 Encàrrec acadèmic

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD6,000,20 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 0,95

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva28,500,95 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles59,922,00 Decret 14/2012

MOV00952 Cordoba Muñoz, Aroa DeptTitular

1,50Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 1,75Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 4,37

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

420005A1 Grup 1 de:  Condicionament físic del ballarí-intèrpretDocència ordinària 2n Condicionament físic del ballarí-intèrpret45,001,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,25

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

COMÚ ESO00862 Corrales Castellano, Anna DeptTitular

20,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 20,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsBAT 7,00

Assignatura

621005A1 Grup 1 de:  Llengua anglesa IDocència ordinària 1r Llengua anglesa I105,003,00 BAT

C011 Coordinació Batxillerat Artistic105,003,00 Càrrec ED

T027 Tutoria  Batxillerat Artístic 1er35,001,00 Encàrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-ESO 13,00

Assignatura

601003A1 Grup 1 de:  Llengua estrangera (Anglès) (1. curs)Docència ordinària 1r Llengua estrangera35,001,00 ESO

601003B1 Grup 1 de:  Desdoblament Llengua estrangera (Anglès) (1. curs)Docència ordinària 1r Llengua estrangera35,001,00 ESO

601003B2 Grup 2 de:  Desdoblament Llengua estrangera (Anglès) (1. curs)Docència ordinària 1r Llengua estrangera35,001,00 ESO

602003A1 Grup 1 de:  Llengua estrangera (Anglès) (2. curs)Docència ordinària 2n Llengua estrangera35,001,00 ESO

602003B1 Grup 1 de:  Desdoblament llengua estrangera (2. curs)Docència ordinària 2n Llengua estrangera35,001,00 ESO

602003B2 Grup 2 de:  Desdoblament llengua estrangera (2. curs)Docència ordinària 2n Llengua estrangera35,001,00 ESO

603003A1 Grup 1 de:  Llengua estrangera (Anglès) (3. curs)Docència ordinària 3r Llengua estrangera35,001,00 ESO

603003B1 Grup 1 de:  Desdoblament llengua estrangera (Anglès) (3. curs)Docència ordinària 3r Llengua estrangera35,001,00 ESO

603003B2 Grup 2 de:  Desdoblament llengua estrangera (Anglès) (3. curs)Docència ordinària 3r Llengua estrangera35,001,00 ESO

604003A1 Grup 1 de:  Llengua estrangera (Anglès) (4. curs)Docència ordinària 4t Llengua estrangera70,002,00 ESO

604003B1 Grup 1 de:  Desdoblament llengua estrangera (Anglès) (4t. curs)Docència ordinària 4t Llengua estrangera35,001,00 ESO

604003B2 Grup 2 de:  Desdoblament llengua estrangera (Anglès) (4t. curs)Docència ordinària 4t Llengua estrangera35,001,00 ESO

39Pàg.Corrales Castellano, Anna 00862

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació



PLA ORDENACIÓ ACADÈMICA DE L'INSTITUT DEL TEATRE  CURS 2017-2018

Relació d'assignatures i càrrega lectiva
27/02/2018 40Pàg.07:54:10

---------01043 Cort Lluis, Esther DeptTitular

0,90Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,99Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,50

IntèrpretINT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsMUET 0,90

Assignatura

900013A1 Grup 1 de:  Laboratori direcció d'actors i escenificacióSuport a la docència: Actor /  Actriu 1r Laboratori direcció d'actors i escenificació27,000,90 MUET

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,09

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles2,570,09 Decret 14/2012

---------Z0016 Cortés , Jordi DeptTitular

0,67Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,67Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,67

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,67

Assignatura

910028A1 Grup 1 de:  Bloc Diversitat funcionalDocència ordinària 1r Bloc Diversitat funcional (Moviment aplicat)20,000,67 PAEP

CIE00961 Cortiñas Montero, Miriam DeptTitular

0,00Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 0,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,00

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-ESO 13,07

Assignatura

601004A1 Grup 1 de:  Matemàtiques (1. curs)Docència ordinària 1r Matemàtiques35,001,00 ESO

601004B1 Grup 1 de:  Desdoblament Matemàtiques (1. curs)Docència ordinària 1r Matemàtiques35,001,00 ESO

601004B2 Grup 2 de:  Desdoblament Matemàtiques (1. curs)Docència ordinària 1r Matemàtiques35,001,00 ESO

602004A1 Grup 1 de:  Matemàtiques (2. curs)Docència ordinària 2n Matemàtiques105,003,00 ESO

602008A1 Grup 1 de:  Tutoria de segon (colectiva)Docència ordinària 2n Tutoria35,001,00 ESO

602009A1 Grup 1 de:  Optativa crèdit de síntesi (2n)Docència ordinària 2n Optativa crèdit de síntesi (2n)20,000,57 ESO

EA040 Seguiment d'atenció personalitzada (ESO)157,504,50 Encàrrec acadèmic

T021 Tutoria Individualitzada 2n ESO35,001,00 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT -13,07

Assignatura

RED CUR Reducció per cura dels fills-457,50-13,07 Conciliació

---------Z0138 Costa Casas, Guillem DeptTitular

0,97Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,97Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,97

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,97

Assignatura

333160A1 Grup 1 de:  Taller 5 LuminotècniaDocència ordinària 3r Taller 5 Luminotècnia34,000,97 TAE

40Pàg.Costa Casas, Guillem Z0138

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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---------00485 Costa Jover, Antonio DeptTitular

2,75Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 3,03Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 4,81

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 2,75

Assignatura

611001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 1 CLA - Reforç  NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa clàssica 1 CLA26,250,75 GPD

616001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 6 CLA - Reforç NOIESSuport a la docència: Instrum. Altres 6è Dansa clàssica 6 CLA42,001,20 GPD

616001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 6 CLA - Reforç NOIESSuport a la docència: Instrum. Altres 6è Dansa clàssica 6 CLA28,000,80 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,28

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,000,20 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles2,630,08 Decret 14/2012

---------01040 Crespí Bauza, Mª Esperanza DeptTitular

3,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 3,29Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,00

IntèrpretINT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,00

Assignatura

553007A1 Grup 1 de:  Pràctica de teatre visualSuport a la docència: Actor /  Actriu 4t Pràctica de teatre visual90,003,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,29

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles8,580,29 Decret 14/2012

CLA00544 Cruz Martinez, Jose DeptTitular

18,01Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 20,02Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,03

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 17,75

Assignatura

GPD12613001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 3 CLA - Reforç NOISDocència ordinària 3r Dansa clàssica 3 CLA17,500,50 GPD

613003B1 Grup 1 de:  Pas a dos 3 CLADocència ordinària 3r Repertori i pràctica escènica 3 CLA26,250,75 GPD

GPD12614001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 4 CLA - Reforç NOISDocència ordinària 4t Dansa clàssica 4 CLA17,500,50 GPD

614003D1 Grup 1 de:  Variacions 4 CLA IDocència ordinària 4t Repertori i pràctica escènica 4 CLA35,001,00 GPD

615001A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 5 CLADocència ordinària 5è Dansa clàssica 5 CLA271,257,75 GPD

GPD12615001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 5 CLA - Reforç NOISDocència ordinària 5è Dansa clàssica 5 CLA17,500,50 GPD

615003E1 Grup 1 de:  Pas a dos 5 CLADocència ordinària 5è Repertori i pràctica escènica 5 CLA52,501,50 GPD

GPD12616001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 6 CLA - Reforç NOISDocència ordinària 6è Dansa clàssica 6 CLA17,500,50 GPD

616003B1 Grup 1 de:  Taller creació 6 CLA VIIIDocència ordinària 6è Repertori i pràctica escènica 6 CLA43,751,25 GPD

616003D1 Grup 1 de:  Variacions 6 CLA IIIDocència ordinària 6è Repertori i pràctica escènica 6 CLA52,501,50 GPD

T013 Tutoria de cinquè de CLA70,002,00 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT -0,09

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva-3,00-0,09 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsITDANSA 0,34

Assignatura

800003A1 Grup 1 de:  Tècnica clàssica (ITD)Docència ordinària 1r Tècnica clàssica15,000,34 IT DANSA

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,01

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles70,352,01 Decret 14/2012

41Pàg.Cruz Martinez, Jose 00544

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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MOV00662 Cuesta Dueñas, Juan Jose DeptTitular

11,90Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 13,90Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsMUET 0,20

Assignatura

MTM01 Tutoria treball fi de màster (MUET)6,000,20 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,05

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles1,500,05 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 8,90

Assignatura

521010A1 Grup 1 de:  Expressió corporal 2 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 280,002,67 GAD

521010A2 Grup 2 de:  Expressió corporal 2 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 280,002,67 GAD

521010A4 Grup 4 de:  Expressió corporal 2 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 280,002,67 GAD

531018C1 Grup 1 de:  Moviment (Projecte 3 musical)Docència ordinària 3r Projecte 3 musical15,000,50 GAD

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD12,000,40 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 2,80

Assignatura

Comp Assignatura/tasca feta a POA anterior a compensar90,003,00 Hores a compensar

R- JL Reajustament per jornada lectiva-6,00-0,20 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,95

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles58,501,95 Decret 14/2012

E-PR00470 Cuscó Fransi, Anna DeptTitular

1,71Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 1,91Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 3,43

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,71

Assignatura

331170B2 Grup 2 de:  Taller 1 MaquinàriaDocència ordinària 1r Taller 124,000,69 TAE

333212A1 Grup 1 de:  Construcció i acabats: pinturaDocència ordinària 3r Construcció i acabats: pintura30,000,86 TAE

333292C1 Grup 1 de:  Taller 8.3 Maquinària Mòdul CDocència ordinària 3r Taller 8.3 Maquinària6,000,17 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,20

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,860,20 Decret 14/2012

INT00802 Cuso Torello, Joan Baptista DeptTitular

10,67Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 12,44Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 31,11

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 10,67

Assignatura

511001A2 Grup 2 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióDocència ordinària 1r Pràctica actoral 145,001,50 GAD

511001A2 Grup 2 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióDocència ordinària 1r Pràctica actoral 145,001,50 GAD

511002B3 Grup 3 de:  Entrenament actoral 2 (Interpretació 1)Docència ordinària 1r Interpretació 130,001,00 GAD

530002A4 Grup 4 de:  Pràctica comuna 3Equip docent: prof. interpretació 3r Pràctica comuna 330,001,00 GAD

541014A1 Grup 1 de:  Pràctica visual 3Docència ordinària 4t Pràctica visual 390,003,00 GAD

42Pàg.Cuso Torello, Joan Baptista 00802

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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551078A1 Grup 1 de:  Tècniques d'Interpretació físic/visual 1Docència ordinària 1r Tècniques d'Interpretació físic/visual 180,002,67 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,78

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles53,331,78 Decret 14/2012

E-PR00247 Custey Malé, Agustí DeptTitular

1,29Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 1,43Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 2,57

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,29

Assignatura

333260A1 Grup 1 de:  Taller 5 MaquinàriaDocència ordinària 3r Taller 5 Maquinària45,001,29 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,15

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,140,15 Decret 14/2012

TEO, MUET00420 Daussa Pastor, Boris DeptTitular

11,63Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 13,62Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsMUET 0,75

Assignatura

900017A1 Grup 1 de:  Història i historiografia de les arts escèniquesDocència ordinària 1r Història i historiografia de les arts escèniques22,500,75 MUET

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,19

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,630,19 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 8,00

Assignatura

510006A2 Grup 2 de:  Introducció a les teories de l'espectacle   (INT)Docència ordinària 1r Introducció a les teories de l'espectacle75,002,50 GAD

510006A3 Grup 3 de:  Introducció a les teories de l'espectacle   (INT)Docència ordinària 1r Introducció a les teories de l'espectacle75,002,50 GAD

520004A3 Grup 3 de:  Història general de les arts de l'espectacle  (Bloc 1)Docència ordinària 2n Història general de les arts de l'espectacle45,001,50 GAD

520004A4 Grup 4 de:  Història general de les arts de l'espectacle  (Bloc 1)Docència ordinària 2n Història general de les arts de l'espectacle45,001,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 2,88

Assignatura

C071 Direcció departament Teoria i Història de les Arts Escèniques90,003,00 Càrrec

R- JL Reajustament per jornada lectiva-3,75-0,13 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,81

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles54,371,81 Decret 14/2012

MOV00379 De Batlle Tapies, Laura DeptTitular

1,50Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 1,75Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 4,37

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

410005A1 Grup 1 de:  FisiologiaDocència ordinària 1r Fisiologia45,001,50 GD

43Pàg.De Batlle Tapies, Laura 00379

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,25

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

E-IE00870 De la Llana  Lluch, Margalida Agueda DeptTitular

0,86Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,96Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,71

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,86

Assignatura

333201A1 Grup 1 de:  Construcció i acabats: materials sintèticsDocència ordinària 3r Construcció i acabats: materials sintètics30,000,86 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,10

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles3,430,10 Decret 14/2012

DEC01008 De Querol Duran, Mireia DeptTitular

1,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 1,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 2,92

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,00

Assignatura

410006A2 Grup 2 de:  Composició I  (PED)Docència ordinària 1r Composició I30,001,00 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,17

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,000,17 Decret 14/2012

MOV, CLA00863 De Rojas Pla, Lourdes Margarita DeptTitular

17,64Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 19,64Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,02

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 17,00

Assignatura

611001A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 1 CLADocència ordinària 1r Dansa clàssica 1 CLA271,257,75 GPD

614003B1 Grup 1 de:  Taller repertori 4 CLA IIIDocència ordinària 4t Repertori i pràctica escènica 4 CLA43,751,25 GPD

614005A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 CONDocència ordinària 4t Dansa clàssica 4 CON210,006,00 GPD

T011 Tutoria de quart de CON70,002,00 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT -0,11

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva-4,00-0,11 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,88

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles65,661,88 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,75

Assignatura

452004A1 Grup 1 de:  Pas a dos (CSD)Docència ordinària 3r Pas a dos7,500,25 GD

452004A1 Grup 1 de:  Pas a dos (CSD)Docència ordinària 3r Pas a dos15,000,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,12

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles3,750,12 Decret 14/2012

44Pàg.De Rojas Pla, Lourdes Margarita 00863

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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---------Z0252 De Soto Gutierrez, Olga DeptTitular

0,10Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,10Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,10

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,10

Assignatura

450005A1 Grup 1 de:  Sistemes d'investigacióDocència ordinària 3r Sistemes d'investigació3,000,10 GD

---------00446 Del Pino Martínez, Mª del Carmen DeptTitular

7,40Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 8,11Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 12,33

Altres no docentsAPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 7,40

Assignatura

S0003 Atenció al gimnàs (Servei fisioteràpia) (BCN)245,007,00 Servei

S0003 Atenció al gimnàs (Servei fisioteràpia) (BCN)14,000,40 Servei

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,71

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles24,680,71 Decret 14/2012

DIE00748 Domènech Gimenez, Maria Dolores DeptTitular

5,67Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 6,61Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 16,53

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

451002A1 Grup 1 de:  Il·luminació IIDocència ordinària 3r Il·luminació II45,001,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 2,67

Assignatura

532012A3 Grup 3 de:  Pràctiques d'il·luminació 1Docència ordinària 3r Pràctiques d'il·luminació 130,001,00 GAD

542008A3 Grup 3 de:  Pràctiques d'il·luminació 2Docència ordinària 4t Pràctiques d'il·luminació 230,001,00 GAD

552015A1 Grup 1 de:  Instal·lació i performanceDocència ordinària 4t Instal·lació i performance20,000,67 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,50

Assignatura

C036 Cap d'àrea d'il·luminació escènica departament DIE45,001,50 Càrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,94

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles28,330,94 Decret 14/2012

HUM00452 Domingo Caballol, Montserrat DeptTitular

20,07Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 20,07Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,12

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsBAT 2,00

Assignatura

621003A1 Grup 1 de:  Llengua catalana IDocència ordinària 1r Llengua catalana I70,002,00 BAT

45Pàg.Domingo Caballol, Montserrat 00452

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-ESO 18,07

Assignatura

601001A1 Grup 1 de:  Llengua catalana i literatura (1. curs)Docència ordinària 1r Llengua catalana i literatura105,003,00 ESO

602001A1 Grup 1 de:  Llengua catalana i literatura (2. curs)Docència ordinària 2n Llengua catalana i literatura105,003,00 ESO

603001A1 Grup 1 de:  Llengua catalana i literatura (3. curs)Docència ordinària 3r Llengua catalana i literatura70,002,00 ESO

604001A1 Grup 1 de:  Llengua catalana i literatura (4. curs)Docència ordinària 4t Llengua catalana i literatura70,002,00 ESO

604001B1 Grup 1 de:  Desdoblament Llengua catalana i literatura (4. curs)Docència ordinària 4t Llengua catalana i literatura35,001,00 ESO

604001B2 Grup 2 de:  Desdoblament Llengua catalana i literatura (4. curs)Docència ordinària 4t Llengua catalana i literatura35,001,00 ESO

604006A1 Grup 1 de:  Projecte de recerca (optativa)Docència ordinària 4t Projecte de recerca20,000,57 ESO

604007A1 Grup 1 de:  Educació eticocívica (Col.lectiva 4t)Docència ordinària 4t Educació eticocívica17,500,50 ESO

604008A1 Grup 1 de:  Tutoria (Col·lectiva 4t)Docència ordinària 4t Tutoria17,500,50 ESO

C041 Cap de Departament humanístic EESA-ESO122,503,50 Càrrec

T023 Tutoria Individualitzada 4t ESO35,001,00 Tutoria

---------00497 Domingo Quintana, Marta DeptTitular

2,67Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 3,11Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 7,78

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 2,67

Assignatura

531012A1 Grup 1 de:  Interpretació (Projecte 1 text/musical) textDocència ordinària 3r Projecte 1 text/musical80,002,67 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,44

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles13,330,44 Decret 14/2012

ESP00491 Dominguez Martin, Vanessa DeptTitular

2,00Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 2,22Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 3,89

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 2,00

Assignatura

611029A1 Grup 1 de:  Treball d'especialitat ESP 1Docència ordinària 1r Treball d'especialitat ESP 117,500,50 GPD

613014A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 3Docència ordinària 3r Escola Bolera 352,501,50 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,22

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles1,940,06 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles5,830,17 Decret 14/2012

DEC00996 Dordal Lalueza, Fernando DeptTitular

2,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 2,33Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,83

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 2,00

Assignatura

530002A5 Grup 5 de:  Pràctica comuna 3Equip docent: prof. direcció / 3r Pràctica comuna 330,001,00 GAD

553007A1 Grup 1 de:  Pràctica de teatre visualEquip docent: prof. direcció / 4t Pràctica de teatre visual30,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,33

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles10,000,33 Decret 14/2012

46Pàg.Dordal Lalueza, Fernando 00996

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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---------00869 Dubovik , Yauheniya DeptTitular

15,50Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 17,05Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 27,12

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 15,50

Assignatura

612001A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 2 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 2n Dansa clàssica 2 CLA271,257,75 GPD

616001A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 6 CLASuport a la docència: Instrum. Altres 6è Dansa clàssica 6 CLA253,757,25 GPD

616001A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 6 CLASuport a la docència: Instrum. Altres 6è Dansa clàssica 6 CLA17,500,50 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,55

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles54,251,55 Decret 14/2012

MUS, ---------00951 Dueñas Esteve, Ismael DeptTitular

14,11Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 15,66Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 27,73

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

420003B2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Clàssic  2n semestreSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Tècniques de dansa II45,001,50 GD

420003B2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Clàssic  2n semestreSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Tècniques de dansa II-45,00-1,50 GD

420003B2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Clàssic  2n semestreSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Tècniques de dansa II45,001,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 7,75

Assignatura

613011A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 ESP70,002,00 GPD

613011A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 ESP-70,00-2,00 GPD

613011A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 ESP70,002,00 GPD

613013A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 3Suport a la docència: Instrum. Altres 3r Dansa estilitzada 343,751,25 GPD

613013A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 3Suport a la docència: Instrum. Altres 3r Dansa estilitzada 343,751,25 GPD

613013A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 3Suport a la docència: Instrum. Altres 3r Dansa estilitzada 3-43,75-1,25 GPD

613014A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 3Suport a la docència: Instrum. Altres 3r Escola Bolera 335,001,00 GPD

613014A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 3Suport a la docència: Instrum. Altres 3r Escola Bolera 352,501,50 GPD

613014A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 3Suport a la docència: Instrum. Altres 3r Escola Bolera 3-35,00-1,00 GPD

613014A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 3Suport a la docència: Instrum. Altres 3r Escola Bolera 335,001,00 GPD

613014A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 3Suport a la docència: Instrum. Altres 3r Escola Bolera 3-52,50-1,50 GPD

613014A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 3Suport a la docència: Instrum. Altres 3r Escola Bolera 352,501,50 GPD

613018B1 Grup 1 de:  Castanyoles 3Suport a la docència: Instrum. Altres 3r Música 3 ESP17,500,50 GPD

613018B1 Grup 1 de:  Castanyoles 3Suport a la docència: Instrum. Altres 3r Música 3 ESP-17,50-0,50 GPD

613018B1 Grup 1 de:  Castanyoles 3Suport a la docència: Instrum. Altres 3r Música 3 ESP17,500,50 GPD

614013A1 Grup 1 de:  Escola bolera 4Suport a la docència: Instrum. Altres 4t Escola bolera 452,501,50 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,33

Assignatura

521010C2 Grup 2 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010C2 Grup 2 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 2-40,00-1,33 GAD

521010C2 Grup 2 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 240,001,33 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 0,86

Assignatura

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.30,000,86 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.-30,00-0,86 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.30,000,86 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,10

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles33,380,95 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-33,38-0,95 Decret 14/2012

47Pàg.Dueñas Esteve, Ismael 00951

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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RD Docència a determinar segons graelles38,631,10 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 2,67

Assignatura

531017A1 Grup 1 de:  Interpretació (Projecte 2 musical)Equip docent: direcció musical 3r Projecte 2 musical52,501,75 GAD

531017A1 Grup 1 de:  Interpretació (Projecte 2 musical)Equip docent: direcció musical 3r Projecte 2 musical27,500,92 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,44

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles13,330,44 Decret 14/2012

MOV08653 Dueso Pla, Elena DeptTitular

11,67Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 13,67Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,17

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 8,27

Assignatura

511001A2 Grup 2 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióEquip docent: dansa 1r Pràctica actoral 130,001,00 GAD

511001A3 Grup 3 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióEquip docent: dansa 1r Pràctica actoral 130,001,00 GAD

511004A1 Grup 1 de:  Tècniques de coneixement corporal (Moviment 1)Docència ordinària 1r Moviment 140,001,33 GAD

511004A2 Grup 2 de:  Tècniques de coneixement corporal (Moviment 1)Docència ordinària 1r Moviment 140,001,33 GAD

511004A3 Grup 3 de:  Tècniques de coneixement corporal (Moviment 1)Docència ordinària 1r Moviment 140,001,33 GAD

511004C1 Grup 1 de:  Condicionament Físic (Moviment 1)Docència ordinària 1r Moviment 112,000,40 GAD

511004C2 Grup 2 de:  Condicionament Físic (Moviment 1)Docència ordinària 1r Moviment 112,000,40 GAD

511004C3 Grup 3 de:  Condicionament Físic (Moviment 1)Docència ordinària 1r Moviment 112,000,40 GAD

530002A6 Grup 6 de:  Pràctica comuna 3Equip docent: prof. interpretació 3r Pràctica comuna 330,001,00 GAD

EA003 Tutories corporals2,000,07 Encàrrec acadèmic

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 3,40

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva12,000,40 Reajustament

R55000 Reducció per > 55 anys0,000,00 Reducció 55

R55015 Tutories corporals90,003,00 Encàrrec per 55 a

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

DIE00812 Duran Esteva, Josep Lluís DeptTitular

12,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 12,00

Assignatura

510003A3 Grup 3 de:  Pràctica comuna 1 (INT)Equip docent: prof. escenografia 1r Pràctica comuna 130,001,00 GAD

520003A2 Grup 2 de:  Pràctica comuna 2Equip docent: prof. escenografia 2n Pràctica comuna 260,002,00 GAD

530002A2 Grup 2 de:  Pràctica comuna 3Equip docent: prof. escenografia 3r Pràctica comuna 330,001,00 GAD

532009A3 Grup 3 de:  Projecte escenogràfic 3Docència ordinària 3r Projecte escenogràfic 3120,004,00 GAD

533003A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escenificació 3Equip docent: escenografia 3r Pràctiques d'escenificació 330,001,00 GAD

542004A1 Grup 1 de:  Pràctiques externes ESCEquip docent: prof. escenografia 4t Pràctiques externes ESC90,003,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles55,001,83 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles5,000,17 Decret 14/2012

48Pàg.Duran Esteva, Josep Lluís 00812

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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DIE00605 Echegaray del Pozo, Maria Elisa DeptTitular

12,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 10,00

Assignatura

512017A1 Grup 1 de:  Tècniques de realització de la indumentària 1 (1r)Docència ordinària 1r Tècniques de realització de la indumentària 145,001,50 GAD

522012A1 Grup 1 de:  Tècniques de realització de la indumentària 1Docència ordinària 2n Tècniques de realització de la indumentària 160,002,00 GAD

532007A1 Grup 1 de:  Tècniques de realització de la indumentària 2Docència ordinària 3r Tècniques de realització de la indumentària 245,001,50 GAD

532011A1 Grup 1 de:  Pràctiques de personatge 1Docència ordinària 3r Pràctiques de personatge 130,001,00 GAD

532011A2 Grup 2 de:  Pràctiques de personatge 1Docència ordinària 3r Pràctiques de personatge 130,001,00 GAD

542007A1 Grup 1 de:  Pràctiques de personatge 2Docència ordinària 4t Pràctiques de personatge 230,001,00 GAD

542007A2 Grup 2 de:  Pràctiques de personatge 2Docència ordinària 4t Pràctiques de personatge 230,001,00 GAD

542007A3 Grup 3 de:  Pràctiques de personatge 2Docència ordinària 4t Pràctiques de personatge 230,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 2,00

Assignatura

C027 Cap d'àrea de disseny del personatge departament DIE45,001,50 Càrrec

R- JL Reajustament per jornada lectiva15,000,50 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

TEO00455 Egea Ruiz, Susana DeptTitular

6,50Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 7,58Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 18,96

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 5,00

Assignatura

520004A1 Grup 1 de:  Història general de les arts de l'espectacle  (Bloc 1)Docència ordinària 2n Història general de les arts de l'espectacle45,001,50 GAD

520004A2 Grup 2 de:  Història general de les arts de l'espectacle  (Bloc 1)Docència ordinària 2n Història general de les arts de l'espectacle45,001,50 GAD

520004B2 Grup 2 de:  Història general de les arts de l'espectacle  (Bloc 2)Docència ordinària 2n Història general de les arts de l'espectacle15,000,50 GAD

520004B2 Grup 2 de:  Història general de les arts de l'espectacle  (Bloc 2)Docència ordinària 2n Història general de les arts de l'espectacle15,000,50 GAD

520004B4 Grup 4 de:  Història general de les arts de l'espectacle  (Bloc 2)Docència ordinària 2n Història general de les arts de l'espectacle30,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,50

Assignatura

C035 Cap d'àrea d'història de les artes escèniques departament TEO45,001,50 Càrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,08

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles32,501,08 Decret 14/2012

---------99005 Ekman , Alexander DeptTitular

0,68Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,68Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,68

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsITDANSA 0,68

Assignatura

800001A1 Grup 1 de:  RepertoriEquip docent: ITD Coreo 1r Repertori30,000,68 IT DANSA

49Pàg.Ekman , Alexander 99005

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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---------00230 Enstad , Havard DeptTitular

15,43Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 16,22Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 25,81

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 6,50

Assignatura

612030A1 Grup 1 de:  Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n)17,500,50 GPD

613011A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 ESP52,501,50 GPD

613011A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 ESP-52,50-1,50 GPD

613011A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 ESP52,501,50 GPD

614010A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa clàssica 4 ESP122,503,50 GPD

614010A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa clàssica 4 ESP-122,50-3,50 GPD

614010A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa clàssica 4 ESP52,501,50 GPD

614012A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 4Suport a la docència: Instrum. Altres 4t Dansa estilitzada 452,501,50 GPD

614012A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 4Suport a la docència: Instrum. Altres 4t Dansa estilitzada 4-52,50-1,50 GPD

614013A1 Grup 1 de:  Escola bolera 4Suport a la docència: Instrum. Altres 4t Escola bolera 452,501,50 GPD

614013A1 Grup 1 de:  Escola bolera 4Suport a la docència: Instrum. Altres 4t Escola bolera 452,501,50 GPD

614013A1 Grup 1 de:  Escola bolera 4Suport a la docència: Instrum. Altres 4t Escola bolera 4-52,50-1,50 GPD

614013A1 Grup 1 de:  Escola bolera 4Suport a la docència: Instrum. Altres 4t Escola bolera 4-52,50-1,50 GPD

614018A1 Grup 1 de:  Folklore 4 ESPSuport a la docència: Instrum. Percussió 4t Folklore 4 ESP35,001,00 GPD

614018A1 Grup 1 de:  Folklore 4 ESPSuport a la docència: Instrum. Percussió 4t Folklore 4 ESP-35,00-1,00 GPD

614018A1 Grup 1 de:  Folklore 4 ESPSuport a la docència: Instrum. Percussió 4t Folklore 4 ESP35,001,00 GPD

614021A1 Grup 1 de:  Música 4 CLASuport a la docència: Instrum. Percussió 4t Música 4 CLA17,500,50 GPD

614021A1 Grup 1 de:  Música 4 CLASuport a la docència: Instrum. Percussió 4t Música 4 CLA-17,50-0,50 GPD

615001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 5 CLA - Reforç NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 5è Dansa clàssica 5 CLA70,002,00 GPD

615001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 5 CLA - Reforç NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 5è Dansa clàssica 5 CLA-70,00-2,00 GPD

615001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 5 CLA - Reforç NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 5è Dansa clàssica 5 CLA70,002,00 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 8,93

Assignatura

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.52,501,50 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.-52,50-1,50 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.50,001,43 Suport docència

RED PERM Permis sense sou7,507,50 Reducció Jornada

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,79

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles50,751,45 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-50,75-1,45 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles10,500,30 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles17,250,49 Decret 14/2012

DIE00995 Erra Batiste, Xavier DeptTitular

3,00Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 3,50Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 8,75

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,00

Assignatura

510003A4 Grup 4 de:  Pràctica comuna 1 (INT)Equip docent: escenografia 1r Pràctica comuna 130,001,00 GAD

522013A1 Grup 1 de:  Laboratori 2Equip docent: tècniques construcció de 2n Laboratori 230,001,00 GAD

530002A1 Grup 1 de:  Pràctica comuna 3Equip docent: prof. escenografia 3r Pràctica comuna 330,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,50

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles15,000,50 Decret 14/2012

50Pàg.Erra Batiste, Xavier 00995

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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ESP00833 Escoda Abella, Marina DeptTitular

13,50Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 15,25Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 30,62

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 9,00

Assignatura

611008A1 Grup 1 de:  Folklore 1 ESPDocència ordinària 1r Folklore 1 ESP35,001,00 GPD

612012A1 Grup 1 de:  Folklore 2 ESPDocència ordinària 2n Folklore 2 ESP35,001,00 GPD

613004B1 Grup 1 de:  Altres activitats Música 3 CLADocència ordinària 3r Música 3 CLA17,500,50 GPD

613016A1 Grup 1 de:  Folklore 3 ESPDocència ordinària 3r Folklore 3 ESP35,001,00 GPD

614018A1 Grup 1 de:  Folklore 4 ESPDocència ordinària 4t Folklore 4 ESP35,001,00 GPD

GPD04615015A1 Grup 1 de:  Folklore 5 ESPDocència ordinària 5è Folklore 5 ESP8,750,25 GPD

GPD04616018A1 Grup 1 de:  Folklore 6 ESPDocència ordinària 6è Folklore 6 ESP8,750,25 GPD

EA013 Coordinació d'activitats extracurriculars87,502,50 Encàrrec acadèmic

T009 Tutoria de tercer de ESP52,501,50 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles35,001,00 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 4,50

Assignatura

C021 Coordinació d'Arts Escèniques Aplicades135,004,50 Càrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,75

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles22,500,75 Decret 14/2012

DEC, MUET00077 Escudé Galles, Elisabeth DeptTitular

11,27Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 13,26Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,90

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsMUET 1,40

Assignatura

900012A1 Grup 1 de:  Laboratori de dramatúrgiaDocència ordinària 1r Laboratori de dramatúrgia15,000,50 MUET

MTM01 Tutoria treball fi de màster (MUET)18,000,60 Tutoria

MTM02 Tribunals treball fi de màster (MUET)9,000,30 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,35

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles10,500,35 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 6,70

Assignatura

523005A1 Grup 1 de:  Adaptació dramàticaDocència ordinària 2n Adaptació dramàtica60,002,00 GAD

531002A3 Grup 3 de:  Introducció a l'escenificació (INT)Docència ordinària 3r Introducció a l'escenificació90,003,00 GAD

531002A4 Grup 4 de:  Introducció a l'escenificació (INT)Docència ordinària 3r Introducció a l'escenificació45,001,50 GAD

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD6,000,20 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 0,17

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva5,000,17 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsMUET 3,00

Assignatura

C100 Coordinació MUET90,003,00 Master-Postgrau. Càrrec

51Pàg.Escudé Galles, Elisabeth 00077

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,64

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles49,331,64 Decret 14/2012

VEU16102 Estrada Verdaguer, Anna DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 12,20

Assignatura

521001A1 Grup 1 de:  Pràctica actoral 2 - InterpretacióEquip docent: veu 2n Pràctica actoral 215,000,50 GAD

521001A4 Grup 4 de:  Pràctica actoral 2 - InterpretacióEquip docent: veu 2n Pràctica actoral 215,000,50 GAD

521003A1 Grup 1 de:  Veu 2Docència ordinària 2n Veu 250,001,67 GAD

521011B1 Grup 1 de:  La veu i el text (Dicció 2)Docència ordinària 2n Dicció 240,001,33 GAD

531014A2 Grup 2 de:  Interpretació (Projecte 3 text)Docència ordinària 3r Projecte 3 text120,004,00 GAD

531017B1 Grup 1 de:   Veu (Projecte 2 musical)Docència ordinària 3r Projecte 2 musical30,001,00 GAD

531022B1 Grup 1 de:   Veu (Projecte 2 físic)Docència ordinària 3r Projecte 2 físic30,001,00 GAD

541015C1 Grup 1 de:  Veu per textDocència Individual-instrumental 4t Pràctica de text 260,002,00 GAD

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD6,000,20 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT -0,20

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva-6,00-0,20 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

DEC00087 Eupierre , Alexis Jose DeptTitular

12,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 12,00

Assignatura

410006A1 Grup 1 de:  Composició I  (COR)Docència ordinària 1r Composició I30,001,00 GD

410014A2 Grup 2 de:  Taller I (COR, PED)Docència ordinària 1r Taller I75,002,50 GD

410015A1 Grup 1 de:  Improvisació IDocència ordinària 1r Improvisació I45,001,50 GD

430012A1 Grup 1 de:  Taller d'escenificació coreogràficaDocència ordinària 3r Taller d'escenificació coreogràfica30,001,00 GD

C006 Sotsdirecció CSD180,006,00 Càrrec ED

C092 Cap d'Especialitat Coreografia i Interpretació CSD - Direcció0,000,00 Càrrec ED

EA047 Disseny Nou Pla d'Estudis CSD0,000,00 Encàrrec acadèmic

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

HUM01026 Exposito Martinez, Natalia DeptTitular

14,21Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 14,21Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 24,87

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-ESO 14,21

Assignatura

601009A1 Grup 1 de:  Optativa crèdit de síntesi (intensiu 20 h)Docència ordinària 1r Optativa crèdit de síntesi (intensiu 20 h)20,000,57 ESO

602008A1 Grup 1 de:  Tutoria de segon (colectiva)Docència ordinària 2n Tutoria35,001,00 ESO

602009A1 Grup 1 de:  Optativa crèdit de síntesi (2n)Docència ordinària 2n Optativa crèdit de síntesi (2n)20,000,57 ESO

52Pàg.Exposito Martinez, Natalia 01026

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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603009A1 Grup 1 de:  Educació per a la ciutadania (col·lectiva 3r)Docència ordinària 3r Educació per a la ciutadania17,500,50 ESO

603011A1 Grup 1 de:  Optativa crèdit de síntesi  (3r)Docència ordinària 3r Optativa crèdit de síntesi  (3r)20,000,57 ESO

604013A1 Grup 1 de:  Llatí (Itinerari 3)Docència ordinària 4t Llatí (*)70,002,00 ESO

EA004 Programació i cobriment de guàrdies  ESO61,253,50 Encàrrec acadèmic

EA040 Seguiment d'atenció personalitzada (ESO)157,504,50 Encàrrec acadèmic

T021 Tutoria Individualitzada 2n ESO35,001,00 Tutoria

DEC, ITD00199 Fabrega Gorriz, Jordi DeptTitular

13,17Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 15,22Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,06

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsMUET 0,25

Assignatura

MTD01 Tesis doctorals MUET7,500,25 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,04

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles1,880,04 Decret 14/2012

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsITDANSA 3,92

Assignatura

800002A1 Grup 1 de:  InterpretacióDocència ordinària 1r Interpretació106,502,42 IT DANSA

T080 Coordinació treballs lliures ITDansa66,001,50 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,44

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles19,160,44 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 9,00

Assignatura

410007A1 Grup 1 de:  Interpretació IDocència ordinària 1r Interpretació I90,003,00 GD

C004 Direcció CSD180,006,00 Càrrec ED

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,57

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles47,001,57 Decret 14/2012

MOV01057 Facco , Cristina DeptTitular

1,60Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 1,82Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 4,09

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,30

Assignatura

430003A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa III - ClàssicDocència ordinària 3r Tècniques de dansa III3,000,10 GD

430003A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa III - ClàssicDocència ordinària 3r Tècniques de dansa III3,000,10 GD

430003A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa III - ClàssicDocència ordinària 3r Tècniques de dansa III3,000,10 GD

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,30

Assignatura

410002B1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa I - Clàssic B  2n SemestreDocència ordinària 1r Tècniques de dansa I39,001,30 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,22

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,500,22 Decret 14/2012

53Pàg.Facco , Cristina 01057

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació



PLA ORDENACIÓ ACADÈMICA DE L'INSTITUT DEL TEATRE  CURS 2017-2018

Relació d'assignatures i càrrega lectiva
27/02/2018 54Pàg.07:54:10

MUS;  POSTGRAUS00561 Fernandez Alonso, Neus DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 4,50

Assignatura

410013A1 Grup 1 de:  Pràctica rítmica i llenguatges sonors IDocència ordinària 1r Pràctica rítmica i llenguatges sonors I90,003,00 GD

420013A1 Grup 1 de:  Pràctica rítmica i llenguatges sonors IIDocència ordinària 2n Pràctica rítmica i llenguatges sonors II45,001,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 7,50

Assignatura

511005A3 Grup 3 de:  Llenguatge Musical 1Docència ordinària 1r Llenguatge musical 160,002,00 GAD

521005A1 Grup 1 de:  Llenguatge Musical 2Docència ordinària 2n Llenguatge musical 245,001,50 GAD

521005A2 Grup 2 de:  Llenguatge Musical 2Docència ordinària 2n Llenguatge musical 230,001,00 GAD

521005A4 Grup 4 de:  Llenguatge Musical 2Docència ordinària 2n Llenguatge musical 245,001,50 GAD

531022C1 Grup 1 de:   Llenguatge musical (Projecte 2 físic)Docència ordinària 3r Projecte 2 físic30,001,00 GAD

541008C1 Grup 1 de:  Lectura i anàlisi musical 3 (Pràctica musical 2)Docència ordinària 4t Pràctica musical 215,000,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

MOV, COMÚ CPD00270 Fernandez Corrons, Joan Carles DeptTitular

17,15Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 19,14Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,81

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 11,15

Assignatura

611004A1 Grup 1 de:  Entrenament corporal 1 CLADocència ordinària 1r Salut i cos 1 CLA70,002,00 GPD

611030A1 Grup 1 de:  Entrenament corporal 1 CONDocència ordinària 1r Salut i cos 1 CON70,002,00 GPD

611031A1 Grup 1 de:  Entrenament corporal 1 ESPDocència ordinària 1r Salut i cos 1 ESP52,501,50 GPD

612014A1 Grup 1 de:  Entrenament corporal 2 CONDocència ordinària 2n Salut i cos 2 CON52,501,50 GPD

612024A1 Grup 1 de:  Entrenament corporal 2 (ESP)Docència ordinària 2n Salut i cos 2 ESP52,501,50 GPD

613019B1 Grup 1 de:  Entrenament corporal 3 CONDocència ordinària 3r Salut i cos 3 CON35,001,00 GPD

613020A1 Grup 1 de:  Entrenament corporal 3 ESPDocència ordinària 3r Salut i cos 3 ESP35,001,00 GPD

T026 Tutoria Salut i Cos22,750,65 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 4,50

Assignatura

EN009 Atenció al gimnàs (fisioteràpia BCN)157,504,50 Encàrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,74

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,861,74 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

420017A1 Grup 1 de:  Educació cineciològica i entrenament corporalDocència ordinària 2n Educació cineciològica i entrenament corporal45,001,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,25

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

ITD; MOV01056 Fernandez Fuentes, Carlos DeptTitular

2,08Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 2,39Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,45

54Pàg.Fernandez Fuentes, Carlos 01056

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació



PLA ORDENACIÓ ACADÈMICA DE L'INSTITUT DEL TEATRE  CURS 2017-2018
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Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsITDANSA 0,68

Assignatura

800003A1 Grup 1 de:  Tècnica clàssica (ITD)Docència ordinària 1r Tècnica clàssica30,000,68 IT DANSA

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,08

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles3,430,08 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,40

Assignatura

430003A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa III - ClàssicDocència ordinària 3r Tècniques de dansa III12,000,40 GD

451013A1 Grup 1 de:  Tècnica opcional de dansa A - ClàssicDocència ordinària 3r Tècnica opcional de dansa A30,001,00 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,23

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,000,23 Decret 14/2012

DEC01024 Fernandez Giua, Carles DeptTitular

4,50Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 5,25Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 13,12

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 4,50

Assignatura

522011A1 Grup 1 de:  Projecte escenogràfic 2Equip docent: prof. direcció / 2n Projecte escenogràfic 215,000,50 GAD

523002A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escenificació 2Docència ordinària 2n Pràctiques d'escenificació 260,002,00 GAD

533003A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escenificació 3Docència ordinària 3r Pràctiques d'escenificació 360,002,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,75

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles22,500,75 Decret 14/2012

TEO00933 Ferrando Luquin, Silvia DeptTitular

12,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 7,90

Assignatura

510006A1 Grup 1 de:  Introducció a les teories de l'espectacle   (D/D-ESC)Docència ordinària 1r Introducció a les teories de l'espectacle75,002,50 GAD

533002A1 Grup 1 de:  Història i teoria de la literatura dramàtica 4Docència ordinària 3r Història i teoria de la literatura dramàtica 460,002,00 GAD

541007A1 Grup 1 de:  Literatura i teoria dramàtica 4Docència ordinària 4t Literatura i teoria dramàtica 445,001,50 GAD

541007A2 Grup 2 de:  Literatura i teoria dramàtica 4Docència ordinària 4t Literatura i teoria dramàtica 445,001,50 GAD

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD12,000,40 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 4,10

Assignatura

C083 Responsable de Recerca i innovació135,004,50 Càrrec

R- JL Reajustament per jornada lectiva-12,00-0,40 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

COMÚ ESO00458 Ferre Carreras, Blanca DeptTitular

20,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 20,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

55Pàg.Ferre Carreras, Blanca 00458

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsBAT 4,00

Assignatura

621001A1 Grup 1 de:  Història i fonaments de les Arts IDocència ordinària 1r Història i fonaments de les Arts I140,004,00 BAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-ESO 16,00

Assignatura

601007A1 Grup 1 de:  Tecnologia (1. curs)Docència ordinària 1r Tecnologia70,002,00 ESO

601007B1 Grup 1 de:  Desdoblament Tecnologia (1. curs)Docència ordinària 1r Tecnologia35,001,00 ESO

601007B2 Grup 2 de:  Desdoblament Tecnologia (1. curs)Docència ordinària 1r Tecnologia35,001,00 ESO

602007A1 Grup 1 de:  Educació visual i plàstica (2. curs)Docència ordinària 2n Educació visual i plàstica35,001,00 ESO

602010A1 Grup 1 de:  Tecnologia (2. curs)Docència ordinària 2n Tecnologia35,001,00 ESO

602010B1 Grup 1 de:  Desdoblament Tecnologia (2. curs)Docència ordinària 2n Tecnologia35,001,00 ESO

602010B2 Grup 2 de:  Desdoblament Tecnologia (2. curs)Docència ordinària 2n Tecnologia35,001,00 ESO

603007A1 Grup 1 de:  Educació visual i plàstica (3. curs)Docència ordinària 3r Educació visual i plàstica70,002,00 ESO

603008A1 Grup 1 de:  Tecnologia (3. curs)Docència ordinària 3r Tecnologia17,500,50 ESO

603010A1 Grup 1 de:  Tutoria (Col·lectiva 3r)Docència ordinària 3r Tutoria17,500,50 ESO

604011A1 Grup 1 de:  Educació visual i plàstica (Itinerari 2)Docència ordinària 4t Educació visual i plàstica (*)70,002,00 ESO

604012A1 Grup 1 de:  Informàtica (Itinerari 2)Docència ordinària 4t Informàtica (*)70,002,00 ESO

T020 Tutoria Individualitzada 1r ESO35,001,00 Tutoria

DIE01014 Ferré Serra, Eudald DeptTitular

3,00Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 3,58Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 8,96

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,00

Assignatura

521007A2 Grup 2 de:  Disseny del personatge 1Docència ordinària 2n Disseny del personatge 130,001,00 GAD

551034A1 Grup 1 de:  Construcció 1Docència ordinària 3r Construcció 115,000,50 GAD

551034A1 Grup 1 de:  Construcció 1Docència ordinària 3r Construcció 145,001,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,58

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles17,500,58 Decret 14/2012

CLA, MOV00948 Ferrer Carsi, Blanca DeptTitular

16,54Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 18,28Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,97

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 12,25

Assignatura

615001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 5 CLA - Reforç NOIESDocència ordinària 5è Dansa clàssica 5 CLA70,002,00 GPD

615003A1 Grup 1 de:  Taller repertori 5 CLA IVDocència ordinària 5è Repertori i pràctica escènica 5 CLA43,751,25 GPD

615003C1 Grup 1 de:  Taller de creació 5 CLA repetidor 1Docència ordinària 5è Repertori i pràctica escènica 5 CLA8,750,25 GPD

616001A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 6 CLADocència ordinària 6è Dansa clàssica 6 CLA253,757,25 GPD

T016 Tutoria de sisè de CLA52,501,50 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsITDANSA 0,89

Assignatura

800003A1 Grup 1 de:  Tècnica clàssica (ITD)Docència ordinària 1r Tècnica clàssica39,000,89 IT DANSA

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,18

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles51,971,18 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

56Pàg.Ferrer Carsi, Blanca 00948

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 3,40

Assignatura

410002A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa I - Clàssic A 1r SemestreDocència ordinària 1r Tècniques de dansa I45,001,50 GD

410010A1 Grup 1 de:  Pràctica del repertori I  (CLA)Equip docent: dansa 1r Pràctica del repertori I7,000,23 GD

420003B1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa II - Clàssic  2n semestreDocència ordinària 2n Tècniques de dansa II45,001,50 GD

TFC11 Tutor de treball de final de carrera CSD5,000,17 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,57

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles17,000,57 Decret 14/2012

E-PR00488 Ferrer Muñoz, Jaume DeptTitular

2,57Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 2,86Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,07

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,29

Assignatura

332470A1 Grup 1 de:  Taller 2 SoDocència ordinària 2n Taller 2 So45,001,29 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,15

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,140,15 Decret 14/2012

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,29

Assignatura

333462A1 Grup 1 de:  Taller 5 SoDocència ordinària 3r Taller 5 So45,001,29 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,14

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,000,14 Decret 14/2012

DIE00967 Figueras Cifuentes, Montserrat DeptTitular

9,97Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 11,63Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 29,07

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 8,47

Assignatura

510003A5 Grup 5 de:  Pràctica comuna 1 (DIR / DRAM)Equip docent: prof. escenografia 1r Pràctica comuna 115,000,50 GAD

510003A5 Grup 5 de:  Pràctica comuna 1 (DIR / DRAM)Equip docent: prof. escenografia 1r Pràctica comuna 115,000,50 GAD

512009A1 Grup 1 de:  MaquetismeDocència ordinària 1r Maquetisme45,001,50 GAD

523007A1 Grup 1 de:  Espai escènic (ESAD)Docència ordinària 2n Espai escènic29,000,97 GAD

530002A3 Grup 3 de:  Pràctica comuna 3Equip docent: prof. escenografia 3r Pràctica comuna 330,001,00 GAD

532009A2 Grup 2 de:  Projecte escenogràfic 3Docència ordinària 3r Projecte escenogràfic 345,001,50 GAD

532009A2 Grup 2 de:  Projecte escenogràfic 3Docència ordinària 3r Projecte escenogràfic 330,001,00 GAD

532009A2 Grup 2 de:  Projecte escenogràfic 3Docència ordinària 3r Projecte escenogràfic 315,000,50 GAD

532009A2 Grup 2 de:  Projecte escenogràfic 3Docència ordinària 3r Projecte escenogràfic 330,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,50

Assignatura

C052 Cap d'àrea: Coordinació d'àrees departament DIE45,001,50 Càrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,66

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles37,501,25 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles4,830,16 Decret 14/2012

57Pàg.Figueras Cifuentes, Montserrat 00967

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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---------00594 Flores Flores, Rosario DeptTitular

9,88Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 10,86Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 17,28

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 9,88

Assignatura

611009A1 Grup 1 de:  Flamenc 1Suport a la docència: Instrum. Cante 1r Flamenc 126,250,75 GPD

612011A1 Grup 1 de:  Flamenc 2Suport a la docència: Instrum. Cante 2n Flamenc 226,250,75 GPD

612030A1 Grup 1 de:  Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n)Suport a la docència: Instrum. Cante 2n Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n)26,250,75 GPD

613015A1 Grup 1 de:  Flamenc 3Suport a la docència: Instrum. Cante 3r Flamenc 326,250,75 GPD

613015B1 Grup 1 de:  Flamenc específic 3Suport a la docència: Instrum. Cante 3r Flamenc 38,750,25 GPD

GPD05614014C1 Grup 1 de:  Taller repertori 4 ESP VISuport a la docència: Instrum. Cante 4t Repertori i pràctica escènica 4 ESP4,380,13 GPD

614017A1 Grup 1 de:  Flamenc 4Suport a la docència: Instrum. Cante 4t Flamenc 417,500,50 GPD

614017A1 Grup 1 de:  Flamenc 4Suport a la docència: Instrum. Cante 4t Flamenc 435,001,00 GPD

615013A1 Grup 1 de:  Flamenc 5Suport a la docència: Instrum. Cante 5è Flamenc 552,501,50 GPD

GPD06615013C1 Grup 1 de:  Complements de flamenc NOIESSuport a la docència: Instrum. Cante 5è Flamenc 54,380,13 GPD

615014C1 Grup 1 de:  Taller repertori 5 ESP IIISuport a la docència: Instrum. Altres 5è Repertori i pràctica escènica 5 ESP35,001,00 GPD

616012A1 Grup 1 de:  Flamenc 6Suport a la docència: Instrum. Cante 6è Flamenc 652,501,50 GPD

616012B1 Grup 1 de:  Complements de flamencSuport a la docència: Instrum. Cante 6è Flamenc 68,750,25 GPD

GPD06616012C1 Grup 1 de:  Complements de flamenc NOIESSuport a la docència: Instrum. Cante 6è Flamenc 64,380,13 GPD

GPD08616013C1 Grup 1 de:  Taller repertori 6 ESP IXSuport a la docència: Instrum. Altres 6è Repertori i pràctica escènica 6 ESP17,500,50 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,99

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles34,560,99 Decret 14/2012

---------01046 Folch Garcia, Núria DeptTitular

3,33Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 3,65Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,56

Altres no docentsAPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,33

Assignatura

541001A2 Grup 2 de:  Interpretació 3Suport a la docència: Tècnic càmera 4t Interpretació 350,001,67 GAD

541001A4 Grup 4 de:  Interpretació 3Suport a la docència: Tècnic càmera 4t Interpretació 350,001,67 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,32

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles9,530,32 Decret 14/2012

DEC00467 Fondevila Fernández, Jordi DeptTitular

11,67Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 13,67Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsMUET 0,67

Assignatura

900015A1 Grup 1 de:  Pràctiques externes (MUET)Docència ordinària 1r Pràctiques externes20,000,67 MUET

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,17

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,000,17 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 6,70

Assignatura

520003A1 Grup 1 de:  Pràctica comuna 2Equip docent: prof. direcció / 2n Pràctica comuna 260,002,00 GAD

58Pàg.Fondevila Fernández, Jordi 00467

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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520003A2 Grup 2 de:  Pràctica comuna 2Equip docent: prof. direcció / 2n Pràctica comuna 215,000,50 GAD

553005A1 Grup 1 de:  Altres escenes (circ, òpera, dansa)Docència ordinària 3r Altres escenes (circ, òpera, dansa)60,002,00 GAD

553008A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escenificació 4Docència ordinària 4t Pràctiques d'escenificació 460,002,00 GAD

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD6,000,20 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 4,30

Assignatura

EN056 Gestió i dinamització de projectes IT135,004,50 Encàrrec

R- JL Reajustament per jornada lectiva-6,00-0,20 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,83

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles45,001,50 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles10,000,33 Decret 14/2012

DEC00875 Font Sola, Nuria DeptTitular

0,00Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 0,58Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,46

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,00

Assignatura

440007A1 Grup 1 de:  Treball final de carrera CORDocència ordinària 4t Treball final de carrera COR45,001,50 GD

440007A1 Grup 1 de:  Treball final de carrera CORDocència ordinària 4t Treball final de carrera COR-45,00-1,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 0,00

Assignatura

543001A1 Grup 1 de:  Tecnologia i espectacleDocència ordinària 4t Tecnologia i espectacle60,002,00 GAD

543001A1 Grup 1 de:  Tecnologia i espectacleDocència ordinària 4t Tecnologia i espectacle-60,00-2,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,58

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles17,500,58 Decret 14/2012

TEO, MUET00823 Fratini Serafide, Roberto DeptTitular

11,28Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 13,28Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,02

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsMUET 1,45

Assignatura

900016A1 Grup 1 de:  Metodologia de la investigació en dansaDocència ordinària 1r Metodologia de la investigació en dansa15,000,50 MUET

MTD01 Tesis doctorals MUET7,500,25 Tutoria

MTM01 Tutoria treball fi de màster (MUET)12,000,40 Tutoria

MTM02 Tribunals treball fi de màster (MUET)9,000,30 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,36

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles10,880,36 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 9,00

Assignatura

410001A1 Grup 1 de:  Història de la dansaDocència ordinària 1r Història de la dansa90,003,00 GD

410016A1 Grup 1 de:  Cultura coreogràfica i musicalDocència ordinària 1r Cultura coreogràfica i musical45,001,50 GD

420001A1 Grup 1 de:  Història de la dansa moderna i contemporàniaDocència ordinària 2n Història de la dansa moderna i contemporània45,001,50 GD

430006A1 Grup 1 de:  Anàlisi del repertori (3. curs)Docència ordinària 3r Anàlisi del repertori45,001,50 GD

440001A1 Grup 1 de:  Teoria de la dansaDocència ordinària 4t Teoria de la dansa45,001,50 GD

EA047 Disseny Nou Pla d'Estudis CSD0,000,00 Encàrrec acadèmic

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,00

Assignatura

520004B3 Grup 3 de:  Història general de les arts de l'espectacle  (Bloc 2)Docència ordinària 2n Història general de les arts de l'espectacle30,001,00 GAD

59Pàg.Fratini Serafide, Roberto 00823

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT -0,17

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva-5,00-0,17 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,64

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles49,171,64 Decret 14/2012

---------Z0245 Frutos Muñoz, Alvaro DeptTitular

1,15Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 1,15Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,15

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,15

Assignatura

410015A1 Grup 1 de:  Improvisació IDocència ordinària 1r Improvisació I15,000,50 GD

420003C2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Contemporani/Espanyol 1rDocència ordinària 2n Tècniques de dansa II7,500,25 GD

430004A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa en parellaDocència ordinària 3r Tècniques de dansa en parella12,000,40 GD

DEC01027 Galan Sala, Marta DeptTitular

2,50Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 2,92Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 7,29

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 2,50

Assignatura

510004A2 Grup 2 de:  Introducció a la dramatúrgia (D/D - E 1. curs)Docència ordinària 1r Introducció a la dramatúrgia15,000,50 GAD

510005A2 Grup 2 de:  Introducció a l'escenificació (D/D-ESC)Docència ordinària 1r Introducció a l'escenificació15,000,50 GAD

553004A2 Grup 2 de:  Direcció d'actors 3Docència ordinària 3r Direcció d'actors 345,001,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,42

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,000,17 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

UPCUPC03 Gallardo León, Juan Antonio DeptTitular

1,29Curs 17-18:

CONVENI UPC

Hores lectives setmana: 1,29Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,29

Professor per conveni amb UPCUPC

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,29

Assignatura

331522A1 Grup 1 de:  ElectrònicaDocència ordinària 1r Electrònica45,001,29 TAE

E-CT00981 Garcia De Casas, Juan Manuel DeptTitular

0,20Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,20Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,20

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,20

Assignatura

333311C1 Grup 1 de:  Electroacústica Mòdul CDocència ordinària 3r Electroacústica7,000,20 TAE

60Pàg.Garcia De Casas, Juan Manuel 00981

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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UPCUPC17 García Espinosa, Antoni DeptTitular

0,86Curs 17-18:

CONVENI UPC

Hores lectives setmana: 0,86Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,86

Professor per conveni amb UPCUPC

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,86

Assignatura

333570A1 Grup 1 de:  Hidràulica i pneumàticaDocència ordinària 3r Hidràulica i pneumàtica30,000,86 TAE

---------00538 García Moreso, Clàudia DeptTitular

1,17Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 1,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,17

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 1,17

Assignatura

910024A1 Grup 1 de:  Bloc Moviment per etapes evolutivesDocència ordinària 1r Bloc Moviment per etapes evolutives (Moviment i ritme)10,000,33 PAEP

910034A1 Grup 1 de:  Bloc Dinàmiques del cos aplicades en laDocència ordinària 1r Bloc Dinàmiques del cos aplicades en la dramatització25,000,83 PAEP

CON00260 Garcia Valverde, Susana DeptTitular

18,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 20,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 7,00

Assignatura

612007A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 2 ESPDocència ordinària 2n Dansa clàssica 2 ESP175,005,00 GPD

T006 Tutoria de segon de ESP70,002,00 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-ESO 12,00

Assignatura

C059 Cap d'estudis adjunt EESA-ESO420,0012,00 Càrrec ED

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT -1,00

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva-35,00-1,00 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles69,992,00 Decret 14/2012

DEC00286 Gazquez Perez, Ricardo DeptTitular

2,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 2,33Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,83

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 2,00

Assignatura

510004A1 Grup 1 de:  Introducció a la dramatúrgia (D/D - E 1. curs)Docència ordinària 1r Introducció a la dramatúrgia15,000,50 GAD

510005A1 Grup 1 de:  Introducció a l'escenificació (D/D-ESC)Docència ordinària 1r Introducció a l'escenificació15,000,50 GAD

530002A3 Grup 3 de:  Pràctica comuna 3Equip docent: prof. direcció / 3r Pràctica comuna 330,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,33

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles10,000,33 Decret 14/2012

61Pàg.Gazquez Perez, Ricardo 00286

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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---------Z0266 Gerspacher , Nadine DeptTitular

0,20Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,20Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,20

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,20

Assignatura

440002B1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ContemporaniDocència ordinària 4t Tècniques de dansa IV6,000,20 GD

MOV00223 Girona Miguel, Francisco DeptTitular

5,25Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 6,12Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 15,31

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 5,25

Assignatura

511004E1 Grup 1 de:  Acrobàcia 1 (Moviment 1)Docència ordinària 1r Moviment 140,001,33 GAD

511004E2 Grup 2 de:  Acrobàcia 1 (Moviment 1)Docència ordinària 1r Moviment 140,001,33 GAD

511004E3 Grup 3 de:  Acrobàcia 1 (Moviment 1)Docència ordinària 1r Moviment 140,001,33 GAD

551061B1 Grup 1 de:  Combat escènic (Moviment físic/visual)Docència ordinària 2n Moviment físic/visual37,501,25 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,87

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles26,250,87 Decret 14/2012

E-IE00939 Giudicessi Ureta, Fiorella DeptTitular

3,77Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 4,34Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 7,69

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,63

Assignatura

333171A1 Grup 1 de:  Taller 6 LuminotècniaDocència ordinària 3r Taller 6 Luminotècnia45,001,29 TAE

333191A1 Grup 1 de:  Taller 8.3 Luminotècnia Mòdul ADocència ordinària 3r Taller 8.3 Luminotècnia6,000,17 TAE

333191B1 Grup 1 de:  Taller 8.3 Luminotècnia Mòdul BDocència ordinària 3r Taller 8.3 Luminotècnia6,000,17 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,33

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles11,660,33 Decret 14/2012

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 2,14

Assignatura

331170A2 Grup 2 de:  Taller 1 LuminotècniaDocència ordinària 1r Taller 130,000,86 TAE

333100A1 Grup 1 de:  Equips de regulació (dimmers i taules)Docència ordinària 3r Equips de regulació (dimmers i taules)45,001,29 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,24

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles8,330,24 Decret 14/2012

CLA00947 Giustina Baravalle, Mariana DeptTitular

17,75Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 19,72Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,51

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

62Pàg.Giustina Baravalle, Mariana 00947

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 17,75

Assignatura

612001A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 2 CLADocència ordinària 2n Dansa clàssica 2 CLA271,257,75 GPD

613003A1 Grup 1 de:  Taller repertori 3 CLA IDocència ordinària 3r Repertori i pràctica escènica 3 CLA35,001,00 GPD

613011A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 ESPDocència ordinària 3r Dansa clàssica 3 ESP175,005,00 GPD

C043 Responsable de Departament de dansa clàssica EESA-CPD140,004,00 Càrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,97

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles69,021,97 Decret 14/2012

MOV00804 Gomez Alonso, Roberto DeptTitular

6,38Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 7,13Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 17,82

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 6,38

Assignatura

511004D1 Grup 1 de:  Dansa 1 (Moviment 1)Docència ordinària 1r Moviment 118,002,38 GAD

521010C1 Grup 1 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010C1 Grup 1 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 2-40,00-1,33 GAD

521010C1 Grup 1 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010C2 Grup 2 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010C2 Grup 2 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 2-40,00-1,33 GAD

521010C2 Grup 2 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010C3 Grup 3 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010C3 Grup 3 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 2-40,00-1,33 GAD

521010C3 Grup 3 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 240,001,33 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,75

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles20,000,67 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-20,00-0,67 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles22,500,75 Decret 14/2012

MOV00048 Gómez Pérez, Antonio Alberto DeptTitular

12,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 12,33

Assignatura

420007A1 Grup 1 de:  Interpretació IIDocència ordinària 2n Interpretació II45,001,50 GD

430010A1 Grup 1 de:  InfografiaDocència ordinària 3r Infografia45,001,50 GD

451004A1 Grup 1 de:  Pràctiques externes (CSD)Docència ordinària 3r Pràctiques externes45,001,50 GD

451010A1 Grup 1 de:  Pràctica interpretativa IDocència ordinària 3r Pràctica interpretativa I45,001,50 GD

451011A1 Grup 1 de:  Pràctica interpretativa IIDocència ordinària 4t Pràctica interpretativa II45,001,50 GD

C017 Secretaria Acadèmica CSD135,004,50 Càrrec ED

EA051 Disseny Verifica CSD0,000,00 Encàrrec acadèmic

TFC11 Tutor de treball de final de carrera CSD10,000,33 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT -0,33

Assignatura

C038 Cap d'àrea Superior de dansa CSD departament MOV0,000,00 Càrrec

R- JL Reajustament per jornada lectiva-10,00-0,33 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

63Pàg.Gómez Pérez, Antonio Alberto 00048

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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---------Z0141 Gonzalez Garcia, Elisabeth DeptTitular

0,13Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,13Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,13

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,13

Assignatura

GPD05615014E1 Grup 1 de:  Taller repertori 5 ESP VIDocència ordinària 5è Repertori i pràctica escènica 5 ESP4,380,13 GPD

---------Z0276 González Leon, Omar DeptTitular

0,17Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,17

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

333260A1 Grup 1 de:  Taller 5 MaquinàriaSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 5 Maquinària6,000,17 TAE

E-PR00494 González Mira, Mireia DeptTitular

3,69Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 4,10Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 7,33

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 3,00

Assignatura

333250A2 Grup 2 de:  Taller 4 MaquinàriaDocència ordinària 3r Taller 4 Maquinària60,001,71 TAE

333281A1 Grup 1 de:  Taller 7 MaquinàriaDocència ordinària 3r Taller 7 Maquinària45,001,29 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,34

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,860,20 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles5,140,15 Decret 14/2012

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,69

Assignatura

331170B1 Grup 1 de:  Taller 1 MaquinàriaDocència ordinària 1r Taller 116,000,46 TAE

331170B1 Grup 1 de:  Taller 1 MaquinàriaDocència ordinària 1r Taller 18,000,23 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,08

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles1,780,05 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles0,890,03 Decret 14/2012

PED01038 Gonzalez Parera, Montserrat DeptTitular

1,33Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 1,50Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 3,25

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,33

Assignatura

910031A1 Grup 1 de:  Bloc d'Atenció a la diversitat, psicologia de grups iDocència ordinària 1r Bloc d'Atenció a la diversitat, psicologia de grups i sessió de10,000,33 PAEP

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

64Pàg.Gonzalez Parera, Montserrat 01038

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació



PLA ORDENACIÓ ACADÈMICA DE L'INSTITUT DEL TEATRE  CURS 2017-2018

Relació d'assignatures i càrrega lectiva
27/02/2018 65Pàg.07:54:10

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,00

Assignatura

540001A1 Grup 1 de:  Pedagogia (D/D - ESC)Docència ordinària 4t Pedagogia20,000,67 GAD

540001A1 Grup 1 de:  Pedagogia (D/D - ESC)Equip docent: coordinació 4t Pedagogia10,000,33 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,17

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles3,330,11 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles1,670,06 Decret 14/2012

INT00080 Graells Montserrat, Lluis Gonzaga DeptTitular

11,70Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 13,65Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,12

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 11,70

Assignatura

510003A1 Grup 1 de:  Pràctica comuna 1 (INT)Equip docent: prof. interpretació 1r Pràctica comuna 130,001,00 GAD

511002A3 Grup 3 de:  Entrenament actoral 1 (Interpretació 1)Docència ordinària 1r Interpretació 160,002,00 GAD

511002B1 Grup 1 de:  Entrenament actoral 2 (Interpretació 1)Docència ordinària 1r Interpretació 130,001,00 GAD

521001A3 Grup 3 de:  Pràctica actoral 2 - InterpretacióDocència ordinària 2n Pràctica actoral 290,003,00 GAD

521002B3 Grup 3 de:  Màscara 3 (Interpretació 2)Docència ordinària 2n Interpretació 245,001,50 GAD

523003A1 Grup 1 de:  Sistemes d'interpretació 2: l'actor i el movimentDocència ordinària 2n Sistemes d'interpretació 2: l'actor i el moviment45,001,50 GAD

551080A1 Grup 1 de:  Improvisació (Tècniques d'int fis/vis 2)Docència ordinària 2n Tècniques d'interpretació físic/visual 245,001,50 GAD

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD6,000,20 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,95

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles58,501,95 Decret 14/2012

---------00958 Griso Alabart, Jorge DeptTitular

20,22Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 22,28Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,44

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 2,25

Assignatura

GD003410002D2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa I - Contemporani/Espanyol 2nSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Tècniques de dansa I22,500,75 GD

GD003420003D3 Grup 3 de:  Tècniques de dansa II - Contemporani/Espanyol 2nSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Tècniques de dansa II22,500,75 GD

430015A2 Grup 2 de:  Didàctica específica I (cla-con-esp) (CON)Suport a la docència: Instrum. Piano 3r Didàctica específica de la dansa I (cla-con-esp)22,500,75 GD

430015A2 Grup 2 de:  Didàctica específica I (cla-con-esp) (CON)Suport a la docència: Instrum. Piano 3r Didàctica específica de la dansa I (cla-con-esp)-22,50-0,75 GD

430015A2 Grup 2 de:  Didàctica específica I (cla-con-esp) (CON)Suport a la docència: Instrum. Piano 3r Didàctica específica de la dansa I (cla-con-esp)22,500,75 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 15,22

Assignatura

611005A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 1 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa contemporània 1 CON100,632,88 GPD

611005A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 1 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa contemporània 1 CON-100,63-2,88 GPD

611005A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 1 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa contemporània 1 CON100,632,88 GPD

GPD12613001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 3 CLA - Reforç NOISSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 CLA17,500,50 GPD

GPD12613001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 3 CLA - Reforç NOISSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 CLA-17,50-0,50 GPD

GPD12613001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 3 CLA - Reforç NOISSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 CLA17,500,50 GPD

613003B1 Grup 1 de:  Pas a dos 3 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 3r Repertori i pràctica escènica 3 CLA26,250,75 GPD

613003B1 Grup 1 de:  Pas a dos 3 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 3r Repertori i pràctica escènica 3 CLA-26,25-0,75 GPD

613003B1 Grup 1 de:  Pas a dos 3 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 3r Repertori i pràctica escènica 3 CLA26,250,75 GPD

613004B1 Grup 1 de:  Altres activitats Música 3 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 3r Música 3 CLA17,500,50 GPD

613004B1 Grup 1 de:  Altres activitats Música 3 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 3r Música 3 CLA-17,50-0,50 GPD

613004B1 Grup 1 de:  Altres activitats Música 3 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 3r Música 3 CLA17,500,50 GPD

613006A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 CON26,250,75 GPD

613006A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 CON-26,25-0,75 GPD

613006A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 CON26,250,75 GPD

65Pàg.Griso Alabart, Jorge 00958

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació



PLA ORDENACIÓ ACADÈMICA DE L'INSTITUT DEL TEATRE  CURS 2017-2018

Relació d'assignatures i càrrega lectiva
27/02/2018 66Pàg.07:54:10

613006A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 CON26,250,75 GPD

613007A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa contemporània 3 CON11,900,34 GPD

613007A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa contemporània 3 CON-11,90-0,34 GPD

613007A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa contemporània 3 CON11,900,34 GPD

613007A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa contemporània 3 CON35,001,00 GPD

GPD12614001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 4 CLA - Reforç NOISSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa clàssica 4 CLA17,500,50 GPD

GPD12614001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 4 CLA - Reforç NOISSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa clàssica 4 CLA-17,50-0,50 GPD

GPD12614001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 4 CLA - Reforç NOISSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa clàssica 4 CLA17,500,50 GPD

614003C1 Grup 1 de:  Pas a dos 4 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 4t Repertori i pràctica escènica 4 CLA43,751,25 GPD

614003C1 Grup 1 de:  Pas a dos 4 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 4t Repertori i pràctica escènica 4 CLA-43,75-1,25 GPD

614003C1 Grup 1 de:  Pas a dos 4 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 4t Repertori i pràctica escènica 4 CLA43,751,25 GPD

614003D1 Grup 1 de:  Variacions 4 CLA ISuport a la docència: Instrum. Piano 4t Repertori i pràctica escènica 4 CLA35,001,00 GPD

614003D1 Grup 1 de:  Variacions 4 CLA ISuport a la docència: Instrum. Piano 4t Repertori i pràctica escènica 4 CLA-35,00-1,00 GPD

614003D1 Grup 1 de:  Variacions 4 CLA ISuport a la docència: Instrum. Piano 4t Repertori i pràctica escènica 4 CLA35,001,00 GPD

614010A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa clàssica 4 ESP17,500,50 GPD

GPD12615001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 5 CLA - Reforç NOISSuport a la docència: Instrum. Piano 5è Dansa clàssica 5 CLA17,500,50 GPD

GPD12615001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 5 CLA - Reforç NOISSuport a la docència: Instrum. Piano 5è Dansa clàssica 5 CLA-17,50-0,50 GPD

GPD12615001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 5 CLA - Reforç NOISSuport a la docència: Instrum. Piano 5è Dansa clàssica 5 CLA17,500,50 GPD

615009A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 5 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 5è Dansa clàssica 5 ESP70,002,00 GPD

GPD12616001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 6 CLA - Reforç NOISSuport a la docència: Instrum. Piano 6è Dansa clàssica 6 CLA17,500,50 GPD

GPD12616001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 6 CLA - Reforç NOISSuport a la docència: Instrum. Piano 6è Dansa clàssica 6 CLA-17,50-0,50 GPD

GPD12616001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 6 CLA - Reforç NOISSuport a la docència: Instrum. Piano 6è Dansa clàssica 6 CLA17,500,50 GPD

616003D1 Grup 1 de:  Variacions 6 CLA IIISuport a la docència: Instrum. Piano 6è Repertori i pràctica escènica 6 CLA52,501,50 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 2,76

Assignatura

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.70,002,00 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.-70,00-2,00 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.70,002,00 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.26,500,76 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,05

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles42,381,21 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles44,131,26 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-42,38-1,21 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles13,280,44 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles12,250,35 Decret 14/2012

MOV01029 Groven , Ingve DeptTitular

2,56Curs 17-18:

INTERINITAT RESOLUCIO CONCURS

Hores lectives setmana: 2,92Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 6,34

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsITDANSA 1,16

Assignatura

800003A1 Grup 1 de:  Tècnica clàssica (ITD)Docència ordinària 1r Tècnica clàssica51,001,16 IT DANSA

800003A1 Grup 1 de:  Tècnica clàssica (ITD)Docència ordinària 1r Tècnica clàssica-51,00-1,16 IT DANSA

800003A1 Grup 1 de:  Tècnica clàssica (ITD)Docència ordinària 1r Tècnica clàssica51,001,16 IT DANSA

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,13

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,670,13 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-5,67-0,13 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles5,670,13 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,40

Assignatura

440002A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ClàssicDocència ordinària 4t Tècniques de dansa IV6,000,20 GD

440002A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ClàssicDocència ordinària 4t Tècniques de dansa IV-6,00-0,20 GD

440002A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ClàssicDocència ordinària 4t Tècniques de dansa IV6,000,20 GD

440002A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ClàssicDocència ordinària 4t Tècniques de dansa IV24,000,80 GD

66Pàg.Groven , Ingve 01029

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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451014A1 Grup 1 de:  Tècnica opcional de dansa B - ClàssicDocència ordinària 4t Tècnica opcional de dansa B12,000,40 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,23

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles1,000,03 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-1,00-0,03 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles1,000,03 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles6,000,20 Decret 14/2012

INT16103 Guardiola Lozano, Josep Lluis DeptTitular

11,58Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 13,58Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,95

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEA 0,80

Assignatura

T057 Tutoria PAEAS24,000,80 Tutoria

T058 Presentació/avaluació PAEAS0,000,00 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,20

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,000,20 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 7,50

Assignatura

511002C1 Grup 1 de:  Entrenament actoral 3 (Interpretació 1)Docència ordinària 1r Interpretació 145,001,50 GAD

521001A4 Grup 4 de:  Pràctica actoral 2 - InterpretacióDocència ordinària 2n Pràctica actoral 290,003,00 GAD

521002A1 Grup 1 de:  Màscara 2 (Interpretació 2)Docència ordinària 2n Interpretació 245,001,50 GAD

521002B4 Grup 4 de:  Màscara 3 (Interpretació 2)Docència ordinària 2n Interpretació 245,001,50 GAD

EA044 Disseny Verifica ESAD0,000,00 Encàrrec acadèmic

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 3,28

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva8,500,28 Reajustament

R55000 Reducció per > 55 anys0,000,00 Reducció 55

R55016 Suport Coordinació IT Teatre90,003,00 Encàrrec per 55 a

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,80

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles53,921,80 Decret 14/2012

VEU00383 Güell Isern, Roser DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 10,33

Assignatura

511001A1 Grup 1 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióEquip docent: dicció 1r Pràctica actoral 130,001,00 GAD

511001A2 Grup 2 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióEquip docent: dicció 1r Pràctica actoral 130,001,00 GAD

511001A3 Grup 3 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióEquip docent: dicció 1r Pràctica actoral 130,001,00 GAD

531014D2 Grup 2 de:  Dicció a la pràctica (Projecte 3 text)Equip docent: dicció 3r Projecte 3 text60,002,00 GAD

551002A1 Grup 1 de:  Dicció 1Docència ordinària 1r Dicció 180,002,67 GAD

551002A2 Grup 2 de:  Dicció 1Docència ordinària 1r Dicció 180,002,67 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,67

Assignatura

C026 Cap d'àrea de dicció catalana departament VEU45,001,50 Càrrec

R- JL Reajustament per jornada lectiva5,000,17 Reajustament

67Pàg.Güell Isern, Roser 00383

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

MUS01048 Guerra Robello, Numil-Conhort DeptTitular

1,50Curs 17-18:

INTERINITAT RESOLUCIO CONCURS

Hores lectives setmana: 1,75Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 4,37

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

420012A1 Grup 1 de:  Anàlisi musical aplicat a la dansaDocència ordinària 2n Anàlisi musical aplicat a la dansa45,001,50 GD

420012A1 Grup 1 de:  Anàlisi musical aplicat a la dansaDocència ordinària 2n Anàlisi musical aplicat a la dansa-45,00-1,50 GD

420012A1 Grup 1 de:  Anàlisi musical aplicat a la dansaDocència ordinària 2n Anàlisi musical aplicat a la dansa45,001,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,25

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-7,50-0,25 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

---------Z0277 Guerrero Nieto, Javier DeptTitular

0,50Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,50Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,50

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,50

Assignatura

430012A1 Grup 1 de:  Taller d'escenificació coreogràficaDocència ordinària 3r Taller d'escenificació coreogràfica15,000,50 GD

UPCUPC24 Guerrero Verdú, Daniel DeptTitular

0,86Curs 17-18:

CONVENI UPC

Hores lectives setmana: 0,86Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,86

Professor per conveni amb UPCUPC

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,86

Assignatura

331540A1 Grup 1 de:  Informàtica (ESTAE)Docència ordinària 1r Informàtica30,000,86 TAE

---------PG062 Guisado Hernandez, Mª José DeptTitular

0,83Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,83Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,83

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,83

Assignatura

910036A1 Grup 1 de:  Bloc Sistemes d'avaluacióDocència ordinària 1r Bloc Sistemes d'avaluació (Avaluació i formació25,000,83 PAEP

---------Z0253 Guiu Sagarra, Núria DeptTitular

0,60Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,60Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,60

68Pàg.Guiu Sagarra, Núria Z0253

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,60

Assignatura

440002B1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ContemporaniDocència ordinària 4t Tècniques de dansa IV18,000,60 GD

CON00500 Gumà Marimon, Xènia DeptTitular

13,00Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 14,65Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 26,94

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 11,50

Assignatura

611002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 1 CLADocència ordinària 1r Dansa contemporània 1 CLA52,501,50 GPD

611002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 1 CLADocència ordinària 1r Dansa contemporània 1 CLA105,003,00 GPD

611006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 1 ESPDocència ordinària 1r Dansa contemporània 1 ESP52,501,50 GPD

613002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 3 CLADocència ordinària 3r Dansa contemporània 3 CLA35,001,00 GPD

613002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 3 CLADocència ordinària 3r Dansa contemporània 3 CLA70,002,00 GPD

T001 Tutoria de primer GRUP 1 CLA87,502,50 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,40

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles15,550,44 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles33,280,95 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

420021A1 Grup 1 de:  La dansa en el sistema educatiu i la seva concrecióDocència ordinària 2n La dansa en el sistema educatiu i la seva concreció en els45,001,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,25

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

E-PR00957 Gutierrez Rodriguez, Laura DeptTitular

13,34Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 14,83Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 25,94

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 10,34

Assignatura

333191C1 Grup 1 de:  Taller 8.3 Luminotècnia Mòdul CDocència ordinària 3r Taller 8.3 Luminotècnia6,000,17 TAE

333191D1 Grup 1 de:  Taller 8.3 Luminotècnia Mòdul DDocència ordinària 3r Taller 8.3 Luminotècnia6,000,17 TAE

336001A1 Grup 1 de:  Taller CPD / ESTAEDocència ordinària Taller CPD / ESTAE10,000,29

C009 Secretaria Acadèmica ESTAE280,008,00 Càrrec ED

CRN-ESTAE Centre de referència  ESTAE- Gencat + Ministeri Ed60,001,71 CRN

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT-Tecnica 3,00

Assignatura

T024 Tutoria IT-Tècnica105,003,00 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,48

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles51,881,48 Decret 14/2012

CON00623 Gutiérrez Sales, Emilio DeptTitular

17,75Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 19,67Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,42

69Pàg.Gutiérrez Sales, Emilio 00623

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 17,75

Assignatura

611005A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 1 CONDocència ordinària 1r Dansa contemporània 1 CON17,500,50 GPD

611005B1 Grup 1 de:  Improvisació 1 CONDocència ordinària 1r Dansa contemporània 1 CON35,001,00 GPD

611005C1 Grup 1 de:  Contact 1 CONDocència ordinària 1r Dansa contemporània 1 CON26,250,75 GPD

612006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 2 CONDocència ordinària 2n Dansa contemporània 2 CON17,500,50 GPD

612006C1 Grup 1 de:  Contact 2 CONDocència ordinària 2n Dansa contemporània 2 CON26,250,75 GPD

613007A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 3 CONDocència ordinària 3r Dansa contemporània 3 CON52,501,50 GPD

613008A1 Grup 1 de:  Improvisació i creació 3 CONDocència ordinària 3r Improvisació i creació 3 CON52,501,50 GPD

613009A1 Grup 1 de:  Taller repertori 3 CON IDocència ordinària 3r Repertori i pràctica escènica 3 CON52,501,50 GPD

615008D1 Grup 1 de:  Taller repertori 5 CON V - RepetidorDocència ordinària 5è Repertori i pràctica escènica 5 CON8,750,25 GPD

616005A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 6 CONDocència ordinària 6è Dansa contemporània 6 CON122,503,50 GPD

C044 Responsable de Departament de dansa contempòrania EESA-140,004,00 Càrrec

T008 Tutoria de tercer de CON70,002,00 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,92

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles67,081,92 Decret 14/2012

DEC00150 Hansen Fors, Lluís DeptTitular

9,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 10,50Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 26,25

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 7,00

Assignatura

513004A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escriptura 1Docència ordinària 1r Pràctiques d'escriptura 130,001,00 GAD

531001A1 Grup 1 de:  Introducció a la dramatúrgia  (INT 3. curs)Docència ordinària 3r Introducció a la dramatúrgia90,003,00 GAD

533001A1 Grup 1 de:  Pràctiques externes (D/D)Docència ordinària 3r Pràctiques externes (D/D)90,003,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 2,00

Assignatura

EN002 Coordinació de la revista Estudis Escènics60,002,00 Encàrrec

RED JORN Reducció jornada a petició interessat90,003,00 Reducció Jornada

RED JORN Reducció jornada a petició interessat-90,00-3,00 Reducció Jornada

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,50

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles45,001,50 Decret 14/2012

---------Z0283 Heitzinger , Iris DeptTitular

0,80Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,80Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,80

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,80

Assignatura

440002B1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ContemporaniDocència ordinària 4t Tècniques de dansa IV4,500,15 GD

440013A1 Grup 1 de:  Seminaris temàtics IDocència ordinària 4t Seminaris temàtics I3,000,10 GD

451014B1 Grup 1 de:  Tècnica opcional de dansa B - ContemporaniDocència ordinària 4t Tècnica opcional de dansa B12,000,40 GD

451014B1 Grup 1 de:  Tècnica opcional de dansa B - ContemporaniDocència ordinària 4t Tècnica opcional de dansa B1,500,05 GD

451014B1 Grup 1 de:  Tècnica opcional de dansa B - ContemporaniDocència ordinària 4t Tècnica opcional de dansa B3,000,10 GD

---------Z0237 Herder , Eleonora DeptTitular

1,50Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 1,50Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,50

70Pàg.Herder , Eleonora Z0237

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,50

Assignatura

552024A1 Grup 1 de:  Metodologies de creacióDocència ordinària 4t Metodologies de creació45,001,50 GAD

DEC;  E-PR00429 Hermansen , Nicolas DeptTitular

5,36Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 6,02Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 11,91

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,71

Assignatura

333320A1 Grup 1 de:  Fonts sonores i mescladors IIDocència ordinària 3r Fonts sonores i mescladors II45,001,29 TAE

333340A1 Grup 1 de:  MIDI i informàtica musical IIDocència ordinària 3r MIDI i informàtica musical II15,000,43 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,20

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,860,20 Decret 14/2012

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 2,14

Assignatura

332340A1 Grup 1 de:  MIDI i informàtica musical IDocència ordinària 2n MIDI i informàtica musical I30,000,86 TAE

334090A2 Grup 2 de:  Taller 9 So Mòdul ADocència ordinària 4t Taller 9 So15,000,43 TAE

334090B2 Grup 2 de:  Taller 9 So Mòdul BDocència ordinària 4t Taller 9 So30,000,86 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,24

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles8,330,24 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,50

Assignatura

543001A1 Grup 1 de:  Tecnologia i espectacleDocència ordinària 4t Tecnologia i espectacle30,001,00 GAD

543001A1 Grup 1 de:  Tecnologia i espectacleDocència ordinària 4t Tecnologia i espectacle15,000,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,23

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,000,14 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles2,500,08 Decret 14/2012

UPCUPC01 Hermoso Costa, Juan Ramón DeptTitular

1,29Curs 17-18:

CONVENI UPC

Hores lectives setmana: 1,29Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,29

Professor per conveni amb UPCUPC

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,29

Assignatura

331502A1 Grup 1 de:  Teoria de circuitsDocència ordinària 1r Teoria de circuits45,001,29 TAE

DEC00529 Hernandez Andres, Pilar DeptTitular

12,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 12,17

Assignatura

410002C1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa I - Contemporani/Espanyol 1rDocència ordinària 1r Tècniques de dansa I45,001,50 GD

71Pàg.Hernandez Andres, Pilar 00529

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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410003A1 Grup 1 de:  Fonaments del movimentDocència ordinària 1r Fonaments del moviment40,001,33 GD

420026A2 Grup 2 de:  Taller de creació coreogràfica i d'interpretacióDocència ordinària 2n Taller de creació coreogràfica i d'interpretació60,002,00 GD

440003A1 Grup 1 de:  Taller de repertori IIDocència ordinària 4t Taller de repertori II45,001,50 GD

450005A1 Grup 1 de:  Sistemes d'investigacióDocència ordinària 3r Sistemes d'investigació30,001,00 GD

EA014 Responsable de relacions món professional/inserció laboral90,003,00 Encàrrec acadèmic

EA047 Disseny Nou Pla d'Estudis CSD0,000,00 Encàrrec acadèmic

TFC11 Tutor de treball de final de carrera CSD55,001,83 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT -0,17

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva-5,00-0,17 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

CIE00217 Higuera Guisset, Jordi DeptTitular

19,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 19,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 33,25

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-ESO 19,00

Assignatura

601005A1 Grup 1 de:  Ciències de la naturalesa (1. curs)Docència ordinària 1r Ciències de la naturalesa70,002,00 ESO

601005B1 Grup 1 de:  Desdoblament Ciències de la naturalesa (1. curs)Docència ordinària 1r Ciències de la naturalesa35,001,00 ESO

601005B2 Grup 2 de:  Desdoblament Ciències de la naturalesa (1. curs)Docència ordinària 1r Ciències de la naturalesa35,001,00 ESO

602005A1 Grup 1 de:  Ciències de la naturalesa (2. curs)Docència ordinària 2n Ciències de la naturalesa35,001,00 ESO

602005B1 Grup 1 de:  Desdoblament Ciències de la naturalesa (2. curs)Docència ordinària 2n Ciències de la naturalesa35,001,00 ESO

602005B2 Grup 2 de:  Desdoblament Ciències de la naturalesa (2. curs)Docència ordinària 2n Ciències de la naturalesa35,001,00 ESO

603005A1 Grup 1 de:  Ciències de la naturalesa (3. curs)Docència ordinària 3r Ciències de la naturalesa87,502,50 ESO

603005B1 Grup 1 de:  Desdoblament Ciències de la naturalesa (3. curs)Docència ordinària 3r Ciències de la naturalesa35,001,00 ESO

603005B2 Grup 2 de:  Desdoblament Ciències de la naturalesa (3. curs)Docència ordinària 3r Ciències de la naturalesa35,001,00 ESO

604009A1 Grup 1 de:  Biologia i geologia (Itinerari 1)Docència ordinària 4t Biologia i geologia (*)70,002,00 ESO

604010A1 Grup 1 de:  Física i química (Itinerari 1)Docència ordinària 4t Física i química (*)70,002,00 ESO

C040 Cap de Departament científic EESA-ESO122,503,50 Càrrec

---------Z0258 Horak , Jiri DeptTitular

0,43Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,43Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,43

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,43

Assignatura

616001A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 6 CLADocència ordinària 6è Dansa clàssica 6 CLA15,000,43 GPD

UPCUPC08 Horta Bernús, Ricard DeptTitular

4,29Curs 17-18:

CONVENI UPC

Hores lectives setmana: 4,29Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 4,29

Professor per conveni amb UPCUPC

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 4,29

Assignatura

331512A1 Grup 1 de:  ElectrotècniaDocència ordinària 1r Electrotècnia30,000,86 TAE

332501A1 Grup 1 de:  Instal.lacions receptores de baixa tensióDocència ordinària 2n Instal.lacions receptores de baixa tensió45,001,29 TAE

332521A1 Grup 1 de:  Pràctiques instal.lacions receptores de BTDocència ordinària 2n Pràctiques instal.lacions receptores de BT30,000,86 TAE

333531A1 Grup 1 de:  Regulació de màquinesDocència ordinària 3r Regulació de màquines45,001,29 TAE

72Pàg.Horta Bernús, Ricard UPC08

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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---------01045 Huguet Estrada, Aina DeptTitular

0,90Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,99Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,50

IntèrpretINT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsMUET 0,90

Assignatura

900013A1 Grup 1 de:  Laboratori direcció d'actors i escenificacióSuport a la docència: Actor /  Actriu 1r Laboratori direcció d'actors i escenificació27,000,90 MUET

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,09

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles2,570,09 Decret 14/2012

---------Z0081 Humet Alsius, Joan DeptTitular

0,17Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,17

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

333181A1 Grup 1 de:  Taller 7 LuminotècniaSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 7 Luminotècnia6,000,17 TAE

INT08171 Humet Climent, Agustin DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 7,50

Assignatura

511002C2 Grup 2 de:  Entrenament actoral 3 (Interpretació 1)Docència ordinària 1r Interpretació 145,001,50 GAD

511002C3 Grup 3 de:  Entrenament actoral 3 (Interpretació 1)Docència ordinària 1r Interpretació 145,001,50 GAD

521014A1 Grup 1 de:  Repertori musical 1 per textDocència ordinària 2n Repertori musical 1 per text45,001,50 GAD

521014A2 Grup 2 de:  Repertori musical 1 per textDocència ordinària 2n Repertori musical 1 per text45,001,50 GAD

521016A1 Grup 1 de:  Repertori musical 1 per musicalDocència ordinària 2n Repertori musical 1 per musical45,001,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 4,50

Assignatura

C022 Cap d'àrea atenció al professorat departament INT45,001,50 Càrrec

R55000 Reducció per > 55 anys0,000,00 Reducció 55

R55017 Suport a la Sotsdirecció ESAD. Nou Verifica ESAD / Adscripció90,003,00 Encàrrec per 55 a

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

MOV, CON00404 Iannarelli , Maxime DeptTitular

16,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 18,01Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,01

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 12,00

Assignatura

614006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 4 CONDocència ordinària 4t Dansa contemporània 4 CON61,251,75 GPD

614006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 4 CONDocència ordinària 4t Dansa contemporània 4 CON52,501,50 GPD

614006B1 Grup 1 de:  Pas a dos 4 CONDocència ordinària 4t Dansa contemporània 4 CON26,250,75 GPD

73Pàg.Iannarelli , Maxime 00404

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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616002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 6 CLADocència ordinària 6è Dansa contemporània 6 CLA70,002,00 GPD

616002B1 Grup 1 de:  Improvisació 6 CLADocència ordinària 6è Dansa contemporània 6 CLA35,001,00 GPD

C050 Coordinació d'activitats acadèmiques EESA-CPD175,005,00 Càrrec ED

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT -0,34

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva-12,00-0,34 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsITDANSA 0,34

Assignatura

800004A1 Grup 1 de:  Tècnica contemporàniaDocència ordinària 1r Tècnica contemporània15,000,34 IT DANSA

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,34

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles47,001,34 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,00

Assignatura

440007A1 Grup 1 de:  Treball final de carrera CORDocència ordinària 4t Treball final de carrera COR30,001,00 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 3,00

Assignatura

EN004 Projecte Tot dansa / Ajuntament de Barcelona90,003,00 Encàrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,67

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles20,000,67 Decret 14/2012

---------00503 Infiesta Wendelstadt, Robert DeptTitular

20,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 22,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 18,50

Assignatura

611011A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 1 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa clàssica 1 CON210,006,00 GPD

615001A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 5 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 5è Dansa clàssica 5 CLA271,257,75 GPD

615002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 5 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 5è Dansa contemporània 5 CLA70,002,00 GPD

615003D1 Grup 1 de:  Variacions 5 CLA IISuport a la docència: Instrum. Piano 5è Repertori i pràctica escènica 5 CLA43,751,25 GPD

615003E1 Grup 1 de:  Pas a dos 5 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 5è Repertori i pràctica escènica 5 CLA52,501,50 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,50

Assignatura

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.52,501,50 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles70,002,00 Decret 14/2012

MOV00599 Jane Vila, Pere DeptTitular

12,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 10,50

Assignatura

510003A5 Grup 5 de:  Pràctica comuna 1 (DIR / DRAM)Equip docent: prof. interpretació 1r Pràctica comuna 130,001,00 GAD

511001A1 Grup 1 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióEquip docent: dansa 1r Pràctica actoral 130,001,00 GAD

511004D3 Grup 3 de:  Dansa 1 (Moviment 1)Docència ordinària 1r Moviment 140,001,33 GAD

521010C4 Grup 4 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010D4 Grup 4 de:  Dansa 3 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 240,001,33 GAD

531025C1 Grup 1 de:  Moviment (Projecte 3 visual)Docència ordinària 3r Projecte 3 visual15,000,50 GAD

74Pàg.Jane Vila, Pere 00599

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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551063B1 Grup 1 de:  Dansa 4 per físic (Moviment físic)Docència ordinària 3r Moviment físic30,001,00 GAD

C063 Coordinació pedagògica ESAD al centre del Vallès90,003,00 Càrrec ED

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,50

Assignatura

C001 Càrrec sindical45,001,50 Càrrec Sindical

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

---------01055 Jaume Riera, Antònia DeptTitular

3,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 3,29Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,00

IntèrpretINT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,00

Assignatura

553004A2 Grup 2 de:  Direcció d'actors 3Suport a la docència: Actor /  Actriu 3r Direcció d'actors 390,003,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,29

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles8,580,29 Decret 14/2012

UPCUPC27 Jiménez Díaz, Santiago DeptTitular

1,71Curs 17-18:

CONVENI UPC

Hores lectives setmana: 1,71Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,71

Professor per conveni amb UPCUPC

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,71

Assignatura

332602A1 Grup 1 de:  Acústica i percepció auditivaDocència ordinària 2n Acústica i percepció auditiva60,001,71 TAE

---------PG007 Jimenez Perales, Verónica DeptTitular

0,25Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,25Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,25

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,25

Assignatura

910031A1 Grup 1 de:  Bloc d'Atenció a la diversitat, psicologia de grups iDocència ordinària 1r Bloc d'Atenció a la diversitat, psicologia de grups i sessió de7,500,25 PAEP

---------Z0079 Jorba Argemí, Óscar DeptTitular

0,34Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,34Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,34

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,34

Assignatura

333160A1 Grup 1 de:  Taller 5 LuminotècniaSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 5 Luminotècnia4,000,11 TAE

333160A2 Grup 2 de:  Taller 5 LuminotècniaSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 5 Luminotècnia2,000,06 TAE

333281A1 Grup 1 de:  Taller 7 MaquinàriaSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 7 Maquinària6,000,17 TAE

75Pàg.Jorba Argemí, Óscar Z0079

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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INT00997 Juarez Sanz, Mireia DeptTitular

3,33Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 3,89Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 9,72

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,33

Assignatura

541001A3 Grup 3 de:  Interpretació 3Docència ordinària 4t Interpretació 350,001,67 GAD

541001A4 Grup 4 de:  Interpretació 3Docència ordinària 4t Interpretació 350,001,67 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,56

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles16,670,56 Decret 14/2012

---------Z0137 Kasser , Sophie DeptTitular

2,67Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 2,67Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 2,67

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 2,67

Assignatura

531022A1 Grup 1 de:  Interpretació (Projecte 2 físic)Docència ordinària 3r Projecte 2 físic80,002,67 GAD

MOV; CON00798 Labiano Boutens, Natalia María DeptTitular

17,50Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 19,44Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,03

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 17,50

Assignatura

611002B1 Grup 1 de:  Improvisació 1 CLADocència ordinària 1r Dansa contemporània 1 CLA35,001,00 GPD

612008A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 2 ESPDocència ordinària 2n Dansa contemporània 2 ESP52,501,50 GPD

612008A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 2 ESPDocència ordinària 2n Dansa contemporània 2 ESP-52,50-1,50 GPD

612008A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 2 ESPDocència ordinària 2n Dansa contemporània 2 ESP52,501,50 GPD

613007B1 Grup 1 de:  Pas a dos 3 CONDocència ordinària 3r Dansa contemporània 3 CON26,250,75 GPD

613007B1 Grup 1 de:  Pas a dos 3 CONDocència ordinària 3r Dansa contemporània 3 CON-26,25-0,75 GPD

613007B1 Grup 1 de:  Pas a dos 3 CONDocència ordinària 3r Dansa contemporània 3 CON26,250,75 GPD

615002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 5 CLADocència ordinària 5è Dansa contemporània 5 CLA70,002,00 GPD

615002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 5 CLADocència ordinària 5è Dansa contemporània 5 CLA-70,00-2,00 GPD

615002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 5 CLADocència ordinària 5è Dansa contemporània 5 CLA70,002,00 GPD

615006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 5 CONDocència ordinària 5è Dansa contemporània 5 CON140,004,00 GPD

615006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 5 CONDocència ordinària 5è Dansa contemporània 5 CON-140,00-4,00 GPD

615006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 5 CONDocència ordinària 5è Dansa contemporània 5 CON140,004,00 GPD

615007A1 Grup 1 de:  Improvisació i creació 5 CONDocència ordinària 5è Improvisació i creació 5 CON52,501,50 GPD

615007A1 Grup 1 de:  Improvisació i creació 5 CONDocència ordinària 5è Improvisació i creació 5 CON-52,50-1,50 GPD

615007A1 Grup 1 de:  Improvisació i creació 5 CONDocència ordinària 5è Improvisació i creació 5 CON52,501,50 GPD

615008A1 Grup 1 de:  Taller repertori 5 CON IVDocència ordinària 5è Repertori i pràctica escènica 5 CON52,501,50 GPD

615008A1 Grup 1 de:  Taller repertori 5 CON IVDocència ordinària 5è Repertori i pràctica escènica 5 CON-52,50-1,50 GPD

615008A1 Grup 1 de:  Taller repertori 5 CON IVDocència ordinària 5è Repertori i pràctica escènica 5 CON52,501,50 GPD

616005B1 Grup 1 de:  Pas a dos 6 CONDocència ordinària 6è Dansa contemporània 6 CON43,751,25 GPD

616005B1 Grup 1 de:  Pas a dos 6 CONDocència ordinària 6è Dansa contemporània 6 CON-43,75-1,25 GPD

616005B1 Grup 1 de:  Pas a dos 6 CONDocència ordinària 6è Dansa contemporània 6 CON43,751,25 GPD

EA013 Coordinació d'activitats extracurriculars87,502,50 Encàrrec acadèmic

EA013 Coordinació d'activitats extracurriculars-87,50-2,50 Encàrrec acadèmic

EA013 Coordinació d'activitats extracurriculars87,502,50 Encàrrec acadèmic

T014 Tutoria de cinquè de CON70,002,00 Tutoria

76Pàg.Labiano Boutens, Natalia María 00798

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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T014 Tutoria de cinquè de CON-70,00-2,00 Tutoria

T014 Tutoria de cinquè de CON52,501,50 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,94

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles66,101,89 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-66,10-1,89 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles68,051,94 Decret 14/2012

---------00476 Lacasa Estebanez, Daniel DeptTitular

3,33Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 3,65Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,56

Altres no docentsAPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,33

Assignatura

541001A1 Grup 1 de:  Interpretació 3Suport a la docència: Tècnic càmera 4t Interpretació 350,001,67 GAD

541001A3 Grup 3 de:  Interpretació 3Suport a la docència: Tècnic càmera 4t Interpretació 350,001,67 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,32

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles9,530,32 Decret 14/2012

COMÚ ESO00464 Leal Ballarin, Dione DeptTitular

20,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 20,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-ESO 20,00

Assignatura

AI001 Atenció Individualitzada 1r ESO175,005,00 Atenció Individualitzada

AI002 Atenció Individualitzada 2n ESO70,002,00 Atenció Individualitzada

AI003 Atenció Individualitzada 3r ESO140,004,00 Atenció Individualitzada

AI004 Atenció Individualitzada 4t ESO70,002,00 Atenció Individualitzada

S0001 Psicopedagogia EESA-ESO105,003,00 Servei

S0002 Recolzament psicopedagògic / reeducació  EESA-ESO140,004,00 Servei

DEC00363 Legarda Andueza, Nuria DeptTitular

4,50Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 5,25Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 13,12

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 4,50

Assignatura

553004A2 Grup 2 de:  Direcció d'actors 3Docència ordinària 3r Direcció d'actors 345,001,50 GAD

553007A1 Grup 1 de:  Pràctica de teatre visualDocència ordinària 4t Pràctica de teatre visual90,003,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,75

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles15,000,50 Decret 14/2012

PED;  ESP00384 Lérida Bermejo, Juan Carlos DeptTitular

9,38Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 10,85Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 25,58

77Pàg.Lérida Bermejo, Juan Carlos 00384

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 1,84

Assignatura

613002B1 Grup 1 de:  Improvisació 3 CLADocència ordinària 3r Dansa contemporània 3 CLA40,001,14 GPD

GPD09615014D1 Grup 1 de:  Taller repertori 5 ESP VDocència ordinària 5è Repertori i pràctica escènica 5 ESP12,250,35 GPD

GPD09616013D1 Grup 1 de:  Taller repertori 6 ESP VDocència ordinària 6è Repertori i pràctica escènica 6 ESP12,250,35 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,20

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles2,720,08 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles4,440,13 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 7,54

Assignatura

GD004410002C2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa I - Contemporani/Espanyol 1rDocència ordinària 1r Tècniques de dansa I22,500,75 GD

GD005410010A3 Grup 3 de:  Pràctica del repertori I  (ESP)Docència ordinària 1r Pràctica del repertori I22,500,75 GD

GD004420003C3 Grup 3 de:  Tècniques de dansa II - Contemporani/Espanyol 1rDocència ordinària 2n Tècniques de dansa II22,500,75 GD

GD005420009B3 Grup 3 de:  Pràctica del repertori ESP (2. curs)Docència ordinària 2n Anàlisi i pràctica del repertori22,500,75 GD

420026A2 Grup 2 de:  Taller de creació coreogràfica i d'interpretacióUnitat formativa 2n Taller de creació coreogràfica i d'interpretació30,001,00 GD

430015A3 Grup 3 de:  Didàctica específica I (cla-con-esp) (ESP)Docència ordinària 3r Didàctica específica de la dansa I (cla-con-esp)30,001,00 GD

440016A1 Grup 1 de:  PràcticumDocència ordinària 4t Pràcticum26,220,87 GD

440017A1 Grup 1 de:  Treball final de carrera PEDDocència ordinària 4t Treball final de carrera PED30,001,00 GD

EA047 Disseny Nou Pla d'Estudis CSD0,000,00 Encàrrec acadèmic

TFC11 Tutor de treball de final de carrera CSD20,000,67 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,26

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles19,370,65 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles18,330,61 Decret 14/2012

---------Z0174 Letellier , Samuel DeptTitular

1,15Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 1,15Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,15

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,15

Assignatura

450011A1 Grup 1 de:  Educació somàticaDocència ordinària 3r Educació somàtica11,500,38 GD

450011A1 Grup 1 de:  Educació somàticaDocència ordinària 3r Educació somàtica15,000,50 GD

450011A1 Grup 1 de:  Educació somàticaDocència ordinària 3r Educació somàtica4,500,15 GD

450011A1 Grup 1 de:  Educació somàticaDocència ordinària 3r Educació somàtica3,500,12 GD

INT00840 Levy , Stephane Jacques DeptTitular

10,40Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 12,38Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 30,96

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 10,40

Assignatura

510003A4 Grup 4 de:  Pràctica comuna 1 (INT)Equip docent: prof. interpretació 1r Pràctica comuna 130,001,00 GAD

531014C1 Grup 1 de:  Moviment (Projecte 3 text)Docència ordinària 3r Projecte 3 text15,000,50 GAD

531014C2 Grup 2 de:  Moviment (Projecte 3 text)Docència ordinària 3r Projecte 3 text15,000,50 GAD

541010A1 Grup 1 de:  Pràctica físic 2Docència ordinària 4t Pràctica físic 2180,006,00 GAD

551081A1 Grup 1 de:  Tècniques d'interpretació físic 2Docència ordinària 2n Tècniques d'interpretació físic 260,002,00 GAD

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD12,000,40 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,98

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles59,501,98 Decret 14/2012

78Pàg.Levy , Stephane Jacques 00840

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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TEO00666 Ley Fancelli, Pablo DeptTitular

5,67Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 6,61Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 16,53

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 5,67

Assignatura

511006A1 Grup 1 de:  Literatura i teoria dramàtica 1Docència ordinària 1r Literatura i teoria dramàtica 140,001,33 GAD

511006A2 Grup 2 de:  Literatura i teoria dramàtica 1Docència ordinària 1r Literatura i teoria dramàtica 140,001,33 GAD

513006A1 Grup 1 de:  Història i teoria de la literatura dramàtica 1Docència ordinària 1r Història i teoria de la literatura dramàtica 190,003,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,94

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles28,330,94 Decret 14/2012

---------Z0152 Llonch Armengol, Antoni DeptTitular

0,17Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,17

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

333160A2 Grup 2 de:  Taller 5 LuminotècniaSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 5 Luminotècnia6,000,17 TAE

MOV, CLA00225 Llopis Gonzalez, Montserrat DeptTitular

14,60Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 16,34Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 30,43

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 12,50

Assignatura

614010A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 ESPDocència ordinària 4t Dansa clàssica 4 ESP175,005,00 GPD

615005A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 5 CONDocència ordinària 5è Dansa clàssica 5 CON157,504,50 GPD

EA028 Seguiment d'atenció personalitzada (Dansa)70,002,00 Encàrrec acadèmic

EN032 Suport Dansa en xarxa35,001,00 Encàrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,39

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles44,721,28 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles3,890,11 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 2,10

Assignatura

430003A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa III - ClàssicDocència ordinària 3r Tècniques de dansa III45,001,50 GD

451014A1 Grup 1 de:  Tècnica opcional de dansa B - ClàssicDocència ordinària 4t Tècnica opcional de dansa B18,000,60 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,35

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles10,500,35 Decret 14/2012

PED09254 Lloret Roca, Montserrat DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,01

79Pàg.Lloret Roca, Montserrat 09254

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 8,04

Assignatura

420019A1 Grup 1 de:  Didàctica general de la dansaDocència ordinària 2n Didàctica general de la dansa45,001,50 GD

430015A3 Grup 3 de:  Didàctica específica I (cla-con-esp) (ESP)Docència ordinària 3r Didàctica específica de la dansa I (cla-con-esp)60,002,00 GD

430023A1 Grup 1 de:  Didàctica del moviment a través de la música IDocència ordinària 3r Didàctica del moviment a través de la música I45,001,50 GD

440016A1 Grup 1 de:  PràcticumDocència ordinària 4t Pràcticum41,281,38 GD

TFC11 Tutor de treball de final de carrera CSD50,001,67 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 3,96

Assignatura

C001 Càrrec sindical0,000,00 Càrrec Sindical

C070 Direcció departament Pedagogia de les Arts de l'Espectacle90,003,00 Càrrec

C113 Disseny Postgrau d'Educació Aplicada30,001,00 Master-Postgrau. Encàrrec

R- JL Reajustament per jornada lectiva-1,20-0,04 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,00

Assignatura

C105 Direcció PAEP Itinerari  Moviment i Educació0,000,00 Master-Postgrau. Càrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,012,00 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles0,000,00 Decret 14/2012

E-PR00465 Llotje Rabada, Guillem DeptTitular

3,60Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 3,99Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 6,93

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

333492C1 Grup 1 de:  Taller 8.3 So Mòdul CDocència ordinària 3r Taller 8.3 So6,000,17 TAE

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,71

Assignatura

332481A2 Grup 2 de:  Taller 3 SoDocència ordinària 2n Taller 3 So60,001,71 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,20

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,860,20 Decret 14/2012

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,71

Assignatura

333451A1 Grup 1 de:  Taller 4 SoDocència ordinària 3r Taller 4 So60,001,71 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,19

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,670,19 Decret 14/2012

DIE00311 Llunell Argemi, Nuria DeptTitular

6,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 7,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 17,50

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 6,00

Assignatura

521007A3 Grup 3 de:  Disseny del personatge 1Docència ordinària 2n Disseny del personatge 130,001,00 GAD

521007A4 Grup 4 de:  Disseny del personatge 1Docència ordinària 2n Disseny del personatge 130,001,00 GAD

80Pàg.Llunell Argemi, Nuria 00311

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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541003A1 Grup 1 de:  Disseny del personatge 2Docència ordinària 4t Disseny del personatge 245,001,50 GAD

541003A2 Grup 2 de:  Disseny del personatge 2Docència ordinària 4t Disseny del personatge 245,001,50 GAD

542005A1 Grup 1 de:  Projecte escenogràfic 4Equip docent: maquillatge 4t Projecte escenogràfic 410,000,33 GAD

542005A2 Grup 2 de:  Projecte escenogràfic 4Equip docent: maquillatge 4t Projecte escenogràfic 410,000,33 GAD

542005A3 Grup 3 de:  Projecte escenogràfic 4Equip docent: maquillatge 4t Projecte escenogràfic 410,000,33 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles30,001,00 Decret 14/2012

E-IE00617 Lopez Bello, Hector DeptTitular

1,71Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 1,90Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 3,33

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,71

Assignatura

332330A1 Grup 1 de:  Instal·lacions per soDocència ordinària 2n Instal·lacions per so30,000,86 TAE

333301A1 Grup 1 de:  AmplificacióDocència ordinària 3r Amplificació30,000,86 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,19

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,670,19 Decret 14/2012

MUS16747 Lopez Lopez, Begoña DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 9,00

Assignatura

521015B1 Grup 1 de:  Cant 3 per a musicalDocència Individual-instrumental 2n Música i cant 1135,004,50 GAD

521016B1 Grup 1 de:  Cant 2 per a musical (Repertori musical 1 perDocència Individual-instrumental 2n Repertori musical 1 per musical135,004,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 3,00

Assignatura

C029 Cap d'àrea de música departament MUS45,001,50 Càrrec

R55000 Reducció per > 55 anys0,000,00 Reducció 55

R55005 Suport stand Saló d'Ensenyament45,001,50 Encàrrec per 55 a

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

COMÚ ESO07097 Lopez Martinez, Olga DeptTitular

20,00Curs 17-18:

FUNCIONARI INTEGRAT

Hores lectives setmana: 20,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsBAT 2,00

Assignatura

621006A1 Grup 1 de:  Filosofia IDocència ordinària 1r Filosofia I70,002,00 BAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-ESO 12,00

Assignatura

601006A1 Grup 1 de:  Ciències socials, geografia i història (1. curs)Docència ordinària 1r Ciències socials, geografia i història105,003,00 ESO

601008A1 Grup 1 de:  Tutoria de primer (colectiva)Docència ordinària 1r Tutoria35,001,00 ESO

602006A1 Grup 1 de:  Ciències socials, geografia i història (2. curs)Docència ordinària 2n Ciències socials, geografia i història105,003,00 ESO

603006A1 Grup 1 de:  Ciències socials, geografia i història (3. curs)Docència ordinària 3r Ciències socials, geografia i història70,002,00 ESO

81Pàg.Lopez Martinez, Olga 07097

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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604005A1 Grup 1 de:  Ciències socials, geografia i història (4t. curs)Docència ordinària 4t Ciències socials, geografia i història105,003,00 ESO

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 6,00

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva35,001,00 Reajustament

R55000 Reducció per > 55 anys0,000,00 Reducció 55

R55022 Suport a la implantació del Batxillerat Artístic175,005,00 Encàrrec per 55 a

---------Z0225 Lubeigt , Amaya DeptTitular

0,67Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,67Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,67

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,67

Assignatura

910025A1 Grup 1 de:  Bloc Dansa comunitàriaDocència ordinària 1r Bloc Dansa comunitària (Composició)20,000,67 PAEP

E-PRZ0250 Lucha González, Francisco Javier DeptTitular

0,34Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,34Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,34

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,34

Assignatura

333171A1 Grup 1 de:  Taller 6 LuminotècniaSuport a la docència: Actor /  Actriu 3r Taller 6 Luminotècnia12,000,34 TAE

---------00773 Macias Ramon, Miquel Angel DeptTitular

1,29Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 1,43Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 2,50

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,29

Assignatura

333472A1 Grup 1 de:  Taller 6 SoDocència ordinària 3r Taller 6 So45,001,29 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,14

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,000,14 Decret 14/2012

---------00517 Manils Guarro, Eugeni DeptTitular

20,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 22,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 18,50

Assignatura

611006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 1 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa contemporània 1 ESP52,501,50 GPD

611028A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 1 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa clàssica 1 ESP105,003,00 GPD

612002B1 Grup 1 de:  Improvisació 2 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 2n Dansa contemporània 2 CLA35,001,00 GPD

612007A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 2 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Dansa clàssica 2 ESP175,005,00 GPD

612008A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 2 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Dansa contemporània 2 ESP52,501,50 GPD

612009A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 2Suport a la docència: Instrum. Piano 2n Dansa estilitzada 287,502,50 GPD

612010A1 Grup 1 de:  Escola bolera 2Suport a la docència: Instrum. Piano 2n Escola bolera 270,002,00 GPD

612011B1 Grup 1 de:  Treball d'especialitat ESP 2 flamencSuport a la docència: Instrum. Cante 2n Flamenc 217,500,50 GPD

612012A1 Grup 1 de:  Folklore 2 ESPSuport a la docència: Instrum. Altres 2n Folklore 2 ESP35,001,00 GPD

82Pàg.Manils Guarro, Eugeni 00517

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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612030B1 Grup 1 de:  Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n) / CastanyolesSuport a la docència: Instrum. Altres 2n Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n)17,500,50 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,50

Assignatura

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.52,501,50 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles70,002,00 Decret 14/2012

---------Z0247 Manrique Vicuña, Julio DeptTitular

6,00Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 6,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 6,00

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 6,00

Assignatura

541015A2 Grup 2 de:  Pràctica de text 2Docència ordinària 4t Pràctica de text 2180,006,00 GAD

MOV01006 Marckmann , Nicolaas DeptTitular

1,70Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 1,95Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 4,57

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,20

Assignatura

410002B1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa I - Clàssic B  2n SemestreDocència ordinària 1r Tècniques de dansa I3,000,10 GD

430003A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa III - ClàssicDocència ordinària 3r Tècniques de dansa III3,000,10 GD

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

420003A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa II - Clàssic  1r semestreDocència ordinària 2n Tècniques de dansa II45,001,50 GD

420003A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa II - Clàssic  1r semestreDocència ordinària 2n Tècniques de dansa II-45,00-1,50 GD

420003A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa II - Clàssic  1r semestreDocència ordinària 2n Tècniques de dansa II45,001,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,25

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-7,50-0,25 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

POSTGRAUS; PED01032 Marco Olivera, Ona DeptTitular

4,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 5,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 17,50

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 4,00

Assignatura

T056 Tutoria PAEP Itinerari Moviment i Educació120,004,00 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles30,001,00 Decret 14/2012

83Pàg.Marco Olivera, Ona 01032

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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DEC00181 Margarit Viñals, Angels DeptTitular

0,67Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,67Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,67

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,67

Assignatura

910027A1 Grup 1 de:  Bloc Composició del movimentDocència ordinària 1r Bloc Composició del moviment (Composició)20,000,67 PAEP

---------Z0142 Mari , Sebastien Vincent Hugues DeptTitular

0,99Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,99Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,99

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,99

Assignatura

615003F1 Grup 1 de:   Taller 5 CLA VIDocència ordinària 5è Repertori i pràctica escènica 5 CLA19,000,54 GPD

615003F1 Grup 1 de:   Taller 5 CLA VIDocència ordinària 5è Repertori i pràctica escènica 5 CLA7,250,21 GPD

616025A1 Grup 1 de:  Taller EESA-CPD 1Docència ordinària 6è Taller EESA-CPD 18,500,24 GPD

VEU16749 Mariné Ferre, Merce DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 9,00

Assignatura

531014A1 Grup 1 de:  Interpretació (Projecte 3 text)Docència ordinària 3r Projecte 3 text120,004,00 GAD

541002A1 Grup 1 de:  Veu 4Docència ordinària 4t Veu 420,000,67 GAD

541002A2 Grup 2 de:  Veu 4Docència ordinària 4t Veu 420,000,67 GAD

541002A3 Grup 3 de:  Veu 4Docència ordinària 4t Veu 420,000,67 GAD

541015C1 Grup 1 de:  Veu per textDocència Individual-instrumental 4t Pràctica de text 290,003,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 3,00

Assignatura

EA052 Equip de treball per Arts Escèniques Aplicades90,003,00 Encàrrec acadèmic

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

UPCUPC06 Marqués Calvo, Joaquin DeptTitular

1,71Curs 17-18:

CONVENI UPC

Hores lectives setmana: 1,71Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,71

Professor per conveni amb UPCUPC

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,71

Assignatura

331550A1 Grup 1 de:  Tècniques de representació gràfica IDocència ordinària 1r Tècniques de representació gràfica I60,001,71 TAE

84Pàg.Marqués Calvo, Joaquin UPC06

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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---------01042 Martinez Artero, Andrea DeptTitular

3,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 3,29Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,00

IntèrpretINT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,00

Assignatura

523004A2 Grup 2 de:  Direcció d'actors 2Suport a la docència: Actor /  Actriu 2n Direcció d'actors 290,003,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,29

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles8,580,29 Decret 14/2012

CIE13636 Martinez Borruel, Jordi DeptTitular

20,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 20,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsBAT 2,00

Assignatura

621007A1 Grup 1 de:  Ciències del mon contemporaniDocència ordinària 1r Ciències del mon contemporani70,002,00 BAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 12,00

Assignatura

C008 Secretaria Acadèmica EESA-CPD420,0012,00 Càrrec ED

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-ESO 6,00

Assignatura

603004A1 Grup 1 de:  Matemàtiques (3. curs)Docència ordinària 3r Matemàtiques105,003,00 ESO

604004A1 Grup 1 de:  Matemàtiques (4. curs)Docència ordinària 4t Matemàtiques105,003,00 ESO

EA019 Seguiment i control de dates d’avaluació externa de l’ESO0,000,00 Encàrrec acadèmic

---------Z0254 Martinez Cabeza de Vaca, Maria DeptTitular

0,50Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,50Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,50

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,50

Assignatura

440002B1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ContemporaniDocència ordinària 4t Tècniques de dansa IV15,000,50 GD

---------01012 Martinez Costa, Andres DeptTitular

6,00Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 6,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 6,00

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 6,00

Assignatura

541013A1 Grup 1 de:  Pràctica visual 2Docència ordinària 4t Pràctica visual 2180,006,00 GAD

---------Z0131 Martínez Galeote, Víctor DeptTitular

0,17Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,17

85Pàg.Martínez Galeote, Víctor Z0131

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

333481A1 Grup 1 de:  Taller 7 SoSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 7 So6,000,17 TAE

MUS, ---------00269 Martinez Palou, Ferran DeptTitular

17,29Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 19,27Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,90

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 8,00

Assignatura

614002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 4 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa contemporània 4 CLA122,503,50 GPD

616004A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 6 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 6è Dansa clàssica 6 CON157,504,50 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,00

Assignatura

531018D1 Grup 1 de:  Dansa per musical (Projecte 3 musical)Suport a la docència: Instrum. Altres 3r Projecte 3 musical30,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 4,29

Assignatura

C001 Càrrec sindical105,003,00 Càrrec Sindical

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.45,201,29 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,31

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles46,021,31 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 4,00

Assignatura

531018A1 Grup 1 de:  Interpretació (Projecte 3 musical)Equip docent: direcció musical 3r Projecte 3 musical120,004,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,67

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles20,000,67 Decret 14/2012

CLA, PED00960 Mas Verges, Laura DeptTitular

5,97Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 6,72Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 13,27

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 4,25

Assignatura

611001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 1 CLA - Reforç  NOIESDocència ordinària 1r Dansa clàssica 1 CLA26,250,75 GPD

614001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 CLA - Reforç NOIESDocència ordinària 4t Dansa clàssica 4 CLA52,501,50 GPD

EN037 Seguiment dansa clàssica70,002,00 Encàrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,47

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles8,750,25 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles7,780,22 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,72

Assignatura

420025A1 Grup 1 de:  Fonaments pràctics de la didàctica de la dansaDocència ordinària 2n Fonaments pràctics de la didàctica de la dansa12,500,42 GD

420025B1 Grup 1 de:  Pràctiques pedagògiquesDocència ordinària 2n Fonaments pràctics de la didàctica de la dansa20,000,67 GD

440013A1 Grup 1 de:  Seminaris temàtics IDocència ordinària 4t Seminaris temàtics I19,000,63 GD

86Pàg.Mas Verges, Laura 00960

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,29

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles8,580,29 Decret 14/2012

---------99006 Masala , Gioia DeptTitular

0,77Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,77Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,77

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsITDANSA 0,77

Assignatura

800001A1 Grup 1 de:  RepertoriEquip docent: ITD Coreo 1r Repertori34,000,77 IT DANSA

ITD, CLA00432 Masclans Aguilar, Salvador Hector DeptTitular

13,25Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 14,72Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 25,76

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 13,25

Assignatura

611011A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 1 CONDocència ordinària 1r Dansa clàssica 1 CON210,006,00 GPD

615009A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 5 ESPDocència ordinària 5è Dansa clàssica 5 ESP61,251,75 GPD

615009A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 5 ESPDocència ordinària 5è Dansa clàssica 5 ESP113,753,25 GPD

EA035 Coordinació projecte graduats CPD78,752,25 Encàrrec acadèmic

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,47

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles30,140,86 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles21,390,61 Decret 14/2012

TEO, MUET00200 Masgrau Peya, Lluis DeptTitular

10,70Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 12,69Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,81

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsMUET 2,47

Assignatura

900011A1 Grup 1 de:  Metodologies d'anàlisi i investigació de les artsDocència ordinària 1r Metodologies d'anàlisi i investigació de les arts escèniques20,000,67 MUET

MTD01 Tesis doctorals MUET22,500,75 Tutoria

MTM01 Tutoria treball fi de màster (MUET)18,000,60 Tutoria

MTM02 Tribunals treball fi de màster (MUET)13,500,45 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,62

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles18,500,62 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

430001A1 Grup 1 de:  Teoria de l'actuació (CSD)Docència ordinària 3r Teoria de l'actuació45,001,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 5,00

Assignatura

523008A1 Grup 1 de:  Antropologia teatralDocència ordinària 2n Antropologia teatral60,002,00 GAD

541006A1 Grup 1 de:  Teoria de l'actuació (ESAD)Docència ordinària 4t Teoria de l'actuació45,001,50 GAD

541006A2 Grup 2 de:  Teoria de l'actuació (ESAD)Docència ordinària 4t Teoria de l'actuació45,001,50 GAD

87Pàg.Masgrau Peya, Lluis 00200

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,73

Assignatura

C032 Cap d'àrea de teoria de les arts escèniques departament TEO45,001,50 Càrrec

R- JL Reajustament per jornada lectiva7,000,23 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,37

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles41,171,37 Decret 14/2012

UPCUPC21 Masip Álvarez, Albert DeptTitular

1,71Curs 17-18:

CONVENI UPC

Hores lectives setmana: 1,71Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,71

Professor per conveni amb UPCUPC

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,71

Assignatura

333521A1 Grup 1 de:  Sistemes digitals programables II (So)Docència ordinària 3r Sistemes digitals programables II (So)30,000,86 TAE

333541A1 Grup 1 de:  Sistemes digitals programables II (Luminotècnia)Docència ordinària 3r Sistemes digitals programables II (Luminotècnia)30,000,86 TAE

E-IE00681 Massó Soler, Jordi DeptTitular

18,03Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 20,03Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,06

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 18,03

Assignatura

331051A1 Grup 1 de:  Introducció a la maquinària escènicaDocència ordinària 1r Introducció a la maquinària escènica30,000,86 TAE

332060A1 Grup 1 de:  Rigging (Luminotècnia i so)Docència ordinària 2n Rigging (Luminotècnia i so)15,000,43 TAE

332241A1 Grup 1 de:  Maquinària escènica: rigging Mòdul ADocència ordinària 2n Maquinària escènica: rigging15,000,43 TAE

332241B1 Grup 1 de:  Maquinària escènica: rigging Mòdul BDocència ordinària 2n Maquinària escènica: rigging15,000,43 TAE

332292A1 Grup 1 de:  Taller 8.2 Maquinària Mòdul ADocència ordinària 2n Taller 8.2 Maquinària6,000,17 TAE

333070A1 Grup 1 de:  Prevenció de riscos laborals IIIDocència ordinària 3r Prevenció de riscos laborals III15,000,43 TAE

333231A1 Grup 1 de:  Maquinària escènica: joc escenotècnicDocència ordinària 3r Maquinària escènica: joc escenotècnic15,000,43 TAE

333292A1 Grup 1 de:  Taller 8.3 Maquinària Mòdul ADocència ordinària 3r Taller 8.3 Maquinària6,000,17 TAE

333292B1 Grup 1 de:  Taller 8.3 Maquinària Mòdul BDocència ordinària 3r Taller 8.3 Maquinària6,000,17 TAE

335020A1 Grup 1 de:  PRL on lineDocència ordinària PRL on line8,000,23 TAE FC

335090A1 Grup 1 de:  Treballs en alçadaDocència ordinària Treballs en alçada35,001,00 TAE FC

C054 Coordinació especialitat maquinària ESTAE420,0012,00 Càrrec ED

CRN-ESTAE Centre de referència  ESTAE- Gencat + Ministeri Ed45,001,29 CRN

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles70,102,00 Decret 14/2012

PED00713 Mateu Serra, Maria Mercedes DeptTitular

2,70Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 3,21Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 8,90

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEA 0,53

Assignatura

T057 Tutoria PAEAS12,000,40 Tutoria

T058 Presentació/avaluació PAEAS4,000,13 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,17

Assignatura

910030A1 Grup 1 de:  Bloc Estructuració i organitzacióDocència ordinària 1r Bloc Estructuració i organització (Projectes)5,000,17 PAEP

88Pàg.Mateu Serra, Maria Mercedes 00713

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,18

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,250,18 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 2,00

Assignatura

430021A1 Grup 1 de:  Fonaments en la metodologia de la investigacióDocència ordinària 3r Fonaments en la metodologia de la investigació educativa45,001,50 GD

TFC11 Tutor de treball de final de carrera CSD15,000,50 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,33

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles10,000,33 Decret 14/2012

---------Z0020 Mateu Trias, Blai DeptTitular

0,33Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,33Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,33

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 0,33

Assignatura

553013A1 Grup 1 de:  Mètodes d'escenificacióDocència ordinària 4t Mètodes d'escenificació10,000,33 GAD

CLA15459 Maycas Tarela, Esmeralda DeptTitular

17,98Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 19,98Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,96

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 14,75

Assignatura

612005A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 2 CONDocència ordinària 2n Dansa clàssica 2 CON210,006,00 GPD

613003A1 Grup 1 de:  Taller repertori 3 CLA IDocència ordinària 3r Repertori i pràctica escènica 3 CLA35,001,00 GPD

614001A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 CLADocència ordinària 4t Dansa clàssica 4 CLA271,257,75 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 3,23

Assignatura

C001 Càrrec sindical105,003,00 Càrrec Sindical

R- JL Reajustament per jornada lectiva8,000,23 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles69,912,00 Decret 14/2012

---------Z0169 Mech , Jan DeptTitular

1,00Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 1,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,00

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,00

Assignatura

530002A4 Grup 4 de:  Pràctica comuna 3Equip docent: prof. escenografia 3r Pràctica comuna 330,001,00 GAD

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,00

Assignatura

552015A1 Grup 1 de:  Instal·lació i performanceDocència ordinària 4t Instal·lació i performance30,001,00 GAD

89Pàg.Mech , Jan 01054

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,11

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles3,430,11 Decret 14/2012

---------01016 Menéndez López, David DeptTitular

3,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 3,29Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,00

IntèrpretINT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,00

Assignatura

553007A1 Grup 1 de:  Pràctica de teatre visualSuport a la docència: Actor /  Actriu 4t Pràctica de teatre visual90,003,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,29

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles8,580,29 Decret 14/2012

DEC00276 Mestres Emilio, Albert DeptTitular

9,29Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 10,87Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 27,17

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 7,00

Assignatura

530002A2 Grup 2 de:  Pràctica comuna 3Equip docent: prof. direcció / 3r Pràctica comuna 330,001,00 GAD

531001A3 Grup 3 de:  Introducció a la dramatúrgia  (INT 3. curs)Docència ordinària 3r Introducció a la dramatúrgia90,003,00 GAD

531001A4 Grup 4 de:  Introducció a la dramatúrgia  (INT 3. curs)Docència ordinària 3r Introducció a la dramatúrgia45,001,50 GAD

531001A4 Grup 4 de:  Introducció a la dramatúrgia  (INT 3. curs)Docència ordinària 3r Introducció a la dramatúrgia45,001,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 2,29

Assignatura

EN046 Co-Coordinació PRAEC45,001,29 Encàrrec

EN059 Guió de l'audiovisual 40è Escola de Mim30,001,00 Encàrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,58

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles47,501,58 Decret 14/2012

---------Z0272 Miguel Guerrero, Daniel DeptTitular

0,17Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,17

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

333260A2 Grup 2 de:  Taller 5 MaquinàriaSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 5 Maquinària6,000,17 TAE

E-PRZ0248 Miralda Escude, Maria DeptTitular

0,34Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,34Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,34

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,34

Assignatura

333171A1 Grup 1 de:  Taller 6 LuminotècniaEquip docent: TAE 3r Taller 6 Luminotècnia2,000,06 TAE

90Pàg.Miralda Escude, Maria Z0248

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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333271A1 Grup 1 de:  Taller 6 MaquinàriaEquip docent: TAE 3r Taller 6 Maquinària5,000,14 TAE

333472A1 Grup 1 de:  Taller 6 SoEquip docent: TAE 3r Taller 6 So5,000,14 TAE

---------P0513 MODEL ESAD513, ESAD DeptTitular

0,10Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,10Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,10

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 0,10

Assignatura

512013A1 Grup 1 de:  Dibuix 1Suport a la docència: Model dibuix 1r Dibuix 13,000,10 GAD

---------P0514 MODEL ESAD514, ESAD DeptTitular

0,10Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,10Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,10

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 0,10

Assignatura

512013A1 Grup 1 de:  Dibuix 1Suport a la docència: Model dibuix 1r Dibuix 13,000,10 GAD

TEO, MUET00047 Molina Escobar, Jose Victor DeptTitular

10,33Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 12,33Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,95

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsMUET 3,30

Assignatura

900011A1 Grup 1 de:  Metodologies d'anàlisi i investigació de les artsDocència ordinària 1r Metodologies d'anàlisi i investigació de les arts escèniques15,000,50 MUET

MTD01 Tesis doctorals MUET52,501,75 Tutoria

MTM01 Tutoria treball fi de màster (MUET)18,000,60 Tutoria

MTM02 Tribunals treball fi de màster (MUET)13,500,45 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,83

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles24,750,83 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 4,20

Assignatura

522014A1 Grup 1 de:  Escenografia i escriptura escènica 1Docència ordinària 2n Escenografia i escriptura escènica 130,001,00 GAD

543003A1 Grup 1 de:  Estètica (D/D)Docència ordinària 4t Estètica90,003,00 GAD

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD6,000,20 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 2,83

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva-5,00-0,17 Reajustament

R55000 Reducció per > 55 anys0,000,00 Reducció 55

R55020 Coordinació dossiers revista Estudis Escènics90,003,00 Encàrrec per 55 a

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,17

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles35,171,17 Decret 14/2012

91Pàg.Molina Escobar, Jose Victor 00047

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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INT00461 Molins Forcadell, Raimon DeptTitular

12,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 11,50

Assignatura

521013A3 Grup 3 de:  Tècniques d'interpretació text/musical 2Docència ordinària 2n Tècniques d'interpretació text/musical 2105,003,50 GAD

530002A6 Grup 6 de:  Pràctica comuna 3Equip docent: prof. direcció / 3r Pràctica comuna 330,001,00 GAD

551076A2 Grup 2 de:  Tècniques d'interpretació text 1Docència ordinària 2n Tècniques d'interpretació text 160,002,00 GAD

C048 Cap d'Especialitat interpretació ESAD150,005,00 Càrrec ED

EA046 Disseny Nou Pla d'Estudis ESAD0,000,00 Encàrrec acadèmic

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 0,50

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva15,000,50 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

INT00462 Monclús Manchón, Sandra DeptTitular

7,37Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 8,59Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 21,49

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 5,87

Assignatura

531012A2 Grup 2 de:  Interpretació (Projecte 1 text/musical) textDocència ordinària 3r Projecte 1 text/musical80,002,67 GAD

551077A2 Grup 2 de:  Tècniques d'interpretació text/musical 1Docència ordinària 1r Tècniques d'Interpretació text/musical 190,003,00 GAD

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD6,000,20 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,50

Assignatura

C024 Cap d'àrea coordinació assignatures 2n cicle departament INT45,001,50 Càrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,23

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles15,000,50 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles21,830,73 Decret 14/2012

---------00293 Montesdeoca Cambres, Cristobal DeptTitular

16,08Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 17,89Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 28,46

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 3,00

Assignatura

430003A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa III - ClàssicSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Tècniques de dansa III60,002,00 GD

451013A1 Grup 1 de:  Tècnica opcional de dansa A - ClàssicSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Tècnica opcional de dansa A30,001,00 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 10,25

Assignatura

611002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 1 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa contemporània 1 CLA157,504,50 GPD

611002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 1 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa contemporània 1 CLA-157,50-4,50 GPD

611002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 1 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa contemporània 1 CLA157,504,50 GPD

611005B1 Grup 1 de:  Improvisació 1 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa contemporània 1 CON35,001,00 GPD

611005B1 Grup 1 de:  Improvisació 1 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa contemporània 1 CON-35,00-1,00 GPD

611005B1 Grup 1 de:  Improvisació 1 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa contemporània 1 CON35,001,00 GPD

92Pàg.Montesdeoca Cambres, Cristobal 00293

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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614001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 CLA - Reforç NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa clàssica 4 CLA26,250,75 GPD

614001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 CLA - Reforç NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa clàssica 4 CLA-26,25-0,75 GPD

614001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 CLA - Reforç NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa clàssica 4 CLA26,250,75 GPD

614010A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa clàssica 4 ESP35,001,00 GPD

614011A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 4 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa contemporània 4 ESP52,501,50 GPD

614011A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 4 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa contemporània 4 ESP52,501,50 GPD

614011A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 4 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa contemporània 4 ESP-52,50-1,50 GPD

615010A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 5 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 5è Dansa contemporània 5 ESP52,501,50 GPD

615010A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 5 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 5è Dansa contemporània 5 ESP52,501,50 GPD

615010A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 5 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 5è Dansa contemporània 5 ESP-52,50-1,50 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,33

Assignatura

521010D4 Grup 4 de:  Dansa 3 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010D4 Grup 4 de:  Dansa 3 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 2-40,00-1,33 GAD

521010D4 Grup 4 de:  Dansa 3 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 240,001,33 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,50

Assignatura

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.52,501,50 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.-52,50-1,50 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.52,501,50 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,80

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles41,631,19 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-41,63-1,19 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles45,131,50 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles9,000,30 Decret 14/2012

VEU00209 Montiel  Pérez, Marta DeptTitular

1,50Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 1,75Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 4,37

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,50

Assignatura

531014B3 Grup 3 de:  Veu (Projecte 3 text)Docència ordinària 3r Projecte 3 text45,001,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,25

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

MUS, ---------00267 Morera Perello, Carles DeptTitular

13,33Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 15,37Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,05

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 1,00

Assignatura

611005A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 1 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa contemporània 1 CON100,632,88 GPD

611005A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 1 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa contemporània 1 CON-100,63-2,88 GPD

611005A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 1 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa contemporània 1 CON35,001,00 GPD

612005A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 2 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Dansa clàssica 2 CON105,003,00 GPD

612005A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 2 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Dansa clàssica 2 CON-105,00-3,00 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,33

Assignatura

521010D2 Grup 2 de:  Dansa 3 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010D2 Grup 2 de:  Dansa 3 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 2-40,00-1,33 GAD

521010D2 Grup 2 de:  Dansa 3 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 240,001,33 GAD

93Pàg.Morera Perello, Carles 00267

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,00

Assignatura

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.35,001,00 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.-35,00-1,00 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.35,001,00 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,37

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles28,060,80 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-28,06-0,80 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles11,000,37 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 10,00

Assignatura

521015A1 Grup 1 de:  Lectura i anàlisi musical 1Docència ordinària 2n Música i cant 130,001,00 GAD

541008A1 Grup 1 de:  Pràctica musical 2Equip docent: direcció musical 4t Pràctica musical 2180,006,00 GAD

541008A1 Grup 1 de:  Pràctica musical 2Equip docent: direcció musical 4t Pràctica musical 2-180,00-6,00 GAD

541008A1 Grup 1 de:  Pràctica musical 2Equip docent: direcció musical 4t Pràctica musical 2180,006,00 GAD

541008C1 Grup 1 de:  Lectura i anàlisi musical 3 (Pràctica musical 2)Docència ordinària 4t Pràctica musical 230,001,00 GAD

553025A1 Grup 1 de:  Repertori musical (Optativa teatre musical)Docència ordinària 4t Optativa teatre musical30,001,00 GAD

553025A2 Grup 2 de:  Repertori musical (Optativa teatre musical)Docència ordinària 4t Optativa teatre musical30,001,00 GAD

553025A2 Grup 2 de:  Repertori musical (Optativa teatre musical)Docència ordinària 4t Optativa teatre musical-30,00-1,00 GAD

553025A2 Grup 2 de:  Repertori musical (Optativa teatre musical)Docència ordinària 4t Optativa teatre musical30,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,67

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles35,001,17 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-35,00-1,17 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles50,001,67 Decret 14/2012

CON00300 Morino , Keith DeptTitular

18,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 20,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 19,75

Assignatura

613007A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 3 CONDocència ordinària 3r Dansa contemporània 3 CON218,756,25 GPD

C007 Cap d'estudis EESA-CPD420,0012,00 Càrrec ED

T019 Tutoria integrada Dansa ESO52,501,50 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT -1,75

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva-61,25-1,75 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles69,992,00 Decret 14/2012

---------PG063 Motos , Tomas DeptTitular

0,42Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,42Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,42

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,42

Assignatura

910037A1 Grup 1 de:  Bloc Escola d'espectadorsDocència ordinària 1r Bloc Escola d'espectadors (Avaluació i formació12,500,42 PAEP

94Pàg.Motos , Tomas PG063

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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---------00449 Motos Tejedor, Guillem DeptTitular

3,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 3,29Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,00

IntèrpretINT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,00

Assignatura

553004A2 Grup 2 de:  Direcció d'actors 3Suport a la docència: Actor /  Actriu 3r Direcció d'actors 390,003,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,29

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles8,580,29 Decret 14/2012

---------Z0227 Muñoz Guillen, Maria Amparo DeptTitular

0,67Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,67Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,67

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,67

Assignatura

910026A1 Grup 1 de:  Bloc Improvisació del movimentDocència ordinària 1r Bloc Improvisació del moviment (Composició)20,000,67 PAEP

E-PR00612 Muñoz Llergo, Jose Antonio DeptTitular

18,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 20,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,99

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 9,06

Assignatura

331170A1 Grup 1 de:  Taller 1 LuminotècniaDocència ordinària 1r Taller 130,000,86 TAE

334011A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'empresa i EPTEDocència ordinària 4t Pràctiques d'empresa i EPTE185,005,29 TAE

334070A1 Grup 1 de:  Taller 9 Luminotècnia Mòdul ADocència ordinària 4t Taller 9 Luminotècnia15,000,43 TAE

334070B1 Grup 1 de:  Taller 9 Luminotècnia Mòdul BDocència ordinària 4t Taller 9 Luminotècnia30,000,86 TAE

336001A1 Grup 1 de:  Taller CPD / ESTAEDocència ordinària Taller CPD / ESTAE12,000,34

CRN-ESTAE Centre de referència  ESTAE- Gencat + Ministeri Ed45,001,29 CRN

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 8,94

Assignatura

C014 Direcció Centre del Vallès315,009,00 Càrrec ED

R- JL Reajustament per jornada lectiva-2,10-0,06 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles69,982,00 Decret 14/2012

PED, CLA07526 Muñoz Prior, Maria DeptTitular

16,05Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 18,04Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,85

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 12,50

Assignatura

GPD11611001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 1 CLA - Reforç  NOISDocència ordinària 1r Dansa clàssica 1 CLA26,250,75 GPD

611028A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 1 ESPDocència ordinària 1r Dansa clàssica 1 ESP175,005,00 GPD

GPD11612001B2 Grup 2 de:  Dansa clàssica 2 CLA - Reforç NOISDocència ordinària 2n Dansa clàssica 2 CLA26,250,75 GPD

95Pàg.Muñoz Prior, Maria 07526

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació



PLA ORDENACIÓ ACADÈMICA DE L'INSTITUT DEL TEATRE  CURS 2017-2018

Relació d'assignatures i càrrega lectiva
27/02/2018 96Pàg.07:54:10

613006A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CONDocència ordinària 3r Dansa clàssica 3 CON210,006,00 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT -0,20

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva-7,00-0,20 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,37

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles47,831,37 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 3,75

Assignatura

430015A1 Grup 1 de:  Didàctica específica I (cla-con-esp) (CLA)Docència ordinària 3r Didàctica específica de la dansa I (cla-con-esp)90,003,00 GD

452002A1 Grup 1 de:  Treball de puntes i tècnica per a nois IDocència ordinària 3r Treball de puntes i  tècnica per a nois I22,500,75 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,62

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles18,750,62 Decret 14/2012

---------Z0069 Muñoz Ros, Eduard DeptTitular

0,71Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,71Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,71

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,71

Assignatura

333120A1 Grup 1 de:  Projectors IIDocència ordinària 3r Projectors II25,000,71 TAE

---------PG003 Naranjo Llanas, Milagros DeptTitular

0,42Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,42Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,42

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,42

Assignatura

910021A1 Grup 1 de:  Bloc Psicologia del desenvolupament / Psicologia deDocència ordinària 1r Bloc Psicologia del desenvolupament / Psicologia de12,500,42 PAEP

---------00285 Naudi Bonet, Enric DeptTitular

0,86Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,96Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,71

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,86

Assignatura

332201A1 Grup 1 de:  Construcció i acabats: fusteriaDocència ordinària 2n Construcció i acabats: fusteria30,000,86 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,10

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles3,430,10 Decret 14/2012

---------Z0165 Navarro Gomez, Pere DeptTitular

1,00Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 1,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,00

Professor ConvidatCONVIDAT

96Pàg.Navarro Gomez, Pere Z0165

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,00

Assignatura

553024A2 Grup 2 de:  El text en escenes dramàtiques contemporàniesDocència ordinària 4t Optativa teatre text30,001,00 GAD

ESP00832 Navas Fernandez, Eva DeptTitular

18,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 20,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 18,50

Assignatura

611009A1 Grup 1 de:  Flamenc 1Docència ordinària 1r Flamenc 152,501,50 GPD

611018A1 Grup 1 de:  Materia de Flamenc 1 (Itinerari 1r)Docència ordinària 1r Materia de Flamenc 1 (Itinerari 1r)35,001,00 GPD

612011A1 Grup 1 de:  Flamenc 2Docència ordinària 2n Flamenc 252,501,50 GPD

613015A1 Grup 1 de:  Flamenc 3Docència ordinària 3r Flamenc 352,501,50 GPD

614017A1 Grup 1 de:  Flamenc 4Docència ordinària 4t Flamenc 435,001,00 GPD

C064 Coordinació pedagògica EESA-CPD420,0012,00 Càrrec ED

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT -0,50

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva-17,50-0,50 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles69,992,00 Decret 14/2012

---------01023 Naya  Diaz, Marc DeptTitular

3,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 3,29Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,00

IntèrpretINT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,00

Assignatura

553007A1 Grup 1 de:  Pràctica de teatre visualSuport a la docència: Actor /  Actriu 4t Pràctica de teatre visual90,003,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,29

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles8,580,29 Decret 14/2012

DEC00651 Nolla Gual, Enric DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 10,40

Assignatura

510004A1 Grup 1 de:  Introducció a la dramatúrgia (D/D - E 1. curs)Docència ordinària 1r Introducció a la dramatúrgia75,002,50 GAD

510004A2 Grup 2 de:  Introducció a la dramatúrgia (D/D - E 1. curs)Docència ordinària 1r Introducció a la dramatúrgia75,002,50 GAD

533004A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escriptura 3Docència ordinària 3r Pràctiques d'escriptura 375,002,50 GAD

553009A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escriptura 4Docència ordinària 4t Pràctiques d'escriptura 475,002,50 GAD

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD12,000,40 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,60

Assignatura

C033 Cap d'àrea d'escenificació departament DEC45,001,50 Càrrec

R- JL Reajustament per jornada lectiva3,000,10 Reajustament

97Pàg.Nolla Gual, Enric 00651

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

---------Z0246 Novas Rodriguez, Maria Jane DeptTitular

2,65Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 2,65Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 2,65

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 2,65

Assignatura

420003C2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Contemporani/Espanyol 1rDocència ordinària 2n Tècniques de dansa II34,501,15 GD

420011A1 Grup 1 de:  Taller de repertori IDocència ordinària 2n Taller de repertori I45,001,50 GD

---------Z0149 Núñez Pozo, Miguel DeptTitular

0,17Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,17

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

333160A2 Grup 2 de:  Taller 5 LuminotècniaSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 5 Luminotècnia6,000,17 TAE

TEO00972 Obiols Llandrich, Victor DeptTitular

3,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 3,50Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 8,75

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,00

Assignatura

521006A1 Grup 1 de:  Literatura i teoria dramàtica 2Docència ordinària 2n Literatura i teoria dramàtica 245,001,50 GAD

521006A2 Grup 2 de:  Literatura i teoria dramàtica 2Docència ordinària 2n Literatura i teoria dramàtica 245,001,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,50

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles15,000,50 Decret 14/2012

DEC00723 Olivé  Bellès, Núria DeptTitular

4,50Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 5,25Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 13,12

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 3,00

Assignatura

440005A1 Grup 1 de:  Video dansaDocència ordinària 4t Video dansa45,001,50 GD

440007A1 Grup 1 de:  Treball final de carrera CORDocència ordinària 4t Treball final de carrera COR45,001,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,50

Assignatura

543001A1 Grup 1 de:  Tecnologia i espectacleDocència ordinària 4t Tecnologia i espectacle45,001,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,75

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

98Pàg.Olivé  Bellès, Núria 00723

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

DEC08219 Olle Freixas, Joan DeptTitular

10,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 11,67Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 29,17

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 10,00

Assignatura

531016B1 Grup 1 de:  Dicció (Projecte 4 text)Docència ordinària 3r Projecte 4 text30,001,00 GAD

541015A3 Grup 3 de:  Pràctica de text 2Docència ordinària 4t Pràctica de text 2180,006,00 GAD

553004A1 Grup 1 de:  Direcció d'actors 3Docència ordinària 3r Direcció d'actors 345,001,50 GAD

553004A1 Grup 1 de:  Direcció d'actors 3Docència ordinària 3r Direcció d'actors 345,001,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,67

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles50,001,67 Decret 14/2012

---------08182 Omedes Saval, Erik DeptTitular

20,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 22,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 17,25

Assignatura

611002B1 Grup 1 de:  Improvisació 1 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa contemporània 1 CLA35,001,00 GPD

612006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 2 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Dansa contemporània 2 CON218,756,25 GPD

612006B1 Grup 1 de:  Improvisació 2 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Dansa contemporània 2 CON52,501,50 GPD

613007B1 Grup 1 de:  Pas a dos 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa contemporània 3 CON26,250,75 GPD

616005A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 6 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 6è Dansa contemporània 6 CON271,257,75 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 2,75

Assignatura

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.96,252,75 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles70,002,00 Decret 14/2012

VEU00484 Oriol Canals, Jordi DeptTitular

2,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 2,33Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,01

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,00

Assignatura

553024A1 Grup 1 de:  El text en escenes dramàtiques contemporàniesDocència ordinària 4t Optativa teatre text30,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,17

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,000,17 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,00

Assignatura

531016B2 Grup 2 de:  Dicció (Projecte 4 text)Docència ordinària 3r Projecte 4 text30,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,17

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,000,17 Decret 14/2012

99Pàg.Oriol Canals, Jordi 00484

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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DIE00974 Orra Munt , Roger DeptTitular

6,50Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 7,58Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 18,96

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 6,50

Assignatura

510003A6 Grup 6 de:  Pràctica comuna 1 (ESC)Equip docent: escenografia 1r Pràctica comuna 130,001,00 GAD

512016A1 Grup 1 de:  Tècniques de realització escènica 1Docència ordinària 1r Tècniques de realització escènica 145,001,50 GAD

532010A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'espai escènic 1Docència ordinària 3r Pràctiques d'espai escènic 130,001,00 GAD

532010A2 Grup 2 de:  Pràctiques d'espai escènic 1Docència ordinària 3r Pràctiques d'espai escènic 130,001,00 GAD

532010A3 Grup 3 de:  Pràctiques d'espai escènic 1Docència ordinària 3r Pràctiques d'espai escènic 130,001,00 GAD

542006A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'espai escènic 2Docència ordinària 4t Pràctiques d'espai escènic 230,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,08

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles32,501,08 Decret 14/2012

---------PG008 Padrós Tuneu, Núria DeptTitular

0,25Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,25Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,25

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,25

Assignatura

910021A1 Grup 1 de:  Bloc Psicologia del desenvolupament / Psicologia deDocència ordinària 1r Bloc Psicologia del desenvolupament / Psicologia de7,500,25 PAEP

INT00502 Palet Puig, Jordi DeptTitular

3,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 3,50Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 8,75

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,00

Assignatura

523003A1 Grup 1 de:  Sistemes d'interpretació 2: l'actor i el movimentDocència ordinària 2n Sistemes d'interpretació 2: l'actor i el moviment45,001,50 GAD

551005A1 Grup 1 de:  Tècniques d'Interpretació visual 1Docència ordinària 1r Tècniques d'Interpretació visual 145,001,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,50

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles15,000,50 Decret 14/2012

INT00357 Pàmpols Gimeno, Blanca DeptTitular

3,33Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 3,89Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 9,72

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,33

Assignatura

541001A1 Grup 1 de:  Interpretació 3Docència ordinària 4t Interpretació 350,001,67 GAD

541001A2 Grup 2 de:  Interpretació 3Docència ordinària 4t Interpretació 350,001,67 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,56

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles16,670,56 Decret 14/2012

100Pàg.Pàmpols Gimeno, Blanca 00357

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CLA00037 Panieri , Livio DeptTitular

18,02Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 20,02Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,04

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 18,25

Assignatura

614003C1 Grup 1 de:  Pas a dos 4 CLADocència ordinària 4t Repertori i pràctica escènica 4 CLA43,751,25 GPD

616008A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 6 ESPDocència ordinària 6è Dansa clàssica 6 ESP175,005,00 GPD

C002 Direcció EESA-CPD420,0012,00 Càrrec ED

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT -0,23

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva-7,00-0,23 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,01

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles70,192,01 Decret 14/2012

---------Z0256 Pascual Vilapua, José DeptTitular

0,50Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,50Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,50

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 0,50

Assignatura

541013B1 Grup 1 de:  Tècnica aplicada pràctica visual 2Docència ordinària 4t Pràctica visual 215,000,50 GAD

---------01051 Patiño Olivares, Raúl DeptTitular

6,63Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 7,29Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 11,59

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 6,63

Assignatura

611005A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 1 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa contemporània 1 CON65,631,88 GPD

611008A1 Grup 1 de:  Folklore 1 ESPSuport a la docència: Instrum. Guitarra 1r Folklore 1 ESP17,500,50 GPD

611013B1 Grup 1 de:  Castanyoles 1Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Música 1 ESP17,500,50 GPD

612005A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 2 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Dansa clàssica 2 CON105,003,00 GPD

613001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CLA - Reforç NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 CLA26,250,75 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,66

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,130,18 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles17,060,49 Decret 14/2012

---------Z0255 Pedragosa Torres, Carles DeptTitular

0,83Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,83Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,83

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 0,83

Assignatura

541015B2 Grup 2 de:  Tècnica aplicada pràctica text 2Docència ordinària 4t Pràctica de text 217,000,57 GAD

541015B2 Grup 2 de:  Tècnica aplicada pràctica text 2Docència ordinària 4t Pràctica de text 28,000,27 GAD

101Pàg.Pedragosa Torres, Carles Z0255

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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P0245 PENDENT  CONCURS CSD245, CSD DeptTitular

0,07Curs 17-18:

INTERINITAT RESOLUCIO CONCURS

Hores lectives setmana: 0,08Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,13

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsITDANSA 0,07

Assignatura

800003A1 Grup 1 de:  Tècnica clàssica (ITD)Docència ordinària 1r Tècnica clàssica3,000,07 IT DANSA

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,01

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles0,330,01 Decret 14/2012

P0304 PENDENT  sp CPD304, CPD DeptTitular

1,39Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 1,39Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,39

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 1,39

Assignatura

616025A1 Grup 1 de:  Taller EESA-CPD 1Docència ordinària 6è Taller EESA-CPD 148,501,39 GPD

DIEP0118 PENDENT CONCURS DIE118, ESAD DeptTitular

0,20Curs 17-18:

INTERINITAT RESOLUCIO CONCURS

Hores lectives setmana: 0,45Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,81

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 0,20

Assignatura

552008A1 Grup 1 de:  Escenografia i exposicionsDocència ordinària 4t Escenografia i exposicions0,000,00 GAD

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD6,000,20 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,25

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,540,25 Decret 14/2012

---------P0992 PENDENT CONVIDAT  IT992, ESAD DeptTitular

0,83Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,83Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,83

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 0,83

Assignatura

541015B4 Grup 4 de:  Tècnica aplicada pràctica text 2 PROVISIONALDocència ordinària 4t Pràctica de text 225,000,83 GAD

P0038 PENDENT convidat EST38, ESTAE DeptTitular

0,17Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,17

Professor ConvidatCONVIDAT

102Pàg.PENDENT convidat EST38, ESTAE P0038

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

332492C1 Grup 1 de:  Taller 8.2 So Mòdul CDocència ordinària 2n Taller 8.2 So6,000,17 TAE

P0039 PENDENT convidat EST39, ESTAE DeptTitular

0,06Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,06Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,06

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,06

Assignatura

333260A2 Grup 2 de:  Taller 5 MaquinàriaSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 5 Maquinària2,000,06 TAE

P0041 PENDENT convidat EST41, ESTAE DeptTitular

0,11Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,11Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,11

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,11

Assignatura

333462A1 Grup 1 de:  Taller 5 SoSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 5 So4,000,11 TAE

P0043 PENDENT convidat EST43, ESTAE DeptTitular

0,11Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,11Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,11

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,11

Assignatura

333462A2 Grup 2 de:  Taller 5 SoSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 5 So4,000,11 TAE

P0045 PENDENT convidat EST45, ESTAE DeptTitular

0,06Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,06Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,06

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,06

Assignatura

333481A1 Grup 1 de:  Taller 7 SoSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 7 So2,000,06 TAE

P0048 PENDENT convidat EST48, ESTAE DeptTitular

0,06Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,06Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,06

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,06

Assignatura

333160A2 Grup 2 de:  Taller 5 LuminotècniaSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 5 Luminotècnia2,000,06 TAE

103Pàg.PENDENT convidat EST48, ESTAE P0048

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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P0050 PENDENT convidat EST50, ESTAE DeptTitular

0,06Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,06Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,06

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,06

Assignatura

333181A1 Grup 1 de:  Taller 7 LuminotècniaSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 7 Luminotècnia2,000,06 TAE

P0053 PENDENT convidat EST53, ESTAE DeptTitular

0,06Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,06Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,06

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,06

Assignatura

333281A1 Grup 1 de:  Taller 7 MaquinàriaSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 7 Maquinària2,000,06 TAE

P0060 PENDENT convidat EST60, ESTAE DeptTitular

0,34Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,34Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,34

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,34

Assignatura

334080A1 Grup 1 de:  Taller 9 Maquinària Mòdul AEquip docent: TAE 4t Taller 9 Maquinària3,000,09 TAE

334080A2 Grup 2 de:  Taller 9 Maquinària Mòdul AEquip docent: TAE 4t Taller 9 Maquinària3,000,09 TAE

334080B1 Grup 1 de:  Taller 9 Maquinària Mòdul BEquip docent: TAE 4t Taller 9 Maquinària3,000,09 TAE

334080B2 Grup 2 de:  Taller 9 Maquinària Mòdul BEquip docent: TAE 4t Taller 9 Maquinària3,000,09 TAE

P0061 PENDENT convidat EST61, ESTAE DeptTitular

0,34Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,34Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,34

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,34

Assignatura

334070A1 Grup 1 de:  Taller 9 Luminotècnia Mòdul AEquip docent: TAE 4t Taller 9 Luminotècnia3,000,09 TAE

334070A2 Grup 2 de:  Taller 9 Luminotècnia Mòdul AEquip docent: TAE 4t Taller 9 Luminotècnia3,000,09 TAE

334070B1 Grup 1 de:  Taller 9 Luminotècnia Mòdul BEquip docent: TAE 4t Taller 9 Luminotècnia3,000,09 TAE

334070B2 Grup 2 de:  Taller 9 Luminotècnia Mòdul BEquip docent: TAE 4t Taller 9 Luminotècnia3,000,09 TAE

P0062 PENDENT convidat EST62, ESTAE DeptTitular

0,34Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,34Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,34

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,34

Assignatura

334090A1 Grup 1 de:  Taller 9 So Mòdul AEquip docent: TAE 4t Taller 9 So3,000,09 TAE

334090A2 Grup 2 de:  Taller 9 So Mòdul AEquip docent: TAE 4t Taller 9 So3,000,09 TAE

104Pàg.PENDENT convidat EST62, ESTAE P0062

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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334090B1 Grup 1 de:  Taller 9 So Mòdul BEquip docent: TAE 4t Taller 9 So3,000,09 TAE

334090B2 Grup 2 de:  Taller 9 So Mòdul BEquip docent: TAE 4t Taller 9 So3,000,09 TAE

P0719 PENDENT convidat EST719, ESTAE DeptTitular

0,17Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,17

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

332492B1 Grup 1 de:  Taller 8.2 So Mòdul BDocència ordinària 2n Taller 8.2 So6,000,17 TAE

P0083 PENDENT convidat EST83, ESTAE DeptTitular

0,17Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,17

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

333242B1 Grup 1 de:  Materials tèxtils Mòdul BDocència ordinària 3r Materials tèxtils6,000,17 TAE

---------P0301 PENDENT CPD301, CPD DeptTitular

0,36Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 0,40Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,69

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,36

Assignatura

613002B1 Grup 1 de:  Improvisació 3 CLADocència ordinària 3r Dansa contemporània 3 CLA12,500,36 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,04

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles1,390,04 Decret 14/2012

P0311 PENDENT CPD311, CPD DeptTitular

0,50Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,56Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,97

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,50

Assignatura

615013C2 Grup 2 de:  Complements de flamenc NOISDocència ordinària 5è Flamenc 517,500,50 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,06

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles1,940,06 Decret 14/2012

P0312 PENDENT CPD312, CPD DeptTitular

0,50Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,56Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,97

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

105Pàg.PENDENT CPD312, CPD P0312

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,50

Assignatura

615019B1 Grup 1 de:  Somàtiques 5 CON IIIDocència ordinària 5è Salut i cos 5 CON17,500,50 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,06

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles1,940,06 Decret 14/2012

P0252 PENDENT CSD252 , CSD DeptTitular

0,07Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,07Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,17

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,07

Assignatura

420003C2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Contemporani/Espanyol 1rDocència ordinària 2n Tècniques de dansa II2,000,07 GD

---------P0401 PENDENT ESO401, ESO DeptTitular

2,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 2,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 3,50

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-ESO 2,00

Assignatura

602003C1 Grup 1 de:  Ampliació llengua estrangera (Anglès / Alemany) (2.Docència ordinària 2n Llengua estrangera35,001,00 ESO

603003C1 Grup 1 de:  Ampliació Llengua estrangera (Anglès / Alemany)Docència ordinària 3r Llengua estrangera35,001,00 ESO

P0011 PENDENT EST11, ESTAE DeptTitular

0,00Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 0,19Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,33

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,19

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,670,19 Decret 14/2012

P0012 PENDENT EST12, ESTAE DeptTitular

0,31Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 0,31Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,55

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,31

Assignatura

333160A1 Grup 1 de:  Taller 5 LuminotècniaDocència ordinària 3r Taller 5 Luminotècnia11,000,31 TAE

P0014 PENDENT EST14, ESTAE DeptTitular

0,43Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 0,57Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,00

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

106Pàg.PENDENT EST14, ESTAE P0014

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,43

Assignatura

334070A2 Grup 2 de:  Taller 9 Luminotècnia Mòdul ADocència ordinària 4t Taller 9 Luminotècnia15,000,43 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,14

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,000,14 Decret 14/2012

P0016 PENDENT EST16, ESTAE DeptTitular

1,71Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 1,90Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 3,33

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,71

Assignatura

332280A1 Grup 1 de:  Taller 3 MaquinàriaDocència ordinària 2n Taller 3 Maquinària60,001,71 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,19

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,670,19 Decret 14/2012

P0017 PENDENT EST17, ESTAE DeptTitular

0,17Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,19Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,33

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

332292B1 Grup 1 de:  Taller 8.2 Maquinària Mòdul BDocència ordinària 2n Taller 8.2 Maquinària6,000,17 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,02

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles0,670,02 Decret 14/2012

P0018 PENDENT EST18, ESTAE DeptTitular

0,17Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,19Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,33

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

332292C1 Grup 1 de:  Taller 8.2 Maquinària Mòdul CDocència ordinària 2n Taller 8.2 Maquinària6,000,17 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,02

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles0,670,02 Decret 14/2012

P0021 PENDENT EST21, ESTAE DeptTitular

0,17Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 0,19Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,33

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

333292E1 Grup 1 de:  Taller 8.3 Maquinària Mòdul EDocència ordinària 3r Taller 8.3 Maquinària6,000,17 TAE

107Pàg.PENDENT EST21, ESTAE P0021

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,02

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles0,670,02 Decret 14/2012

P0023 PENDENT EST23, ESTAE DeptTitular

1,00Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 1,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,00

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,00

Assignatura

335112A1 Grup 1 de:  Projectors mòbils (ODA)Docència ordinària Projectors mòbils35,001,00 TAE FC

P0034 PENDENT EST34, ESTAE DeptTitular

1,03Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 1,03Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,81

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,03

Assignatura

332180A1 Grup 1 de:  Taller 3 luminotècniaDocència ordinària 2n Taller 3 luminotècnia30,001,03 TAE

P0037 PENDENT EST37, ESTAE DeptTitular

0,00Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 0,19Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,33

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,19

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,670,19 Decret 14/2012

P0049 PENDENT EST49, ESTAE DeptTitular

0,43Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,48Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,86

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,43

Assignatura

333260A2 Grup 2 de:  Taller 5 MaquinàriaDocència ordinària 3r Taller 5 Maquinària15,000,43 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,05

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles1,710,05 Decret 14/2012

P0052 PENDENT EST52, ESTAE DeptTitular

0,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,15Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,26

Professional EspecialitzatPE

108Pàg.PENDENT EST52, ESTAE P0052

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,15

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,140,15 Decret 14/2012

P0063 PENDENT EST63, ESTAE DeptTitular

0,86Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,96Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,71

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT-Tecnica 0,86

Assignatura

337001A1 Grup 1 de:  UF1: L'EmpresaDocència ordinària 1r IT- Tècnica30,000,86 IT-TÈCNICA

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,10

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles3,430,10 Decret 14/2012

P0064 PENDENT EST64, ESTAE DeptTitular

1,14Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 1,22Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 2,20

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT-Tecnica 1,14

Assignatura

337001B1 Grup 1 de:  UF2: Oficina tècnicaDocència ordinària 1r IT- Tècnica40,001,14 IT-TÈCNICA

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,08

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles2,860,08 Decret 14/2012

P0704 PENDENT EST704, ESTAE DeptTitular

1,29Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 1,43Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 2,57

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,29

Assignatura

334080A2 Grup 2 de:  Taller 9 Maquinària Mòdul ADocència ordinària 4t Taller 9 Maquinària15,000,43 TAE

334080B2 Grup 2 de:  Taller 9 Maquinària Mòdul BDocència ordinària 4t Taller 9 Maquinària30,000,86 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,15

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,140,15 Decret 14/2012

P0709 PENDENT EST709, ESTAE DeptTitular

1,29Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 1,43Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 2,57

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,29

Assignatura

CRN-ESTAE Centre de referència  ESTAE- Gencat + Ministeri Ed45,001,29 CRN

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,15

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,140,15 Decret 14/2012

109Pàg.PENDENT EST709, ESTAE P0709

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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P0711 PENDENT EST711, ESTAE DeptTitular

9,94Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 11,08Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 19,89

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 9,94

Assignatura

CRN-ESTAE Centre de referència  ESTAE- Gencat + Ministeri Ed150,004,29 CRN

CRN-ESTAE Centre de referència  ESTAE- Gencat + Ministeri Ed198,005,66 CRN

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,14

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles39,781,14 Decret 14/2012

P0713 PENDENT EST713, ESTAE DeptTitular

0,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,15Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,26

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,15

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,140,15 Decret 14/2012

P0715 PENDENT EST715, ESTAE DeptTitular

0,86Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,96Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,71

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,86

Assignatura

331170C1 Grup 1 de:  Taller 1 SoDocència ordinària 1r Taller 130,000,86 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,10

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles3,430,10 Decret 14/2012

P0722 PENDENT EST722, ESTAE DeptTitular

1,71Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 1,90Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 3,33

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,71

Assignatura

332180A2 Grup 2 de:  Taller 3 luminotècniaDocència ordinària 2n Taller 3 luminotècnia60,001,71 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,19

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,670,19 Decret 14/2012

P0726 PENDENT EST726, ESTAE DeptTitular

0,37Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 0,41Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,72

110Pàg.PENDENT EST726, ESTAE P0726

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,37

Assignatura

332192C1 Grup 1 de:  Taller 8.2 luminotecnia Mòdul CDocència ordinària 2n Taller 8.2 luminotecnia6,000,17 TAE

332192D1 Grup 1 de:  Taller 8.2 luminotecnia Mòdul DDocència ordinària 2n Taller 8.2 luminotecnia7,000,20 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,04

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles1,440,04 Decret 14/2012

P0075 PENDENT EST75, ESTAE DeptTitular

2,91Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 2,91Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,10

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 2,91

Assignatura

332121A1 Grup 1 de:  Projectors IDocència ordinària 2n Projectors I30,000,86 TAE

C053 Coordinació especialitat llums ESTAE72,002,06 Càrrec ED

P0078 PENDENT EST78, ESTAE DeptTitular

1,29Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 1,43Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 2,57

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,29

Assignatura

332270A1 Grup 1 de:  Taller 2 MaquinàriaDocència ordinària 2n Taller 2 Maquinària45,001,29 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,15

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,140,15 Decret 14/2012

P0079 PENDENT EST79, ESTAE DeptTitular

1,71Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 1,91Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 3,43

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,71

Assignatura

332280A2 Grup 2 de:  Taller 3 MaquinàriaDocència ordinària 2n Taller 3 Maquinària60,001,71 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,20

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,860,20 Decret 14/2012

P0080 PENDENT EST80, ESTAE DeptTitular

0,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,15Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,26

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,15

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,140,15 Decret 14/2012

111Pàg.PENDENT EST80, ESTAE P0080

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació



PLA ORDENACIÓ ACADÈMICA DE L'INSTITUT DEL TEATRE  CURS 2017-2018

Relació d'assignatures i càrrega lectiva
27/02/2018 112Pàg.07:54:10

P0084 PENDENT EST84, ESTAE DeptTitular

1,29Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 1,48Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 2,66

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,29

Assignatura

333250A1 Grup 1 de:  Taller 4 MaquinàriaDocència ordinària 3r Taller 4 Maquinària45,001,29 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,20

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,860,20 Decret 14/2012

P0086 PENDENT EST86, ESTAE DeptTitular

0,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,20Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,35

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,20

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,860,20 Decret 14/2012

P0094 PENDENT EST94, ESTAE DeptTitular

5,71Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 6,37Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 11,43

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 5,71

Assignatura

335999A1 Grup 1 de:  Hores FC (Projectes autofinançats)Docència ordinària Hores FC (Projectes autofinançats)200,005,71 TAE FC

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,65

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles22,860,65 Decret 14/2012

---------P0991 PENDENT GENERIC  IT991, IT DeptTitular

6,00Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 6,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 6,00

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 6,00

Assignatura

541015A4 Grup 4 de:  Pràctica de text 2 PROVISIONALDocència ordinària 4t Pràctica de text 2180,006,00 GAD

I0015 PENDENT INS15, INSTRUMENTISTA DeptTitular

0,38Curs 17-18:

PENDENT DETERMINAR

Hores lectives setmana: 0,41Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,66

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,38

Assignatura

GPD05615014E1 Grup 1 de:  Taller repertori 5 ESP VISuport a la docència: Instrum. Altres 5è Repertori i pràctica escènica 5 ESP4,380,13 GPD

112Pàg.PENDENT INS15, INSTRUMENTISTA I0015

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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GPD05615014E1 Grup 1 de:  Taller repertori 5 ESP VISuport a la docència: Instrum. Altres 5è Repertori i pràctica escènica 5 ESP4,380,13 GPD

GPD05615014E1 Grup 1 de:  Taller repertori 5 ESP VISuport a la docència: Instrum. Cante 5è Repertori i pràctica escènica 5 ESP4,380,13 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,04

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles1,310,04 Decret 14/2012

I0018 PENDENT INS18, INSTRUMENTISTA DeptTitular

0,50Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 0,65Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,03

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,50

Assignatura

616012D1 Grup 1 de:  Flamenc específic 6Suport a la docència: Instrum. Guitarra 6è Flamenc 617,500,50 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,15

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,250,15 Decret 14/2012

---------PIT01 PENDENT IT01, IT DeptTitular

1,00Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 1,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,00

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,00

Assignatura

EN023 Programació Quadrienal de Praga PQ1930,001,00 Encàrrec

---------PIT02 PENDENT IT02, IT DeptTitular

0,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 0,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 0,00

Assignatura

C025 Cap d'àrea de coreografia departament DEC0,000,00 Càrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles0,000,00 Decret 14/2012

---------PIT09 PENDENT IT09, IT DeptTitular

0,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 0,00

Assignatura

EN050 Projecte Terrassa0,000,00 Encàrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles0,000,00 Decret 14/2012

113Pàg.PENDENT IT09, IT PIT09

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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---------PIT10 PENDENT IT10, IT DeptTitular

0,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 0,00

Assignatura

EN058 Tutoria Escenografia IT Teatre0,000,00 Encàrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles0,000,00 Decret 14/2012

---------PIT15 PENDENT IT15, IT DeptTitular

1,50Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 1,75Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 4,37

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,50

Assignatura

C001 Càrrec sindical45,001,50 Càrrec Sindical

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,25

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

---------P0460 PENDENT ITD460, ITDANSA DeptTitular

0,59Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 0,59Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,03

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsITDANSA 0,59

Assignatura

800001A1 Grup 1 de:  RepertoriEquip docent: ITD Coreo 1r Repertori26,000,59 IT DANSA

---------Z0273 Perez Caro, Bernat DeptTitular

0,17Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,17

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

333462A2 Grup 2 de:  Taller 5 SoSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 5 So6,000,17 TAE

DEC00963 Pérez Gali, Aimar DeptTitular

5,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 5,83Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 14,58

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 5,00

Assignatura

420023A1 Grup 1 de:  Composició II (COR)Docència ordinària 2n Composició II (COR)90,003,00 GD

114Pàg.Pérez Gali, Aimar 00963

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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420026A1 Grup 1 de:  Taller de creació coreogràfica i d'interpretacióDocència ordinària 2n Taller de creació coreogràfica i d'interpretació60,002,00 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,83

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles15,000,50 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles10,000,33 Decret 14/2012

---------Z0183 Perez Garcia, Ana DeptTitular

1,00Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 1,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,00

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,00

Assignatura

553026A3 Grup 3 de:  Teatre dansa (Optativa teatre físic)Docència ordinària 4t Optativa teatre físic30,001,00 GAD

PED; POSTGRAUS00265 Perez Testor, Susana DeptTitular

7,50Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 8,81Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 22,85

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,67

Assignatura

910022A1 Grup 1 de:  Bloc Psicopedagogia del moviment aplicada a l'aulaDocència ordinària 1r Bloc Psicopedagogia del moviment aplicada a l'aula20,000,67 PAEP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,17

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,000,17 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 5,33

Assignatura

420018A1 Grup 1 de:  Psicopedagogia de la dansaDocència ordinària 3r Psicopedagogia de la dansa45,001,50 GD

420024A1 Grup 1 de:  Psicologia del desenvolupamentDocència ordinària 2n Psicologia del desenvolupament45,001,50 GD

GD006450013A1 Grup 1 de:  Dansa aplicadaDocència ordinària 3r Dansa aplicada22,500,75 GD

GD006452011A1 Grup 1 de:  Mirades sobre la dansaDocència ordinària 3r Mirades sobre la dansa22,500,75 GD

TFC11 Tutor de treball de final de carrera CSD25,000,83 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,50

Assignatura

C030 Cap d'àrea de psicopedagogia de la dansa departament PED45,001,50 Càrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,14

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles34,171,14 Decret 14/2012

MOV; CLA00309 Perez-Cabrero Berengueras, Alicia DeptTitular

10,75Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 12,11Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 23,82

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 7,75

Assignatura

613001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CLA - Reforç NOIESDocència ordinària 3r Dansa clàssica 3 CLA52,501,50 GPD

613001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CLA - Reforç NOIESDocència ordinària 3r Dansa clàssica 3 CLA-52,50-1,50 GPD

613001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CLA - Reforç NOIESDocència ordinària 3r Dansa clàssica 3 CLA52,501,50 GPD

613001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CLA - Reforç NOIESDocència ordinària 3r Dansa clàssica 3 CLA-52,50-1,50 GPD

613001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CLA - Reforç NOIESDocència ordinària 3r Dansa clàssica 3 CLA52,501,50 GPD

616003C1 Grup 1 de:  Taller creació 6 CLA repetidor 1Docència ordinària 6è Repertori i pràctica escènica 6 CLA8,750,25 GPD

115Pàg.Perez-Cabrero Berengueras, Alicia 00309

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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616003C1 Grup 1 de:  Taller creació 6 CLA repetidor 1Docència ordinària 6è Repertori i pràctica escènica 6 CLA-8,75-0,25 GPD

616003C1 Grup 1 de:  Taller creació 6 CLA repetidor 1Docència ordinària 6è Repertori i pràctica escènica 6 CLA8,750,25 GPD

616004A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 6 CONDocència ordinària 6è Dansa clàssica 6 CON157,504,50 GPD

616004A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 6 CONDocència ordinària 6è Dansa clàssica 6 CON-157,50-4,50 GPD

616004A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 6 CONDocència ordinària 6è Dansa clàssica 6 CON157,504,50 GPD

616004A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 6 CONDocència ordinària 6è Dansa clàssica 6 CON-157,50-4,50 GPD

616004A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 6 CONDocència ordinària 6è Dansa clàssica 6 CON157,504,50 GPD

T017 Tutoria de sisè de CON70,002,00 Tutoria

T017 Tutoria de sisè de CON-70,00-2,00 Tutoria

T017 Tutoria de sisè de CON52,501,50 Tutoria

T017 Tutoria de sisè de CON-52,50-1,50 Tutoria

T017 Tutoria de sisè de CON52,501,50 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,86

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles31,110,89 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-31,11-0,89 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles30,140,86 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-31,11-0,89 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles31,110,89 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 3,00

Assignatura

420003A2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Clàssic  1r semestreDocència ordinària 2n Tècniques de dansa II45,001,50 GD

420003A2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Clàssic  1r semestreDocència ordinària 2n Tècniques de dansa II-45,00-1,50 GD

420003A2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Clàssic  1r semestreDocència ordinària 2n Tècniques de dansa II45,001,50 GD

420003A2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Clàssic  1r semestreDocència ordinària 2n Tècniques de dansa II-45,00-1,50 GD

420003A2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Clàssic  1r semestreDocència ordinària 2n Tècniques de dansa II45,001,50 GD

420003B2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Clàssic  2n semestreDocència ordinària 2n Tècniques de dansa II45,001,50 GD

430003A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa III - ClàssicDocència ordinària 3r Tècniques de dansa III15,000,50 GD

430003A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa III - ClàssicDocència ordinària 3r Tècniques de dansa III-15,00-0,50 GD

430003A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa III - ClàssicDocència ordinària 3r Tècniques de dansa III15,000,50 GD

430003A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa III - ClàssicDocència ordinària 3r Tècniques de dansa III-15,00-0,50 GD

451013A1 Grup 1 de:  Tècnica opcional de dansa A - ClàssicDocència ordinària 3r Tècnica opcional de dansa A30,001,00 GD

451013A1 Grup 1 de:  Tècnica opcional de dansa A - ClàssicDocència ordinària 3r Tècnica opcional de dansa A-30,00-1,00 GD

451013A1 Grup 1 de:  Tècnica opcional de dansa A - ClàssicDocència ordinària 3r Tècnica opcional de dansa A30,001,00 GD

451013A1 Grup 1 de:  Tècnica opcional de dansa A - ClàssicDocència ordinària 3r Tècnica opcional de dansa A-30,00-1,00 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,50

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles15,000,50 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-15,00-0,50 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles15,000,50 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-15,00-0,50 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles15,000,50 Decret 14/2012

E-IE00244 Piera Chavarria, Oriol DeptTitular

1,37Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 1,52Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 2,67

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,37

Assignatura

331170B1 Grup 1 de:  Taller 1 MaquinàriaDocència ordinària 1r Taller 16,000,17 TAE

331170B2 Grup 2 de:  Taller 1 MaquinàriaDocència ordinària 1r Taller 16,000,17 TAE

333231A1 Grup 1 de:  Maquinària escènica: joc escenotècnicDocència ordinària 3r Maquinària escènica: joc escenotècnic30,000,86 TAE

333292D1 Grup 1 de:  Taller 8.3 Maquinària Mòdul DDocència ordinària 3r Taller 8.3 Maquinària6,000,17 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,15

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,330,15 Decret 14/2012

116Pàg.Piera Chavarria, Oriol 00244

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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MUS00936 Pieres Masclans, Josep DeptTitular

11,75Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 13,71Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,27

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 11,75

Assignatura

521001A1 Grup 1 de:  Pràctica actoral 2 - InterpretacióEquip docent: cant 2n Pràctica actoral 215,000,50 GAD

521001A2 Grup 2 de:  Pràctica actoral 2 - InterpretacióEquip docent: cant 2n Pràctica actoral 215,000,50 GAD

521001A3 Grup 3 de:  Pràctica actoral 2 - InterpretacióEquip docent: cant 2n Pràctica actoral 215,000,50 GAD

521001A4 Grup 4 de:  Pràctica actoral 2 - InterpretacióEquip docent: cant 2n Pràctica actoral 215,000,50 GAD

521014B1 Grup 1 de:  Cant 2 per text (Repertori musical 1 per text)Docència ordinària 2n Repertori musical 1 per text45,001,50 GAD

521014B2 Grup 2 de:  Cant 2 per text (Repertori musical 1 per text)Docència ordinària 2n Repertori musical 1 per text45,001,50 GAD

531020A1 Grup 1 de:  Música i cant 2 (Cant individual)Docència Individual-instrumental 3r Música i cant 2 (Cant individual)67,502,25 GAD

551001A1 Grup 1 de:  Cant 1Docència ordinària 1r Cant 145,001,50 GAD

551001A2 Grup 2 de:  Cant 1Docència ordinària 1r Cant 145,001,50 GAD

551001A3 Grup 3 de:  Cant 1Docència ordinària 1r Cant 145,001,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,96

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles58,751,96 Decret 14/2012

PED00039 Plana Eguia, Nuria DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 3,50

Assignatura

440010A1 Grup 1 de:  Didàctica específica de la dansa II (cla/con/esp)Docència ordinària 4t Didàctica específica de la dansa II (cla/con/esp)90,003,00 GD

TFC11 Tutor de treball de final de carrera CSD15,000,50 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 8,50

Assignatura

C018 Coordinació Acadèmica270,009,00 Càrrec

R- JL Reajustament per jornada lectiva-15,00-0,50 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,00

Assignatura

C105 Direcció PAEP Itinerari  Moviment i Educació0,000,00 Master-Postgrau. Càrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

---------16754 Plana Honorato, Rafael DeptTitular

19,89Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 21,81Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,70

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 5,00

Assignatura

420003C1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa II - Contemporani/Espanyol 1rSuport a la docència: Instrum. Percussió 2n Tècniques de dansa II15,000,50 GD

420003D1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa II - Contemporani/Espanyol 2nSuport a la docència: Instrum. Percussió 2n Tècniques de dansa II15,000,50 GD

430015A3 Grup 3 de:  Didàctica específica I (cla-con-esp) (ESP)Suport a la docència: Instrum. Piano 3r Didàctica específica de la dansa I (cla-con-esp)30,001,00 GD

430023A1 Grup 1 de:  Didàctica del moviment a través de la música ISuport a la docència: Instrum. Piano 3r Didàctica del moviment a través de la música I45,001,50 GD

440010A1 Grup 1 de:  Didàctica específica de la dansa II (cla/con/esp)Suport a la docència: Instrum. Piano 4t Didàctica específica de la dansa II (cla/con/esp)45,001,50 GD

117Pàg.Plana Honorato, Rafael 16754

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 2,25

Assignatura

616012A1 Grup 1 de:  Flamenc 6Suport a la docència: Instrum. Percussió 6è Flamenc 652,501,50 GPD

GPD05616013A1 Grup 1 de:  Taller repertori 6 ESP VISuport a la docència: Instrum. Cante 6è Repertori i pràctica escènica 6 ESP8,750,25 GPD

GPD05616013A1 Grup 1 de:  Taller repertori 6 ESP VISuport a la docència: Instrum. Altres 6è Repertori i pràctica escènica 6 ESP8,750,25 GPD

GPD05616013A1 Grup 1 de:  Taller repertori 6 ESP VISuport a la docència: Instrum. Altres 6è Repertori i pràctica escènica 6 ESP8,750,25 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 12,64

Assignatura

C061 Coordinació d'instrumentistes280,008,00 Càrrec

EG002 Suport a Coordinació Acadèmica. Assistència a Suport docència87,502,50 Encàrrec de gestio

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.75,002,14 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,92

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles67,131,92 Decret 14/2012

E-IE14679 Planas Vandrell, Jordi DeptTitular

18,03Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 20,03Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,06

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 17,89

Assignatura

331041A1 Grup 1 de:  Introducciò a la luminotècnia (1. curs)Docència ordinària 1r Introducció a la luminotècnia30,000,86 TAE

331071A1 Grup 1 de:  Prevenció de riscos laborals IDocència ordinària 1r Prevenció de riscos laborals I30,000,86 TAE

332070A1 Grup 1 de:  Prevenció de riscos laborals IIDocència ordinària 2n Prevenció de riscos laborals II15,000,43 TAE

332110A1 Grup 1 de:  Nocions bàsiques del disseny d'il.luminacióDocència ordinària 2n Nocions bàsiques del disseny d'il.luminació30,000,86 TAE

335020A1 Grup 1 de:  PRL on lineDocència ordinària PRL on line8,000,23 TAE FC

336001A1 Grup 1 de:  Taller CPD / ESTAEDocència ordinària Taller CPD / ESTAE8,000,23

C019 Direcció ESTAE490,0014,00 Càrrec ED

C074 Coordinació cursos F.C. (Comunes i D.T.)  ESTAE15,000,43 Càrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT-Tecnica 0,14

Assignatura

337001B1 Grup 1 de:  UF2: Oficina tècnicaDocència ordinària 1r IT- Tècnica5,000,14 IT-TÈCNICA

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles70,102,00 Decret 14/2012

DIE; E-CE00685 Polls Salvador, Alejandro DeptTitular

5,76Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 6,38Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 11,33

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,70

Assignatura

552025A1 Grup 1 de:  Escenografia i espai sonorDocència ordinària 3r Escenografia i espai sonor45,001,50 GAD

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD6,000,20 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,71

Assignatura

333451A2 Grup 2 de:  Taller 4 SoDocència ordinària 3r Taller 4 So60,001,71 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,36

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,830,17 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles6,860,20 Decret 14/2012

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

118Pàg.Polls Salvador, Alejandro 00685

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació



PLA ORDENACIÓ ACADÈMICA DE L'INSTITUT DEL TEATRE  CURS 2017-2018

Relació d'assignatures i càrrega lectiva
27/02/2018 119Pàg.07:54:10

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 2,34

Assignatura

332350A1 Grup 1 de:  Nocions bàsiques del disseny de soDocència ordinària 2n Nocions bàsiques del disseny de so15,000,43 TAE

332481A1 Grup 1 de:  Taller 3 SoDocència ordinària 2n Taller 3 So60,001,71 TAE

332492D1 Grup 1 de:  Taller 8.2 So Mòdul DDocència ordinària 2n Taller 8.2 So7,000,20 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,26

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles9,110,26 Decret 14/2012

---------00448 Portella Fontbernat, Andrea DeptTitular

3,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 3,29Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,00

IntèrpretINT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,00

Assignatura

553004A1 Grup 1 de:  Direcció d'actors 3Suport a la docència: Actor /  Actriu 3r Direcció d'actors 390,003,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,29

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles8,580,29 Decret 14/2012

---------Z0244 Pozo Gómez, Francisco Gabriel DeptTitular

0,43Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,43Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,43

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,43

Assignatura

GPD05614014C1 Grup 1 de:  Taller repertori 4 ESP VIDocència ordinària 4t Repertori i pràctica escènica 4 ESP4,380,13 GPD

GPD07614014D1 Grup 1 de:  Taller repertori 4 ESP VIIDocència ordinària 4t Repertori i pràctica escènica 4 ESP2,000,06 GPD

GPD05616013A1 Grup 1 de:  Taller repertori 6 ESP VIDocència ordinària 6è Repertori i pràctica escènica 6 ESP8,750,25 GPD

E-IE00813 Prat Bachs, Pere DeptTitular

0,43Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,48Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,86

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,43

Assignatura

332370A1 Grup 1 de:  Sistemes de comunicacióDocència ordinària 2n Sistemes de comunicació15,000,43 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,05

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles1,710,05 Decret 14/2012

DEC00001 Prat Bruxola, Montserrat DeptTitular

9,25Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 10,90Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 28,92

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsMUET 1,33

Assignatura

900015A1 Grup 1 de:  Pràctiques externes (MUET)Docència ordinària 1r Pràctiques externes40,001,33 MUET

119Pàg.Prat Bruxola, Montserrat 00001

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,33

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles10,000,33 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 4,00

Assignatura

530001A2 Grup 2 de:  Producció i gestió  (INT)Docència ordinària 3r Producció i gestió60,002,00 GAD

530001A3 Grup 3 de:  Producció i gestió  (D/D, ESC)Docència ordinària 3r Producció i gestió60,002,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 3,92

Assignatura

EN056 Gestió i dinamització de projectes IT90,003,00 Encàrrec

EN056 Gestió i dinamització de projectes IT27,500,92 Encàrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,32

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles35,001,17 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles4,580,15 Decret 14/2012

DEC01022 Prat i Coll, Jordi DeptTitular

6,67Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 7,78Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 19,44

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 6,67

Assignatura

513005A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escenificació 1Docència ordinària 1r Pràctiques d'escenificació 130,001,00 GAD

513005A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escenificació 1Docència ordinària 1r Pràctiques d'escenificació 130,001,00 GAD

531017A1 Grup 1 de:  Interpretació (Projecte 2 musical)Docència ordinària 3r Projecte 2 musical80,002,67 GAD

553008A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escenificació 4Docència ordinària 4t Pràctiques d'escenificació 460,002,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,11

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,000,17 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles15,000,50 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles13,330,44 Decret 14/2012

MOV, SALUT08311 Puertolas Gutierrez, Carlos DeptTitular

13,67Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 15,81Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,93

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 5,50

Assignatura

GPD01614004A1 Grup 1 de:  Anatomia CLADocència ordinària 4t Salut i cos 4 CLA21,880,63 GPD

614009A1 Grup 1 de:  Anatomia CONDocència ordinària 4t Salut i cos 4 CON43,751,25 GPD

GPD01614015A1 Grup 1 de:  Anatomía ESPDocència ordinària 4t Salut i cos 4 ESP21,880,63 GPD

C042 Cap de Departament de salut EESA-CPD105,003,00 Càrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,61

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles21,390,61 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 3,00

Assignatura

410004A1 Grup 1 de:  Anatomia descriptiva (CSD)Docència ordinària 1r Anatomia descriptiva45,001,50 GD

420004A1 Grup 1 de:  Dansa i salutDocència ordinària 2n Dansa i salut45,001,50 GD

120Pàg.Puertolas Gutierrez, Carlos 08311

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 5,17

Assignatura

C039 Cap d'àrea de salut departament MOV0,000,00 Càrrec

EN005 Consulta mèdica  IT210,006,00 Encàrrec

R- JL Reajustament per jornada lectiva-25,00-0,83 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,53

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles45,831,53 Decret 14/2012

---------01018 Puig Casas, Arnau DeptTitular

3,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 3,29Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,00

IntèrpretINT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,00

Assignatura

523004A2 Grup 2 de:  Direcció d'actors 2Suport a la docència: Actor /  Actriu 2n Direcció d'actors 290,003,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,29

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles8,580,29 Decret 14/2012

---------00921 Puig Garcia, Oriol DeptTitular

18,17Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 20,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,17

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

333191E1 Grup 1 de:  Taller 8.3 Luminotècnia Mòdul EDocència ordinària 3r Taller 8.3 Luminotècnia6,000,17 TAE

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 18,00

Assignatura

332180A1 Grup 1 de:  Taller 3 luminotècniaDocència ordinària 2n Taller 3 luminotècnia30,001,03 TAE

332192A1 Grup 1 de:  Taller 8.2 luminotecnia Mòdul ADocència ordinària 2n Taller 8.2 luminotecnia6,000,21 TAE

332192B1 Grup 1 de:  Taller 8.2 luminotecnia Mòdul BDocència ordinària 2n Taller 8.2 luminotecnia6,000,21 TAE

333150A1 Grup 1 de:  Taller 4 LuminotècniaDocència ordinària 3r Taller 4 Luminotècnia60,002,07 TAE

334070B2 Grup 2 de:  Taller 9 Luminotècnia Mòdul BDocència ordinària 4t Taller 9 Luminotècnia30,001,03 TAE

C053 Coordinació especialitat llums ESTAE348,0012,00 Càrrec ED

CRN-ESTAE Centre de referència  ESTAE- Gencat + Ministeri Ed42,001,45 CRN

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles57,992,00 Decret 14/2012

DIE00877 Puigdefabregas Sagrista, Bibiana DeptTitular

12,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

420014A1 Grup 1 de:  Espai escènic IDocència ordinària 2n Espai escènic I45,001,50 GD

420014A1 Grup 1 de:  Espai escènic IDocència ordinària 2n Espai escènic I-45,00-1,50 GD

420014A1 Grup 1 de:  Espai escènic IDocència ordinària 2n Espai escènic I45,001,50 GD

121Pàg.Puigdefabregas Sagrista, Bibiana 00877

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 9,20

Assignatura

512008A1 Grup 1 de:  Projecte escenogràfic 1Equip docent: disseny espai 1r Projecte escenogràfic 160,002,00 GAD

512008A1 Grup 1 de:  Projecte escenogràfic 1Equip docent: disseny espai 1r Projecte escenogràfic 1-60,00-2,00 GAD

512008A1 Grup 1 de:  Projecte escenogràfic 1Equip docent: disseny espai 1r Projecte escenogràfic 160,002,00 GAD

512009A1 Grup 1 de:  MaquetismeDocència ordinària 1r Maquetisme45,001,50 GAD

512009A1 Grup 1 de:  MaquetismeDocència ordinària 1r Maquetisme-45,00-1,50 GAD

523007A1 Grup 1 de:  Espai escènic (ESAD)Equip docent: reforç 2n Espai escènic45,001,50 GAD

542005A2 Grup 2 de:  Projecte escenogràfic 4Docència ordinària 4t Projecte escenogràfic 4120,004,00 GAD

542005A2 Grup 2 de:  Projecte escenogràfic 4Docència ordinària 4t Projecte escenogràfic 4-120,00-4,00 GAD

542005A2 Grup 2 de:  Projecte escenogràfic 4Docència ordinària 4t Projecte escenogràfic 4120,004,00 GAD

EA045 Suport al càrrec de Cap d'Especialitat ESC ESAD45,001,50 Encàrrec acadèmic

EA045 Suport al càrrec de Cap d'Especialitat ESC ESAD-45,00-1,50 Encàrrec acadèmic

EA045 Suport al càrrec de Cap d'Especialitat ESC ESAD45,001,50 Encàrrec acadèmic

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD6,000,20 Tutoria

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD-6,00-0,20 Tutoria

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD6,000,20 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,30

Assignatura

EN010 Comissariat Quadrienal Praga PQ1930,001,00 Encàrrec

EN010 Comissariat Quadrienal Praga PQ19-30,00-1,00 Encàrrec

EN010 Comissariat Quadrienal Praga PQ1930,001,00 Encàrrec

R- JL Reajustament per jornada lectiva9,000,30 Reajustament

R- JL Reajustament per jornada lectiva-9,00-0,30 Reajustament

R- JL Reajustament per jornada lectiva9,000,30 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-60,00-2,00 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

---------Z0270 Pujol Fernández, Oriol DeptTitular

0,17Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,17

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

333260A2 Grup 2 de:  Taller 5 MaquinàriaSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 5 Maquinària6,000,17 TAE

PED06729 Pujol Navalón, Maria DeptTitular

12,00Curs 17-18:

FUNCIONARI NOU INGRÉS

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 3,00

Assignatura

430014A1 Grup 1 de:  Pedagogies del segle XXDocència ordinària 3r Pedagogies del segle XX45,001,50 GD

430019A1 Grup 1 de:  Organització, gestió i elaboració de projectesDocència ordinària 3r Organització, gestió i elaboració de projectes pedagògics45,001,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 9,00

Assignatura

C012 Secretaria Acadèmica General270,009,00 Càrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

122Pàg.Pujol Navalón, Maria 06729

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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ESP00851 Purcalla Gimeno, Kira DeptTitular

10,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 11,11Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 19,44

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 10,00

Assignatura

612010A1 Grup 1 de:  Escola bolera 2Docència ordinària 2n Escola bolera 270,002,00 GPD

612010A1 Grup 1 de:  Escola bolera 2Docència ordinària 2n Escola bolera 2-70,00-2,00 GPD

612010A1 Grup 1 de:  Escola bolera 2Docència ordinària 2n Escola bolera 270,002,00 GPD

612030A1 Grup 1 de:  Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n)Docència ordinària 2n Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n)17,500,50 GPD

612030A1 Grup 1 de:  Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n)Docència ordinària 2n Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n)-17,50-0,50 GPD

613014A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 3Docència ordinària 3r Escola Bolera 335,001,00 GPD

613014A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 3Docència ordinària 3r Escola Bolera 3-35,00-1,00 GPD

613014A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 3Docència ordinària 3r Escola Bolera 335,001,00 GPD

614013A1 Grup 1 de:  Escola bolera 4Docència ordinària 4t Escola bolera 452,501,50 GPD

614013A1 Grup 1 de:  Escola bolera 4Docència ordinària 4t Escola bolera 4-52,50-1,50 GPD

614013A1 Grup 1 de:  Escola bolera 4Docència ordinària 4t Escola bolera 452,501,50 GPD

614020A1 Grup 1 de:  Castanyoles 4Docència ordinària 4t Música 4 ESP17,500,50 GPD

614020A1 Grup 1 de:  Castanyoles 4Docència ordinària 4t Música 4 ESP-17,50-0,50 GPD

614020A1 Grup 1 de:  Castanyoles 4Docència ordinària 4t Música 4 ESP17,500,50 GPD

615012A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 5Docència ordinària 5è Escola Bolera 552,501,50 GPD

615012A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 5Docència ordinària 5è Escola Bolera 5-52,50-1,50 GPD

615012A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 5Docència ordinària 5è Escola Bolera 552,501,50 GPD

616010A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 6Docència ordinària 6è Dansa estilitzada 652,501,50 GPD

616010A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 6Docència ordinària 6è Dansa estilitzada 617,500,50 GPD

616010A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 6Docència ordinària 6è Dansa estilitzada 6-52,50-1,50 GPD

616010A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 6Docència ordinària 6è Dansa estilitzada 6-17,50-0,50 GPD

616010A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 6Docència ordinària 6è Dansa estilitzada 652,501,50 GPD

616010A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 6Docència ordinària 6è Dansa estilitzada 617,500,50 GPD

616011A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 6Docència ordinària 6è Escola Bolera 652,501,50 GPD

616011A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 6Docència ordinària 6è Escola Bolera 6-52,50-1,50 GPD

616011A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 6Docència ordinària 6è Escola Bolera 652,501,50 GPD

X612009A1 Substitució en cadena 612009A187,502,50 Substitució

X612009A1 Substitució en cadena 612009A1-87,50-2,50 Substitució

X616013B1 Substitució en cadena 616013B142,001,20 Substitució

X616013B1 Substitució en cadena 616013B1-42,00-1,20 Substitució

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 0,00

Assignatura

RED CUR Reducció per cura dels fills182,005,20 Conciliació

RED CUR Reducció per cura dels fills-182,00-5,20 Conciliació

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,11

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles40,831,17 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-40,83-1,17 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles38,891,11 Decret 14/2012

DEC15462 Puyo Bove, Magdalena DeptTitular

0,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 0,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 0,00

Assignatura

DG001 Direcció General IT360,0012,00 Càrrec Direcció General

EXC Excedència (amb reserva de plaça)-360,00-12,00 EXCEDÈNCIA

123Pàg.Puyo Bove, Magdalena 15462

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles0,000,00 Decret 14/2012

DIE00841 Rafa Serra, Marta DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 11,00

Assignatura

512008A1 Grup 1 de:  Projecte escenogràfic 1Equip docent: disseny personatge 1r Projecte escenogràfic 160,002,00 GAD

532009A1 Grup 1 de:  Projecte escenogràfic 3Docència ordinària 3r Projecte escenogràfic 3120,004,00 GAD

533003A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escenificació 3Equip docent: disseny personatge 3r Pràctiques d'escenificació 330,001,00 GAD

542001A1 Grup 1 de:  Escenografia i escriptura escènica 3Docència ordinària 4t Escenografia i escriptura escènica 315,000,50 GAD

542003A1 Grup 1 de:  Treball final de carrera (ESC)Docència ordinària 4t Treball final de carrera45,001,50 GAD

553003A1 Grup 1 de:  Disseny del personatge (D/D)Docència ordinària 3r Disseny del personatge60,002,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,00

Assignatura

EN052 Coordinació i Producció Quadrienal Praga PQ1930,001,00 Encàrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

MOV00257 Raich Roca, Andreu DeptTitular

12,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 12,12

Assignatura

521010B4 Grup 4 de:  Esgrima artística 1 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 240,001,33 GAD

531013C3 Grup 3 de:   Moviment (Projecte 2 text)Docència ordinària 3r Projecte 2 text30,001,00 GAD

531021C1 Grup 1 de:  Moviment (Projecte 1 físic/visual)Docència ordinària 3r Projecte 1 físic/visual30,001,00 GAD

531023C1 Grup 1 de:  Moviment (Projecte 3 físic)Docència ordinària 3r Projecte 3 físic15,000,50 GAD

541015B1 Grup 1 de:  Tècnica aplicada pràctica text 2Docència ordinària 4t Pràctica de text 225,000,83 GAD

551061A1 Grup 1 de:  Esgrima artística 2 (Moviment físic/visual)Docència ordinària 2n Moviment físic/visual37,501,25 GAD

C005 Sotsdirecció ESAD180,006,00 Càrrec ED

EA044 Disseny Verifica ESAD0,000,00 Encàrrec acadèmic

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD6,000,20 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT -0,12

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva-3,50-0,12 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

---------00259 Rambla Amat, Daniel DeptTitular

13,25Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 14,63Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 23,27

InstrumentistaINS

124Pàg.Rambla Amat, Daniel 00259

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 4,75

Assignatura

611007A1 Grup 1 de:  Escola bolera 1Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Escola bolera 135,001,00 GPD

611010A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 1Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Dansa estilitzada 135,001,00 GPD

611028A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 1 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Dansa clàssica 1 ESP70,002,00 GPD

613007A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa contemporània 3 CON35,001,00 GPD

613007A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa contemporània 3 CON-35,00-1,00 GPD

614001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 CLA - Reforç NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa clàssica 4 CLA26,250,75 GPD

614001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 CLA - Reforç NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa clàssica 4 CLA-26,25-0,75 GPD

614001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 CLA - Reforç NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa clàssica 4 CLA26,250,75 GPD

614001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 CLA - Reforç NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa clàssica 4 CLA-26,25-0,75 GPD

614001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 CLA - Reforç NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa clàssica 4 CLA26,250,75 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 7,00

Assignatura

511001A2 Grup 2 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióSuport a la docència: Instrum. Altres 1r Pràctica actoral 130,001,00 GAD

511001A2 Grup 2 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióSuport a la docència: Instrum. Altres 1r Pràctica actoral 1-30,00-1,00 GAD

511001A3 Grup 3 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióSuport a la docència: Instrum. Altres 1r Pràctica actoral 130,001,00 GAD

511001A3 Grup 3 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióSuport a la docència: Instrum. Altres 1r Pràctica actoral 1-30,00-1,00 GAD

511002C1 Grup 1 de:  Entrenament actoral 3 (Interpretació 1)Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Interpretació 122,500,75 GAD

511002C1 Grup 1 de:  Entrenament actoral 3 (Interpretació 1)Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Interpretació 122,500,75 GAD

511002C1 Grup 1 de:  Entrenament actoral 3 (Interpretació 1)Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Interpretació 1-22,50-0,75 GAD

511002C1 Grup 1 de:  Entrenament actoral 3 (Interpretació 1)Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Interpretació 122,500,75 GAD

511002C2 Grup 2 de:  Entrenament actoral 3 (Interpretació 1)Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Interpretació 145,001,50 GAD

511002C2 Grup 2 de:  Entrenament actoral 3 (Interpretació 1)Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Interpretació 1-45,00-1,50 GAD

511002C3 Grup 3 de:  Entrenament actoral 3 (Interpretació 1)Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Interpretació 145,001,50 GAD

511002C3 Grup 3 de:  Entrenament actoral 3 (Interpretació 1)Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Interpretació 1-45,00-1,50 GAD

511002C3 Grup 3 de:  Entrenament actoral 3 (Interpretació 1)Suport a la docència: Instrum. Piano 1r Interpretació 145,001,50 GAD

511004D1 Grup 1 de:  Dansa 1 (Moviment 1)Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Moviment 140,001,33 GAD

511004D1 Grup 1 de:  Dansa 1 (Moviment 1)Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Moviment 1-40,00-1,33 GAD

511004D1 Grup 1 de:  Dansa 1 (Moviment 1)Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Moviment 140,001,33 GAD

511004D2 Grup 2 de:  Dansa 1 (Moviment 1)Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Moviment 140,001,33 GAD

511004D2 Grup 2 de:  Dansa 1 (Moviment 1)Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Moviment 1-40,00-1,33 GAD

511004D3 Grup 3 de:  Dansa 1 (Moviment 1)Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Moviment 140,001,33 GAD

511004D3 Grup 3 de:  Dansa 1 (Moviment 1)Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Moviment 1-40,00-1,33 GAD

511004D3 Grup 3 de:  Dansa 1 (Moviment 1)Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Moviment 140,001,33 GAD

511004D3 Grup 3 de:  Dansa 1 (Moviment 1)Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Moviment 1-40,00-1,33 GAD

511004D3 Grup 3 de:  Dansa 1 (Moviment 1)Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Moviment 140,001,33 GAD

521010C3 Grup 3 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010C3 Grup 3 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 2-40,00-1,33 GAD

521010C3 Grup 3 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Moviment 240,001,33 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,50

Assignatura

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.52,501,50 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.-52,50-1,50 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.52,501,50 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.-52,50-1,50 Suport docència

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.52,501,50 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,38

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles34,881,00 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-34,88-1,00 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles21,630,62 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles13,750,46 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles14,000,40 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-21,63-0,62 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles18,130,52 Decret 14/2012

125Pàg.Rambla Amat, Daniel 00259

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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---------Z0228 Ramis Sureda, Josep Francesc DeptTitular

0,00Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,00

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,00

Assignatura

910026A1 Grup 1 de:  Bloc Improvisació del movimentDocència ordinària 1r Bloc Improvisació del moviment (Composició)0,000,00 PAEP

---------Z0257 Ramos Pericer, Olga DeptTitular

0,29Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 0,29Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,29

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,29

Assignatura

616025A1 Grup 1 de:  Taller EESA-CPD 1Docència ordinària 6è Taller EESA-CPD 110,000,29 GPD

TEO00705 Raubert Nonell, Bàrbara DeptTitular

5,50Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 6,42Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 16,04

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

430002A1 Grup 1 de:  Història de l'art modern i contemporaniDocència ordinària 3r Història de l'art modern i contemporani45,001,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 4,00

Assignatura

522006A1 Grup 1 de:  Història de l'art (ESAD)Docència ordinària 2n Història de l'art60,002,00 GAD

532004A1 Grup 1 de:  Art i escena contemporàniaDocència ordinària 3r Art i escena contemporània60,002,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,92

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles10,000,33 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles17,500,58 Decret 14/2012

---------00433 Reguant Codina, Jesus DeptTitular

2,57Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 2,86Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,07

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,29

Assignatura

332470A2 Grup 2 de:  Taller 2 SoDocència ordinària 2n Taller 2 So45,001,29 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,15

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,140,15 Decret 14/2012

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,29

Assignatura

333481A1 Grup 1 de:  Taller 7 SoDocència ordinària 3r Taller 7 So45,001,29 TAE

126Pàg.Reguant Codina, Jesus 00433

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,14

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,000,14 Decret 14/2012

VEU08278 Reguant Fosas, Gemma DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,01

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 9,33

Assignatura

521001A3 Grup 3 de:  Pràctica actoral 2 - InterpretacióEquip docent: veu 2n Pràctica actoral 215,000,50 GAD

521003A3 Grup 3 de:  Veu 2Docència ordinària 2n Veu 280,002,67 GAD

521011B3 Grup 3 de:  La veu i el text (Dicció 2)Docència ordinària 2n Dicció 240,001,33 GAD

531012B3 Grup 3 de:  Veu (Projecte 1 text/musical)Docència ordinària 3r Projecte 1 text/musical30,001,00 GAD

531012B4 Grup 4 de:  Veu (Projecte 1 text/musical)Docència ordinària 3r Projecte 1 text/musical40,001,33 GAD

531013B1 Grup 1 de:   Veu (Projecte 2 text)Docència ordinària 3r Projecte 2 text30,001,00 GAD

531023B1 Grup 1 de:  Veu (Projecte 3 físic)Docència ordinària 3r Projecte 3 físic45,001,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 2,67

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva-9,90-0,33 Reajustament

R55000 Reducció per > 55 anys0,000,00 Reducció 55

R55021 Edició volum material pedagògic90,003,00 Encàrrec per 55 a

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,022,00 Decret 14/2012

E-FC00830 Rey Quintana, Ramon Jesús DeptTitular

0,37Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 0,41Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,72

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,37

Assignatura

333120A1 Grup 1 de:  Projectors IIDocència ordinària 3r Projectors II13,000,37 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,04

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles1,440,04 Decret 14/2012

---------Z0220 Ricart , Anna Maria DeptTitular

1,00Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 1,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,00

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,00

Assignatura

510003A5 Grup 5 de:  Pràctica comuna 1 (DIR / DRAM)Equip docent: prof. direcció / 1r Pràctica comuna 130,001,00 GAD

DEC00858 Riera Ortiz, Pere DeptTitular

10,50Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 12,29Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 31,35

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

127Pàg.Riera Ortiz, Pere 00858

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsAGA 0,50

Assignatura

910050A1 Grup 1 de:  Guió per l'audiovisual (AGA)Docència ordinària 1r Guió per l'audiovisual15,000,50 Altres

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,13

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles3,750,13 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 10,00

Assignatura

510003A3 Grup 3 de:  Pràctica comuna 1 (INT)Equip docent: prof. direcció / 1r Pràctica comuna 130,001,00 GAD

510005A1 Grup 1 de:  Introducció a l'escenificació (D/D-ESC)Docència ordinària 1r Introducció a l'escenificació75,002,50 GAD

510005A2 Grup 2 de:  Introducció a l'escenificació (D/D-ESC)Docència ordinària 1r Introducció a l'escenificació75,002,50 GAD

523006A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escriptura 2Docència ordinària 2n Pràctiques d'escriptura 290,003,00 GAD

553009A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escriptura 4Docència ordinària 4t Pràctiques d'escriptura 430,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,67

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles50,001,67 Decret 14/2012

UPCUPC23 Rio Cano, Carlos DeptTitular

3,00Curs 17-18:

CONVENI UPC

Hores lectives setmana: 3,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 3,00

Professor per conveni amb UPCUPC

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 3,00

Assignatura

331531A1 Grup 1 de:  Mecànica IDocència ordinària 1r Mecànica I60,001,71 TAE

332571A1 Grup 1 de:  Mecànica IIDocència ordinària 2n Mecànica II45,001,29 TAE

PED, CLA00301 Roblas Pujol, Anna DeptTitular

12,25Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 14,02Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,04

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 12,25

Assignatura

410014A2 Grup 2 de:  Taller I (COR, PED)Docència ordinària 1r Taller I75,002,50 GD

420025A1 Grup 1 de:  Fonaments pràctics de la didàctica de la dansaDocència ordinària 2n Fonaments pràctics de la didàctica de la dansa47,501,58 GD

430015A2 Grup 2 de:  Didàctica específica I (cla-con-esp) (CON)Docència ordinària 3r Didàctica específica de la dansa I (cla-con-esp)90,003,00 GD

C091 Cap d'Especialitat Pedagogia CSD - Direcció artística135,004,50 Càrrec ED

EA047 Disseny Nou Pla d'Estudis CSD0,000,00 Encàrrec acadèmic

TFC11 Tutor de treball de final de carrera CSD20,000,67 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,77

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles53,001,77 Decret 14/2012

DIE08180 Rodelles Vinyoles, Francesc d'Assís DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

430008A1 Grup 1 de:  Il·luminació IDocència ordinària 3r Il·luminació I45,001,50 GD

128Pàg.Rodelles Vinyoles, Francesc d'Assís 08180

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 10,50

Assignatura

512018A1 Grup 1 de:  Il·luminació escènica 1 (Escen.)Docència ordinària 1r Il·luminació escènica 1 (Escen.)45,001,50 GAD

522004A1 Grup 1 de:  Tecnologia i disseny d'il·luminacióDocència ordinària 2n Tecnologia i disseny d'il·luminació60,002,00 GAD

522011A1 Grup 1 de:  Projecte escenogràfic 2Equip docent: disseny il.luminació 2n Projecte escenogràfic 260,002,00 GAD

532012A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'il·luminació 1Docència ordinària 3r Pràctiques d'il·luminació 130,001,00 GAD

533005A1 Grup 1 de:  Il·luminació escènica (D/D)Docència ordinària 3r Il·luminació escènica (D/D)60,002,00 GAD

542008A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'il·luminació 2Docència ordinària 4t Pràctiques d'il·luminació 230,001,00 GAD

542008A2 Grup 2 de:  Pràctiques d'il·luminació 2Docència ordinària 4t Pràctiques d'il·luminació 230,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

---------Z0251 Rodrigo  Parellada, Victor DeptTitular

1,33Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 1,33Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,33

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,33

Assignatura

541008B1 Grup 1 de:  Tècnica aplicada pràctica musical 2 (PràcticaDocència ordinària 4t Pràctica musical 240,001,33 GAD

---------00423 Rodriguez Carnice, Julio DeptTitular

20,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 22,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 18,00

Assignatura

613012A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 3 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa contemporània 3 ESP52,501,50 GPD

614010A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa clàssica 4 ESP52,501,50 GPD

614012A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 4Suport a la docència: Instrum. Altres 4t Dansa estilitzada 452,501,50 GPD

GPD04615015A1 Grup 1 de:  Folklore 5 ESPSuport a la docència: Instrum. Altres 5è Folklore 5 ESP8,750,25 GPD

616008A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 6 ESPSuport a la docència: Instrum. Altres 6è Dansa clàssica 6 ESP175,005,00 GPD

616009A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 6 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 6è Dansa contemporània 6 ESP52,501,50 GPD

616010A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 6Suport a la docència: Instrum. Altres 6è Dansa estilitzada 6122,503,50 GPD

616011A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 6Suport a la docència: Instrum. Altres 6è Escola Bolera 652,501,50 GPD

616011A1 Grup 1 de:  Escola Bolera 6Suport a la docència: Instrum. Altres 6è Escola Bolera 652,501,50 GPD

GPD04616018A1 Grup 1 de:  Folklore 6 ESPSuport a la docència: Instrum. Altres 6è Folklore 6 ESP8,750,25 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 2,00

Assignatura

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.70,002,00 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles70,002,00 Decret 14/2012

DEC, MUET16071 Rodriguez Martinez, Antonio DeptTitular

11,43Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 13,43Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,95

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsMUET 1,10

Assignatura

900013A1 Grup 1 de:  Laboratori direcció d'actors i escenificacióDocència ordinària 1r Laboratori direcció d'actors i escenificació33,001,10 MUET

129Pàg.Rodriguez Martinez, Antonio 16071

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,28

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles8,250,28 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 8,67

Assignatura

513003A2 Grup 2 de:  Direcció d'actors 1Docència ordinària 1r Direcció d'actors 190,003,00 GAD

531002A2 Grup 2 de:  Introducció a l'escenificació (INT)Docència ordinària 3r Introducció a l'escenificació90,003,00 GAD

531013A2 Grup 2 de:  Interpretació (Projecte 2 text)Docència ordinària 3r Projecte 2 text80,002,67 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,67

Assignatura

EN062 Jornadas de Teatro y integración social45,001,50 Encàrrec

R- JL Reajustament per jornada lectiva5,000,17 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,72

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles51,671,72 Decret 14/2012

CON00237 Rodriguez Sanchez, Susana DeptTitular

11,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 12,22Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 21,39

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 11,00

Assignatura

612002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 2 CLADocència ordinària 2n Dansa contemporània 2 CLA157,504,50 GPD

614006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 4 CONDocència ordinària 4t Dansa contemporània 4 CON157,504,50 GPD

T004 Tutoria de segon de CLA70,002,00 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 0,00

Assignatura

RED JORN Reducció jornada a petició interessat236,306,75 Reducció Jornada

RED JORN Reducció jornada a petició interessat-236,30-6,75 Reducció Jornada

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,22

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles42,771,22 Decret 14/2012

VEU00794 Roig Anto, Albert DeptTitular

6,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 7,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 17,50

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 6,00

Assignatura

513001A1 Grup 1 de:  Aspectes de retòrica i elocucióDocència ordinària 1r Aspectes de retòrica i elocució60,002,00 GAD

531014D3 Grup 3 de:  Dicció a la pràctica (Projecte 3 text)Equip docent: dicció 3r Projecte 3 text60,002,00 GAD

531015A1 Grup 1 de:  Dicció 3Docència ordinària 3r Dicció 330,001,00 GAD

531015A2 Grup 2 de:  Dicció 3Docència ordinària 3r Dicció 330,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles30,001,00 Decret 14/2012

---------Z0281 Roig Arnal, Ramon DeptTitular

1,10Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 1,10Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,10

130Pàg.Roig Arnal, Ramon Z0281

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,10

Assignatura

430004A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa en parellaDocència ordinària 3r Tècniques de dansa en parella3,000,10 GD

430004A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa en parellaDocència ordinària 3r Tècniques de dansa en parella30,001,00 GD

DEC00536 Romei , Roberto DeptTitular

11,83Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 13,81Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,51

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,67

Assignatura

440004A1 Grup 1 de:  Escenificació coreogràfica (CSD)Docència ordinària 4t Escenificació coreogràfica45,001,50 GD

TFC11 Tutor de treball de final de carrera CSD5,000,17 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 7,17

Assignatura

523004A1 Grup 1 de:  Direcció d'actors 2Docència ordinària 2n Direcció d'actors 290,003,00 GAD

531013A3 Grup 3 de:  Interpretació (Projecte 2 text)Docència ordinària 3r Projecte 2 text80,002,67 GAD

EA046 Disseny Nou Pla d'Estudis ESAD0,000,00 Encàrrec acadèmic

EA055 Suport al càrrec de Cap d'especialitat D/D ESAD45,001,50 Encàrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 3,00

Assignatura

C067 Direcció departament Dramatúrgia, Escenificació i Coreografia90,003,00 Càrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,97

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles59,171,97 Decret 14/2012

UPCUPC15 Romero Durán, David DeptTitular

1,71Curs 17-18:

CONVENI UPC

Hores lectives setmana: 1,71Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,71

Professor per conveni amb UPCUPC

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,71

Assignatura

333551A1 Grup 1 de:  Sistemes de controlDocència ordinària 3r Sistemes de control30,000,86 TAE

333560A1 Grup 1 de:  Autòmats programablesDocència ordinària 3r Autòmats programables30,000,86 TAE

---------01010 Ros Llobet, Anna DeptTitular

3,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 3,29Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,00

IntèrpretINT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,00

Assignatura

553007A1 Grup 1 de:  Pràctica de teatre visualSuport a la docència: Actor /  Actriu 4t Pràctica de teatre visual90,003,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,29

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles8,580,29 Decret 14/2012

131Pàg.Ros Llobet, Anna 01010

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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DEC08280 Ros Vilanova, Agusti DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

420010A1 Grup 1 de:  Notació del moviment IDocència ordinària 2n Notació del moviment I45,001,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 10,50

Assignatura

EA053 Acreditació dels estudis del CSD315,0010,50 Encàrrec acadèmic

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

---------Z0279 Rosell Costa, Oriol DeptTitular

0,40Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,40Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,40

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,40

Assignatura

430012A2 Grup 2 de:  Taller d'escenificació coreogràficaUnitat formativa 3r Taller d'escenificació coreogràfica12,000,40 GD

E-CT00759 Roselló Viñas, David DeptTitular

0,17Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,17

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

333492E1 Grup 1 de:  Taller 8.3 So Mòdul EDocència ordinària 3r Taller 8.3 So6,000,17 TAE

MUS00255 Roset Domingo, Gemma DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 6,00

Assignatura

511005A1 Grup 1 de:  Llenguatge Musical 1Docència ordinària 1r Llenguatge musical 160,002,00 GAD

511005A2 Grup 2 de:  Llenguatge Musical 1Docència ordinària 1r Llenguatge musical 160,002,00 GAD

521005A2 Grup 2 de:  Llenguatge Musical 2Docència ordinària 2n Llenguatge musical 215,000,50 GAD

521005A3 Grup 3 de:  Llenguatge Musical 2Docència ordinària 2n Llenguatge musical 245,001,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 6,00

Assignatura

C069 Direcció departament Música MUS90,003,00 Càrrec

COMP Assignatura/tasca feta a POA anterior a compensar90,003,00 Hores a compensar

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

132Pàg.Roset Domingo, Gemma 00255

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació



PLA ORDENACIÓ ACADÈMICA DE L'INSTITUT DEL TEATRE  CURS 2017-2018

Relació d'assignatures i càrrega lectiva
27/02/2018 133Pàg.07:54:10

DEC00969 Rosich Marti, Marc DeptTitular

4,50Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 5,15Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 11,29

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 2,00

Assignatura

553012A1 Grup 1 de:  Dramatúrgies col·lectivesDocència ordinària 4t Dramatúrgies col·lectives60,002,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,23

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,860,23 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 2,50

Assignatura

530002A4 Grup 4 de:  Pràctica comuna 3Equip docent: prof. direcció / 3r Pràctica comuna 330,001,00 GAD

533004A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escriptura 3Docència ordinària 3r Pràctiques d'escriptura 345,001,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,42

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles12,500,42 Decret 14/2012

SALUT00991 Rouet , Sandrine Josee Louisette DeptTitular

16,05Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 17,70Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 28,82

Altres no docentsAPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 8,60

Assignatura

S0003 Atenció al gimnàs (Servei fisioteràpia) (BCN)231,006,60 Servei

S0004 Atenció al gimnàs (Servei fisioteràpia) (TRS)70,002,00 Servei

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,82

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles22,010,63 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles6,670,19 Decret 14/2012

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 7,45

Assignatura

612004A1 Grup 1 de:  Entrenament corporal 2 CLADocència ordinària 2n Salut i cos 2 CLA52,501,50 GPD

613005A1 Grup 1 de:  Entrenament corporal 3Docència ordinària 3r Salut i cos 3 CLA35,001,00 GPD

615016A1 Grup 1 de:  Anatomia aplicada 5 CLADocència ordinària 5è Salut i cos 5 CLA17,500,50 GPD

615016B1 Grup 1 de:  Somàtiques 5è CLADocència ordinària 5è Salut i cos 5 CLA26,250,75 GPD

615019A1 Grup 1 de:  Anatomina aplicada 5 CONDocència ordinària 5è Salut i cos 5 CON17,500,50 GPD

615021A1 Grup 1 de:  Anatomina aplicada 5 ESPDocència ordinària 5è Salut i cos 5 ESP17,500,50 GPD

616014A1 Grup 1 de:  Somàtiques 6 CLADocència ordinària 6è Salut i cos 6 CLA35,001,00 GPD

T026 Tutoria Salut i Cos59,501,70 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,83

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles28,970,83 Decret 14/2012

DIE00508 Roy Hom, Joaquim DeptTitular

12,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

133Pàg.Roy Hom, Joaquim 00508

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,17

Assignatura

TFC11 Tutor de treball de final de carrera CSD5,000,17 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 10,50

Assignatura

512013A1 Grup 1 de:  Dibuix 1Docència ordinària 1r Dibuix 145,001,50 GAD

523007A1 Grup 1 de:  Espai escènic (ESAD)Docència ordinària 2n Espai escènic90,003,00 GAD

533003A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escenificació 3Equip docent: escenografia 3r Pràctiques d'escenificació 360,002,00 GAD

542005A1 Grup 1 de:  Projecte escenogràfic 4Docència ordinària 4t Projecte escenogràfic 4120,004,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,33

Assignatura

C034 Cap d'àrea d'espai escènic departament DIE45,001,50 Càrrec

R- JL Reajustament per jornada lectiva-5,00-0,17 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

DEC01007 Rubirola López, Anna DeptTitular

5,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 5,83Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 14,58

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 5,00

Assignatura

410002D1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa I - Contemporani/Espanyol 2nDocència ordinària 1r Tècniques de dansa I45,001,50 GD

410006A1 Grup 1 de:  Composició I  (COR)Docència ordinària 1r Composició I60,002,00 GD

410014A1 Grup 1 de:  Taller I (COR, PED)Unitat formativa 1r Taller I15,000,50 GD

430012A2 Grup 2 de:  Taller d'escenificació coreogràficaUnitat formativa 3r Taller d'escenificació coreogràfica30,001,00 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,83

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles2,500,08 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles17,500,58 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles5,000,17 Decret 14/2012

VEU00816 Sabaté  Huete, Anna DeptTitular

1,77Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 1,94Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 3,27

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEA 0,27

Assignatura

910040C1 Grup 1 de:  Entrenament actoral (PAEA)Docència ordinària 1r Experiència artístIca: intrapersonal-interpresonal4,000,13 PAEA

910040C2 Grup 2 de:  Entrenament actoral (PAEA)Docència ordinària 1r Experiència artístIca: intrapersonal-interpresonal4,000,13 PAEA

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

451007A1 Grup 1 de:  Veu i text en la interpretació dels ballarinsDocència ordinària 4t Veu i text en la interpretació dels ballarins45,001,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,17

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,140,17 Decret 14/2012

134Pàg.Sabaté  Huete, Anna 00816

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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MOV00668 Sabate Mauleon, Esther DeptTitular

11,67Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 13,61Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,03

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 11,67

Assignatura

511004D1 Grup 1 de:  Dansa 1 (Moviment 1)Docència ordinària 1r Moviment 140,001,33 GAD

511004D2 Grup 2 de:  Dansa 1 (Moviment 1)Docència ordinària 1r Moviment 140,001,33 GAD

521010C1 Grup 1 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010C2 Grup 2 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010C3 Grup 3 de:  Dansa 2 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010D1 Grup 1 de:  Dansa 3 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010D2 Grup 2 de:  Dansa 3 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010D3 Grup 3 de:  Dansa 3 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 240,001,33 GAD

531018D1 Grup 1 de:  Dansa per musical (Projecte 3 musical)Docència ordinària 3r Projecte 3 musical30,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,94

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles58,331,94 Decret 14/2012

MOV00243 Sais Martinez, Pere DeptTitular

7,50Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 8,75Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 21,87

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 7,50

Assignatura

521010B1 Grup 1 de:  Esgrima artística 1 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010B2 Grup 2 de:  Esgrima artística 1 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 240,001,33 GAD

521010B3 Grup 3 de:  Esgrima artística 1 (Moviment 2)Docència ordinària 2n Moviment 240,001,33 GAD

531014C3 Grup 3 de:  Moviment (Projecte 3 text)Docència ordinària 3r Projecte 3 text15,000,50 GAD

541009A1 Grup 1 de:  Pràctica musical 3Docència ordinària 4t Pràctica musical 390,003,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,25

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles37,501,25 Decret 14/2012

CLA00302 Saiz Doñaque, Victoria DeptTitular

17,25Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 19,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 33,54

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 17,25

Assignatura

612001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 2 CLA - Reforç NOIESDocència ordinària 2n Dansa clàssica 2 CLA52,501,50 GPD

613001A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CLADocència ordinària 3r Dansa clàssica 3 CLA271,257,75 GPD

614003A1 Grup 1 de:  Taller repertori 4 CLA IIDocència ordinària 4t Repertori i pràctica escènica 4 CLA43,751,25 GPD

615003D1 Grup 1 de:  Variacions 5 CLA IIDocència ordinària 5è Repertori i pràctica escènica 5 CLA43,751,25 GPD

616001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 6 CLA - Reforç NOIESDocència ordinària 6è Dansa clàssica 6 CLA70,002,00 GPD

616003A1 Grup 1 de:  Taller repertori 6 CLA VIIDocència ordinària 6è Repertori i pràctica escènica 6 CLA52,501,50 GPD

T007 Tutoria de tercer de CLA70,002,00 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,92

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles67,081,92 Decret 14/2012

135Pàg.Saiz Doñaque, Victoria 00302

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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VEU08206 Sala Folguera, Maria Lluisa DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 9,00

Assignatura

521001A2 Grup 2 de:  Pràctica actoral 2 - InterpretacióEquip docent: veu 2n Pràctica actoral 215,000,50 GAD

521003A2 Grup 2 de:  Veu 2Docència ordinària 2n Veu 280,002,67 GAD

521011B2 Grup 2 de:  La veu i el text (Dicció 2)Docència ordinària 2n Dicció 240,001,33 GAD

531013B2 Grup 2 de:   Veu (Projecte 2 text)Docència ordinària 3r Projecte 2 text30,001,00 GAD

531021B1 Grup 1 de:  Veu (Projecte 1 físic/visual)Docència ordinària 3r Projecte 1 físic/visual30,001,00 GAD

531025B1 Grup 1 de:  Veu (Projecte 3 visual)Docència ordinària 3r Projecte 3 visual45,001,50 GAD

541002A4 Grup 4 de:  Veu 4Docència ordinària 4t Veu 420,000,67 GAD

541015C1 Grup 1 de:  Veu per textDocència Individual-instrumental 4t Pràctica de text 210,000,33 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 3,00

Assignatura

R55000 Reducció per > 55 anys0,000,00 Reducció 55

R55001 Assistència a tribunals90,003,00 Encàrrec per 55 a

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

DEC16759 Salas Monforte, Carles DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

452006A1 Grup 1 de:  Metodologies i tècniques per a l'ensenyament de laDocència ordinària 3r Metodologies i tècniques per a l'ensenyament de la45,001,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 2,50

Assignatura

553018A1 Grup 1 de:  Introducció a la coreografiaDocència ordinària 3r Introducció a la coreografia45,001,50 GAD

553026A1 Grup 1 de:  Teatre dansa (Optativa teatre físic)Docència ordinària 4t Optativa teatre físic30,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 8,00

Assignatura

C001 Càrrec sindical45,001,50 Càrrec Sindical

C015 Direcció Centre d'Osona180,006,00 Càrrec ED

C113 Disseny Postgrau d'Educació Aplicada0,000,00 Master-Postgrau. Encàrrec

R- JL Reajustament per jornada lectiva15,000,50 Reajustament

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,00

Assignatura

C104 Direcció  PAEP Itinerari Teatre i Educació0,000,00 Master-Postgrau. Càrrec

C105 Direcció PAEP Itinerari  Moviment i Educació0,000,00 Master-Postgrau. Càrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

MOV09640 San Miguel  Romero, Gloria DeptTitular

11,97Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 13,96Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,90

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

136Pàg.San Miguel  Romero, Gloria 09640

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 7,47

Assignatura

511004C1 Grup 1 de:  Condicionament Físic (Moviment 1)Docència ordinària 1r Moviment 128,000,93 GAD

511004C2 Grup 2 de:  Condicionament Físic (Moviment 1)Docència ordinària 1r Moviment 128,000,93 GAD

511004C3 Grup 3 de:  Condicionament Físic (Moviment 1)Docència ordinària 1r Moviment 128,000,93 GAD

521001A1 Grup 1 de:  Pràctica actoral 2 - InterpretacióEquip docent: moviment 2n Pràctica actoral 215,000,50 GAD

521001A2 Grup 2 de:  Pràctica actoral 2 - InterpretacióEquip docent: moviment 2n Pràctica actoral 215,000,50 GAD

521012A1 Grup 1 de:  Acrobàcia 2 (Acrobàcia 1)Docència ordinària 2n Acrobàcia 140,001,33 GAD

521012B1 Grup 1 de:  Acrobàcia 3 (Acrobàcia 1)Docència ordinària 2n Acrobàcia 140,001,33 GAD

551063A1 Grup 1 de:  Acrobàcia 4 (Moviment físic)Docència ordinària 3r Moviment físic30,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 4,50

Assignatura

EN038 Servei de nutrició135,004,50 Encàrrec

red sal Reducció per motius de salut0,000,00 Reducció

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,99

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles59,831,99 Decret 14/2012

---------PG004 Sánchez Andreo, Júlia DeptTitular

0,25Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,25Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,25

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,25

Assignatura

910031A1 Grup 1 de:  Bloc d'Atenció a la diversitat, psicologia de grups iDocència ordinària 1r Bloc d'Atenció a la diversitat, psicologia de grups i sessió de7,500,25 PAEP

ESP00803 Sanchez Blanco, Ignacio DeptTitular

12,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 13,33Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 23,33

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 12,00

Assignatura

613010B1 Grup 1 de:  Altres activitats Música 3 CONDocència ordinària 3r Música 3 CON17,500,50 GPD

614017A1 Grup 1 de:  Flamenc 4Docència ordinària 4t Flamenc 470,002,00 GPD

614017B1 Grup 1 de:  Flamenc específic 4Docència ordinària 4t Flamenc 417,500,50 GPD

615013A1 Grup 1 de:  Flamenc 5Docència ordinària 5è Flamenc 552,501,50 GPD

615013A1 Grup 1 de:  Flamenc 5Docència ordinària 5è Flamenc 552,501,50 GPD

615013B1 Grup 1 de:  Flamenc específic 5Docència ordinària 5è Flamenc 517,500,50 GPD

615014C1 Grup 1 de:  Taller repertori 5 ESP IIIDocència ordinària 5è Repertori i pràctica escènica 5 ESP35,001,00 GPD

616012A1 Grup 1 de:  Flamenc 6Docència ordinària 6è Flamenc 6105,003,00 GPD

616012B1 Grup 1 de:  Complements de flamencDocència ordinària 6è Flamenc 617,500,50 GPD

T015 Tutoria de cinquè de ESP35,001,00 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,33

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles46,661,33 Decret 14/2012

ESP, ITD00195 Sanchez Borras, Montserrat DeptTitular

6,77Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 7,56Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 13,81

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

137Pàg.Sanchez Borras, Montserrat 00195

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEA 0,27

Assignatura

910040A1 Grup 1 de:  Dansa rítmica  (PAEA)Docència ordinària 1r Experiència artístIca: intrapersonal-interpresonal4,000,13 PAEA

910040A2 Grup 2 de:  Dansa rítmica  (PAEA)Docència ordinària 1r Experiència artístIca: intrapersonal-interpresonal4,000,13 PAEA

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,07

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles2,000,07 Decret 14/2012

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 6,50

Assignatura

612030B1 Grup 1 de:  Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n) / CastanyolesDocència ordinària 2n Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n)17,500,50 GPD

614011A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 4 ESPDocència ordinària 4t Dansa contemporània 4 ESP52,501,50 GPD

GPD03614014A1 Grup 1 de:  Taller repertori 4 ESP IIDocència ordinària 4t Repertori i pràctica escènica 4 ESP26,250,75 GPD

615010A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 5 ESPDocència ordinària 5è Dansa contemporània 5 ESP52,501,50 GPD

GPD03615014A1 Grup 1 de:  Taller repertori 5 ESP IIDocència ordinària 5è Repertori i pràctica escènica 5 ESP26,250,75 GPD

616009A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 6 ESPDocència ordinària 6è Dansa contemporània 6 ESP52,501,50 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,72

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles25,280,72 Decret 14/2012

PED00966 Sanchez Torello , Ana DeptTitular

4,50Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 5,25Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 13,12

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 4,50

Assignatura

420006A1 Grup 1 de:  Composició II (PED)Docència ordinària 2n Composició II (PED)45,001,50 GD

440010A2 Grup 2 de:  Didàctica específica de la dansa II (cla/con/esp)Docència ordinària 4t Didàctica específica de la dansa II (cla/con/esp)90,003,00 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,75

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles22,500,75 Decret 14/2012

---------Z0264 Sanchís Beneseit, Salvador DeptTitular

0,85Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,85Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,85

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,85

Assignatura

440002B1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ContemporaniDocència ordinària 4t Tècniques de dansa IV18,000,60 GD

440002B1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ContemporaniDocència ordinària 4t Tècniques de dansa IV7,500,25 GD

VEU00582 Sangerman Rossell, Gemma DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 8,00

Assignatura

521011A1 Grup 1 de:  Dicció 2Docència ordinària 2n Dicció 260,002,00 GAD

521011A2 Grup 2 de:  Dicció 2Docència ordinària 2n Dicció 260,002,00 GAD

521011A3 Grup 3 de:  Dicció 2Docència ordinària 2n Dicció 260,002,00 GAD

531014D1 Grup 1 de:  Dicció a la pràctica (Projecte 3 text)Equip docent: dicció 3r Projecte 3 text60,002,00 GAD

138Pàg.Sangerman Rossell, Gemma 00582

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 4,00

Assignatura

C072 Direcció departament Veu VEU90,003,00 Càrrec

Comp Assignatura/tasca feta a POA anterior a compensar30,001,00 Hores a compensar

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

---------00749 Sanz Machancoses, Oscar DeptTitular

18,01Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 19,88Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,80

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 7,22

Assignatura

410002A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa I - Clàssic A 1r SemestreSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Tècniques de dansa I45,001,50 GD

410002B1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa I - Clàssic B  2n SemestreSuport a la docència: Instrum. Piano 1r Tècniques de dansa I45,001,50 GD

410014A2 Grup 2 de:  Taller I (COR, PED)Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Taller I6,660,22 GD

410015A1 Grup 1 de:  Improvisació ISuport a la docència: Instrum. Altres 1r Improvisació I7,500,25 GD

420003C2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Contemporani/Espanyol 1rSuport a la docència: Instrum. Percussió 2n Tècniques de dansa II15,000,50 GD

420003D2 Grup 2 de:  Tècniques de dansa II - Contemporani/Espanyol 2nSuport a la docència: Instrum. Percussió 2n Tècniques de dansa II30,001,00 GD

420025A1 Grup 1 de:  Fonaments pràctics de la didàctica de la dansaSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Fonaments pràctics de la didàctica de la dansa30,001,00 GD

430015A1 Grup 1 de:  Didàctica específica I (cla-con-esp) (CLA)Suport a la docència: Instrum. Piano 3r Didàctica específica de la dansa I (cla-con-esp)22,500,75 GD

440013A1 Grup 1 de:  Seminaris temàtics ISuport a la docència: Instrum. Altres 4t Seminaris temàtics I15,000,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,50

Assignatura

611018A1 Grup 1 de:  Materia de Flamenc 1 (Itinerari 1r)Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Materia de Flamenc 1 (Itinerari 1r)17,500,50 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 2,00

Assignatura

551063B1 Grup 1 de:  Dansa 4 per físic (Moviment físic)Suport a la docència: Instrum. Altres 3r Moviment físic30,001,00 GAD

553025A1 Grup 1 de:  Repertori musical (Optativa teatre musical)Suport a la docència: Instrum. Altres 4t Optativa teatre musical30,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 5,29

Assignatura

EG002 Suport a Coordinació Acadèmica. Assistència a Suport docència105,003,00 Encàrrec de gestio

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.80,002,29 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,37

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles47,921,37 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,00

Assignatura

541009A1 Grup 1 de:  Pràctica musical 3Equip docent: direcció musical 4t Pràctica musical 390,003,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,50

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles15,000,50 Decret 14/2012

HUM00979 Sanz Mancera, Jesús DeptTitular

20,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 20,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsBAT 4,00

Assignatura

621004A1 Grup 1 de:  Llengua castellana IDocència ordinària 1r Llengua castellana I70,002,00 BAT

621008A1 Grup 1 de:  Empreneduria IDocència ordinària 1r Empreneduria I70,002,00 BAT

139Pàg.Sanz Mancera, Jesús 00979

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 2,50

Assignatura

EA024 Suport a la Coordinació de Dansa en xarxa87,502,50 Encàrrec acadèmic

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-ESO 13,50

Assignatura

601002A1 Grup 1 de:  Llengua castellana i literatura (1. curs)Docència ordinària 1r Llengua castellana i literatura105,003,00 ESO

602002A1 Grup 1 de:  Llengua castellana i literatura (2. curs)Docència ordinària 2n Llengua castellana i literatura70,002,00 ESO

602002B1 Grup 1 de:  Desdoblament Llengua castellana i literatura (2.Docència ordinària 2n Llengua castellana i literatura35,001,00 ESO

603002A1 Grup 1 de:  Llengua castellana i literatura (3. curs)Docència ordinària 3r Llengua castellana i literatura105,003,00 ESO

604002A1 Grup 1 de:  Llengua castellana i literatura (4. curs)Docència ordinària 4t Llengua castellana i literatura105,003,00 ESO

T022 Tutoria Individualitzada 3r ESO35,001,00 Tutoria

T025 Tutoria integrada ESO Dansa17,500,50 Tutoria

---------Z0282 Sardà Valls, Mercedes DeptTitular

0,13Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,13Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,13

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 0,13

Assignatura

440013A1 Grup 1 de:  Seminaris temàtics IDocència ordinària 4t Seminaris temàtics I4,000,13 GD

DEC00984 Sarrias Fornés, Mercè DeptTitular

1,50Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 1,75Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 4,37

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,50

Assignatura

553001A1 Grup 1 de:  Gèneres dramàticsDocència ordinària 3r Gèneres dramàtics45,001,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,25

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

TEO, MUET00099 Saumell Verges, M Merce DeptTitular

10,73Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 12,72Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,51

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsMUET 3,00

Assignatura

900011A1 Grup 1 de:  Metodologies d'anàlisi i investigació de les artsDocència ordinària 1r Metodologies d'anàlisi i investigació de les arts escèniques15,000,50 MUET

MTD01 Tesis doctorals MUET37,501,25 Tutoria

MTM01 Tutoria treball fi de màster (MUET)18,000,60 Tutoria

MTM01 Tutoria treball fi de màster (MUET)6,000,20 Tutoria

MTM02 Tribunals treball fi de màster (MUET)13,500,45 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,70

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles21,000,70 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 4,50

Assignatura

523012A1 Grup 1 de:  Història i teoria de la literatura dramàtica 3Docència ordinària 2n Història i teoria de la literatura dramàtica 345,001,50 GAD

531007A1 Grup 1 de:  Literatura i teoria dramàtica 3Docència ordinària 3r Literatura i teoria dramàtica 345,001,50 GAD

140Pàg.Saumell Verges, M Merce 00099

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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531007A2 Grup 2 de:  Literatura i teoria dramàtica 3Docència ordinària 3r Literatura i teoria dramàtica 345,001,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 3,23

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva7,000,23 Reajustament

R55000 Reducció per > 55 anys0,000,00 Reducció 55

R55010 Teatro Independiente90,003,00 Encàrrec per 55 a

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,29

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles38,671,29 Decret 14/2012

TEO00471 Schmutz , Christina DeptTitular

2,50Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 2,92Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 7,29

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 2,50

Assignatura

520004B1 Grup 1 de:  Història general de les arts de l'espectacle  (Bloc 2)Docència ordinària 2n Història general de les arts de l'espectacle30,001,00 GAD

543003A1 Grup 1 de:  Estètica (D/D)Docència ordinària 4t Estètica45,001,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,42

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,000,17 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

---------Z0268 Seara  Mora, Carles DeptTitular

0,17Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,17

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

333260A1 Grup 1 de:  Taller 5 MaquinàriaSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 5 Maquinària4,000,11 TAE

333260A2 Grup 2 de:  Taller 5 MaquinàriaSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 5 Maquinària2,000,06 TAE

PED; POSTGRAUS01005 Sebastiani Obrador, Enric Maria DeptTitular

2,17Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 2,58Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 7,29

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,67

Assignatura

910029A1 Grup 1 de:  Bloc Eines d'avaluació aplicades a la educacióDocència ordinària 1r Bloc Eines d'avaluació aplicades a la educació (Avaluació)20,000,67 PAEP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,17

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,000,17 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

430020A1 Grup 1 de:  Desplegament curricular, planificació i avaluacióDocència ordinària 3r Desplegament curricular, planificació i avaluació45,001,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,25

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

141Pàg.Sebastiani Obrador, Enric Maria 01005

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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---------00475 Segura Bernadas, Joan Maria DeptTitular

6,00Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 6,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 6,00

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 6,00

Assignatura

541008A1 Grup 1 de:  Pràctica musical 2Docència ordinària 4t Pràctica musical 2180,006,00 GAD

---------16760 Silva Vega, Carlos DeptTitular

19,88Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 21,85Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,76

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 6,00

Assignatura

440002A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ClàssicSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Tècniques de dansa IV120,004,00 GD

451014A1 Grup 1 de:  Tècnica opcional de dansa B - ClàssicSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Tècnica opcional de dansa B60,002,00 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 7,75

Assignatura

614001A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 CLASuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa clàssica 4 CLA271,257,75 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 3,49

Assignatura

EN033 Repertori peces contemporani35,001,00 Encàrrec

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.87,002,49 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsITDANSA 2,64

Assignatura

800003A1 Grup 1 de:  Tècnica clàssica (ITD)Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Tècnica clàssica116,252,64 IT DANSA

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,97

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles68,951,97 Decret 14/2012

DEC09085 Simo Vinyes, Ramon DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 9,00

Assignatura

513003A1 Grup 1 de:  Direcció d'actors 1Docència ordinària 1r Direcció d'actors 190,003,00 GAD

523001A1 Grup 1 de:  Escenificació 1Docència ordinària 2n Escenificació 160,002,00 GAD

523002A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escenificació 2Docència ordinària 2n Pràctiques d'escenificació 230,001,00 GAD

541016A2 Grup 2 de:  Pràctica de text 3Docència ordinària 4t Pràctica de text 390,003,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 3,00

Assignatura

EN063 Direcció IT Teatre90,003,00 Encàrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

142Pàg.Simo Vinyes, Ramon 09085

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació



PLA ORDENACIÓ ACADÈMICA DE L'INSTITUT DEL TEATRE  CURS 2017-2018

Relació d'assignatures i càrrega lectiva
27/02/2018 143Pàg.07:54:10

MOV; ITD00998 Sitges Sarda, Nora DeptTitular

17,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 19,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsITDANSA 15,00

Assignatura

800001A1 Grup 1 de:  RepertoriEquip docent: ITD 1r Repertori660,0015,00 IT DANSA

800001A1 Grup 1 de:  RepertoriEquip docent: ITD 1r Repertori-660,00-15,00 IT DANSA

800001A1 Grup 1 de:  RepertoriEquip docent: ITD 1r Repertori660,0015,00 IT DANSA

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,67

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles73,331,67 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-73,33-1,67 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles73,331,67 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 2,00

Assignatura

410010A1 Grup 1 de:  Pràctica del repertori I  (CLA)Docència ordinària 1r Pràctica del repertori I45,001,50 GD

430007A1 Grup 1 de:  Pràctica del repertori II (CLA)Docència ordinària 3r Pràctica del repertori II45,001,50 GD

430007A1 Grup 1 de:  Pràctica del repertori II (CLA)Docència ordinària 3r Pràctica del repertori II-45,00-1,50 GD

440002A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ClàssicDocència ordinària 4t Tècniques de dansa IV15,000,50 GD

440002A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ClàssicDocència ordinària 4t Tècniques de dansa IV-15,00-0,50 GD

440002A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa IV -  ClàssicDocència ordinària 4t Tècniques de dansa IV15,000,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,33

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles10,000,33 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles-10,00-0,33 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles2,500,08 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

DIE16105 Solanilla Rosello, Anna DeptTitular

11,20Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 13,19Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,78

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsMUET 1,45

Assignatura

900018A1 Grup 1 de:  Arts escèniques i altres artsDocència ordinària 1r Arts escèniques i altres arts12,000,40 MUET

MTM01 Tutoria treball fi de màster (MUET)18,000,60 Tutoria

MTM02 Tribunals treball fi de màster (MUET)13,500,45 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,36

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles10,880,36 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 5,25

Assignatura

510003A1 Grup 1 de:  Pràctica comuna 1 (INT)Equip docent: escenografia 1r Pràctica comuna 130,001,00 GAD

512015A1 Grup 1 de:  Tècniques de representació assistides per ordinadorDocència ordinària 1r Tècniques de representació assistides per ordinador22,500,75 GAD

522014A1 Grup 1 de:  Escenografia i escriptura escènica 1Docència ordinària 2n Escenografia i escriptura escènica 115,000,50 GAD

522017A1 Grup 1 de:  Dibuix 2Docència ordinària 2n Dibuix 245,001,50 GAD

532005A1 Grup 1 de:  Escenografia i escriptura escènica 2Docència ordinària 3r Escenografia i escriptura escènica 230,001,00 GAD

542001A1 Grup 1 de:  Escenografia i escriptura escènica 3Docència ordinària 4t Escenografia i escriptura escènica 315,000,50 GAD

143Pàg.Solanilla Rosello, Anna 16105

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 4,50

Assignatura

C076 Responsable de formació continuada i doctorat135,004,50 Càrrec

EN064 Disseny Postgrau English on stage0,000,00 Master-Postgrau. Encàrrec

EN065 Coordinació interna Postgrau actors i guionistes per l'audiovisual0,000,00 Master-Postgrau. Encàrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,62

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles48,751,62 Decret 14/2012

---------Z0274 Solé Sendra, Antoni DeptTitular

0,17Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,17Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,17

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,17

Assignatura

333462A1 Grup 1 de:  Taller 5 SoSuport a la docència: Intèrpret  Rock / 3r Taller 5 So6,000,17 TAE

E-PR00772 Soler Castañe, Aleix DeptTitular

18,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 20,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 18,00

Assignatura

331060A1 Grup 1 de:  Introducció al so (1. curs)Docència ordinària 1r Introducció al so30,000,86 TAE

331391A4 Grup 4 de:  Taller 8.1Docència ordinària 1r Taller 8.15,000,14 TAE

332321A1 Grup 1 de:  Fonts sonores i mescladors IDocència ordinària 2n Fonts sonores i mescladors I30,000,86 TAE

333311A1 Grup 1 de:  Electroacústica Mòdul ADocència ordinària 3r Electroacústica16,000,46 TAE

334090A1 Grup 1 de:  Taller 9 So Mòdul ADocència ordinària 4t Taller 9 So15,000,43 TAE

334090B1 Grup 1 de:  Taller 9 So Mòdul BDocència ordinària 4t Taller 9 So30,000,86 TAE

335020A1 Grup 1 de:  PRL on lineDocència ordinària PRL on line4,000,11 TAE FC

C062 Cap d'estudis ESTAE455,0013,00 Càrrec ED

CRN-ESTAE Centre de referència  ESTAE- Gencat + Ministeri Ed45,001,29 CRN

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles69,992,00 Decret 14/2012

DIE01028 Soler Escudé, Rosa DeptTitular

3,00Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 3,50Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 8,75

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,00

Assignatura

512019A1 Grup 1 de:  Laboratori 1Equip docent: tècniques construcció del 1r Laboratori 130,001,00 GAD

522013A1 Grup 1 de:  Laboratori 2Equip docent: tècniques construcció del 2n Laboratori 230,001,00 GAD

532011A2 Grup 2 de:  Pràctiques de personatge 1Docència ordinària 3r Pràctiques de personatge 130,001,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,50

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles10,000,33 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles5,000,17 Decret 14/2012

144Pàg.Soler Escudé, Rosa 01028

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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---------Z0204 Solsona Viladiu, Isil DeptTitular

0,50Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,50Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,50

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 0,50

Assignatura

512013A1 Grup 1 de:  Dibuix 1Suport a la docència: Model dibuix 1r Dibuix 16,000,20 GAD

522017A1 Grup 1 de:  Dibuix 2Suport a la docència: Model dibuix 2n Dibuix 29,000,30 GAD

MUS00345 Soriano  Moya, Isabel DeptTitular

12,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 12,00

Assignatura

531019B1 Grup 1 de:  Lectura i analisi musical 2 (Projecte 4 musical)Docència ordinària 3r Projecte 4 musical30,001,00 GAD

531020A1 Grup 1 de:  Música i cant 2 (Cant individual)Docència Individual-instrumental 3r Música i cant 2 (Cant individual)225,007,50 GAD

541008D1 Grup 1 de:  Cant 5 per musical (Pràctica musical 2)Docència Individual-instrumental 4t Pràctica musical 2105,003,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

---------Z0161 Stamenkovic Herranz, Maria DeptTitular

0,33Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,33Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,33

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 0,33

Assignatura

553013A1 Grup 1 de:  Mètodes d'escenificacióDocència ordinària 4t Mètodes d'escenificació10,000,33 GAD

---------Z0125 Stanzione , Giselle Carolina DeptTitular

0,34Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,34Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,34

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,34

Assignatura

333472A1 Grup 1 de:  Taller 6 SoSuport a la docència: Actor /  Actriu 3r Taller 6 So12,000,34 TAE

---------Z0136 Subirà Pocino, Baltasar DeptTitular

0,43Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,43Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,43

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,43

Assignatura

333080B1 Grup 1 de:  Formació i Orientació LaboralDocència ordinària 3r Producció i gestió / FOL15,000,43 TAE

145Pàg.Subirà Pocino, Baltasar Z0136

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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DEC00733 Subiròs Bosch, Carlota DeptTitular

4,40Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 5,13Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 12,83

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 4,40

Assignatura

510003A1 Grup 1 de:  Pràctica comuna 1 (INT)Equip docent: prof. direcció / 1r Pràctica comuna 130,001,00 GAD

530002A1 Grup 1 de:  Pràctica comuna 3Equip docent: prof. direcció / 3r Pràctica comuna 330,001,00 GAD

533006A1 Grup 1 de:  Escenificació 2Docència ordinària 3r Escenificació 260,002,00 GAD

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD12,000,40 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,73

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles17,000,57 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles5,000,17 Decret 14/2012

DEC00340 Szpunberg Witt, Victoria DeptTitular

10,50Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 12,33Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 32,08

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsMUET 1,00

Assignatura

900012A1 Grup 1 de:  Laboratori de dramatúrgiaDocència ordinària 1r Laboratori de dramatúrgia30,001,00 MUET

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,25

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

430009A1 Grup 1 de:  Dramatúrgia de la dansa IDocència ordinària 3r Dramatúrgia de la dansa I45,001,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 8,00

Assignatura

513004A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escriptura 1Docència ordinària 1r Pràctiques d'escriptura 130,001,00 GAD

520003A2 Grup 2 de:  Pràctica comuna 2Equip docent: prof. direcció / 2n Pràctica comuna 245,001,50 GAD

531001A2 Grup 2 de:  Introducció a la dramatúrgia  (INT 3. curs)Docència ordinària 3r Introducció a la dramatúrgia90,003,00 GAD

553009A1 Grup 1 de:  Pràctiques d'escriptura 4Docència ordinària 4t Pràctiques d'escriptura 475,002,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,58

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles47,501,58 Decret 14/2012

DEC; E-GM00395 Tarrida Llopart, Antoni DeptTitular

2,43Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 2,81Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 6,67

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,43

Assignatura

333080A1 Grup 1 de:  Producció i gestió (ESTAE)Docència ordinària 3r Producció i gestió / FOL15,000,43 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,05

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles1,670,05 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

146Pàg.Tarrida Llopart, Antoni 00395

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 2,00

Assignatura

530001A1 Grup 1 de:  Producció i gestió  (INT)Docència ordinària 3r Producció i gestió60,002,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,33

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles10,000,33 Decret 14/2012

COMÚ CPD; MOV00360 Tejedor Beltran, Daniel DeptTitular

17,84Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 19,73Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 33,47

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,47

Assignatura

410014A2 Grup 2 de:  Taller I (COR, PED)Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Taller I6,660,22 GD

410015A1 Grup 1 de:  Improvisació ISuport a la docència: Instrum. Altres 1r Improvisació I7,500,25 GD

430003B1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa III - ContemporaniSuport a la docència: Instrum. Percussió 3r Tècniques de dansa III20,000,67 GD

451013B1 Grup 1 de:  Tècnica opcional de dansa A - ContemporaniSuport a la docència: Instrum. Percussió 3r Tècnica opcional de dansa A10,000,33 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 3,63

Assignatura

614017A1 Grup 1 de:  Flamenc 4Suport a la docència: Instrum. Percussió 4t Flamenc 452,501,50 GPD

615013A1 Grup 1 de:  Flamenc 5Suport a la docència: Instrum. Percussió 5è Flamenc 552,501,50 GPD

GPD06615013C1 Grup 1 de:  Complements de flamenc NOIESSuport a la docència: Instrum. Percussió 5è Flamenc 54,380,13 GPD

GPD08615014B1 Grup 1 de:  Taller repertori 5 ESP IXSuport a la docència: Instrum. Altres 5è Repertori i pràctica escènica 5 ESP17,500,50 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,00

Assignatura

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.35,001,00 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,59

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles20,600,59 Decret 14/2012

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 11,74

Assignatura

611003A1 Grup 1 de:  Música 1 CLADocència ordinària 1r Música 1 CLA52,501,50 GPD

611013A1 Grup 1 de:  Música 1 ESPDocència ordinària 1r Música 1 ESP35,001,00 GPD

611014A1 Grup 1 de:  Música 1 CONDocència ordinària 1r Música 1 CON52,501,50 GPD

612003A1 Grup 1 de:  Música 2 CLADocència ordinària 2n Música 2 CLA52,501,50 GPD

612013A1 Grup 1 de:  Música 2 ESPDocència ordinària 2n Música 2 ESP35,001,00 GPD

612018A1 Grup 1 de:  Música 2 CONDocència ordinària 2n Música 2 CON52,501,50 GPD

613004A1 Grup 1 de:  Música 3 CLADocència ordinària 3r Música 3 CLA35,001,00 GPD

613010A1 Grup 1 de:  Música 3 CONDocència ordinària 3r Música 3 CON35,001,00 GPD

613018A1 Grup 1 de:  Música 3 ESPDocència ordinària 3r Música 3 ESP35,001,00 GPD

614019A1 Grup 1 de:  Música 4 CONDocència ordinària 4t Música 4 CON17,500,50 GPD

614021A1 Grup 1 de:  Música 4 CLADocència ordinària 4t Música 4 CLA8,500,24 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,30

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles45,661,30 Decret 14/2012

---------Z0267 Thomé , Fabian DeptTitular

1,85Curs 17-18:

SERVEIS PROFESSIONALS

Hores lectives setmana: 1,85Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,85

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,85

Assignatura

430007A2 Grup 2 de:  Pràctica del repertori II (CON)Docència ordinària 3r Pràctica del repertori II33,001,10 GD

147Pàg.Thomé , Fabian Z0267

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació



PLA ORDENACIÓ ACADÈMICA DE L'INSTITUT DEL TEATRE  CURS 2017-2018

Relació d'assignatures i càrrega lectiva
27/02/2018 148Pàg.07:54:10

451014B1 Grup 1 de:  Tècnica opcional de dansa B - ContemporaniDocència ordinària 4t Tècnica opcional de dansa B22,500,75 GD

DIE00155 Tolosa Magriña, Montserrat DeptTitular

5,50Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 6,42Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 16,04

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 5,50

Assignatura

532009A1 Grup 1 de:  Projecte escenogràfic 3Equip docent: maquillatge 3r Projecte escenogràfic 310,000,33 GAD

532009A2 Grup 2 de:  Projecte escenogràfic 3Equip docent: maquillatge 3r Projecte escenogràfic 310,000,33 GAD

532009A3 Grup 3 de:  Projecte escenogràfic 3Equip docent: maquillatge 3r Projecte escenogràfic 310,000,33 GAD

541003A3 Grup 3 de:  Disseny del personatge 2Docència ordinària 4t Disseny del personatge 245,001,50 GAD

541003A4 Grup 4 de:  Disseny del personatge 2Docència ordinària 4t Disseny del personatge 245,001,50 GAD

552026A1 Grup 1 de:  Efectes especials aplicats a la caracteritzacióDocència ordinària 4t Efectes especials aplicats a la caracterització45,001,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,92

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles27,500,92 Decret 14/2012

UPCUPC13 Torrents Gómez, Aurora DeptTitular

0,86Curs 17-18:

CONVENI UPC

Hores lectives setmana: 0,86Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,86

Professor per conveni amb UPCUPC

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,86

Assignatura

332611A1 Grup 1 de:  Percepció visualDocència ordinària 2n Percepció visual30,000,86 TAE

INT10025 Tovias Wertheimer, Alberto DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 13,92Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,79

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 8,50

Assignatura

511002D2 Grup 2 de:  Màscara 1 (Interpretació 1)Docència ordinària 1r Interpretació 145,001,50 GAD

511002D3 Grup 3 de:  Màscara 1 (Interpretació 1)Docència ordinària 1r Interpretació 145,001,50 GAD

521002A3 Grup 3 de:  Màscara 2 (Interpretació 2)Docència ordinària 2n Interpretació 245,001,50 GAD

521002A4 Grup 4 de:  Màscara 2 (Interpretació 2)Docència ordinària 2n Interpretació 245,001,50 GAD

551080B1 Grup 1 de:  Joglaria (Tècniques d'int fis/vis 2)Docència ordinària 2n Tècniques d'interpretació físic/visual 275,002,50 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 3,50

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva15,000,50 Reajustament

R55000 Reducció per > 55 anys0,000,00 Reducció 55

R55005 Suport stand Saló d'Ensenyament90,003,00 Encàrrec per 55 a

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,92

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles57,501,92 Decret 14/2012

E-PRZ0249 Tubau Canut, Omar DeptTitular

0,34Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,34Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,34

148Pàg.Tubau Canut, Omar Z0249

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,34

Assignatura

333271A1 Grup 1 de:  Taller 6 MaquinàriaSuport a la docència: Actor /  Actriu 3r Taller 6 Maquinària12,000,34 TAE

---------15130 Tzvetanova Kamenova, Andjela DeptTitular

20,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 21,92Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,87

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 5,25

Assignatura

420003A1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa II - Clàssic  1r semestreSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Tècniques de dansa II45,001,50 GD

420003B1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa II - Clàssic  2n semestreSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Tècniques de dansa II45,001,50 GD

430015A1 Grup 1 de:  Didàctica específica I (cla-con-esp) (CLA)Suport a la docència: Instrum. Piano 3r Didàctica específica de la dansa I (cla-con-esp)22,500,75 GD

452002A1 Grup 1 de:  Treball de puntes i tècnica per a nois ISuport a la docència: Instrum. Piano 3r Treball de puntes i  tècnica per a nois I22,500,75 GD

452004A1 Grup 1 de:  Pas a dos (CSD)Suport a la docència: Instrum. Piano 3r Pas a dos22,500,75 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 13,50

Assignatura

612001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 2 CLA - Reforç NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 2n Dansa clàssica 2 CLA52,501,50 GPD

613006A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 CON157,504,50 GPD

613011A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 ESP52,501,50 GPD

614005A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa clàssica 4 CON210,006,00 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 1,25

Assignatura

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.43,601,25 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,92

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles67,361,92 Decret 14/2012

E-PR00410 Ubach Millanes, Antoni DeptTitular

3,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 3,34Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,90

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT-Tecnica 1,29

Assignatura

337001C1 Grup 1 de:  UF3: Serveis tècnicsDocència ordinària 1r IT- Tècnica45,001,29 IT-TÈCNICA

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,15

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,140,15 Decret 14/2012

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,71

Assignatura

333150A2 Grup 2 de:  Taller 4 LuminotècniaDocència ordinària 3r Taller 4 Luminotècnia60,001,71 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,19

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles6,670,19 Decret 14/2012

VEU00454 Vadell Cubells, Francesca DeptTitular

10,83Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 12,64Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 31,60

149Pàg.Vadell Cubells, Francesca 00454

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 10,83

Assignatura

511001A3 Grup 3 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióEquip docent: veu 1r Pràctica actoral 130,001,00 GAD

521003A4 Grup 4 de:  Veu 2Docència ordinària 2n Veu 280,002,67 GAD

531012B2 Grup 2 de:  Veu (Projecte 1 text/musical)Docència ordinària 3r Projecte 1 text/musical30,001,00 GAD

531014B1 Grup 1 de:  Veu (Projecte 3 text)Docència ordinària 3r Projecte 3 text30,001,00 GAD

531014B1 Grup 1 de:  Veu (Projecte 3 text)Docència ordinària 3r Projecte 3 text15,000,50 GAD

531018B1 Grup 1 de:  Veu (Projecte 3 musical)Docència ordinària 3r Projecte 3 musical35,001,17 GAD

531018B1 Grup 1 de:  Veu (Projecte 3 musical)Docència ordinària 3r Projecte 3 musical10,000,33 GAD

531024B1 Grup 1 de:  Veu (Projecte 2 visual)Docència ordinària 3r Projecte 2 visual30,001,00 GAD

541015C1 Grup 1 de:  Veu per textDocència Individual-instrumental 4t Pràctica de text 265,002,17 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,81

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles54,171,81 Decret 14/2012

E-IE00466 Valladares Piedra, Juan Raúl DeptTitular

1,29Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 1,43Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 2,50

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,29

Assignatura

332100A1 Grup 1 de:  Instal.lacions elèctriques per a la il.luminacióDocència ordinària 2n Instal.lacions elèctriques per a la il.luminació espectacular45,001,29 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,14

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,000,14 Decret 14/2012

ITD16858 Van de Meerendonk , Mathilde Petra DeptTitular

18,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 20,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsITDANSA 18,00

Assignatura

800001A1 Grup 1 de:  RepertoriEquip docent: ITD 1r Repertori792,0018,00 IT DANSA

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles87,992,00 Decret 14/2012

---------Z0226 Van Poppel , Wilfred DeptTitular

0,00Curs 17-18:

COL·LABORACIÓ DOCENT

Hores lectives setmana: 0,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 0,00

Professor ConvidatCONVIDAT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 0,00

Assignatura

910025A1 Grup 1 de:  Bloc Dansa comunitàriaDocència ordinària 1r Bloc Dansa comunitària (Composició)0,000,00 PAEP

DEC01017 Velarde Gonzalez, Amaranta DeptTitular

1,50Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 1,75Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 4,37

150Pàg.Velarde Gonzalez, Amaranta 01017

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,50

Assignatura

451017A1 Grup 1 de:  Improvisació IIIDocència ordinària 4t Improvisació III45,001,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,25

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles7,500,25 Decret 14/2012

VEU00527 Vellvehi Hernandez, Montserrat DeptTitular

12,00Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 12,00

Assignatura

541015C1 Grup 1 de:  Veu per textDocència Individual-instrumental 4t Pràctica de text 290,003,00 GAD

C003 Direcció  ESAD270,009,00 Càrrec ED

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

DEC, MUET00556 Vendrell Sales, Ester DeptTitular

12,20Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,19Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,90

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsMUET 1,20

Assignatura

900016A1 Grup 1 de:  Metodologia de la investigació en dansaDocència ordinària 1r Metodologia de la investigació en dansa15,000,50 MUET

MTM01 Tutoria treball fi de màster (MUET)12,000,40 Tutoria

MTM02 Tribunals treball fi de màster (MUET)9,000,30 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,30

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles9,000,30 Decret 14/2012

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 2,50

Assignatura

615004A1 Grup 1 de:  Historia de la cultura i de la dansa 5 CLADocència ordinària 5è Historia de la cultura i de la dansa 5 CLA17,500,50 GPD

GPD02615004B1 Grup 1 de:  Historia de la cultura i de la dansa 5 CLA - CON -Docència ordinària 5è Historia de la cultura i de la dansa 5 CLA11,670,33 GPD

615017A1 Grup 1 de:  Historia de la cultura i de la dansa 5 CONDocència ordinària 5è Historia de la cultura i de la dansa 5 CON17,500,50 GPD

GPD02615017B1 Grup 1 de:  Historia de la cultura i de la dansa 5 CLA - CON -Docència ordinària 5è Historia de la cultura i de la dansa 5 CON11,670,33 GPD

615018A1 Grup 1 de:  Historia de la cultura i de la dansa 5 ESPDocència ordinària 5è Historia de la cultura i de la dansa 5 ESP17,500,50 GPD

GPD02615018B1 Grup 1 de:  Historia de la cultura i de la dansa 5 CLA - CON -Docència ordinària 5è Historia de la cultura i de la dansa 5 ESP11,670,33 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,28

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles9,720,28 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 8,50

Assignatura

420002A1 Grup 1 de:  Història de la dansa a EspanyaDocència ordinària 2n Història de la dansa a Espanya45,001,50 GD

420009A1 Grup 1 de:  Anàlisi del repertori (2. curs)Docència ordinària 2n Anàlisi i pràctica del repertori45,001,50 GD

430011A1 Grup 1 de:  Disseny, producció i gestió de projectesDocència ordinària 3r Disseny, producció i gestió de projectes45,001,50 GD

440006A1 Grup 1 de:  Organització i gestió aplicadaDocència ordinària 4t Organització i gestió aplicada90,003,00 GD

440017A1 Grup 1 de:  Treball final de carrera PEDDocència ordinària 4t Treball final de carrera PED30,001,00 GD

151Pàg.Vendrell Sales, Ester 00556

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,42

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles42,501,42 Decret 14/2012

---------01050 Vidal Gomez, Jordi DeptTitular

3,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 3,29Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,00

IntèrpretINT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,00

Assignatura

553004A1 Grup 1 de:  Direcció d'actors 3Suport a la docència: Actor /  Actriu 3r Direcció d'actors 390,003,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,29

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles8,580,29 Decret 14/2012

E-CE00613 Vidal Prats, Lluis DeptTitular

0,86Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 0,96Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,71

Professional EspecialitzatPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 0,86

Assignatura

331031A1 Grup 1 de:  Música (ESTAE)Docència ordinària 1r Música15,000,43 TAE

333350A1 Grup 1 de:  Música per a soDocència ordinària 3r Música per a so15,000,43 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,10

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles3,430,10 Decret 14/2012

CON00498 Vignatti Abellan, Natàlia DeptTitular

29,50Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 32,78Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 57,36

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 29,50

Assignatura

612002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 2 CLADocència ordinària 2n Dansa contemporània 2 CLA157,504,50 GPD

612006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 2 CONDocència ordinària 2n Dansa contemporània 2 CON210,006,00 GPD

612006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 2 CONDocència ordinària 2n Dansa contemporània 2 CON210,006,00 GPD

613012A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 3 ESPDocència ordinària 3r Dansa contemporània 3 ESP52,501,50 GPD

614002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 4 CLADocència ordinària 4t Dansa contemporània 4 CLA17,500,50 GPD

614002A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 4 CLADocència ordinària 4t Dansa contemporània 4 CLA105,003,00 GPD

614002B1 Grup 1 de:  Improvisació 4 CLADocència ordinària 4t Dansa contemporània 4 CLA35,001,00 GPD

614008A1 Grup 1 de:  Taller Repertori 4 CON IIDocència ordinària 4t Repertori i pràctica escènica 4 CON52,501,50 GPD

615006B1 Grup 1 de:  Pas a dos 5 CONDocència ordinària 5è Dansa contemporània 5 CON35,001,00 GPD

T005 Tutoria de segon de CON43,751,25 Tutoria

T005 Tutoria de segon de CON43,751,25 Tutoria

T010 Tutoria de quart de CLA70,002,00 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 3,28

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles19,440,56 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles21,390,61 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles28,190,81 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles28,190,81 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles17,500,50 Decret 14/2012

152Pàg.Vignatti Abellan, Natàlia 00498

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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INT08178 Vila Alsina, Ramon DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,99

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 8,67

Assignatura

531012A3 Grup 3 de:  Interpretació (Projecte 1 text/musical) textDocència ordinària 3r Projecte 1 text/musical80,002,67 GAD

531014A3 Grup 3 de:  Interpretació (Projecte 3 text)Docència ordinària 3r Projecte 3 text120,004,00 GAD

551076A1 Grup 1 de:  Tècniques d'interpretació text 1Docència ordinària 2n Tècniques d'interpretació text 160,002,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 3,33

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva9,900,33 Reajustament

R55000 Reducció per > 55 anys0,000,00 Reducció 55

R55001 Assistència a tribunals90,003,00 Encàrrec per 55 a

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles59,982,00 Decret 14/2012

INT08176 Vila Zapata, Jordi DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 9,20

Assignatura

511001A3 Grup 3 de:  Pràctica actoral 1 - InterpretacióDocència ordinària 1r Pràctica actoral 190,003,00 GAD

541015A1 Grup 1 de:  Pràctica de text 2Docència ordinària 4t Pràctica de text 2180,006,00 GAD

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD6,000,20 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 2,80

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva-6,00-0,20 Reajustament

R55000 Reducció per > 55 anys0,000,00 Reducció 55

R55018 Tasques de Suport Editorial90,003,00 Encàrrec per 55 a

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

COMÚ CPD, -------00480 Vilalta Arango, Joan DeptTitular

8,56Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 9,40Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 15,00

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 1,00

Assignatura

410002C1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa I - Contemporani/Espanyol 1rSuport a la docència: Instrum. Percussió 1r Tècniques de dansa I15,000,50 GD

410002D1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa I - Contemporani/Espanyol 2nSuport a la docència: Instrum. Percussió 1r Tècniques de dansa I15,000,50 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 6,80

Assignatura

612011A1 Grup 1 de:  Flamenc 2Suport a la docència: Instrum. Percussió 2n Flamenc 252,501,50 GPD

613011A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 3 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 3r Dansa clàssica 3 ESP1,500,04 GPD

614006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 4 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa contemporània 4 CON17,500,50 GPD

614006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 4 CONSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa contemporània 4 CON35,001,00 GPD

153Pàg.Vilalta Arango, Joan 00480

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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614010A1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 4 ESPSuport a la docència: Instrum. Piano 4t Dansa clàssica 4 ESP3,000,09 GPD

GPD05614014C1 Grup 1 de:  Taller repertori 4 ESP VISuport a la docència: Instrum. Altres 4t Repertori i pràctica escènica 4 ESP4,380,13 GPD

614017A1 Grup 1 de:  Flamenc 4Suport a la docència: Instrum. Percussió 4t Flamenc 452,501,50 GPD

614017B1 Grup 1 de:  Flamenc específic 4Suport a la docència: Instrum. Percussió 4t Flamenc 417,500,50 GPD

614018A1 Grup 1 de:  Folklore 4 ESPSuport a la docència: Instrum. Percussió 4t Folklore 4 ESP3,000,09 GPD

615001B1 Grup 1 de:  Dansa clàssica 5 CLA - Reforç NOIESSuport a la docència: Instrum. Piano 5è Dansa clàssica 5 CLA3,000,09 GPD

615014C1 Grup 1 de:  Taller repertori 5 ESP IIISuport a la docència: Instrum. Altres 5è Repertori i pràctica escènica 5 ESP35,001,00 GPD

616012B1 Grup 1 de:  Complements de flamencSuport a la docència: Instrum. Percussió 6è Flamenc 68,750,25 GPD

GPD06616012C1 Grup 1 de:  Complements de flamenc NOIESSuport a la docència: Instrum. Percussió 6è Flamenc 64,380,13 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 0,50

Assignatura

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.17,500,50 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,82

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles27,500,79 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles1,050,03 Decret 14/2012

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 0,26

Assignatura

614021A1 Grup 1 de:  Música 4 CLADocència ordinària 4t Música 4 CLA9,000,26 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,03

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles1,000,03 Decret 14/2012

DEC00965 Vilar Dolç, Laura DeptTitular

6,75Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 7,87Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 19,69

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 6,75

Assignatura

410006A2 Grup 2 de:  Composició I  (PED)Docència ordinària 1r Composició I60,002,00 GD

410014A1 Grup 1 de:  Taller I (COR, PED)Docència ordinària 1r Taller I15,000,50 GD

430003B1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa III - ContemporaniDocència ordinària 3r Tècniques de dansa III45,001,50 GD

440007A1 Grup 1 de:  Treball final de carrera CORDocència ordinària 4t Treball final de carrera COR37,501,25 GD

440008A1 Grup 1 de:  Ajudantia a la direcció coreogràficaDocència ordinària 4t Ajudantia a la direcció coreogràfica45,001,50 GD

EA051 Disseny Verifica CSD0,000,00 Encàrrec acadèmic

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,12

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles16,250,54 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles17,500,58 Decret 14/2012

DEC00180 Vilardell Grimau, Teresa DeptTitular

12,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 14,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 9,20

Assignatura

531002A1 Grup 1 de:  Introducció a l'escenificació (INT)Docència ordinària 3r Introducció a l'escenificació90,003,00 GAD

543002A1 Grup 1 de:  Treball final de carrera (D/D)Docència ordinària 4t Treball final de carrera45,001,50 GAD

553001A1 Grup 1 de:  Gèneres dramàticsDocència ordinària 3r Gèneres dramàtics45,001,50 GAD

553010A1 Grup 1 de:  Guió audiovisualDocència ordinària 4t Guió audiovisual90,003,00 GAD

TFC10 Tutor de treball de final de carrera ESAD6,000,20 Tutoria

154Pàg.Vilardell Grimau, Teresa 00180

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 2,80

Assignatura

R- JL Reajustament per jornada lectiva-6,00-0,20 Reajustament

R55000 Reducció per > 55 anys0,000,00 Reducció 55

R55018 Tasques de Suport Editorial90,003,00 Encàrrec per 55 a

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles60,002,00 Decret 14/2012

PED00708 Villalón Gómez, Pastora DeptTitular

10,83Curs 17-18:

INTERINITAT FINS A PROVISIÓ

Hores lectives setmana: 12,89Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,97

Professor Titular Màster / PostgrauPT MASTER

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 3,00

Assignatura

T055 Tutoria PAEP Itinerari Teatre i Educació90,003,00 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,75

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles22,500,75 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 1,00

Assignatura

540001A3 Grup 3 de:  Pedagogia (INT)Docència ordinària 4t Pedagogia20,000,67 GAD

540001A3 Grup 3 de:  Pedagogia (INT)Equip docent: coordinació 4t Pedagogia10,000,33 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 0,83

Assignatura

EA026 Suport coordinació d'activitats al centre de Vic25,000,83 Encàrrec acadèmic

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsPAEP 6,00

Assignatura

C101 Coordinació PAEP Itinerari en Teatre i Educació90,003,00 Master-Postgrau. Càrrec

C102 Coordinació PAEP Itinerari  Moviment i Educació90,003,00 Master-Postgrau. Càrrec

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,31

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles37,501,25 Decret 14/2012

RD Docència a determinar segons graelles1,670,06 Decret 14/2012

---------00937 Villen Garcia, Armand DeptTitular

3,00Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 3,29Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 5,00

IntèrpretINT

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESAD 3,00

Assignatura

523004A1 Grup 1 de:  Direcció d'actors 2Suport a la docència: Actor /  Actriu 2n Direcció d'actors 290,003,00 GAD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,29

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles8,580,29 Decret 14/2012

CON00715 Viñas Roig, Natalia DeptTitular

18,00Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 20,00Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 35,00

155Pàg.Viñas Roig, Natalia 00715

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 18,00

Assignatura

612006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 2 CONDocència ordinària 2n Dansa contemporània 2 CON201,255,75 GPD

615006A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 5 CONDocència ordinària 5è Dansa contemporània 5 CON131,253,75 GPD

615008C1 Grup 1 de:  Variacions / repertori 5 CON IDocència ordinària 5è Repertori i pràctica escènica 5 CON43,751,25 GPD

616005A1 Grup 1 de:  Dansa contemporània 6 CONDocència ordinària 6è Dansa contemporània 6 CON131,253,75 GPD

616007C1 Grup 1 de:  Variacions / repertori 6 CON IIDocència ordinària 6è Repertori i pràctica escènica 6 CON43,751,25 GPD

616007E1 Grup 1 de:  Variacions / repertori 6 CON II repetidorDocència ordinària 6è Repertori i pràctica escènica 6 CON8,750,25 GPD

T005 Tutoria de segon de CON70,002,00 Tutoria

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 2,00

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles69,992,00 Decret 14/2012

---------00474 Viñolo Marin, Georgina DeptTitular

7,20Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 7,89Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 12,00

Altres no docentsAPE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 7,20

Assignatura

S0006 Servei de sastreria (TRS)252,007,20 Servei

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,69

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles24,020,69 Decret 14/2012

UPCUPC10 Voltas Aguilar, Jordi DeptTitular

1,71Curs 17-18:

CONVENI UPC

Hores lectives setmana: 1,71Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 1,71

Professor per conveni amb UPCUPC

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 1,71

Assignatura

332560A1 Grup 1 de:  Tècniques de representació gràfica II per aDocència ordinària 2n Tècniques de representació gràfica II per a Luminotècnia60,001,71 TAE

DEC01013 Weickert Molina, Guillermo DeptTitular

5,34Curs 17-18:

OBRA O SERVEI DETERMINAT

Hores lectives setmana: 6,21Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 15,25

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsITDANSA 0,34

Assignatura

800004A1 Grup 1 de:  Tècnica contemporàniaDocència ordinària 1r Tècnica contemporània15,000,34 IT DANSA

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,04

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles1,670,04 Decret 14/2012

Professor Titular Escoles SuperiorsPT SUP

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsCSD 5,00

Assignatura

420009B2 Grup 2 de:  Pràctica del repertori CON (2. curs)Docència ordinària 2n Anàlisi i pràctica del repertori45,001,50 GD

430003B1 Grup 1 de:  Tècniques de dansa III - ContemporaniDocència ordinària 3r Tècniques de dansa III15,000,50 GD

430012A1 Grup 1 de:  Taller d'escenificació coreogràficaUnitat formativa 3r Taller d'escenificació coreogràfica45,001,50 GD

430012A1 Grup 1 de:  Taller d'escenificació coreogràficaUnitat formativa 3r Taller d'escenificació coreogràfica15,000,50 GD

156Pàg.Weickert Molina, Guillermo 01013

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació
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451013B1 Grup 1 de:  Tècnica opcional de dansa A - ContemporaniDocència ordinària 3r Tècnica opcional de dansa A30,001,00 GD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,83

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles25,000,83 Decret 14/2012

E-PR00679 Yetton , Keith DeptTitular

4,06Curs 17-18:

INTERINITAT SUBSTITUCIÓ

Hores lectives setmana: 4,51Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 7,89

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsESTAE 4,06

Assignatura

332171A2 Grup 2 de:  Taller 2 luminotècniaDocència ordinària 2n Taller 2 luminotècnia45,001,29 TAE

333120A1 Grup 1 de:  Projectors IIDocència ordinària 3r Projectors II7,000,20 TAE

333160A2 Grup 2 de:  Taller 5 LuminotècniaDocència ordinària 3r Taller 5 Luminotècnia45,001,29 TAE

333181A1 Grup 1 de:  Taller 7 LuminotècniaDocència ordinària 3r Taller 7 Luminotècnia45,001,29 TAE

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,45

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles15,780,45 Decret 14/2012

ESP10064 Zarco Abellan, Antonio DeptTitular

19,71Curs 17-18:

LABORAL INDEFINIT

Hores lectives setmana: 21,70Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) : 34,79

InstrumentistaINS

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 12,50

Assignatura

611007A1 Grup 1 de:  Escola bolera 1Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Escola bolera 117,500,50 GPD

611009A1 Grup 1 de:  Flamenc 1Suport a la docència: Instrum. Guitarra 1r Flamenc 152,501,50 GPD

611018A1 Grup 1 de:  Materia de Flamenc 1 (Itinerari 1r)Suport a la docència: Instrum. Guitarra 1r Materia de Flamenc 1 (Itinerari 1r)35,001,00 GPD

611018A1 Grup 1 de:  Materia de Flamenc 1 (Itinerari 1r)Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Materia de Flamenc 1 (Itinerari 1r)17,500,50 GPD

611018A1 Grup 1 de:  Materia de Flamenc 1 (Itinerari 1r)Suport a la docència: Instrum. Altres 1r Materia de Flamenc 1 (Itinerari 1r)17,500,50 GPD

612011A1 Grup 1 de:  Flamenc 2Suport a la docència: Instrum. Guitarra 2n Flamenc 217,500,50 GPD

612011A1 Grup 1 de:  Flamenc 2Suport a la docència: Instrum. Guitarra 2n Flamenc 235,001,00 GPD

612030A1 Grup 1 de:  Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n)Suport a la docència: Instrum. Altres 2n Matèria de flamenc 2 (Itinerari de 2n)52,501,50 GPD

613015A1 Grup 1 de:  Flamenc 3Suport a la docència: Instrum. Guitarra 3r Flamenc 352,501,50 GPD

614017A1 Grup 1 de:  Flamenc 4Suport a la docència: Instrum. Guitarra 4t Flamenc 4105,003,00 GPD

615011A1 Grup 1 de:  Dansa estilitzada 5Suport a la docència: Instrum. Altres 5è Dansa estilitzada 517,500,50 GPD

615013C2 Grup 2 de:  Complements de flamenc NOISSuport a la docència: Instrum. Altres 5è Flamenc 517,500,50 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsIT 5,71

Assignatura

C001 Càrrec sindical105,003,00 Càrrec Sindical

EN034 Material pedagògic i didàctic de Teoria del Flamenc35,001,00 Encàrrec

INSTR Hores a disposició del col.lectiu per a tallers, funcions etc.60,001,71 Suport docència

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 1,82

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles63,751,82 Decret 14/2012

Professor Titular Secundària i ProfesionalPT SEC/PROF

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totalsEESA-CPD 1,50

Assignatura

613021A1 Grup 1 de:  Teoria del flamenc 3Docència ordinària 3r Teoria del flamenc 317,500,50 GPD

614016A1 Grup 1 de:  Teoría del flamenc 4Docència ordinària 4t Teoría del flamenc 435,001,00 GPD

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals-------RD------ 0,17

Assignatura

RD Docència a determinar segons graelles5,830,17 Decret 14/2012

157Pàg.Zarco Abellan, Antonio 10064

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació



PLA ORDENACIÓ ACADÈMICA DE L'INSTITUT DEL TEATRE  CURS 2017-2018

Relació d'assignatures i càrrega lectiva
27/02/2018 158Pàg.07:54:10

Cabanes DeptTitular

Curs 17-18: Hores lectives setmana: Hores lectives setmana inclòs RD: Jornada Setmanal (35) :

CodiEstudisLect/setm Curs Grup especialTotal assig. Tipus activitat Grup d'activitat

Lectives setmanals totals

Assignatura

0,00?

0,00?

0,00?

0,00?

158Pàg.sanz

NOTA: RD 14/2012  Reial Decret sobre increment de dues hores lectives de la jornada lectiva.

NOTA: Per contractes de durada inferior a un any, la jornada setmanal resultant pot diferir de la indicada
depenent de les dates finals d'inici i fi de la contractació


