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

 

 

 

A C T A 
 
 

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

 
 
 
Data:  9 d’abril de 2019 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  13:00 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  13:50 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra, 3a planta 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
Vicepresident substitut: 

Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
 
 

Vocals: 
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
Il·lma. Sra. Ana del Frago Barés 
Il·lm. Sr. Oriol Lladó Esteller 
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 

 
 
S’excusen: 

Excm. Sr. Marc Castells Berzosa 
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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 26 de març de 
2019. 
 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 396 al 
629 de l’any 2019.  
 

3. Ratificar les resolucions de la Presidència: Sense assumptes 
 

4. Dictamen que proposa modificar les aplicacions pressupostàries del pressupost de l’Institut del Teatre de 
l’exercici 2019 corresponents a les despeses de contractes que tenen caràcter pluriennals per adequar-les a 
l’estructura pressupostària vigent.  
 

5. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics 
de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 2018-2019.  
 

6. Dictamen que proposa aprovar les bases i de la convocatòria del Premi de Dansa 2019 de l’Institut del 
Teatre.  
 

7. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic  del “Postgrau d’Arts Escèniques i Educació” per al curs 
acadèmic 2019-2020 de l’Institut del Teatre.  
 

8. Dictamen que proposta aprovar el curs i el preu públic  del “Postgrau de Projectes Pedagògics i Escènics” per 
al curs acadèmic 2019-2020 de l’Institut del Teatre.  
 

9. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del “Postgrau en Escenificació i Tecnologia digital” de 
l’Institut del Teatre del curs 2019-2020.  
 

10. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del curs “Escena Digital” de l’Institut del Teatre per al 
curs 2019-2020.  
 

11. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del “Postgrau d’Arts Escèniques i acció social” de 
l’Institut del Teatre per al curs 2019-20.  
 

12. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a l’acceptació de la donació del “Fons Teresa Cunillé i 
Domènec Vilarrasa” a favor de l’Institut del Teatre.  
 

13. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a l’acceptació de la donació del  “Dibuix “Apunts de dansa” de 
l’artista Francesc Crespo Giménez” a favor de l’Institut del Teatre.  
 

14. Dictamen que proposa donar compte de les activitats docents no reglades que han estat realitzades en el 
període comprès entre setembre de 2018 i febrer de 2019 en el marc de la instrucció aprovada per acord de 
la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en data 20 de juliol de 2016. 
 

15. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 

16. Precs i preguntes 

 
 
 

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

celebrada el dia 26 de març de 2019.  
 
En haver-se posat a disposició dels membres de la Junta de Govern una còpia de 
l’acta de la sessió anterior de data 26 de març de 2019 amb la convocatòria de la 
sessió, es dóna per llegida i se sotmet a la consideració dels presents per a la seva 
aprovació. 
 
El President 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 26 de març de 
2019 s’aprova per unanimitat amb el vot favorable de tots els presents. 
 
 
 
2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans 

unipersonals: Decrets del número 396 al 629 de l’any 2019. 
 
A indicació del President, 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 396 al 629 de l’any 2019. 
 
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 modificar les aplicacions pressupostàries del 

pressupost de l’Institut del Teatre de l’exercici 2019 corresponents a les 
despeses de contractes que tenen caràcter pluriennals per adequar-les a 
l’estructura pressupostària vigent.  

 
El President dona la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a la modificació de diverses aplicacions 
pressupostàries del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
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En exercicis anteriors, l’Institut del Teatre ha vingut aprovant contractes administratius  i 
projectes formatius que comporten un compromís pluriennal o tramitació avançada i, per tant, 
s’ha anat autoritzant despeses que afectaven  diversos exercicis pressupostaris. 
 
Aquestes despeses van estar imputades a diverses aplicacions pressupostàries d’acord amb 
l’establert al text consolidat de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
 
Al pressupost de l’any 2019 s’ha observat que cal adequar diverses aplicacions 
pressupostàries respecte de les aprovades anteriorment per ser utilitzades pel Ministeri 
d’Economia i Hisenda que treballa amb una relació tancada de classificacions pressupostàries. 
 
Davant d’aquest fet i amb la finalitat d’esmenar aquesta discrepància, s’ha considerat necessari 
adequar les aplicacions pressupostàries d’aquelles despeses pluriennals aprovades que 
afecten a l’exercici pressupostari de l’any 2019 i exercicis  següents de l’Institut del Teatre i 
aprovar les correctes.  
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
“ 

I. Antecedents i fets 
 
En exercicis anteriors, l’Institut del Teatre ha vingut aprovant contractes administratius (de serveis, 
subministraments i/o obres) i projectes formatius que comporten la concessió d’ajuts i altres despeses que 
comporten un compromís pluriennal o tramitació avançada i, per tant, s’ha anat autoritzant despeses que 
afectaven  diversos exercicis pressupostaris. 
 
Aquestes despeses van estar imputades a diverses aplicacions pressupostàries d’acord amb l’establert al 
text consolidat de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals. 
 
L’esmentada Ordre estableix en el seu Annex III els codis de classificació econòmica de la despesa del 
pressupost de les entitats locals i els seus organismes autònoms, els quals es desglossen en capítols (1r 
dígit), articles (2n dígit), conceptes (3r dígit) i subconceptes (4r i 5è dígit).  
 
També determina que aquest codi és tancat i obligatori en els nivells de capítol i article i tipifica i codifica 
alguns conceptes i subconceptes obligatoris de general utilització, malgrat això, en general, a nivell de 
concepte i subconcepte es considera obert i cada entitat podrà crear els epígrafs addicionals que 
consideri  necessaris. 
 
D’altra banda, el Ministeri d’Economia i Hisenda treballa amb una relació tancada de classificacions 
pressupostàries i, ja que, l’Institut del Teatre té l’obligació de presentar informació de caràcter 
pressupostari a l’esmentat Ministeri a través del portal telemàtic “Autoriza”, es considera convenient l’ 
adequació de les classificacions econòmiques de les despeses plurianuals a les utilitzades pel mateix 
Ministeri, per facilitar aquesta tramesa d’informació. 

 
Davant d’aquest fet i amb la finalitat d’esmenar aquesta discrepància, s’ha considerat necessari adequar 
les aplicacions pressupostàries d’aquelles despeses pluriennals aprovades que afecten a l’exercici 
pressupostari de l’any 2019 i exercicis  següents de l’Institut del Teatre i aprovar les correctes. A 
continuació es detallen els expedients afectats: 
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MODIFICACIÓ DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES EN DESPESES PLURIENNALS 

Expedient 
Nr. Registre 
VNIS Orgànica 

Econòmica 
comptabilitzada 

s/estructura 
pressupostària 

VIGENT 

Econòmica 
al 

Dictamen 
d'aprovació Nom tercer Objecte contracte 

2008/18 ACORD 160/16 99002 22799 227.11 
EUREST 
CATALUNYA, S.L.U. 

PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE PEL 
SERVEI DE 
GESTIÓ DE 
MENJADOR I 
MONITORATGE.  
27/01/17-26/01/19  

2008/18 ACORD 161/18 99002 22799 227.11 
EUREST 
CATALUNYA, S.L.U. 

PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE PEL 
SERVEI DE 
GESTIÓ DE 
MENJADOR I 
MONITORATGE.  
27/01/19-26/01/21 

2018/084 ACORD 107/18 99140 22699 226.24 

UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
CATALUNYA 

CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ 
DEL PROGRAMA 
DE FORMACIÓ 
AMB FPC+UPC . 
PERIODE 01/09/18 -
31/08/19 

2018/084 ACORD 107/18 99140 22699 226.24 

FUNDACIO 
POLITECNICA DE 
CATALUNYA, S.C.P 

CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ 
DEL PROGRAMA 
DE FORMACIÓ 
AMB FPC+UPC . 
PERIODE 01/09/18 -
31/08/19  

2017/116 
ACORD 69/18 , 
ACORD 4/18 99200 22799 227.17 

EDITORIAL 
COMANEGRA, S.L. 

ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE 
PRIVAT DE 
COEDICIÓ DE 
DIVERSOS 
VOLUMS DE 
TEXTOS 
TEATRALS. 

2017/052 
ACORD 
30/2018 99230 22799 227.09 LE TRAIT D'UNION 

SERVEI DE 
REPRESENTACIÓ I 
GESTIÓ ARTÍSTICA 
I TÈCNICA PER A 
LES ACTUACIONS 
D'IT DANSA 
01/03/18 A 28/02/19  

2017/052 
ACORD 
144/2018 99230 22799 227.09 LE TRAIT D'UNION 

SERVEI DE 
REPRESENTACIÓ I 
GESTIÓ ARTÍSTICA 
I TÈCNICA PER A 
LES ACTUACIONS 
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D'IT DANSA 
01/03/19 A 28/02/20 

  
ACORD 
165/2018 99003 48002 481.02 

 

APROV DE LES 
BASES 
REGULADORES 
DEL PROCÉS 
SELECTIU DE 12 
TITULATS PER AL 
PROJECTE 
FORMATIU 'IT-
TEATRE' (EDICIÓ 
2019) 

 
II. Competència  

 
Atès que la Junta de Govern de l’Institut del Teatre va ser l’òrgan competent per va aprovar els contractes 
pluriennals detallats anteriorment, es considera que ha de ser el mateix per modificar l’aplicació 
pressupostària que afecta a la despesa dels mateixos.  
 

III. Fonaments de dret 
 

Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals. 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos. 
 
Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministraments 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, modificada per l’ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre. 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 

 
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.- MODIFICAR les aplicacions pressupostàries aprovades als expedients de contractació que tenen 
una despesa pluriennal per adequar-les a l’estructura pressupostària establerta al text consolidat de 
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats 
locals, d’acord la següent informació: 
 

Expedient 
Nr. Registre 
VNIS Orgànica 

Econòmica 
comptabilitzada 

s/estructura 
pressupostària 

VIGENT 

Econòmica 
al 

Dictamen 
d'aprovació Nom tercer Objecte contracte 
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2008/18 ACORD 160/16 99002 22799 227.11 
EUREST 
CATALUNYA, S.L.U. 

PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE PEL 
SERVEI DE 
GESTIÓ DE 
MENJADOR I 
MONITORATGE.  
27/01/17-26/01/19  

2008/18 ACORD 161/18 99002 22799 227.11 
EUREST 
CATALUNYA, S.L.U. 

PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE PEL 
SERVEI DE 
GESTIÓ DE 
MENJADOR I 
MONITORATGE.  
27/01/19-26/01/21 

2018/084 ACORD 107/18 99140 22699 226.24 

UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
CATALUNYA 

CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ 
DEL PROGRAMA 
DE FORMACIÓ 
AMB FPC+UPC . 
PERIODE 01/09/18 -
31/08/19 

2018/084 ACORD 107/18 99140 22699 226.24 

FUNDACIO 
POLITECNICA DE 
CATALUNYA, S.C.P 

CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ 
DEL PROGRAMA 
DE FORMACIÓ 
AMB FPC+UPC . 
PERIODE 01/09/18 -
31/08/19  

2017/116 
ACORD 69/18 , 
ACORD 4/18 99200 22799 227.17 

EDITORIAL 
COMANEGRA, S.L. 

ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE 
PRIVAT DE 
COEDICIÓ DE 
DIVERSOS 
VOLUMS DE 
TEXTOS 
TEATRALS. 

2017/052 
ACORD 
30/2018 99230 22799 227.09 LE TRAIT D'UNION 

SERVEI DE 
REPRESENTACIÓ I 
GESTIÓ ARTÍSTICA 
I TÈCNICA PER A 
LES ACTUACIONS 
D'IT DANSA 
01/03/18 A 28/02/19  

2017/052 
ACORD 
144/2018 99230 22799 227.09 LE TRAIT D'UNION 

SERVEI DE 
REPRESENTACIÓ I 
GESTIÓ ARTÍSTICA 
I TÈCNICA PER A 
LES ACTUACIONS 
D'IT DANSA 
01/03/19 A 28/02/20 

  
ACORD 
165/2018 99003 48002 481.02 

 

APROV DE LES 
BASES 
REGULADORES 
DEL PROCÉS 
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SELECTIU DE 12 
TITULATS PER AL 
PROJECTE 
FORMATIU 'IT-
TEATRE' (EDICIÓ 
2019) 

 
Segon.- INFORMAR  la Unitat de Comptabilitat de l’Institut del Teatre que procedeixi a la modificació un 
cop aprovat el present dictamen.”  

 

 
 
5. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a 

la concessió d’ajuts econòmics de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 
2018-2019.  

 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de la proposta, consistent en l’aprovació d’ajuts econòmics. 

 
L’Institut del Teatre creu convenient convocar ajuts econòmics consistents en l’abonament 
d’una quantitat equivalent a una reducció de fins al 50% del preu de la matrícula realitzada 
per al curs 2018-2019 als/les alumnes oficials de les diferents especialitats dels 
ensenyaments reglats de l’Institut del Teatre que reuneixin determinades condicions de 
situació econòmica familiar i d’aprofitament acadèmic. 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts econòmics que atorgui 
l’Institut del Teatre als alumnes dels ensenyaments reglats del curs acadèmic 2018-19 de les 
escoles següents: 
   
a) Escola Superior d’Art Dramàtic 
b) Conservatori Superior de Dansa 
c) Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa 
(inclosos els ensenyaments de Batxillerat). 
 
La finalitat d’aquest ajut és finançar una part de la matrícula acadèmica dels/les alumnes del 
curs acadèmic anterior cursat. Els ajuts econòmics a atorgar, per un import màxim total de 
30.000,00 €, es distribuiran de la següent manera: 10.000,00 € es destinaran als ajuts per als 
ensenyaments de batxillerat, i els 20.000,00 € restants es destinaran a la resta 
d’ensenyaments susceptibles de rebre aquest ajut: ensenyaments superiors d’art dramàtic, 
ensenyaments superiors de dansa i ensenyaments professionals de dansa.  
 
No obstant, en cas que els imports màxims dels ajuts concedits als alumnes dels 
ensenyaments de Batxillerat no arribin a l’import màxim destinat (10.000,00€) es podrà 
distribuir l’excedent del crèdit aprovat entre la resta d’ensenyaments i viceversa. 
 
Per al curs acadèmic 2018-19 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es 
destinarà per a la concessió dels ajuts regulats en la present convocatòria serà de 30.000,00 €. 
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L’ajut econòmic serà com a màxim d’un 50% del preu total de matrícula abonada en el curs 
2018-19. No podran concedir-se ajuts econòmics per import superior a aquest percentatge 
referenciat ni per la quantia superior a la què es determini en la convocatòria. 
 
Les bases regulen, a més, el principals aspectes: 
 
- Requisits dels beneficiaris 
- procediment de sol·licitud 
- Procediment de concessió 
- Composició de l’òrgan avaluador de les sol·licituds 
- Obligacions dels beneficiaris 

 
Demana la paraula el Sr. Altayó que celebra que s’hagi retirat l’article que va ser 
objecte de debat l’any anterior. No obstant això, reitera les mateixes objeccions ja fetes 
paleses en anteriors ocasions, davant aquesta Junta de Govern: 
 

1. No s’ha produït el retorn i la seva aplicació al text, de les conclusions assolides 
en les reunions tècniques desenvolupades sobre tarificació social. I per tant, 
mantenim un criteri de no aplicació de la tarificació social sense el debat 
corresponent i els compromisos adoptats pel Ple de la Diputació de Barcelona 
al respecte sobre el compromís, el seu impuls i suport tècnic als ajuntaments.  

2. El criteri establert sobre la subvenció assignada a cada alumne no resulta 
equitativa, atès el repartiment global i per la mateixa quantitat pel nombre que 
compleixen els requisits  establerts. 

 
Recorda a més el Sr. Altayó que la Direcció, a petició seva, va comprometre’s a 
aportar les dades econòmiques dels darrers quatre anys, mostrant així l’evolució que 
han anat marcant els ajuts. Recava novament la seva aportació, tot indicant la 
distribució d’aquestes ajudes, els beneficiaris, els percentatges respecte dels costos, 
etc. 
 
D’acord amb la seva exposició, el Sr. Altayó anuncia la seva abstenció en aquest punt 
de l’ordre del dia. 
 
La Junta de Govern aprova per majoria, amb l’abstenció del Sr. Altayó, 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 
divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
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L’Institut del Teatre creu convenient convocar ajuts econòmics consistents en l’abonament d’una quantitat 
equivalent a una reducció de fins al 50% del preu de la matrícula realitzada per al curs 2018-2019 als/les 
alumnes oficials de les diferents especialitats dels ensenyaments reglats de l’Institut del Teatre que 
reuneixin determinades condicions de situació econòmica familiar i d’aprofitament acadèmic. 
 
Atesa l’existència de consignació pressupostària suficient destinada a aquest fi, que figura a l’aplicació 
pressupostària 480.00/99003, per un total de 30.000,00 euros.   
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la Llei General de Subvencions (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 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 del Gerent i 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 d’ajuts econòmics als alumnes dels ensenyaments 
reglats de l’Institut del Teatre: Escola Superior d’Art Dramàtic, Conservatori Superior de Dansa i Escola 
d’Ensenyament Secundari i Artístic – Conservatori Professional de Dansa (inclou Batxillerat), 
corresponent al curs acadèmic 2018-2019, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, el text 
íntegre de la qual és el següent: 
“ 

 
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER ALS/LES ALUMNES DE 

L’INSTITUT DEL TEATRE DEL CURS ACADÈMIC 2018-19.  
 

 
Primera.- Objecte 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, 
concessió, pagament i justificació dels ajuts econòmics que atorgui l’Institut del Teatre als alumnes dels 
ensenyaments reglats del curs acadèmic 2018-19::   
 
a) Escola Superior d’Art Dramàtic 
b) Conservatori Superior de Dansa 
c) Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa (inclòs ensenyaments 
de Batxillerat). 
 
Segona.- Finalitat 
 
La finalitat d’aquest ajut és finançar una part de la matrícula acadèmica dels/les alumnes del curs 
acadèmic anterior cursat a l’Institut del Teatre. Els ajuts econòmics a atorgar, per un import màxim total de 
30.000,00€, es distribuiran de la següent manera: 10.000,00€ es destinaran als ajuts per als 
ensenyaments de batxillerat, i els 20.000,00€ restants es destinaran a la resta d’ensenyaments 
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susceptibles de rebre aquest ajut,  ensenyaments superiors d’art dramàtic, ensenyaments superiors de 
dansa i ensenyaments professionals de dansa.  
 
No obstant, en cas que els imports màxims dels ajuts concedits als alumnes dels ensenyaments de 
Batxillerat no arribin a l’import màxim destinat (10.000,00€) es podrà distribuir l’excedent del crèdit aprovat 
entre la resta d’ensenyaments i viceversa. 
 
Tercera.- Quantia total màxima dels ajuts 
 
Per al curs acadèmic 2018-19 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es destinarà per a la 
concessió dels ajuts regulats en la present convocatòria serà de 30.000,00€ i anirà a càrrec de l’aplicació 
480.00/99003 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Aquest import serà repartit entre totes les sol·licituds rebudes que tinguin els requisits, tant acadèmics 
com econòmics, establerts a la clàusula quarta de la present convocatòria, sens perjudici de l’escola 
d’ensenyaments reglats en la que està matriculat el peticionari/a i tenint en compte la distribució 
econòmica contemplada en la clàusula segona d’aquesta convocatòria.      
 
L’ajut econòmic serà com a màxim d’un 50% del preu total de matrícula abonada en el curs 2018-19. No 
podran concedir-se ajuts econòmics per import superior a aquest percentatge referenciat ni per la quantia 
superior a la què es determini en la convocatòria. 
 
Quarta.-Requisits dels/les beneficiaris/àries 
 
Podran ser beneficiari/àries d’aquests ajuts les persones físiques que reuneixin, en la data de finalització 
del termini de presentació de sol·licituds,  els següents requisits: 
 
a) Tenir la condició d’alumne/a de l’Institut del Teatre en el curs 2018-19, de qualsevol de les escoles 
d’ensenyament reglat següents:   
 

 Escola Superior d’Art Dramàtic 

 Conservatori Superior de Dansa 

 Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa 
 
b) Haver-se matriculat el curs 2018-2019 del següent: 
 

 Per als/les alumnes de l’Escola d’Ensenyaments Secundari i Artístic:  
 

o Totes les assignatures del curs de Batxillerat.    
  

 Per als/les alumnes del Conservatori Professional de Dansa:  
 

o Totes les assignatures del curs. 
 

 Per als/les alumnes de l’Escola Superior d’Art Dramàtic i Conservatori Superior de Dansa:  
 

o Un mínim de 60 crèdits ECTS, en cas de cursar estudis en la modalitat a temps 
complet 

o 39 crèdits ECTS, en cas de cursar estudis en la modalitat a temps parcial. 
 

Pel que fa als crèdits, només es comptabilitzaran els efectivament cursats, excloent per tant les 
anul·lacions de matrícula. 

 
c) Tenir aprovades totes les assignatures matriculades en convocatòria ordinària el curs 2018-19. 
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d) No superar la renda familiar d’acord amb els llindars següents: 
 

- Família d'1 membre............13.236,00 € 
- Família de 2 membres........22.594,00 € 
- Família de 3 membres........30.668,00 € 
- Família de 4 membres........36.421,00 € 
- Família de 5 membres........40.708,00 € 
- Família de 6 membres........43.945,00 € 
- Família de 7 membres........47.146,00 € 
- Família de 8 membres........50.333,00 € 

 
En cas que la situació econòmica del/la sol·licitant no s’adapti a aquesta classificació, caldrà fer-la constar 
de forma detallada per tal que la comissió d’ajuts econòmics la pugui estudiar. 
 
Cinquena.- Sol·licitud de concessió d’ajuts econòmics per al pagament d’una part de la matrícula 
 
La convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts econòmics i la sol·licitud per a la seva concessió es 
publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOBP) a través de la Base Nacional de 
Subvencions, al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre i a la pàgina web de l’Institut del Teatre 
www.institutdelteatre.cat i estarà disponible a la Secretaria Acadèmica General de l’Institut del Teatre. 
 
Les persones que desitgin sol·licitar aquest ajut econòmic hauran de presentar una sol·licitud en el 
Registre General de l’Institut del Teatre, Pl. Margarida Xirgu, s/n, (de dilluns a divendres de 9 a 14 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 utilitzant el model normalitzat de 
sol·licitud que s’adjunta com Annex a la present convocatòria i que es pot descarregar a la pàgina web de 
l’Institut del Teatre, adreçada a l’Excma. Sra. Presidenta de l’Institut del Teatre.  
 
El termini de presentació de sol·licitud d’ajuts econòmics serà del 25 de juny de 2019  al 5 de juliol de 
2019 (ambdós inclosos).  
 
La sol·licitud haurà de ser complimentada facilitant totes les dades que es demanen i acompanyada de la 
següent documentació: 
 
a) Fotocòpia del DNI o passaport de l’alumne/-a, o document oficial d’identitat corresponent en el supòsit 
d’alumnes estrangers. 
 
b) Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària de l’any 2018, dels pares o 
tutors de l’alumne/-a (conjunta o separada) en la qual estigui inclòs en la unitat familiar l’alumne/-a que 
sol·licita l’ajut.  
 
c) En el cas que el/la sol·licitant al·legui la seva emancipació o independència familiar i econòmica, haurà 
d’acreditar que disposa de mitjans econòmics suficients que permeten la seva independència, acreditant 
la titularitat o el lloguer del domicili habitual. En cas contrari, sempre que els ingressos acreditats resultin 
inferiors a les despeses suportades en concepte d’habitatge i altres despeses indispensables, s’entendrà 
no provada la independència.  
 
En cas que el/la peticionari/-a presenti la seva sol·licitud com a independent econòmicament caldrà 
aportar: 
 

1.- Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària de l’any 2018 de tots 
els membres de la unitat familiar que convisquin amb el/la peticionari/-a. 
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2.- En cas que el/la peticionari/-a sigui exempt/-a de realitzar la declaració de renda, haurà 
d’aportar declaració responsable manifestant aquest aspecte, i certificat de l’Agència Tributària 
que acrediti oficialment aquesta exempció.  
 
3.- Fotocòpies de les nòmines dels dos últims mesos -precedents al termini de presentació 
d’instàncies- de totes les persones que formin la unitat familiar el/la peticionari/-a. 
 
4.- Si és el cas, acreditació d’estar en situació de desocupació (d’atur) mitjançant certificat de 
demandant d’ocupació. 
 
5.- Si és el cas, acreditació de ser beneficiari/-a de prestació de subsidi o de qualsevol tipus d’ajut 
econòmic procedent de les administracions públiques o privades, i de totes les persones de 
l’àmbit familiar.  
 
6.- Certificat de convivència emès per l’entitat oficial. 

 
d) Acreditació de tenir la condició de discapacitat/-da,, i de qualsevol membre de la unitat familiar que 
convisqui amb el/la peticionari/-a (si és el cas).  
 
e) Document que acrediti el nombre de compte corrent del banc o caixa el/la peticionari/-a segons el qual 
consti com a titular del mateix. 
 
f) Declaració responsable del/la sol·licitant en la qual consti: 
 
-  Altres fonts de finançament complementàries o qualsevol subvenció que s’obtingui per sufragar la 
despesa de la matrícula acadèmica 2018-19 de l’Institut del Teatre.  
 
- Concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de persona beneficiària, tot explicitant no estar 
afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. La presentació d’aquesta declaració autoritza, implícitament, a l’Institut del 
Teatre, a consultar directament a la Tresoreria de la Seguretat Social i a l’Agència Tributària en relació als 
possibles deutes que la persona beneficiària d’aquests Ajuts econòmics pugui tenir amb els referits 
organismes públics.  
 
El document de declaració responsable  es pot descarregar a la web de l’Institut del Teatre 
www.institutdelteatre.cat 
 
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 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. 
 
L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds en els termes i formes que es 
detallen en aquesta convocatòria suposa l’exclusió del concurs. 
 
Sisena.- Rectificació de defectes o omissions de la documentació 
 
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 concessió, es 
requerirà a l’interessat/-da perquè esmeni les mancances o aporti els documents preceptius, en un termini 
de 10 dies a partir del dia següent de 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 parcial, no es tindran en compte a efectes de la seva 
valoració. 
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Setena.- Protecció de dades personals dels/les sol·licitants dels ajuts econòmics 
 
Les dades personals facilitades en la sol·licitud de concessió dels ajuts econòmics que s’annexa a la 
presenta convocatòria, en els documents adjunts a la sol·licitud i en el document d’acceptació de l’ajut 
econòmic, seran tractades per l’Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, que 
és la corporació responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud i només 
podran ser cedides a tercers amb aquesta finalitat.   
 
De conformitat amb allò previst per el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que fa la tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i 
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets 
digitals, els/les sol·licitants poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les 
seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent, 
a través de la Seu electrònica: https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/protecció-
dades/default.asp,o presencialment a les oficines del Registre: https:// www.diba.cat/web/registre/. 
Vuitena.- Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió dels ajuts econòmics regulats a la present convocatòria serà el de no 
concurrència competitiva. 
 
Novena.- Comissió d’ajuts econòmics  
 
Aquesta comissió serà l’òrgan que examinarà i avaluarà conjuntament les sol·licituds rebudes dins el 
termini establert. La Comissió realitzarà en un sol acte una proposta d’adjudicació d’ajuts econòmics per 
al seu atorgament, i també especificarà aquelles sol·licituds denegades i la seva motivació.   
 
La Comissió d’Ajuts Econòmics per a la convocatòria del curs acadèmic 2018-19 estarà formada per: 
 

 El/la Director/-a General o persona que la substitueixi, que actuarà de President/-a de la 
Comissió. 

 El/la Gerent o persona que el substitueixi. 

 El/la  Coordinador/-a Acadèmica o persona que el substitueixi. 

 El/la Director/a de l’Escola Superior d’Art Dramàtic o persona que el substitueixi. 

 El/la Director/a de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori professional de 
Dansa o persona que el substitueixi 

 El/la Director/a del Conservatori Superior de Dansa o persona que el substitueixi. 

 El/La Secretàri/-a Acadèmic/-a General de l’Institut del Teatre o persona que la substitueixi, la 
qual actuarà com a Secretària de la Comissió. 

 
La designació de les persones que formaran part de la Comissió es publicarà al tauler d’anuncis de 
l’Institut del Teatre, mitjançant resolució de la Presidència de l’Organisme.  
 
La Comissió no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta dels/les seus/-es 
membres. 
 
L’abstenció i recusació dels/les 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.   
 
La Comissió d’Ajuts Econòmics 2018-19 resoldrà qualsevol dubte sobre la interpretació de la 
convocatòria. Aquesta interpretació no resultarà vinculant als efectes de la seva resolució per l’òrgan 
competent.  
 
Desena.- Resolució, notificació i règim de recursos 
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Una vegada la Comissió d’ajuts econòmics hagi efectuat una proposta, degudament motivada, sobre la 
concessió i denegació dels ajuts econòmics sol·licitats, la seva Presidenta l’elevarà a la Presidència de 
l’Institut del Teatre, la qual haurà de dictar resolució en el termini màxim d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la celebració de la reunió de la Comissió. 
 
La resolució adoptada per la Presidència de l’Institut del Teatre sobre la concessió o denegació dels ajuts 
econòmics sol·licitats serà notificada a tots els/les sol·licitants en un termini màxim de 10 dies des de la 
data de la seva aprovació, d’acord amb allò que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
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. 
 
Onzena.- Acceptació de l’ajut 
 
Els/les beneficiaris/àries, un cop se’ls hagi notificat l’acord de concessió, hauran d’acceptar l’ajut 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 
(www.institutdelteatre.cat). 
 
Dotzena.- Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquests ajuts, a més de les especificades a l’article 14 de la 
Llei 38/2003 de Subvencions, les que tot seguit s’indiquen:  
 

 S’obliguen a executar l’activitat subvencionada de conformitat amb els principis de bona 
administració i bona fe. 

 Hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 Estan obligats/-des a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi 
la Diputació de Barcelona i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a l’ajut concedit. 

 
L’incompliment d’aquestes obligacions podrà originar les responsabilitats que en cada cas corresponguin i 
la incoació de l’expedient de reintegrament de l’ajut. 

 
Tretzena.- Forma de pagament 

 
El pagament dels ajuts atorgats s’efectuarà d’un sol cop dins de l’any 2019. 

 
Catorzena.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/la beneficiari/es, 
l’import quan no perjudiqui els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió dels ajuts. 

 
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa activitat altres ajuts econòmics o aportacions 
de qualsevol origen, públic o privat, que sumats al de l’Institut del Teatre, superin el cost total de l’activitat 
subvencionada.  
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c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi acceptat l’ajut econòmic en el termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la recepció de la notificació de concessió d’ajut.  

 
Quinzena.- Compatibilitat amb altres ajuts econòmics 

 
L’ajut econòmic concedit serà compatible amb qualsevol altra concedit per altres administracions o ens 
públics o privats.  

 
Tanmateix, l’import total dels ajuts econòmics rebuts per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total 
de la matrícula acadèmica del curs 2018-19. Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o 
obtenció de qualsevol ajut econòmic o subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la 
sol·licitud.  
 
Setzena.- Règim Jurídic 

 
En tot el que preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 3/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, el Reial 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 dels Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i demés legislació concordant. 

 
Dissetena.-  Acceptació de la Convocatòria 
 
La presentació de la sol·licitud d’ajut econòmic pressuposa el coneixement i l’acceptació del contingut 
d’aquesta convocatòria i dels drets i obligacions que se’n deriven.  
 
 

ANNEX 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER ALS/LES 
ALUMNES DE L’INSTITUT DEL TEATRE DEL CURS ACADÈMIC 2018-19. 

Nota: Cal emplenar aquest imprès a màquina , amb lletra d’impremta  o amb bolígraf 
 
 
Dades identificatives de l’alumne/a 
  

Nom i cognoms   

DNI/Passaport   

Domicili: 
carrer/avinguda/passeig 

  Núm. pis porta 

Municipi   Codi 
postal 

Telèfon de contacte   

Adreça electrònica   
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Estudis que cursa a l’IT 

  

 
Curs 

  

 
Documentació que s’adjunta: 
 

 
a) Fotocòpia del DNI o passaport, o document oficial d’identitat corresponent en els supòsits 
de personal estranger. 

 
 

b) Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària de l’any 2018, 
dels pares o tutors de l’alumne/-a (conjunta o separada) en la qual estigui inclòs en la unitat 
familiar l’alumne/-a que sol·licita l’ajut.  

 
 

 
c) En el cas que el/la sol·licitant al·legui la seva emancipació o independència familiar i 
econòmica, haurà d’acreditar que disposa de mitjans econòmics suficients que permeten la 
seva independència, acreditant la titularitat o el lloguer del domicili habitual. En cas 
contrari, sempre que els ingressos acreditats resultin inferiors a les despeses suportades en 
concepte d’habitatge i altres despeses indispensables, s’entendrà no provada la 
independència.  

 
 

 

En cas que el/la peticionari/-a presenti la seva sol·licitud com a independent 
econòmicament caldrà aportar: 
 
1.- Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària de l’any 2018 de 
tots els membres de la unitat familiar que convisquin amb el/la  peticionari/-a. 
 
2.- En cas que el/la peticionari/-a sigui exempt/-a de realitzar la declaració de renda, haurà 
d’aportar declaració responsable manifestant aquest aspecte, i certificat de l’Agència 
Tributària que acrediti oficialment aquesta exempció. 
 
3.- Fotocòpies de les nòmines dels dos últims mesos -precedents al termini de presentació 
d’instàncies- de totes les persones que formin la unitat familiar del peticionari. 
 
4.- Si és el cas, acreditació d’estar en situació de desocupació (d’atur) mitjançant certificat 
de demandant d’ocupació. 
 
5.- Si és el cas, acreditació de ser beneficiari/-a  de prestació de subsidi o de qualsevol tipus 
d’ajut econòmic procedent de les administracions públiques o privades, i de totes les 
persones de l’àmbit familiar. 
 
6.- Certificat de convivència emès per l’entitat oficial 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

d) Acreditació de tenir la condició de discapacitat/-a, i de qualsevol membre de la unitat 
familiar que convisqui amb el/la peticionari/-a (si és el cas).  
 

 
 

e) Document que acrediti el nombre de compte corrent del banc o caixa del/la peticionari/-a 
mitjançant el qual consti com a titular del mateix. 
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f) Declaració responsable del/la  sol·licitant en la qual consti: 
 
- Altres fonts de finançament complementàries o qualsevol subvenció que s’obtingui per 
sufragar la despesa de la matrícula acadèmica 2017-2018 de l’Institut del Teatre. 
 
- Concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de persona beneficiària, tot 
explicitant no estar afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
 
(El document de declaració responsable es pot descarregar a la web de l’Institut del Teatre 
www.institutdelteatre.cat) 

 

 
 

 
 
 
 

 

  
Altres observacions: 
 

 
 
 
 
 

 
Informació sobre protecció de dades de caràcter personal: 
 

Responsable del 
tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Dades de contacte de la persona Delegada de protecció de dades per a consultes, queixes, 
exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades de caràcter personal: 
delegatprotecdades@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/-da.  
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/-es 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/ 
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Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat/-a 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 concerneix 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 9 d’abril de 2019 de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, per la qual 
s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics de l’Institut del Teatre per al curs 
acadèmic 2018-19 
 
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 la convocatòria per 
a la concessió d’ajuts econòmics de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 2018-19 de l’Institut del 
Teatre es pot trobar al web, a la intranet i al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.  
 
Primer. Beneficiaris/-àries: 
 
Podran ser beneficiari/àries d’aquests ajuts les persones físiques que reuneixin, en la data de finalització 
del termini de presentació de sol·licituds,  els següents requisits: 
 
a) Tenir la condició d’alumne/a de l’Institut del Teatre en el curs 2018-19, de qualsevol de les escoles 
d’ensenyament reglat següents:   
 

 Escola Superior d’Art Dramàtic 

 Conservatori Superior de Dansa 

 Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa 
 
b) Haver-se matriculat el curs 2018-19 del següent: 
 

 Per als/les alumnes de l’Escola d’Ensenyaments Secundari i Artístic:  
 

o Totes les assignatures del curs de Batxillerat.     
 

 Per als/les alumnes del Conservatori Professional de Dansa:  
 

o Totes les assignatures del curs. 
 

 Per als/les alumnes de l’Escola Superior d’Art Dramàtic i Conservatori Superior de Dansa:  
 

o Un mínim de 60 crèdits ECTS, en cas de cursar estudis en la modalitat a temps 
complet 

o 39 crèdits ECTS, en cas de cursar estudis en la modalitat a temps parcial. 
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Pel que fa als crèdits, només es comptabilitzaran els efectivament cursats, excloent per tant les 
anul·lacions de matrícula. 

 
c) Tenir aprovades totes les assignatures matriculades en convocatòria ordinària el curs 2018-19. 
 
d) No superar la renda familiar d’acord amb els llindars següents: 
 

- Família d'1 membre............13.236,00 € 
- Família de 2 membres........22.594,00 € 
- Família de 3 membres........30.668,00 € 
- Família de 4 membres........36.421,00 € 
- Família de 5 membres........40.708,00 € 
- Família de 6 membres........43.945,00 € 
- Família de 7 membres........47.146,00 € 
- Família de 8 membres........50.333,00 € 

 
 
En cas que la situació econòmica del/la sol·licitant no s’adapti a aquesta classificació, caldrà fer-la constar 
de forma detallada per tal que la comissió d’ajuts econòmics la pugui estudiar. 
 
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 dels ajuts econòmics que atorgui l’Institut del Teatre als/les alumnes 
dels ensenyaments reglats del curs acadèmic 2018-19:   
 
a) Escola Superior d’Art Dramàtic 
b) Conservatori Superior de Dansa 
c) Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa (inclou ensenyament 
de Batxillerat) 
 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de Barcelona de 
9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia. 
 
Per al curs acadèmic 2018-19 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es destinarà per a la 
concessió dels ajuts regulats en la present convocatòria serà de 30.000,00  euros. 
 
Aquest import serà repartit entre totes les sol·licituds rebudes que tinguin els requisits, tant acadèmics 
com econòmics, establerts a la clàusula quarta de la present convocatòria, sens perjudici de l’escola 
d’ensenyaments reglats en la què està matriculat el/la peticionari/a. 
 
Els ajuts econòmics a atorgar, per un import màxim total de 30.000,00€, es distribuiran de la següent 
manera: 10.000,00€ es destinaran als ajuts per als ensenyaments de batxillerat, i els 20.000,00€ restants 
es destinaran a la resta d’ensenyaments susceptibles de rebre aquest ajut,  ensenyaments superiors d’art 
dramàtic, ensenyaments superiors de dansa i ensenyaments professionals de dansa.  
 
No obstant, en cas que els imports màxims dels ajuts concedits als alumnes dels ensenyaments de 
Batxillerat no arribin a l’import màxim destinat (10.000,00€) es podrà distribuir l’excedent del crèdit aprovat 
entre la resta d’ensenyaments i viceversa. 
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L’ajut econòmic serà com a màxim d’un 50% del preu total de matrícula abonada en el curs 2018-19. No 
podran concedir-se ajuts econòmics per import superior a aquest percentatge referenciat ni per la quantia 
superior a la què es determini en la convocatòria. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de sol•licitud d’ajuts econòmics serà del 25 de juny de 2019  al 5 de juliol de 
2019 (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 ajuts 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 les despeses que generi l’aplicació de la convocatòria anteriorment esmentada, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00/ 99003, per un import màxim de 30.000,00 euros. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds serà des del 25 de juny de 2019  al 5 
de juliol de 2019 (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. 
Barcelona, 9 d’abril de 2019  
 
 
ANNEX 1 al Dictamen de Junta de Govern, proposat el 14 de març de 2019, referit a la convocatòria 
per a la concessió dels ajuts econòmics per als/les alumnes de l’Institut del Teatre del curs 
acadèmic 2018-19 
 
 

 
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LOS/-AS ALUMNOS/-

AS DEL INSTITUTO DEL TEATRO DEL CURSO ACADÉMICO 2018-19 
 

 
Primera.- Objeto 
 
El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, 
tramitación, concesión, pago y justificación de las ayudas económicas que otorgue el Instituto del Teatro a 
los/las alumnos/-as de las enseñanzas regladas del curso académico 2018-19: 
 

a) Escuela Superior de Arte Dramático 
b) Conservatorio Superior de Danza 
c) Escuela de Enseñanza Secundaria y Artística / Conservatorio Profesional de Danza 

 
Segunda.- Finalidad 
 
La finalidad de esta ayuda es financiar una parte de la matrícula académica de los/las alumnos/-as del 
curso académico anterior cursado en el Instituto del Teatro. Las ayudas económicas a otorgar, por un 
importe total de 30.000 €, se distribuirán de la siguiente forma: 10.000,00€ se destinarán a las ayudas 
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para los estudios de bachillerato, y los 20.000€ restantes se destinarán a los demás estudios susceptibles 
de recibir la ayuda, enseñanzas superiores de arte dramático, enseñanzas superiores de danza y 
enseñanzas profesionales de danza.   
 
No obstante, en caso de que los importes máximos de las ayudas concedidas a los alumnos de los 
estudios de Bachillerato no alcancen el importe máximo destinado (10.000,00 €) se podrá destinar el 
excedente del crédito aprobado entre el resto de los estudios y viceversa. 
 
Tercera.- Cuantía total máxima de las ayudas 
 
Para el curso académico 2018-19 (convocatoria única), el presupuesto total máximo que se destinará 
para la concesión de las ayudas reguladas en la presente convocatoria será de 30.000,00 euros e irá a 
cargo de la aplicación 480.00/99003 del vigente presupuesto del Instituto del Teatro. 
 
Este importe será repartido entre todas las solicitudes recibidas que tengan los requisitos, tanto 
académicos como económicos, establecidos en la cláusula cuarta de la presente convocatoria, sin 
perjuicio de la escuela de enseñanzas regladas en la que esté matriculado/-a el/la peticionario/a, y 
teniendo en cuenta la distribución económica según enseñanza contemplada en la cláusula segunda de 
esta convocatoria..      
 
La ayuda económica será como máximo de un 50% del precio total de matrícula abonada en el curso 
2018-19. No podrán concederse ayudas económicas por importe superior a este porcentaje referenciado 
ni por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria. 
 
Cuarta.-Requisitos de los/as beneficiarios/as 
 
Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas las personas físicas que reúnan, en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos: 
 
a) Tener la condición de alumno / a del Instituto del Teatro en el curso 2018-19, de cualquiera de las 
escuelas de enseñanza reglada siguientes: 
 

 Escuela Superior de Arte Dramático 

 Conservatorio Superior de Danza 

 Escuela de Enseñanza Secundaria y Artística / Conservatorio Profesional de Danza 
 
b) Haberse matriculado en el curso 2018-19 de lo siguiente: 
 

 Para los alumnos de la Escuela de Enseñanza Secundaria y Artística:  
 

o Todas las asignaturas del curso de Bachillerato.    
 

 Para los/las alumnos/-as del Conservatorio Profesional de Danza: 
 

o Todas las asignaturas del curso. 
 

 Para alumnos/-as de la Escuela Superior de Arte Dramático y del Conservatorio 
Superior de Danza: 

 
o Un mínimo de 60 créditos ECTS, en caso de cursar estudios en la modalidad a 

tiempo completo 
o 39 créditos ECTS, en caso de cursar estudios en la modalidad a tiempo parcial. 
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En relación con los créditos, sólo se contabilizarán los efectivamente cursados, excluyendo por tanto las 
anulaciones de matrícula. 
 
c) Tener aprobadas todas las asignaturas matriculadas en convocatoria ordinaria en el curso 2018-19. 
 
d) No superar la renta familiar de acuerdo con los límites siguientes: 
 

- Familia de 1 miembro .......... 13.236,00€ 
- Familia de 2 miembros ........ 22.594,00€ 
- Familia de 3 miembros ........ 30.668,00€ 
- Familia de 4 miembros ........ 36.421,00€ 
- Familia de 5 miembros ........ 40.708,00€ 
- Familia de 6 miembros ........ 43.945,00€ 
- Familia de 7 miembros ........ 47.146,00€ 
- Familia de 8 miembros ........ 50.333,00€ 

 
En caso de que la situación económica del/la solicitante no se adapte a esta clasificación, deberá hacerse 
constar de forma detallada para que la comisión de ayudas económicas la pueda estudiar. 
 
Quinta.- Solicitud de concesión de ayudas económicas para el pago de una parte de la matrícula 
 
La convocatoria para la concesión de estas ayudas económicas y la solicitud para su concesión, se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOBP) a través de la Base Nacional de 
Subvenciones, en el tablón de anuncios del Instituto del Teatro y en la página web del Instituto del Teatro 
www.institutdelteatre.cat y estará disponible en la Secretaría Académica General del Instituto del Teatro. 
 
Las personas que deseen solicitar esta ayuda económica deberán presentar una solicitud en el Registro 
General del Instituto del Teatro, Pl. Margarita Xirgu, s / n, (de lunes a viernes de 9 a 14 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 utilizando el modelo normalizado 
de solicitud que se adjunta como Anexo a la presente convocatoria y que se puede descargar en la 
página web del Instituto del Teatro, dirigida a la Excma. Sra. Presidenta del Instituto del Teatro. 
 
El plazo de presentación de solicitud de ayudas económicas será del 25 de junio de 2019 al 5 de julio de 
2019 (ambos incluidos). 
 
La solicitud deberá ser cumplimentada facilitando todos los datos que se piden y acompañada de la 
siguiente documentación: 
 
a) Fotocopia del DNI o pasaporte del/la alumno/-a, o documento oficial de identidad correspondiente en el 
supuesto de alumnos/-as extranjeros/-as. 
 
b) Fotocopia de la declaración de la renta presentada a la Agencia Tributaria del año 2018, por los padres 
o tutores del/la alumno/-a (conjunta o separada) en la que esté incluido en la unidad familiar el/la alumno/-
a que solicita la ayuda. 
 
c) En caso de que el/la solicitante alegue su emancipación o independencia familiar y económica, deberá 
acreditar que dispone de medios económicos suficientes que permiten su independencia, acreditando la 
titularidad o el alquiler del domicilio habitual. En caso contrario, siempre que los ingresos acreditados 
resulten inferiores a los gastos soportados en concepto de vivienda y otros gastos indispensables, se 
entenderá no probada la independencia. 
 
En caso de que el/la peticionario/-a presente su solicitud como independiente económicamente deberá 
aportar: 
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1.- Fotocopia de la declaración de la renta presentada a la Agencia Tributaria del año 2018 de 
todos los miembros de la unidad familiar que convivan con el/la peticionario/-a. 
 
2.- En caso de que el/la peticionario/-a esté exento/-a de realizar la declaración de renta, deberá 
aportar declaración responsable manifestando este aspecto, y certificado de la Agencia Tributaria 
que acredite oficialmente esta exención. 
 
3.- Fotocopias de las nóminas de los dos últimos meses - precedentes al plazo de presentación 
de instancias - de todas las personas que formen la unidad familiar del/la peticionario/-a. 
 
4.- En su caso, acreditación de estar en situación de desempleo (de paro) mediante certificado 
de demandante de empleo. 
 
5.- En su caso, acreditación de ser beneficiario/-a de prestación de subsidio o de cualquier tipo 
de ayuda económica procedente de las administraciones públicas o privadas, y de todas las 
personas del ámbito familiar. 
 
6.- Certificado de convivencia emitido por la entidad oficial. 
 

d) Acreditación de tener la condición de discapacidad, y de cualquier miembro de la unidad familiar que 
conviva con el solicitante (en su caso). 
 
e) Documento que acredite el número de cuenta corriente del banco o caja del/la peticionario/-a mediante 
el cual conste como titular del mismo. 
 
f) Declaración responsable del/la solicitante en la que conste: 
 

- Otras fuentes de financiación complementarias o cualquier subvención que se obtenga para 
sufragar el gasto de la matrícula académica 2018-19 del Instituto del Teatro. 
 
- Concurrencia de los requisitos para poder obtener la condición de beneficiario/-a, explicitando 
no estar afectado/-a por ninguna de las prohibiciones contenidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La presentación de esta declaración autoriza, 
implícitamente, al Instituto del Teatro, a consultar directamente a la Tesorería de la Seguridad 
Social y a la Agencia Tributaria en relación con las posibles deudas que la persona beneficiaria 
de estas Ayudas económicas pueda tener con los referidos organismos públicos. 
 
El documento de declaración responsable se puede descargar en la web del Instituto del Teatro 
www.institutdelteatre.cat 

 
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 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. 
 
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. 
 
Sexta.- Rectificación de defectos u omisiones de la documentación 
 
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 
concesión, se requerirá al/la interesado/-da para que subsane las carencias o aporte los documentos 
preceptivos, en un plazo de 10 días a partir del día siguiente de la comunicación, con la indicación de que 
si no lo hace se entenderá que el/la solicitante desiste de su solicitud. 
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Los datos y documentos no aportados, total o parcialmente, no se tendrán en cuenta a efectos de su 
valoración. 
 
Séptima.- Protección de datos personales de los/las solicitantes de las ayudas económicas 
 
Los datos personales facilitados en la solicitud de concesión de las ayudas económicas que se anexa a la 
presente convocatoria, en los documentos adjuntos a la solicitud y en el documento de aceptación de la 
ayuda económica, serán tratados por el Institut del Teatre, Organismo Autònomo de la Diputación de 
Barcelona, que es la corporación responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar esta solicitud y 
sólo podrán ser cedidos a terceros con este fin. 
 
De conformidad con lo previsto por el Reglamento europeo 2016/679, de 27 de abril, relativo a la 
protección de les personas físicas respecto del tratamiento de datos personales y la libre circulación de 
estos datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías 
de los derechos digitales, los/las solicitantes pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, en las condiciones 
previstas en la legislación vigente, a través de la Sede electrónica: https://seuelectronica.diba.cat/serveis-
de-la-seu/protecció-dades/default.asp, o presencialmente en las oficinas del Registro: https:// 
www.diba.cat/web/registre/. 
 
Octava.- Procedimiento de concesión 
 
El procedimiento de concesión de las ayudas económicas reguladas en la presente convocatoria será el 
de no concurrencia competitiva. 
 
Novena.- Comisión de ayudas económicas 
 
Esta comisión será el órgano que examinará y evaluará conjuntamente las solicitudes recibidas dentro del 
plazo establecido. La Comisión realizará en un solo acto una propuesta de adjudicación de ayudas 
económicas para su otorgamiento, y también especificará aquellas solicitudes denegadas y su motivación. 
 
La Comisión de Ayudas Económicas para la convocatoria del curso académico 2018-19  estará formada 
por: 
 

 La Directora General o persona que la sustituya, que actuará de Presidenta de la Comisión. 

 El Gerente o persona que lo sustituya. 

 La Coordinadora Académica o persona que la sustituya. 

 El/la Director/a de la Escuela Superior de Arte Dramático o persona que lo sustituya. 

 El/la Director/a de la Escuela de Enseñanza Secundaria y Artística / Conservatorio Profesional 
de Danza o persona que lo sustituya 

 El/la Director/a del Conservatorio Superior de Danza o persona que lo sustituya. 

 La Secretaria Académica General del Instituto del Teatro o persona que la sustituya, que actuará 
como Secretaria de la Comisión. 

 
La designación de las personas que formarán parte de la Comisión se publicará en el tablón de anuncios 
del Instituto del Teatro, mediante resolución de la Presidencia del Organismo. 
 
La Comisión 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, de régimen jurídico del sector público. 
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La Comisión de Ayudas Económicas 2018-19 resolverá cualquier duda sobre la interpretación de la 
convocatoria. Esta interpretación no resultará vinculante a los efectos de su resolución por el órgano 
competente 
 
Décima.- Resolución, notificación y régimen de recursos 
 
Una vez la Comisión de ayudas económicas haya efectuado una propuesta, debidamente motivada, sobre 
la concesión y denegación de las ayudas económicas solicitadas, su Presidenta la elevará a la 
Presidencia del Instituto del Teatro, la cual deberá dictar resolución en el plazo máximo de un mes a 
contar desde el día siguiente de la celebración de la reunión de la Comisión. 
 
La resolución adoptada por la Presidencia del Instituto del Teatro sobre la concesión o denegación de las 
ayudas económicas solicitadas será notificada a todos/-as los/las solicitantes en un plazo máximo de 10 
días desde la fecha de su aprobación, de acuerdo con lo previsto en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se deberá interponer recurso de alzada 
ante la Presidencia de la Diputación de Barcelona, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de su notificación. 
  
No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso o reclamación, que considere oportuno, en 
defensa de sus intereses. 
 
Undécima.- Aceptación de la ayuda 
 
Los/las beneficiarios/as, una vez se les haya notificado el acuerdo de concesión, deberán aceptar la 
ayuda 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). 
 
Decimosegunda.- Obligaciones de los/las beneficiarios/-as 
 
Son obligaciones de los/las beneficiarios/-as de estas ayudas, además de las especificadas en el artículo 
14 de la Ley 38/2003 de Subvenciones, las que a continuación se indican: 
 

 Obligación de ejecutar la actividad subvencionada de conformidad con los principios de 
buena administración y de buena fe. 

 Deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de las contraídas con la 
Seguridad Social. 

 Están obligados/-as a someterse a las actuaciones de comprobación y de control financiero 
que realice la Diputación de Barcelona, y a aportar toda la información que les sea requerida 
en el ejercicio de las actuaciones anteriores y en relación a la ayuda concedida. 

 
El incumplimiento de estas obligaciones podrá originar las responsabilidades que en cada caso 
correspondan y la incoación del expediente de reintegro de la ayuda. 
 
Decimotercera.- Forma de pago 
 
El pago de las ayudas otorgadas se efectuará de una sola vez dentro del año 2019. 
 
Decimocuarta.- Circunstancias que pueden dar lugar a la modificación de la resolución 
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Con posterioridad al acuerdo de concesión, se podrá modificar, de oficio o previa solicitud del/la 
beneficiario/-a, el importe cuando no perjudique los intereses de terceros y se dé alguno de los supuestos 
siguientes: 
 
a) Cuando se produzca una alteración de las condiciones que determinaron la concesión de las ayudas. 
 
b) Cuando el/la beneficiario/-a haya obtenido para la misma actividad otras ayudas económicas o 
aportaciones de cualquier origen, público o privado, que sumados a la del Instituto del Teatro superen el 
coste total de la actividad subvencionada. 
 
 c) Cuando el/la beneficiario/-a no haya aceptado la ayuda económica en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la notificación de concesión de ayuda 
 
Decimoquinta.- Compatibilidad con otras ayudas económicas 
 
La ayuda económica concedida será compatible con cualquier otra concedida por otras administraciones 
o entes públicos o privados. 
 
Sin embargo, el importe total de las ayudas económicas recibidas para la misma finalidad no podrá 
superar el coste total de la matrícula académica del curso 2018-19. Los/las beneficiarios/-as deberán 
comunicar la petición y / u obtención de cualquier ayuda económica o subvención pública concurrente que 
no se haya declarado con solicitud. 
 
Decimosexta.- Régimen Jurídico 
 
En todo lo previsto expresamente en esta convocatoria, son de aplicación la Ley 3/2003, 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 
Bases de Ejecución de los Presupuesto General para el presente ejercicio, Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y demás legislación 
concordante. 
 
Decimoséptima.- Aceptación de la Convocatoria 
 
La presentación de la solicitud de ayuda económica presupone el conocimiento y la aceptación del 
contenido de esta convocatoria y de los derechos y obligaciones que se derivan 

 
 
 
 

ANEXO 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA 
LOS/LAS ALUMNOS/-AS DEL INSTITUTO DEL TEATRO DEL CURSO ACADÉMICO 2018-2019. 
 
Nota: Es necesario rellenar este impreso a máquina, con letra de imprenta, o con bolígrafo 
 
Datos identificativos de /la alumno/-a  

Nombre y Apellidos   

DNI/Pasaporte   
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Domicilio: calle/avenida/paseo   Núm. piso puerta 

Municipio   Código 
postal 

Teléfono de contacto   

Dirección electrónica   

 
Estudios que cursa en el IT 

  

 
Curso 

  

Documentación que se adjunta: 
 

 
a) Fotocopia del DNI o pasaporte, o documento oficial de identidad correspondiente en los 
supuestos de personal extranjero. 

 
 

 
b) Fotocopia de la declaración de la renta presentada a la Agencia Tributaria del año 2018, 
por los padres o tutores del/la alumno/-a (conjunta o separada) en la que esté incluido en la 
unidad familiar el/la alumno/-a que solicita la ayuda. 

 
 

 
c) En el caso de que el/la solicitante alegue su emancipación o independencia familiar y 
económica, deberá acreditar que dispone de medios económicos suficientes que permiten su 
independencia, acreditando la titularidad o el alquiler del domicilio habitual. En caso 
contrario, siempre que los ingresos acreditados resulten inferiores a los gastos soportados 
en concepto de vivienda y otros gastos indispensables, se entenderá no probada la 
independencia 

 
 

 

En caso de que el/la peticionario/-a presente su solicitud como independiente 
económicamente deberá aportar: 
 
1.- Fotocopia de la declaración de la renta presentada a la Agencia Tributaria del año 2018 
de todos los miembros de la unidad familiar que convivan con el/la peticionario/-a. 
 
2.- En caso de que el/la peticionario/-a esté exento/-a de realizar la declaración de renta, 
deberá aportar declaración responsable manifestando este aspecto, y certificado de la 
Agencia Tributaria que acredite oficialmente esta exención. 
 
3.- Fotocopias de las nóminas de los dos últimos meses - precedentes al plazo de 
presentación de instancias- de todas las personas que formen la unidad familiar del/la 
peticionario/-a. 
 
4.- En su caso, acreditación de estar en situación de desempleo (de paro) mediante 
certificado de demandante de empleo. 
 
5.- En su caso, acreditación de ser beneficiario/-a  de prestación de subsidio o de cualquier 
tipo de ayuda económica procedente de las administraciones públicas o privadas, y de todas 
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las personas del ámbito familiar. 
 
6.- Certificado de convivencia emitido por la entidad oficial 

 
 
 
 

 

d) Acreditación de tener la condición de discapacidad, y de cualquier miembro de la unidad 
familiar que conviva con el/la solicitante (en su caso). 

 
 

e) Documento que acredite el número de cuenta corriente del banco o caja del/la  
peticionario/-a  mediante el cual conste como titular del mismo. 

  
 

f) Declaración responsable del/la solicitante en la que conste: 
 
- Otras fuentes de financiación complementarias o cualquier subvención que se obtenga 
para sufragar el gasto de la matrícula académica 2018-2019 del Instituto del Teatro. 
 
- Concurrencia de los requisitos para poder obtener la condición de beneficiario/-a, 
explicitando no estar afectado/-a por ninguna de las prohibiciones contenidas en el art. 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
(El documento de declaración responsable se puede descargar en la web del Instituto del 
Teatro www.institutdelteatre.cat) 

 

 
 

 
 
 
 

 

  
Otras observaciones: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Información sobre protección de datos de carácter personal: 
 

Responsable del 
tratamiento 

Diputación de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Datos de contacto de la persona Delegada de Protección de Datos para consultas, quejas, 
ejercicios de derechos, y comentarios relacionados con la protección de datos de caràcter 
personal: delegatprotecdades@diba.cat 

Finalidad del 
tratamiento 

Control y gestión de la convocatoria de becas, ayudas y premios extraordinarios a alumnos/-
as y graduados/-as 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/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. 
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Destinatarios/-as 
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 
interessades 

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 14 de marzo de 2018, referit a la 
convocatòria per a la concessió dels ajuts econòmics per als/les alumnes de l’Institut del Teatre 
del curs acadèmic 2018-19 
 
Extracto del Acuerdo de 9 de abril de 2019 de la Junta de Gobierno del Instituto del Teatro, por el 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de las ayudas económicas para los/las 
alumnos/-as del Instituto del Teatro del curso académico 2018-19. 

 
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 ayudas 
económicas del curso 2018-19 se pueden encontrar en la web, en la intranet y en el tablón de anuncios 
del Instituto del Teatro. 
 
Primero. Beneficiarios/-as 
 
Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas las personas físicas que reúnan, en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos: 
 
a) Tener la condición de alumno/a del Instituto del Teatro en el curso 2018-19,  de cualquiera de las 
escuelas de enseñanza reglada siguientes: 
 

 Escuela Superior de Arte Dramático 

 Conservatorio Superior de Danza 

 Escuela de Enseñanza Secundaria y Artística / Conservatorio Profesional de Danza 
 
b) Haberse matriculado en el curso 2018-19 de lo siguiente: 
 

 Para los alumnos de la Escuela de Enseñanza Secundaria y Artística:  
 

o Todas las asignaturas del curso de Bachillerato.     
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 Para los/las alumnos/-as del Conservatorio Profesional de Danza: 
 

o Todas las asignaturas del curso. 
 

 Para alumnos/-as de la Escuela Superior de Arte Dramático y del Conservatorio 
Superior de Danza: 

 
o Un mínimo de 60 créditos ECTS, en caso de cursar estudios en la modalidad a 

tiempo completo 
o 39 créditos ECTS, en caso de cursar estudios en la modalidad a tiempo parcial. 

 
En relación con los créditos, sólo se contabilizarán los efectivamente cursados, excluyendo por tanto las 
anulaciones de matrícula. 
 
c) Tener aprobadas todas las asignaturas matriculadas en convocatoria ordinaria en el curso 2018-19. 
 
d) No superar la renta familiar de acuerdo con los límites siguientes: 
 

- Familia de 1 miembro .......... 13.236,00€ 
- Familia de 2 miembros ........ 22.594,00€ 
- Familia de 3 miembros ........ 30.668,00€ 
- Familia de 4 miembros ........ 36.421,00€ 
- Familia de 5 miembros ........ 40.708,00€ 
- Familia de 6 miembros ........ 43.945,00€ 
- Familia de 7 miembros ........ 47.146,00€ 
- Familia de 8 miembros ........ 50.333,00€ 

 
En caso de que la situación económica del/la solicitante no se adapte a esta clasificación, deberá hacerse 
constar de forma detallada para que la comisión de ayudas económicas la pueda estudiar. 
 
Segundo. Objeto. 
 
El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, 
tramitación, concesión, cobro y justificación de las ayudas económicas que otorgue el Instituto del Teatro 
a los/las alumnos/-as de las enseñanzas regladas del curso académico 2018-19: 
 

a) Escuela Superior de Arte Dramático 
b) Conservatorio Superior de Danza 
c) Escuela de Enseñanza Secundaria y Artística / Conservatorio Profesional de Danza 

 
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. 
 
Para el curso académico 2018-19 (convocatoria única), el presupuesto total máximo que se destinará a la 
concesión de las ayudas reguladas en la presente convocatoria será de 30.000 euros. 
 
Este importe será repartido entre todas las solicitudes recibidas que tengan los requisitos, tanto 
académicos como económicos, establecidos en la cláusula cuarta de la presente convocatoria, sin 
perjuicio de la escuela de enseñanzas regladas en la que está matriculado el/la peticionario/-a. 
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Las ayudas económicas a otorgar, por un importe máximo total de 30.000,00 €, se distribuirán de la 
siguiente manera: 10.000,00 € se destinarán a las ayudas para los estudios de bachillerato, y los 
20.000,00 € restantes se destinarán al resto de los estudios susceptibles de recibir esta ayuda, 
enseñanzas superiores de arte dramático, las enseñanzas superiores de danza y enseñanzas 
profesionales de danza. 
 
No obstante, en caso de que los importes máximos de las ayudas concedidas a los alumnos de los 
estudios de Bachillerato no alcancen el importe máximo destinado (10.000,00 €) se podrá destinar el 
excedente del crédito aprobado entre el resto de los estudios y viceversa. 
 
La ayuda económica será como máximo de un 50% del precio total de matrícula abonada en el curso 
2018-19. No podrán concederse ayudas económicas por importe superior a este porcentaje referenciado 
ni por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria. 
 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. 
 
El plazo de presentación de solicitud de ayudas económicas será del 25 de junio de 2019 al 5 de julio de 
2019 (ambos incluidos).” 
 

 

 
6. Dictamen que proposa aprovar les bases i de la convocatòria del Premi de 

Dansa 2019 de l’Institut del Teatre.  
 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a la convocatòria del Premi de Dansa 
2019. 
 
 
El Reglament General de l'Institut del Teatre contempla en el seu article 21 preveu la 
possibilitat d'establir programes d'inserció professional amb l'objectiu de facilitar el pas 
dels/de les graduats/des en les diferents disciplines artístiques a la vida professional. 
Així mateix, els estatuts de l’Institut del Teatre contemplen entre les seves finalitats, les 
activitats de formació i promoció en les diverses especialitats de les arts de l’espectacle.  
 
Amb aquesta finalitat, l’Institut del Teatre vol concedir un premi en l’àmbit de la dansa, 
denominat PREMI DE DANSA DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2019 (cinquena edició), per tal 
de potenciar la inserció professional dels/de les graduats/des les escoles de dansa de 
l'lnstitut del Teatre i d’IT Dansa, donant suport i impulsant la producció i exhibició d'un 
espectacle de dansa a partir de projectes coreogràfics que combinin professionalitat, qualitat i 
creativitat.  
 
Aquest Premi es convoca amb la col·laboració de diferents entitats amb les quals es 
formalitzarà el corresponent conveni per fixar els termes de la col·laboració.  
 
 
 
Finalitat del Premi 
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 La finalitat d'aquest Premi serà el finançament d’un espectacle de dansa fins a un 
màxim de 100% del cost del projecte. 

 Potenciar el treball dels/de les joves creadors/res i intèrprets, oferint-los un ajut a la 
producció i a l’exhibició per tal de donar-los a conèixer i facilitar així la seva inserció 
laboral.  

 
Entitats que participen en el Premi de Dansa 2019 

 
- L’Institut del Teatre 
- L’Institut de Cultura de Barcelona- Grec 2020 Festival de Barcelona 
- El Mercat de les Flors 
- L’Estruch fàbrica de creació de les arts en viu de l’Ajuntament de Sabadell. 
- El SAT Espai Dansat 
- El Graner 
- El Teatre Auditori de Sant Cugat 
- La Caldera de Les Corts 
- El Centre Cívic Barceloneta 
- L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) 

 
Destinataris i requisits 
 

Pot optar al premi qualsevol col·lectiu de professionals de la dansa que reuneixi, en 
el moment de presentar la sol·licitud, els requisits següents: 
  
Estar representat per un/a graduat/da del Conservatori Superior de Dansa, del 
Conservatori Professional de Dansa, o que hagi finalitzat els dos anys d’estudis amb la 
Jove Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre, que hagi obtingut el títol o certificat a 
partir de l’any 2014 (inclòs).  
 
Estar integrat com a mínim, i comptant el/la coreògraf/a representant de la companyia, 
per tres graduats/des del Conservatori Superior de Dansa, del Conservatori 
Professional de Dansa, o que hagin finalitzat els dos anys d’estudis amb la Jove 
Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre. Així mateix, es valorarà la participació de 
graduats/des d’altres escoles de l’Institut del Teatre. 
 
No podrà participar en aquesta convocatòria, com a coreògraf/a, el/la coreògraf/a 
guanyador/-a d’edicions anteriors del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre. 

 
Requisits dels projectes 
 
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 podrà ser una còpia o 
modificació parcial de cap altre.  
 
La garantia per part de I'aspirant, amb total indemnitat per a l'lnstitut del Teatre, del 
caràcter inèdit del projecte presentat i de la titularitat en exclusiva, sense cap 
càrrega ni limitació, dels drets de propietat intel·lectual sobre aquest projecte.  
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Termini de Presentació d’instàncies 

 
El termini de presentació de sol·licituds al Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2019 
serà del dia 2 al 20 de maig de 2019, ambdós inclosos. Es presentaran al Registre 
General de l’Institut del Teatre.  
 

Documentació que cal aportar 
 
La sol·licitud (model normalitzat) haurà de ser complimentada facilitant totes les dades 
que es demanen i acompanyada de la següent documentació:  
 

a) El projecte que es presenta a concurs inclourà:  
 

 Projecte coreogràfic: presentació de la idea, concepte a desenvolupar i 
motivació. Marc conceptual i de referència. Dramatúrgia. 

 

 Descripció del plantejament de la metodologia de treball, la creació del 
material de moviment i les diferents estratègies coreogràfiques per a terme 
el projecte  

 

 Equip artístic, amb menció expressa als/a les professionals dels àmbits 
que hi intervenen: coreografia,  música, escenografia, disseny de llums, 
ballarins/es, producció... i el detall de les funcions/ rol que cadascun/a hi 
desenvolupa en relació a la proposta artística presentada 

 

 Altres col·laboradors, entitats o centres que donen suport al projecte, si n’hi 
ha 

 

 Enregistrament d’un assaig a l’aula, sense edició, en suport audiovisual o 
enllaç web, d’una durada aproximada de 2 minuts, on es visualitzin els/les 
ballarins/es i el material de moviment de la coreografia 

 

 Pressupost aproximat del projecte coreogràfic a desenvolupar en  format 
llarga durada 

 

 El material gràfic i/o audiovisual que es consideri adient per acompanyar la 
proposta 

 

 Enllaços web a altres peces o projectes realitzats pel/per la coreògraf/a  
 

 Proposta del calendari de treball per desenvolupar la proposta coreogràfica 
de 15 minuts 

 
El projecte original es presentarà de la següent manera:  

 
a) Una còpia en paper sense enquadernar. 
b)  Una còpia en format pdf amb les següents característiques: 

1) en suport CD o USB  
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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 signant de la sol·licitud podrà presentar un únic projecte.  
 

b) Els projectes s'han de signar i s'han de presentar dins un sobre tancat on caldrà indicar 
a la part exterior la denominació "Premi de Dansa de l'lnstitut del Teatre 2019", i a 
I'interior del sobre, el nom del/de la responsable o del col·lectiu professional que es 
presenta, l'adreça, un telèfon de contacte i l'adreça electrònica.  
 

c) Identificació del/la representant o persona que actua en nom del col·lectiu i que opta al 
premi: DNI/Passaport; i si està constituït com a entitat jurídica, NIF, l’Acta fundacional i 
Estatuts de l'entitat. 

 
d) Relació de les persones integrants del col·lectiu que siguin graduades dels 

ensenyaments superiors de dansa de l’Institut del Teatre, del Conservatori Professional 
de Dansa de l’Institut del Teatre o dels qui hagin finalitzat els dos anys d’estudis amb la 
Jove Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre. 

 
e) Fotocòpia del DNI/passaport dels/de 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) Declaració responsable d’acord amb model que es troba disponible a la pàgina web de 
I'lnstitut del Teatre: www.institutdelteatre.cat i al Servei de Graduats i Graduades 
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 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 la fidelitat de la traducció.  

 
Proclamació dels finalistes 
 

D’entre tots els col·lectius presentats, el jurat del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 
2019 en triarà quatre perquè desenvolupin una peça coreogràfica  de 15 minuts  de 
durada aproximadament a la Final de dansa del Mercat de les Flors.  
 
Els/les quatre seleccionats/-des rebran un ajut econòmic de (1.250,00 €) perquè 
desenvolupin el projecte presentat fins a un màxim de 15 minuts aproximadament. Es 
podrà ampliar la dotació del Premi, en cas que existeixin aportacions econòmiques 
addicionals per part d’altres entitats. 
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Proclamació del guanyador/-a 
 

Totes les coreografies finalistes es presentaran en la final al Mercat de les Flors on, 
després de l’espectacle, el jurat proclamarà la coreografia guanyadora del Premi de 
Dansa 2019 de l’Institut del Teatre.  
 
El jurat assistirà a l’assaig general que es celebrarà el dia 7 de desembre de 2019 a 
les 20:00h al Mercat de les Flors i a la final de dansa del Mercat de les Flors. 
 
La Final serà oberta al públic i tindrà lloc el diumenge 8 de desembre de 2019 a les 
18:00 h. 
 

Dotació del Premi de Dansa 2019 
 

a) El Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2019 està dotat amb CATORZE MIL EUROS 
(14.000,00 €), el qual es destinarà a la producció del projecte premiat. 
 

b) Els/les quatre finalistes percebran de l’Institut del Teatre un ajut econòmic de 
1.250,00 € cadascun per al desenvolupament de les propostes o projectes coreogràfics 
finalistes per a desenvolupar creacions fins a un màxim de 15 minuts aproximadament. 
Per a aquest fi, l’Institut del Teatre aporta 5.000 €. 
 

c) Les quatre coreografies finalistes, per la seva representació a l’Estruch, fàbrica de 
creació de les arts en viu de l’Ajuntament de Sabadell, rebran per part d’aquesta entitat 
una aportació de 726,00 € cadascuna d’elles, IVA inclòs,  fent un total de DOS MIL 
NOU-CENTS QUATRE EUROS (2.904,00 €).  
 

d) Així mateix, la coreografia seleccionada per part del SAT Espai Dansat per ser 
programada al seu espai, en un espectacle coreogràfic d’un mínim de 50 minuts, durant 
dos dies consecutius dins la temporada 2020-2021, rebrà, per part de l’Institut del 
Teatre, un ajut de MIL EUROS (1.000,00 €).  
 

e) La coreografia seleccionada pel SAT Espai Dansat rebrà un import corresponent al 
60% de la recaptació neta entre els dos dies d’exhibició. El SAT assegurarà a la 
companyia un caixet mínim de DOS MIL EUROS (2.000,00 €) + IVA. Aquesta aportació 
econòmica la farà directament el SAT Espai Dansat sense que l’Institut del Teatre hi 
intervingui. Per tot això, el SAT constarà com a coproductor de la peça de llarga 
durada. La companyia podrà cercar altres ajuts o coproduccions, sempre i quan 
l’estrena oficial es realitzi al SAT i no contradigui cap de les condicions anteriors. 
 

f) El Mercat de les Flors es farà càrrec de les despeses de muntatge, coordinació tècnica 
i producció de la Final, on es presentaran les quatre coreografies finalistes. 
 
 

g) La Direcció del Grec Festival de Barcelona, un cop avaluat i acceptat el projecte 
guanyador del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2019, 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 de la seva exhibició en el marc del Grec 2020 Festival 
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de Barcelona, amb un import com a mínim de CATORZE MIL EUROS (14.000,00 €), a 
confirmar l’aportació total segons projecte i pressupost final de la peça. 
 

h) El Teatre Auditori de Sant Cugat aportarà la construcció dels volumètrics  de 
l’escenografia de la coreografia guanyadora als tallers d’escenografia del Teatre 
Auditori de Sant Cugat a partir del disseny facilitat per l’artista i sota la seva supervisió, 
i fins a un màxim de DOS MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS (2.420,00 €), IVA inclòs. 
 

i) Cessió d’espai d’assaig d’unes 120 hores aproximadament, entre octubre i novembre 
de 2019, a alguna de les seus col·laboradores, segons  disponibilitat, horaris i 
necessitats. Aquests espais es pactaran a través de l’Institut del Teatre una vegada es 
facin públics els quatre finalistes i es concentraran, com a màxim en dues de les seus 
col·laboradores, que són les següents:  

 
- L’Institut del Teatre  
- L’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu de Sabadell 
- El Graner, centre de creació  
- La Caldera de les Corts  
- I el Centre Cívic Barceloneta 

 
i) L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) oferirà una sessió 

d’assessorament professional . 
 
Jurat 

Hi haurà dos jurats: 
- El Jurat que triarà els/les finalistes 
- El Jurat que triarà la coreografia guanyadora 
 
El Jurat que triarà els/les finalistes estarà integrat per:  
 

 El/la titular de la Direcció General de I'lnstitut del Teatre o persona en qui 
delegui  

 El/la titular de la Gerència de l'lnstitut del Teatre o persona en qui delegui 

 El/la titular de la Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre o persona en 
qui delegui 

 El/la titular de la Direcció del Conservatori Professional de Dansa 

 El/la titular de la Direcció del Conservatori Superior de Dansa 

 El/la titular de la Sots-direcció del Conservatori Superior de Dansa 

 El/la titular de la Direcció de la Jove Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre 

 Un/a representant del Grec Festival de Barcelona. 

 Un/a representant del Mercat de les Flors 

 Un/a representant del SAT Espai Dansat. 

 Un/a representant de l’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu de 
l’Ajuntament de Sabadell. 

 Un/a representant del Graner 

 Un/a representant de la Caldera 

 Un/a representant del Centre Cívic Barceloneta 

 Un/a representant de l’APDC 
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 Tres professionals de la dansa, preferentment coreògrafs/es 
 
El Jurat que triarà la coreografia guanyadora, estarà integrat per:  
 

 El/la titular de la Direcció General de I'lnstitut del Teatre o persona en qui 
delegui.  

 El/la titular de la Direcció del Conservatori Professional de Dansa 

 El/la titular de la Direcció del Conservatori Superior de Dansa 

 El/la titular de la Direcció de la Jove Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre 

 El/la titular de la Direcció del Grec Festival de Barcelona. 

 El/la titular de la Direcció del Mercat de les Flors 

 Quatre (4) convidats experts externs a l’Institut del Teatre, vinculats a centres 
de producció i/o exhibició o amb perfil de creadors/-es coreògrafs/-es de dansa 
i arts escèniques contemporànies.  

 
 
Actuarà com a Secretari/a, amb veu i sense vot, un/a professional del Servei de 
Graduats/-des de I'lnstitut del Teatre. 
 

Elements de valoració dels projectes finalistes 
 

Els elements generals de valoració dels projectes presentats seran els següents: 
 
1) L'interès i la qualitat artística del projecte presentat, que es mesurarà d'acord amb 
els següents criteris: 
    

a) Grau d'interès artístic i conceptual  del projecte i coherència global de la 
proposta 

b) Grau de claredat i coherència  en l’explicació del projecte i capacitat per   
exemplificar d’allò que es parla, ja sigui a través de referents o altres 
estratègies  que facilitin la seva comprensió 

c) Grau de personalitat, originalitat i  innovació  de la proposta en l’àmbit  
coreogràfic i  en relació al context actual 

d) Qualitat de la proposta escènica i coherència  dels diferents elements que 
integren la seva  globalitat 

e) Qualitat i trajectòria artística dels integrants del projecte  
 
2) Nombre i àmbit de participació dels/de les graduats/des de les escoles de dansa de 
l’Institut del Teatre i de la Jove Companyia de l’Institut del Teatre IT Dansa en el 
projecte (com a mínim 3) 
 
3) Es valorarà la participació de graduats/des d’altres escoles de l’Institut del Teatre 
que no pertanyin a l’àmbit de la dansa.  
 
4) 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. 
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 Adequació de la planificació dels recursos humans i econòmics als objectius 
proposats. 

 Finançament previst al marge del Premi de Dansa de l'Institut del Teatre 2019. 

 Generació de recursos propis. 
 
La puntuació màxima a atorgar per cadascun dels criteris és: 
 
1) L'interès artístic del projecte: 4 punts. 

 
2) El nombre i l'àmbit de participació dels/de les graduats/des de l'lnstitut del Teatre en 

l’àmbit de dansa en el projecte: 2 punts. 
 

3) La qualitat artística i tècnica del col·lectiu que presenta el projecte. 3 punts 
 

 
4) La viabilitat econòmica i tècnica del projecte: 1 punts. 
 
Per optar a ser finalistes al Premi, els projectes han d'obtenir una puntuació mínima de 
5 punts. 
 
El projectes finalistes seran aquells que obtinguin la puntuació més alta. 
 

Elements de valoració dels projectes finalistes 
 
La qualitat artística de les coreografies de 15 minuts presentades en la Final de Dansa 
del Mercat de les Flors es valorarà d'acord amb els següents criteris i puntuació 
màxima: 
 
1) Interès artístic,  poètic, conceptual i/o estètic de la proposta. 2,5 punts 

 
2) El llenguatge coreogràfic i vocabulari de moviment. 2,5 punts 

 
3) Direcció dels intèrprets  i qualitat tècnica i d’interpretació dels membres de l’equip 

artístic. 2 punts  
 

4) La dramatúrgia i la coherència global de la proposta 2 punts 
 

5) La música, l’escenografia, la il·luminació i el vestuari. 1 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. 

 
Selecció de la coreografia gunayadora 
 

El Jurat assistirà a un assaig que tindrà lloc a la Sala Pina Baush del Mercat de les 
Flors el dissabte 7 de desembre de 2019, entre  les 16.00 h i les 20.00 h, on es 
visionaran les quatre propostes finalistes sense vestuari i amb llum d’assaig. Cada 
coreògrafa/a disposarà de 30 minuts per mostrar la peça i justificar la seva proposta 
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davant del jurat. 
 
Els membres del jurat que no puguin assistir a aquest assaig podran atendre l’assaig 
general, que tindrà lloc el mateix dissabte 7 de desembre de 2019 al Mercat de les 
Flors, a les 20.00 h aproximadament. 
 
Els membres del Jurat assistiran a la Final del Premi de Dansa i, després de deliberar, 
el Jurat proclamarà la coreografia guanyadora.   
 
El veredicte del Jurat s’emetrà públicament i de manera motivada d'acord amb els 
criteris de valoració establerts en aquesta convocatòria.  
 
Acte seguit es farà difusió pública del resultat de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), al tauler d'anuncis i a la pàgina web de I'lnstitut del 
Teatre www.institutdelteatre.cat. 

 
Premi a la coreografia guanyadora 
 

La Direcció del Grec Festival de Barcelona tindrà en compte el projecte guanyador del 
Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2019 per tal d'incloure'l preferentment dins la 
selecció de les propostes programades  per a I'edició de I'any 2020, sempre i quan 
s'adigui a les línies artístiques i criteris del Grec Festival de Barcelona.  
 
El projecte guanyador del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2019 percebrà una 
subvenció per part de l’Institut del Teatre i un ajut a la producció per part de l’Institut de 
Cultura de Barcelona- Grec 2020 Festival de Barcelona per tal de desenvolupar la 
coreografia presentada en un espectacle coreogràfic d’un mínim de 50 minuts. La 
dotació econòmica d’aquests ajuts es detalla al punt 16.  
 
Així mateix, gaudirà de: 
 

j) Residència d’assaig per desenvolupar la coreografia en llarg format abans de l’estrena 
al Grec Festival de Barcelona 

 
k) Construcció de l’escenografia de l’espectacle coreogràfic als tallers del Teatre Auditori 

de Sant Cugat. 
 

l) Una sessió d’assessorament professional de tot tipus (laboral, jurídic, etc.) per part  de 
l’APDC. 

 
Altres Premis i mencions 

 
A part de la proclamació del/de la guanyador/a del Premi de Dansa de l’Institut del 
Teatre, durant la Final de dansa del Mercat de les Flors també hi tindran lloc: 

 
Premi del SAT Espai Dansat 

 
L’elecció, per part del SAT Espai Dansat, d’una de les coreografies finalistes que, no 
hagi resultat la guanyadora del Premi, per desenvolupar-la en format d’espectacle 
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coreogràfic d’un mínim de 50 minuts durant la temporada 2020-21. L’estrena tindrà lloc 
al SAT i es presentarà durant dos dies consecutius dins la temporada 2020-2021, en 
data a pactar amb la companyia.  

  
Per aquest fi, el SAT Espai Dansat oferirà una residència artística amb espai d’assaig i  
una residencia tècnica prèvia a l’estrena. L’Institut del Teatre, per la seva banda, 
aportarà un ajut econòmic (detallat al punt 16). 
 
La data de l’estrena es pactarà entre el SAT i la companyia. Si no s’arriba a acord, 
aquest punt quedarà sense efecte. 
 
Premi de l’Estruch de Sabadell 

 
Presentació de les quatre peces finalistes dins la programació de Estruch, fàbrica de 
creació de les arts en viu de l’Ajuntament de Sabadell, el primer  trimestre del 2020. 

 
Altres mencions  

 
a) Menció a la millor coreografia escollida pel públic assistent a la Final. 

 
b) Mencions a la millor intèrpret femenina i al millor intèrpret masculí d’entre totes les 

coreografies presentades. Aquests dos intèrprets gaudiran de: 
 

- Abonament doble per a quatre espectacles a escollir dins la temporada 2020-
21 del Mercat de les Flors 

 
- Abonament doble per tota la programació de l’any 2020 del SAT Espai Dansat 
 

- Abonament doble per tota la programació de l’any 2020 de l’Estruch, fàbrica de 
creació de les arts en viu de l’Ajuntament Sabadell. 

 
Pagament 
 

El pagament del Premi s'efectuarà d'acord amb el següent:  
 
Coreografies finalistes  

 
a) Els quatre col·lectius seleccionats com a finalistes rebran cadascun MIL DOS CENTS 

CINQUANTA EUROS (1.250 €) de l’ajut econòmic en el termini màxim de vint dies des 
de la seva notificació, que coincidirà amb la seva proclamació pública. Es podrà ampliar 
la dotació del Premi, en cas que existeixin aportacions econòmiques addicionals per 
part d’altres entitats. La fixació i la utilització de la quantia addicional restarà sotmesa 
als requisits establerts a l’article 58.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. En tot cas, la quantia addicional resta condicionada a la declaració de 
disponibilitat de crèdit, i a la modificació pressupostària que procedeixi, si escau, en un 
moment anterior a la resolució de la concessió del Premi.  
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b) A més, les quatre coreografies finalistes rebran de l’Estruch, fàbrica de creació de les 
arts en viu de l’Ajuntament de Sabadell, una aportació de 726,00 € cadascuna d’elles, 
fent un total de DOS MIL NOU-CENTS QUATRE EUROS (2.904,00 €) impostos 
inclosos per a la funció que faran al seu teatre. 

 
c) La coreografia seleccionada per ser representada al SAT Espai Dansat rebrà MIL 

EUROS (1.000,00 €) per part de l’Institut del Teatre. 
 
d) La coreografia seleccionada pel SAT Espai Dansat rebrà, per part d’aquesta entitat, un 

import corresponent al 60% de la recaptació neta entre els dos dies d’exhibició. El SAT 
assegurarà a la companyia un caixet mínim de DOS MIL EUROS (2.000,00 €) + IVA. 
Aquesta aportació econòmica la farà directament el SAT Espai Dansat sense que 
l’Institut del Teatre hi intervingui. Per tot això, el SAT constarà com a coproductor de la 
peça de llarga durada. La companyia podrà cercar altres ajuts o coproduccions, sempre 
i quan l’estrena oficial es realitzi al SAT i no contradigui cap de les condicions anteriors. 
 
Per poder rebre aquests ajuts (1.250,00 € per cada coreografia finalista i 1.000,00 
€ per la coreografia que es presentarà al SAT) caldrà: 
 

a) Acreditar documentalment aquells requisits continguts a la declaració responsable, tant 
del col·lectiu com de forma individual. 

 
Coreografia guanyadora del Premi 
 
S’abonarà un primer 70% de l’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. El 30% restant s'abonarà contra la 
presentació de la justificació econòmica total de la despesa, acompanyada de les 
corresponents factures i altres documents justificatius de naturalesa anàloga no més 
tard del 31 de desembre de 2020.  
 
En cap cas podran atorgar-se subvencions per import superior al consignat a la 
clàusula 16.  
 
L'import del Premi es destinarà a la producció del projecte premiat i en cap cas I'import 
que es farà efectiu podrà superar el cost total del projecte premiat.  
 
Aquest Premi estarà subjecte a la tributació fiscal que correspongui d'acord amb la 
normativa fiscal aplicable al/la perceptor/-a. 
 
Per poder rebre el Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2019 dotat amb 
14.000,00 € caldrà: 
 

a) Disposar de personalitat jurídica, 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, I'atorgament del Premi quedarà supeditat a la presentació de la 
documentació que acrediti la constitució del col·lectiu professional guanyador com a 
persona jurídica.  
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b) Acreditar documentalment aquells requisits continguts a la declaració responsable, tant 
del col·lectiu com de forma individual. 
 

Acreditació de l’estrena de l’obra guardonada 
 

El/La guanyador/a del Premi haurà d'acreditar, abans del dia 31 de desembre de 2020, 
l'estrena de l'obra guardonada.  
 
L'estrena de I'espectacle guardonat es podrà acreditar mitjançant un programa de mà, 
un programa de la temporada o un document imprès similar.  
 

Justificació de l’aplicació del Premi 
 

El període d'execució i aplicació de les despeses s'estableix entre la concessió i 
acceptació del Premi i fins a la data de la seva estrena. Es podran incloure les 
despeses fins a la finalització de la representació de l'obra, incloses les despeses de 
desmuntatge d'aquesta primera estrena, i no més tard del 31 de desembre de 2020. 

 
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.  
 

Obligacions del guanyador/-a i dels finalistes 
 

El projecte premiat haurà d'incloure la frase "Premi de Dansa de I'lnstitut del Teatre 
2019" a tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb I'activitat premiada. 
L'lnstitut pot efectuar un control previ del compliment d'aquesta obligació.  
 
Així mateix hauran d’aparèixer en tota la publicitat que es faci del Premi de Dansa de 
l’Institut del Teatre 2019 els noms i logotips dels/de les diferents col·laboradors/-es del 
premi: l’Institut del Teatre, l’Institut de Cultura de Barcelona-Grec 2020 Festival de 
Barcelona, el Mercat de les Flors,  l’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu de 
l’Ajuntament de Sabadell, el SAT! Sant Andreu, el Graner, el Teatre Auditori de Sant 
Cugat, La Caldera Les Corts, el Centre Cívic Barceloneta i l’Associació de 
Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) i altres possibles col·laboracions. 
 
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. 
 

Estrena de l’espectacle guanyador 
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L'entitat guanyadora s'obliga a estrenar I'espectacle del projecte guardonat abans del 
dia 31 de desembre de 2020..  

 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“El Reglament General de l'Institut del Teatre contempla en el seu article 21 preveu la possibilitat d'establir 
programes d'inserció professional amb l'objectiu de facilitar el pas dels/de les graduats/des en les diferents 
disciplines artístiques a la vida professional. Així mateix, els estatuts de l’Institut del Teatre contemplen 
entre les seves finalitats, les activitats de formació i promoció en les diverses especialitats de les arts de 
l’espectacle.  
 
Amb aquesta finalitat, l’Institut del Teatre vol concedir un premi en l’àmbit de la dansa, denominat PREMI 
DE DANSA DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2019 (cinquena edició), per tal de potenciar la inserció 
professional dels/de les graduats/des les escoles de dansa de l'lnstitut del Teatre i d’IT Dansa, donant 
suport i impulsant la producció i exhibició d'un espectacle de dansa a partir de projectes coreogràfics que 
combinin professionalitat, qualitat i creativitat.  
Aquest Premi de Dansa s’emmarca dins de les accions de l’Institut del Teatre per potenciar el treball 
dels/de les  joves creadors/es i intèrprets, oferint-los un ajut a la producció i a l’exhibició.  
Aquest Premi es convoca amb la col·laboració de diferents entitats amb les quals es formalitzarà el 
corresponent conveni per fixar els termes de la col·laboració.  
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), 
així com a allò previst a l’article 17 i ss de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona (OGS) (Publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
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 30 de l’OGS, 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 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  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria, que incorpora les bases específiques per a l’atorgament del Premi 
de Dansa de l’Institut del Teatre 2019, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, el text 
íntegre de la qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DEL PREMI DE DANSA DE L’INSTITUT DEL 
TEATRE 2019 

 
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
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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 de Dansa de I'lnstitut del Teatre 2019 que 
serà atorgat a la millor coreografia de dansa.  
 
2.- FINALITAT DEL PREMI   

 
La finalitat d’aquest Premi és donar suport a la jove creació i potenciar la inserció professional 
dels/de les graduats/des de les escoles de dansa de l'lnstitut del Teatre i d’IT Dansa.  
 
El primer premi consisteix en la presentació d’una peça de llarga durada dins del Festival Grec 
2020 de Barcelona, amb el finançament de fins a un màxim de 100% del cost del projecte, i fins 
al límit de la dotació econòmica establerta a la clàusula 16 d'aquesta convocatòria. El conjunt de 
subvencions, ajuts o altres fonts de finançament no podran superar el 100% del cost del projecte.  
 
3.- ENTITATS QUE PARTICIPEN EN LA CONCESSIÓ DEL PREMI 
 
En el Premi de Dansa de l’Institut del Teatre hi participen: 
 

- L’Institut del Teatre 
- L’Institut de Cultura de Barcelona- Grec 2020 Festival de Barcelona 
- El Mercat de les Flors 
- L’Estruch fàbrica de creació de les arts en viu de l’Ajuntament de Sabadell. 
- El SAT Espai Dansat 
- El Graner 
- El Teatre Auditori de Sant Cugat 
- La Caldera de Les Corts 
- El Centre Cívic Barceloneta 
- L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) 

 
L’Institut del Teatre podrà continuar cercant, si escau, altres col·laboradors per tal de fer créixer 
el projecte i incorporar-los en la dotació del premi. 
 
4.- DESTINATARIS I REQUISITS DELS/DE LES PARTICIPANTS  
 
Pot optar al premi qualsevol col·lectiu de professionals de la dansa que reuneixi, en el moment 
de presentar la sol·licitud, els requisits següents: 
  

a) Estar representat per un/a graduat/da del Conservatori Superior de Dansa, del Conservatori 
Professional de Dansa, o que hagi finalitzat els dos anys d’estudis amb la Jove Companyia IT 
Dansa de l’Institut del Teatre, que hagi obtingut el títol o certificat a partir de l’any 2014 (inclòs).  
 

b) Estar integrat com a mínim, i comptant el/la coreògraf/a representant de la companyia, per tres 
graduats/des del Conservatori Superior de Dansa, del Conservatori Professional de Dansa, o que 
hagin finalitzat els dos anys d’estudis amb la Jove Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre. 
Així mateix, es valorarà la participació de graduats/des d’altres escoles de l’Institut del Teatre. 
 

c) No podrà participar en aquesta convocatòria, com a coreògraf/a, el/la coreògraf/a guanyador/-a 
d’edicions anteriors del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre. 
           
5.- REQUISITS DELS PROJECTES.  
 
La presentació d'un projecte al concurs implica necessàriament:  
 

a) 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 podrà ser una còpia o modificació parcial 
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de cap altre.  
 

b) La garantia per part de I'aspirant, amb total indemnitat per a l'lnstitut del Teatre, del caràcter 
inèdit del projecte presentat i de la titularitat en exclusiva, sense cap càrrega ni limitació, dels 
drets de propietat intel·lectual sobre aquest projecte.  
 
6.- TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ 
 
La convocatòria per a la concessió del Premi de Dansa de I'lnstitut del Teatre 2019, es publicarà 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al tauler d'anuncis de I'lnstitut del Teatre, i 
a la pàgina web de I'lnstitut del Teatre: www.institutdelteatre.cat i estarà disponible a la 
consergeria de la seu de l'lnstitut del Teatre de Barcelona i al Servei de Graduats i Graduades 
d'aquest lnstitut.  
 
Els projectes aspirants al Premi de Dansa de l'lnstitut del Teatre 2019 i la documentació a aportar 
que es detalla seguidament, es presentaran 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 Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
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 de Dansa de l’Institut del Teatre 2019 serà des 
del dia 2 al 20 de maig de 2019, ambdós inclosos.  
 
7.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR A LA SOL·LICITUD.  
 
La sol·licitud (model normalitzat) haurà de ser complimentada facilitant totes les dades que es 
demanen i acompanyada de la següent documentació:  
 

h) El projecte que es presenta a concurs inclourà:  
 

 Projecte coreogràfic: presentació de la idea, concepte a desenvolupar i motivació. 
Marc conceptual i de referència. Dramatúrgia. 

 

 Descripció del plantejament de la metodologia de treball, la creació del material de 
moviment i les diferents estratègies coreogràfiques per a terme el projecte  

 

 Equip artístic, amb menció expressa als/a les professionals dels àmbits que hi 
intervenen: coreografia,  música, escenografia, disseny de llums, ballarins/es, 
producció... i el detall de les funcions/ rol que cadascun/a hi desenvolupa en relació 
a la proposta artística presentada 

 

 Altres col·laboradors, entitats o centres que donen suport al projecte, si n’hi ha 
 

 Enregistrament d’un assaig a l’aula, sense edició, en suport audiovisual o enllaç 
web, d’una durada aproximada de 2 minuts, on es visualitzin els/les ballarins/es i el 
material de moviment de la coreografia 

 

 Pressupost aproximat del projecte coreogràfic a desenvolupar en  format llarga 
durada 

 

 El material gràfic i/o audiovisual que es consideri adient per acompanyar la proposta 
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 Enllaços web a altres peces o projectes realitzats pel/per la coreògraf/a  
 

 Proposta del calendari de treball per desenvolupar la proposta coreogràfica de 15 
minuts 

 
El projecte original es presentarà de la següent manera:  

 
e) Una còpia en paper sense enquadernar. 
f)  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 signant de la sol·licitud podrà presentar un únic projecte.  
 

i) Els projectes s'han de signar i s'han de presentar dins un sobre tancat on caldrà indicar a la part 
exterior la denominació "Premi de Dansa de l'lnstitut del Teatre 2019", i a I'interior del sobre, el 
nom del/de la responsable o del col·lectiu professional que es presenta, l'adreça, un telèfon de 
contacte i l'adreça electrònica.  
 

j) Identificació del/la representant o persona que actua en nom del col·lectiu i que opta al premi: 
DNI/Passaport; i si està constituït com a entitat jurídica, NIF, l’Acta fundacional i Estatuts de 
l'entitat. 

 
k) Relació de les persones integrants del col·lectiu que siguin graduades dels ensenyaments 

superiors de dansa de l’Institut del Teatre, del Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del 
Teatre o dels qui hagin finalitzat els dos anys d’estudis amb la Jove Companyia IT Dansa de 
l’Institut del Teatre. 

 
l) Fotocòpia del DNI/passaport dels/de les graduats/des que integren el col·lectiu professional que 

opta al Premi. 
 

m) Currículum dels/de les professionals que participen en el projecte.  
 

n) Declaració responsable d’acord amb model que es troba disponible a la pàgina web de I'lnstitut 
del Teatre: www.institutdelteatre.cat i al Servei de Graduats i Graduades 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 
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 la fidelitat de la 
traducció.  

 
La presentació del projecte implica el compromís dels/de les autors/res de no retirar-lo 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 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat


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

 

 

 

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.  
 
8.- JURATS DEL PREMI DE DANSA DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2019 
 
La proposta de concessió del Premi (subvenció) serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d'acord amb allò previst a l'article 22 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Hi haurà dos jurats: 
 
- El Jurat que triarà els/les finalistes 
- El Jurat que triarà la coreografia guanyadora 
 
El Jurat que triarà els/les finalistes estarà integrat per:  
 

 El/la titular de la Direcció General de I'lnstitut del Teatre o persona en qui delegui  

 El/la titular de la Gerència de l'lnstitut del Teatre o persona en qui delegui 

 El/la titular de la Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre o persona en qui delegui 

 El/la titular de la Direcció del Conservatori Professional de Dansa 

 El/la titular de la Direcció del Conservatori Superior de Dansa 

 El/la titular de la Sots-direcció del Conservatori Superior de Dansa 

 El/la titular de la Direcció de la Jove Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre 

 Un/a representant del Grec Festival de Barcelona. 

 Un/a representant del Mercat de les Flors 

 Un/a representant del SAT Espai Dansat. 

 Un/a representant de l’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu de l’Ajuntament de 
Sabadell. 

 Un/a representant del Graner 

 Un/a representant de la Caldera 

 Un/a representant del Centre Cívic Barceloneta 

 Un/a representant de l’APDC 

 Tres professionals de la dansa, preferentment coreògrafs/es 
 
El Jurat que triarà la coreografia guanyadora, estarà integrat per:  
 

 El/la titular de la Direcció General de I'lnstitut del Teatre o persona en qui delegui.  

 El/la titular de la Direcció del Conservatori Professional de Dansa 

 El/la titular de la Direcció del Conservatori Superior de Dansa 

 El/la titular de la Direcció de la Jove Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre 

 El/la titular de la Direcció del Grec Festival de Barcelona. 

 El/la titular de la Direcció del Mercat de les Flors 

 Quatre (4) convidats experts externs a l’Institut del Teatre, vinculats a centres de 
producció i/o exhibició o amb perfil de creadors/-es coreògrafs/-es de dansa i arts 
escèniques contemporànies.  

 
Actuarà com a Secretari/a, amb veu i sense vot, un/a professional del Servei de Graduats i 
Graduades de I'lnstitut del Teatre. 
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La designació de les persones que formaran part d'aquests jurats 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. 
 
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.  
 
Els jurats no podran constituir-se ni actuar sense la presència del/de la President/a i del/de la 
Secretari/ària, o en el seu cas de les persones que els/les substitueixin, i de la meitat al menys 
dels seus membres. 
 
Els acords seran adoptats per majoria de vots. 
 
Els jurats resoldran qualsevol qüestió no prevista en aquesta convocatòria o qualsevol dubte en 
la seva interpretació o en relació al procediment a seguir.  
 
9.- ELEMENTS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES FINALISTES 
 
Els elements generals de valoració dels projectes presentats seran els següents: 
 
1) L'interès i la qualitat artística del projecte presentat, que es mesurarà d'acord amb els 
següents criteris: 
    

f) Grau d'interès artístic i conceptual  del projecte i coherència global de la proposta 
g) Grau de claredat i coherència  en l’explicació del projecte i capacitat per   exemplificar 

d’allò que es parla, ja sigui a través de referents o altres estratègies  que facilitin la seva 
comprensió 

h) Grau de personalitat, originalitat i  innovació  de la proposta en l’àmbit  coreogràfic i  en 
relació al context actual 

i) Qualitat de la proposta escènica i coherència  dels diferents elements que integren la 
seva  globalitat 

j) Qualitat i trajectòria artística dels integrants del projecte  
 
2) Nombre i àmbit de participació dels/de les graduats/des de les escoles de dansa de l’Institut 
del Teatre i de la Jove Companyia de l’Institut del Teatre IT Dansa en el projecte (com a mínim 3) 
 
3) Es valorarà la participació de graduats/des d’altres escoles de l’Institut del Teatre que no 
pertanyin a l’àmbit de la dansa.  
 
4) 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 de Dansa de l'Institut del Teatre 2019. 

 Generació de recursos propis. 
 
La puntuació màxima a atorgar per cadascun dels criteris és: 
 
5) L'interès artístic del projecte: 4 punts. 

 
6) El nombre i l'àmbit de participació dels/de les graduats/des de l'lnstitut del Teatre en l’àmbit 

de dansa en el projecte: 2 punts. 
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7) La qualitat artística i tècnica del col·lectiu que presenta el projecte. 3 punts 
 

 
8) La viabilitat econòmica i tècnica del projecte: 1 punts. 
 
Per optar a ser finalistes al Premi, els projectes han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. 
 
El projectes finalistes seran aquells que obtinguin la puntuació més alta. 
 
10.- ELEMENTS DE VALORACIÓ DEL PROJECTE GUANYADOR 
 
La qualitat artística de les coreografies de 15 minuts presentades en la Final de Dansa del Mercat 
de les Flors es valorarà d'acord amb els següents criteris i puntuació màxima: 
 
6) Interès artístic,  poètic, conceptual i/o estètic de la proposta. 2,5 punts 

 
7) El llenguatge coreogràfic i vocabulari de moviment. 2,5 punts 

 
8) Direcció dels intèrprets  i qualitat tècnica i d’interpretació dels membres de l’equip artístic. 2 

punts  
 

9) La dramatúrgia i la coherència global de la proposta 2 punts 
 

10) La música, l’escenografia, la il·luminació i el vestuari. 1 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.- SELECCIÓ DELS QUATRE PROJECTES  FINALISTES 
  
D’entre tots els col·lectius presentats, el jurat del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2019 en 
triarà quatre perquè desenvolupin una peça coreogràfica  de 15 minuts  de durada 
aproximadament a la Final de dansa del Mercat de les Flors. Quedaran desqualificades les 
propostes de menys de 13 minuts i de més de 16 minuts.  
 
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 quinze dies des de la data de 
finalització del termini de presentació de les sol·licituds d'admissió al concurs. 
 
La resolució dels/de les finalistes es notificarà personalment als/ a les guanyadors/es i a tots/es 
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. 
 
12.- AJUTS A LES COREOGRAFIES FINALISTES 
 
Els quatre projectes finalistes rebran: 
 

a) Un ajut econòmic (detallat al punt 16) per part de l’Institut del Teatre perquè desenvolupin les 
seves propostes a la Final que tindrà lloc al Mercat de les Flors.  
 
El Mercat de les Flors es farà càrrec de les despeses de muntatge, coordinació tècnica i 
producció de la Final, on es presentaran les quatre coreografies finalistes.  
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La Final serà oberta al públic i tindrà lloc el diumenge 8 de desembre de 2019 a les 18:00 h.  
 
b) Presentació de les quatre coreografies finalistes a l’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu 

de l’Ajuntament de Sabadell, dins del primer trimestre del 2020, per la qual percebran un ajut 
econòmic (detallat al punt 16) per part de l’Institut del Teatre i de Ca l’Estruch. 

 
c)  Cessió d’espai d’assaig d’unes 120 hores aproximadament, entre octubre i novembre de 2019, a 

alguna de les seus col·laboradores, segons  disponibilitat, horaris i necessitats. Aquests espais 
es pactaran a través de l’Institut del Teatre una vegada es facin públics els quatre finalistes i es 
concentraran, com a màxim en dues de les seus col·laboradores, que són les següents:  
 
- L’Institut del Teatre  

 
- L’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu de Sabadell 

 
- El Graner, centre de creació  

 
- La Caldera de les Corts  

 
- I el Centre Cívic Barceloneta 

 
d) Sessió d’assessorament professional de tot tipus (laboral, jurídic, etc.) per part  de l’APDC. 

 
13.-  PROCÉS DE SELECCIÓ DE LA COREOGRAFIA GUANYADORA 
 
El Jurat assistirà a un assaig que tindrà lloc a la Sala Pina Baush del Mercat de les Flors el 
dissabte 7 de desembre de 2019, entre  les 16.00 h i les 20.00 h, on es visionaran les quatre 
propostes finalistes sense vestuari i amb llum d’assaig. Cada coreògrafa/a disposarà de 30 
minuts per mostrar la peça i justificar la seva proposta davant del jurat. 
 
Els membres del jurat que no puguin assistir a aquest assaig podran atendre l’assaig general, 
que tindrà lloc el mateix dissabte 7 de desembre de 2019 al Mercat de les Flors, a les 20.00 h 
aproximadament. 
 
Els membres del Jurat assistiran a la Final del Premi de Dansa i, després de deliberar, el Jurat 
proclamarà la coreografia guanyadora.   
 
El veredicte del Jurat s’emetrà públicament i de manera motivada d'acord amb els criteris de 
valoració establerts en aquesta convocatòria.  
 
Acte seguit es farà difusió pública del resultat de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB), al tauler d'anuncis i a la pàgina web de I'lnstitut del Teatre 
www.institutdelteatre.cat. 
  
El Jurat es reserva la facultat de, discrecionalment, declarar desert el premi si estima que cap 
obra presentada no n'és mereixedora. Igualment, el jurat pot atorgar accèssits si 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. 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 procediment no posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es podrà 
interposar recurs d'alçada davant la Presidència de la Diputació de Barcelona en el termini d'un 
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mes, a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació.  
 
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs referit, es podrà interposar recurs 
contenciós-administratiu davant l'òrgan jurisdiccional competent, d'acord amb el que s'estableix 
als articles 6 a 12 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-
administrativa.  
 
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 fins a tres mesos després. 
 
14.- PREMI A LA COREOGRAFIA GUANYADORA 
 
La Direcció del Grec Festival de Barcelona tindrà en compte el projecte guanyador del Premi de 
Dansa de l’Institut del Teatre 2019 per tal d'incloure'l preferentment dins la selecció de les 
propostes programades  per a I'edició de I'any 2020, sempre i quan s'adigui a les línies 
artístiques i criteris del Grec Festival de Barcelona.  
 
El projecte guanyador del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2019 percebrà una subvenció 
per part de l’Institut del Teatre i un ajut a la producció per part de l’Institut de Cultura de 
Barcelona- Grec 2020 Festival de Barcelona per tal de desenvolupar la coreografia presentada 
en un espectacle coreogràfic d’un mínim de 50 minuts. La dotació econòmica d’aquests ajuts es 
detalla al punt 16.  
 
Així mateix, gaudirà de: 
 

m) Residència d’assaig per desenvolupar la coreografia en llarg format abans de l’estrena al Grec 
Festival de Barcelona 

 
n) Construcció de l’escenografia de l’espectacle coreogràfic als tallers del Teatre Auditori de Sant 

Cugat. 
 

o) Una sessió d’assessorament professional de tot tipus (laboral, jurídic, etc.) per part  de l’APDC. 
 
15.- ALTRES  PREMIS I MENCIONS 
 
A part de la proclamació del/de la guanyador/a del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre, durant 
la Final de dansa del Mercat de les Flors també hi tindran lloc: 

 
15.1- Premi del SAT Espai Dansat 

 
L’elecció, per part del SAT Espai Dansat, d’una de les coreografies finalistes que, no hagi resultat 
la guanyadora del Premi, per desenvolupar-la en format d’espectacle coreogràfic d’un mínim de 
50 minuts durant la temporada 2020-21. L’estrena tindrà lloc al SAT i es presentarà durant dos 
dies consecutius dins la temporada 2020-2021, en data a pactar amb la companyia.  

  
Per aquest fi, el SAT Espai Dansat oferirà una residència artística amb espai d’assaig i  una 
residencia tècnica prèvia a l’estrena. L’Institut del Teatre, per la seva banda, aportarà un ajut 
econòmic (detallat al punt 16). 
 
La data de l’estrena es pactarà entre el SAT i la companyia. Si no s’arriba a acord, aquest punt 
quedarà sense efecte. 
 
15.2- Premi de l’Estruch de Sabadell 
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Presentació de les quatre peces finalistes dins la programació de Estruch, fàbrica de creació de 
les arts en viu de l’Ajuntament de Sabadell, el primer  trimestre del 2020. 

 
15.3- Altres mencions  

 
c) Menció a la millor coreografia escollida pel públic assistent a la Final. 

 
d) Mencions a la millor intèrpret femenina i al millor intèrpret masculí d’entre totes les coreografies 

presentades. Aquests dos intèrprets gaudiran de: 
 

- Abonament doble per a quatre espectacles a escollir dins la temporada 2020-21 del 
Mercat de les Flors 

 
- Abonament doble per tota la programació de l’any 2020 del SAT Espai Dansat 
 

- Abonament doble per tota la programació de l’any 2020 de l’Estruch, fàbrica de creació 
de les arts en viu de l’Ajuntament Sabadell. 

 
 
 

16.- DOTACIÓ ECONÒMICA DEL PREMI DE DANSA DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2019 
 

a) El Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2019 (un únic perceptor) està dotat, per l’Institut del 
Teatre, amb CATORZE MIL EUROS (14.000,00 €), el qual es destinarà a la producció del 
projecte premiat. 
 

b) Els/les quatre finalistes percebran de l’Institut del Teatre un ajut econòmic de MIL DOS CENTS 
CINQUANTA  EUROS (1.250,00 €) cadascun/-a per al desenvolupament de les propostes 
coreogràfiques de 15 minuts aproximadament que s’hauran de presentar a la final del Mercat de 
les Flors i a la programació de Ca l’Estruch dins el primer trimestre del 2020 de la seva 
programació. 
 
Per a aquest fi, l’Institut del Teatre aportarà un total de CINC MIL EUROS (5.000,00 €). Es podrà 
ampliar la dotació del Premi, en cas que existeixin aportacions econòmiques addicionals per part 
d’altres entitats. La fixació i la utilització de la quantia addicional restarà sotmesa als requisits 
establerts a l’article 58.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. En tot cas, la 
quantia addicional resta condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit, i a la modificació 
pressupostària que procedeixi, si escau, en un moment anterior a la resolució de la concessió del 
Premi.  

 
c) A més, les quatre coreografies finalistes, per la seva representació a l’Estruch, fàbrica de creació 

de les arts en viu de l’Ajuntament de Sabadell, rebran per part d’aquesta entitat una aportació de 
726,00 € cadascuna d’elles, IVA inclòs,  fent un total de DOS MIL NOU-CENTS QUATRE 
EUROS (2.904,00 €).  

 
d) Així mateix, la coreografia seleccionada per part del SAT Espai Dansat per ser programada al 

seu espai, en un espectacle coreogràfic d’un mínim de 50 minuts, durant dos dies consecutius 
dins la temporada 2020-2021, rebrà, per part de l’Institut del Teatre, un ajut de MIL EUROS 
(1.000,00 €).  

 
e) A més, la coreografia seleccionada pel SAT Espai Dansat rebrà un import corresponent al 60% 

de la recaptació neta entre els dos dies d’exhibició. El SAT assegurarà a la companyia un caixet 
mínim de DOS MIL EUROS (2.000,00 €) + IVA. Aquesta aportació econòmica la farà directament 
el SAT Espai Dansat sense que l’Institut del Teatre hi intervingui. Per tot això, el SAT constarà 
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com a coproductor de la peça de llarga durada. La companyia podrà cercar altres ajuts o 
coproduccions, sempre i quan l’estrena oficial es realitzi al SAT i no contradigui cap de les 
condicions anteriors. 
 

f) La Direcció del Grec Festival de Barcelona, un cop avaluat i acceptat el projecte guanyador del 
Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2019, 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 de la seva exhibició en 
el marc del Grec 2020 Festival de Barcelona, amb un import com a mínim de CATORZE MIL 
EUROS (14.000,00 €), a confirmar l’aportació total segons projecte i pressupost final de la peça. 
 

g) El Teatre Auditori de Sant Cugat aportarà la construcció dels volumètrics  de l’escenografia de la 
coreografia guanyadora als tallers d’escenografia del Teatre Auditori de Sant Cugat a partir del 
disseny facilitat per l’artista i sota la seva supervisió, i fins a un màxim de DOS MIL QUATRE-
CENTS VINT EUROS (2.420,00 €), IVA inclòs. 

 
17.- PAGAMENT  
 
El pagament del Premi s'efectuarà d'acord amb el següent:  
 
17.1- Coreografies finalistes  

 
c) Els quatre col·lectius seleccionats com a finalistes rebran cadascun MIL DOS CENTS 

CINQUANTA EUROS (1.250 €) de l’ajut econòmic en el termini màxim de vint dies des de la 
seva notificació, que coincidirà amb la seva proclamació pública. Es podrà ampliar la dotació del 
Premi, en cas que existeixin aportacions econòmiques addicionals per part d’altres entitats. La 
fixació i la utilització de la quantia addicional restarà sotmesa als requisits establerts a l’article 
58.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. En tot cas, la quantia addicional resta 
condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit, i a la modificació pressupostària que 
procedeixi, si escau, en un moment anterior a la resolució de la concessió del Premi.  
 

d) A més, les quatre coreografies finalistes rebran de l’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu 
de l’Ajuntament de Sabadell, una aportació de 726,00 € cadascuna d’elles, fent un total de DOS 
MIL NOU-CENTS QUATRE EUROS (2.904,00 €) impostos inclosos per a la funció que faran al 
seu teatre. 

 
g) La coreografia seleccionada per ser representada al SAT Espai Dansat rebrà MIL EUROS 

(1.000,00 €) per part de l’Institut del Teatre. 
 
h) La coreografia seleccionada pel SAT Espai Dansat rebrà, per part d’aquesta entitat, un import 

corresponent al 60% de la recaptació neta entre els dos dies d’exhibició. El SAT assegurarà a la 
companyia un caixet mínim de DOS MIL EUROS (2.000,00 €) + IVA. Aquesta aportació 
econòmica la farà directament el SAT Espai Dansat sense que l’Institut del Teatre hi intervingui. 
Per tot això, el SAT constarà com a coproductor de la peça de llarga durada. La companyia 
podrà cercar altres ajuts o coproduccions, sempre i quan l’estrena oficial es realitzi al SAT i no 
contradigui cap de les condicions anteriors. 
 
Per poder rebre aquests ajuts (1.250,00 € per cada coreografia finalista i 1.000,00 € per la 
coreografia que es presentarà al SAT) caldrà: 
 

b) Acreditar documentalment aquells requisits continguts a la declaració responsable, tant del 
col·lectiu com de forma individual. 

 
17.2.- Coreografia guanyadora del Premi 
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S’abonarà un primer 70% de l’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. El 30% restant s'abonarà contra la presentació de la justificació econòmica 
total de la despesa, acompanyada de les corresponents factures i altres documents justificatius 
de naturalesa anàloga no més tard del 31 de desembre de 2020.  
 
En cap cas podran atorgar-se subvencions per import superior al consignat a la clàusula 16.  
 
L'import del Premi es destinarà a la producció del projecte premiat i en cap cas I'import que es 
farà efectiu podrà superar el cost total del projecte premiat.  
 
Aquest Premi estarà subjecte a la tributació fiscal que correspongui d'acord amb la normativa 
fiscal aplicable al/la perceptor/-a. 
 
Per poder rebre el Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2019 dotat amb 14.000,00 € 
caldrà: 
 

c) Disposar de personalitat jurídica, 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, 
I'atorgament del Premi quedarà supeditat a la presentació de la documentació que acrediti la 
constitució del col·lectiu professional guanyador com a persona jurídica.  

 
d) Acreditar documentalment aquells requisits continguts a la declaració responsable, tant del 

col·lectiu com de forma individual. 
 

18.- ACREDITACIÓ DE L'ESTRENA DE L'OBRA GUARDONADA  
 
El/La guanyador/a del Premi haurà d'acreditar, abans del dia 31 de desembre de 2020, l'estrena 
de l'obra guardonada.  
 
L'estrena de I'espectacle guardonat es podrà acreditar mitjançant un programa de mà, un 
programa de la temporada o un document imprès similar.  
 
19.- JUSTIFICACIÓ DE L'APLICACIÓ DEL PREMI A LA PRODUCCIÓ DE L'ESPECTACLE 
 
El període d'execució i aplicació de les despeses s'estableix entre la concessió i acceptació del 
Premi i fins a la data de la seva estrena. Es podran incloure les despeses fins a la finalització de 
la representació de l'obra, incloses les despeses de desmuntatge d'aquesta primera estrena, i no 
més tard del 31 de desembre de 2020. 
 
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 31 de desembre de 2020. 
 
També podran ser considerades despeses subvencionables aquelles que siguin necessàries per 
a desplaçar l’espectacle a la ciutat seleccionada per a la seva presentació. 
 
Si finalitzat el termini de justificació el/la beneficiari/ària del Premi no ha justificat l'aplicació de la 
despesa, se li requerirà per un termini màxim improrrogable de quinze dies per tal que presenti 
aquesta justificació. La falta de presentació comportarà el reintegrament de les quantitats ja 
abonades i la pèrdua del dret al seu cobrament, sense perjudici de les sancions o 
indemnitzacions que puguin resultar d’aplicació en virtut de la normativa vigent.  
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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 pel 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 d’acord amb les condicions establertes a la normativa aplicable i 
s'hauran executat en l'àmbit temporal que fixa la convocatòria. 
 
Cadascuna 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: 
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, que haurà de 
ser del/la beneficiari/a del premi.  

 Número d'identificació fiscal.  

 Descripció de les operacions i el seu import.  

 Tipus impositiu/s aplicat/s a les operacions.  
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 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/ de la proveïdor/-a: 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. 
 
20.- OBLIGACIONS DEL COL·LECTIU GUANYADOR I DELS FINALISTES 
 
El projecte premiat haurà d'incloure la frase "Premi de Dansa de I'lnstitut del Teatre 2019" a tots 
els elements informatius i publicitaris relacionats amb I'activitat premiada. L'lnstitut pot efectuar 
un control previ del compliment d'aquesta obligació.  
 
Així mateix hauran d’aparèixer en tota la publicitat que es faci del Premi de Dansa de l’Institut del 
Teatre 2019 els noms i logotips dels/de les diferents col·laboradors/-es del premi: l’Institut del 
Teatre, l’Institut de Cultura de Barcelona-Grec 2020 Festival de Barcelona, el Mercat de les Flors,  
l’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu de l’Ajuntament de Sabadell, el SAT! Sant Andreu, 
el Graner, el Teatre Auditori de Sant Cugat, La Caldera Les Corts, el Centre Cívic Barceloneta i 
l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) i altres possibles 
col·laboracions. 

 
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.  
 
21.- PRINCIPIS ÈTICS DEL COL·LECTIU GUANYADOR I DELS FINALISTES 
  
De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, les persones beneficiàries del Premi o de 
l’ajut econòmic han d’adequar la seva activitat als següents principis ètics i regles de conducta:  
  
a) Han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar 

o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans 
competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o 
pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que 
pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.   
 

b) Amb caràcter general, les persones beneficiàries del Premi o dels ajuts econòmics en 
l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:   

 
- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
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les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. 
- No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.  
- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 

subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.   
 
c) En particular, les persones beneficiàries del Premi o ajut econòmic assumeixen les 

obligacions següents:   
 

- Comunicar immediatament a l'Institut del Teatre les possibles situacions de conflicte 
d'interessos.  

- No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en la 
concessió del Premi o de l’ajut econòmic.  

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats/-es públics/-ques avantatges personals o materials, 
ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en el procediment 
de concessió  del Premi o de l’ajut econòmic.  

- Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 
l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, 
particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats 
relacionades amb la percepció de fons públics.  

- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als 
beneficiaris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sense perjudici 
del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per 
previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei 19/2014.  

  
Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i poden ser 
completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció i/o de la 
tipologia i característiques de les persones beneficiàries, en les corresponents convocatòries de 
subvencions.   
En cas d'incompliment d’aquests principis ètics i regles de conducta és  d'aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014,  i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a 
beneficiaris/-es de subvencions, sense perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències 
previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.    
 
22.- ESTRENA DE L'ESPECTACLE GUARDONAT 
 
L'entitat guanyadora s'obliga a estrenar I'espectacle del projecte guardonat abans del dia 31 de 
desembre de 2020.  
 
23.- 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/de les professionals que integren el 
col·lectiu professional autor del projecte guanyador, i la dels/de les participants i intèrprets de 
l'espectacle que es representi, durant el decurs de totes les activitats que es duguin a terme en 
relació amb 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 els espectacles finalistes i l’espectacle 
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 els espectacles 
finalistes i l’espectacle guanyador, tot això sense cap finalitat lucrativa sinó únicament per assolir 
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la divulgació pública dels espectacles.  
 
Qualsevol de les activitats autoritzades es farà sota el principi d'absència d'afany de lucre i amb 
l’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/de les graduats/-es que es presenten amb cada projecte seran 
facilitades amb el consentiment de cadascun d'ells/d’elles mitjançant declaració responsable a 
què es fa referència en el capítol 7.  
 
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 recollides per l’Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de 
Barcelona, entitat responsable del tractament. Les dades de contacte del Delegat/da de protecció 
de dades per a consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció 
de dades de caràcter personal són: delegatprotecdades@diba.cat 
 
La finalitat del tractament és el control i gestió de la convocatòria de beques, ajuts i premis 
extraordinaris a alumnes i graduats/-es de l’Institut del Teatre, i posterior seguiment i difusió 
d’acord amb les bases de la convocatòria. 
 
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment 
administratiu, de subvencions i d’arxiu històric. 
 
La legitimació del tractament es basa en el consentiment del/de la interessat/-da. Les dades són 
d’obligat lliurament per tal de sol·licitar l’admissió a les beques, ajuts i premis extraordinaris 
convocats per l’Institut del Teatre. 
 
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. 
 
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 de la Diputació de Barcelona: 
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/-a interessat/-da 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 concerneixin infringeix el RGPD. Sent a 
Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència: 
http://apdcat.gencat/cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/  
 
 
 
24.- COMPATIBILITAT PER A REBRE ALTRES PREMIS I AJUTS PEL MATEIX PROJECTE  
 
La concurrència a la convocatòria del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2019 es pot 
compatibilitzar amb I'obtenció d'altres premis i ajuts al mateix projecte, procedents de qualsevol 
administració o entitat pública o privada, nacional o internacional, sense perjudici de I'obligació 
dels col·lectius que opten a aquest Premi de comunicar-ho a I'lnstitut del Teatre.  
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En cap cas les diferents fonts de finançament podran superar el 100% del cost de l'activitat.  
 
25.- REVOCACIÓ O RENÚNCIA DEL PREMI ATORGAT 
 
Es podrà revocar totalment o parcialment el premi concedit, amb l'obligació, si 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) Incompliment de l’obligació de la justificació econòmica.  
d) lncompliment de la finalitat per a la qual es va concedir el Premi o ajut.  
e) La no acceptació per part de la Coordinació Acadèmica de l'Institut del Teatre dels canvis 
substancials que es proposin en el projecte des de la seva proclamació com a finalistes fins a la 
presentació pública de l’espectacle. Serà obligació del/de la beneficiari/-a 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.  
g) Qualsevol altra causa de resolució que resulti escaient com a conseqüència de l’aplicació de la 
normativa vigent. 
 
El procediment de revocació s’inicia d’ofici per proposta de la Coordinació Acadèmica de l’Institut 
del Teatre, per iniciativa pròpia o com a conseqüència d’una ordre superior, a petició raonada 
d’altres òrgans o per denúncia. També s’inicia a conseqüència de l’informe de control financer 
emès per la Intervenció Delegada de l’Institut del Teatre. 
 
En la tramitació del procediment s’ha de garantir, en tot cas, el dret d’audiència del/de la 
interessat/-da, mitjançant la notificació de la resolució d’inici i la concessió d’un termini de quinze 
dies per tal que al·legui el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. 
 
En cas de renúncia del/de la guardonat/-da haurà de ser acceptada pel mateix òrgan que va 
adoptar la resolució de concessió. 
 
26.- 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 els 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).  

 
27.- 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, i en el Títol XIV de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona (publicada al BOPB de 9 de maig de 2017).  
 
28.-RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són 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 
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públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic,  i demés legislació 
concordant. 
 

ANNEX 
 
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIA DEL PREMI DE DANSA DE L’INSTITUT DEL 
TEATRE 2019 
 

Nota: Cal emplenar aquest imprès a màquina o amb lletra d’impremta 
 

I. Dades de la convocatòria:  
 

Denominació de la 
convocatòria:  

PREMI DE DANSA DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2019 
 
 

 
 

II. Dades d’identificació del col·lectiu (només si està constituït com a entitat jurídica): 
 

Nom o raó social  CIF:  

Adreça  

Localitat  Codi Postal  

Telèfon  Adreça electrònica  

 
 

III. Obligatori: Dades d’identificació del/de la responsable del col·lectiu: 
 

Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi Postal  

Telèfon  Adreça electrònica  

 
 
 

IV. Dades dels/de les graduats/-des que participen al projecte: 
 

Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi Postal  

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de 
llicenciatura/grau 
Escola 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialitat  

   

Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi Postal  

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de 
llicenciatura/grau 
Escola 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialitat  

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat


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

 

 

 

 

Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi Postal  

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de 
llicenciatura/grau 
Escola 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialitat  

 

Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi Postal  

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de 
llicenciatura/grau 
Escola 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialitat  

 

Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi Postal  

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de 
llicenciatura/grau 
Escola 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialitat  

 

Cognoms i nom  NIF:  

Adreça  

Localitat  Codi Postal  

Telèfon  Adreça electrònica  

Any de 
llicenciatura/grau 
Escola 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialitat  

 
 
 

V. Dades d’altres col·laboradors/es en el projecte: 
 

NOM COGNOMS D.N.I. (Ballarins/es, 
escenògraf/a, 
productor/a, 
il·luminador/a, etc.) 
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VI. 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 

  

Coreografia (concepció de l’espectacle, dramatúrgia, drets d’autor, etc.)  

  

  

Música (composició, arranjaments, drets d’autor)  

  

  

Personal artístic (direcció, disseny escenografia, vestuari so i llum, coreografia)  

  

  

Ballarins i ballarines  (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  
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Altres despeses no incloses en aquest formulari (cal detallar el concepte)  

   

  

  

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 

 
 

VII. Altres observacions: 
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VIII. Documentació que s’adjunta: 
 
Identificació del/de la sol·licitant 

 Identificació del/de la sol·licitant: Fotocòpia del NIF del/ de la responsable del col·lectiu.  

 OPCIONAL: Dades del col·lectiu (associació, companyia o altres) 

 Fotocòpia del títol o del resguard de sol·licitud de títol acadèmic o de la finalització d’estudis 
dels/de les graduats/des que integren el col·lectiu 

 Fotocòpia del DNI/Passaport dels/de les graduats/des que integren el col·lectiu del projecte 
presentat 

 Memòria detallada del projecte presentat 

 Currículums professionals dels/de les graduats/des que integren el col·lectiu 

 Currículum dels/de les professionals que participen en el projecte. 

 Un enregistrament en suport audiovisual o enllaç web, d’una durada aproximada de 2 minuts,  on 
es pugui observar el material de moviment de la coreografia. 

 OPCIONAL: Material gràfic i/o audiovisual que es consideri adient i s'ajusti a les bases de la  
convocatòria. 

 
 

IX. Declaració: 
 
El/la responsable del col·lectiu de l’entitat SOL·LICITA participar al Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 
2019, 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 de la representant legal de l’entitat: 
 
 
 
 
 
SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ  
DIRECTORA GENERAL DE L’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 persona Delegada de protecció de dades per a consultes, 
queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades de 
caràcter personal: delegatprotecdades@diba.cat 
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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 del/de la l’interessat/-da.  
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 de la 
Diputació de Barcelona: 
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/ 

 
 
Per al cas que no es vulgui que les dades personals formin part de la base de dades del Servei de 
Graduats i Graduades de l’Institut del Teatre marqui l’espai següent: 
  
□ No desitjo que les meves dades personal formin part de la base de dades del Servei de Graduats i 
Graduades de l’Institut del Teatre” 

 
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 9 d’abril de 2019 de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, pel 
qual es convoca el Premi de Dansa de l'Institut del Teatre per a l'any 2019.  
 
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 la 
convocatòria per al Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2019 es pot trobar al web, a la intranet 
i al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.  
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Primer. Beneficiaris/àries: 
 
Pot optar al premi qualsevol col·lectiu de professionals de la dansa que reuneixi, en el moment 
de presentar la sol·licitud, els requisits següents: 
  

a) Estar representat per un/a graduat/da del Conservatori Superior de Dansa, del Conservatori 
Professional de Dansa, o que hagi finalitzat els dos anys d’estudis amb la Jove Companyia IT 
Dansa de l’Institut del Teatre, que hagi obtingut el títol o certificat a partir de l’any 2014 (inclòs).  
 

b) Estar integrat com a mínim, i comptant el/la coreògraf/a representant de la companyia, per tres 
graduats/des del Conservatori Superior de Dansa, del Conservatori Professional de Dansa, o que 
hagin finalitzat els dos anys d’estudis amb la Jove Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre. 
Així mateix, es valorarà la participació de graduats/des d’altres escoles de l’Institut del Teatre. 
 

e) No podrà participar en aquesta convocatòria, com a coreògraf/a, el/la coreògraf/a guanyador/-a 
d’edicions anteriors del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre. 
           
Segon. Objecte. 
 
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 de Dansa de I'lnstitut del Teatre 2019 que 
serà atorgat a la millor coreografia de dansa. 
 
La concessió d'aquest premi s'emmarca dins de les accions de I'lnstitut del Teatre per tal de 
potenciar la inserció professional dels/de les graduats/des de les escoles de dansa de l'lnstitut del 
Teatre i d’IT Dansa, donant suport i impulsant la producció i exhibició d'un espectacle de dansa a 
partir de projectes coreogràfics que combinin professionalitat, qualitat i creativitat.  
 
Tercer.- Finalitat del Premi.  

 
La finalitat d'aquest Premi serà el finançament d’un espectacle de dansa fins a un màxim de 
100% del cost del projecte, i fins al límit de la dotació econòmica establerta a la clàusula 11 
d'aquesta convocatòria. El conjunt de subvencions, ajuts o altres fonts de finançament no podran 
superar el 100% del cost del projecte.  
 
Aquest Premi de Dansa de l’Institut del Teatre vol potenciar el treball dels/de les joves 
creadors/res i intèrprets, oferint-los un ajut a la producció i a l’exhibició per tal de donar-los a 
conèixer i facilitar així la seva inserció laboral.  
 
Quart. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de 9 de maig 2017). 
 
Cinquè. Quantia 
 

a) El Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2019 està dotat, per l’Institut del Teatre, amb 
CATORZE MIL EUROS (14.000,00€), que s’aplicaran a les aplicacions pressupostàries 479 o 
489, depenent de si l'entitat premiada és una empresa o una entitat sense afany de lucre, de 
l’orgànic 99003 del pressupost de l’any 2020 de l'Institut del Teatre. Aquesta despesa queda 
supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2020 s’hi consigni el crèdit 
corresponent. 
 

b) Els/les quatre finalistes percebran de l’Institut del Teatre un ajut econòmic de 1.250,00 € 
cadascun per al desenvolupament de les propostes o projectes coreogràfics finalistes per a 
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desenvolupar creacions fins a un màxim de 15 minuts aproximadament. Per aquest fi, l’Institut 
del Teatre aporta 5.000 €. 
 

c) A més, les quatre coreografies finalistes, per la seva representació a l’Estruch, fàbrica de creació 
de les arts en viu de l’Ajuntament de Sabadell, rebran per part d’aquesta entitat una aportació de 
726,00 € cadascuna d’elles, IVA inclòs,  fent un total de DOS MIL NOU-CENTS QUATRE 
EUROS (2.904,00 €).  
 

d) Així mateix, la coreografia seleccionada per part del SAT Espai Dansat per ser programada al 
seu espai, en un espectacle coreogràfic d’un mínim de 50 minuts, durant dos dies consecutius 
dins la temporada 2020-2021, rebrà, per part de l’Institut del Teatre, un ajut de MIL EUROS 
(1.000,00 €) que anirà imputada a les aplicacions pressupostàries 479 o 489, depenent de si 
l'entitat premiada és una empresa o una entitat sense afany de lucre, de l’orgànic 99003 del 
pressupost de l’any 2020 de l'Institut del Teatre. Aquesta despesa queda supeditada a la 
condició suspensiva que en el pressupost de 2020 s’hi consigni el crèdit corresponent. 
 

e) A més, la coreografia seleccionada pel SAT Espai Dansat rebrà un import corresponent al 60% 
de la recaptació neta entre els dos dies d’exhibició. El SAT assegurarà a la companyia un caixet 
mínim de DOS MIL EUROS (2.000,00 €) + IVA. Aquesta aportació econòmica la farà directament 
el SAT Espai Dansat sense que l’Institut del Teatre hi intervingui. Per tot això, el SAT constarà 
com a coproductor de la peça de llarga durada. La companyia podrà cercar altres ajuts o 
coproduccions, sempre i quan l’estrena oficial es realitzi al SAT i no contradigui cap de les 
condicions anteriors. 
 

f) La Direcció del Grec Festival de Barcelona, un cop avaluat i acceptat el projecte guanyador del 
Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2019, 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 de la seva exhibició en 
el marc del Grec 2020 Festival de Barcelona, amb un import com a mínim de CATORZE MIL 
EUROS (14.000,00 €), a confirmar l’aportació total segons projecte i pressupost final de la peça. 
 

g) El Teatre Auditori de Sant Cugat aportarà la construcció dels volumètrics  de l’escenografia de la 
coreografia guanyadora als tallers d’escenografia del Teatre Auditori de Sant Cugat a partir del 
disseny facilitat per l’artista i sota la seva supervisió, i fins a un màxim de DOS MIL QUATRE-
CENTS VINT EUROS (2.420,00 €), IVA inclòs. 
 

h) El Mercat de les Flors es farà càrrec de les despeses de muntatge, coordinació tècnica i 
producció de la Final, on es presentaran les quatre coreografies finalistes. 
 

i) Cessió d’espai d’assaig d’unes 120 hores aproximadament, entre octubre i novembre de 2019, a 
alguna de les seus col·laboradores, segons  disponibilitat, horaris i necessitats. 
 

j) L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) oferirà una primera sessió 
d’assessorament professional de tot tipus (laboral, jurídic, etc.) a la companyia guanyadora i 
als/les finalistes si així ho desitgen. 
 
Per poder rebre el Premi de Dansa dotat amb 14.000,00  € caldrà: 
 

a) Disposar de personalitat jurídica, 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, I'atorgament del Premi quedarà supeditat a la presentació de la 
documentació que acrediti la constitució del col·lectiu professional guanyador com a 
persona jurídica.  

 
b) Acreditar documentalment aquells requisits continguts a la declaració responsable, tant 
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del col·lectiu com de forma individual. 
 
Per poder rebre aquests ajuts (1.250,00 € per cada coreografia finalista i 1.000,00 € per la 
coreografia que es presentarà al SAT) caldrà: 
 

e) Acreditar documentalment aquells requisits continguts a la declaració responsable, tant del 
col·lectiu com de forma individual. 

 
Sisè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de sol·licituds al Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2019 serà del 
dia 2 al 20 de maig de 2019, 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.- CONDICIONAR la present convocatòria a la formalització del conveni en el qual es contemplin les 
obligacions de cada entitat col·laboradora en el Premi de Dansa 2019. 
 
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa per import de CINC MIL  EUROS (5.000,00€) en concepte d’ajut 
econòmic per al desenvolupament de les propostes coreogràfiques de 15 minuts aproximadament que 
s’hauran de presentar a la final del Mercat de les Flors i a la programació de Ca l’Estruch dins el primer 
trimestre del 2020 de la seva programació, que aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
99003/48007 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre (any 2019). 
 
Sisè.- AUTORITZAR la despesa de QUINZE MIL EUROS (15.000,00€) amb càrrec als conceptes 
pressupostaris 479 o 489, depenent de si l'entitat premiada és una empresa o una entitat sense afany de 
lucre, de l’orgànic 99003, del pressupost de l’Institut del Teatre per a l’exercici 2020. Aquesta despesa es 
destinarà, en un import de MIL EUROS (1.000,00€) a la coreografia seleccionada per a ser representada 
al SAT Espai Dansat, i en un import de CATORZE MIL EUROS (14.000,00€), al Premi  de Dansa 2019 de 
l’Institut del Teatre. 
 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2020 s’hi consigni 
el crèdit corresponent. 
 
Setè.- ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds serà del 3 al 14 de setembre de 2018 -
ambdós inclosos-. 
 
Vuitè.- FACULTAR a la Direcció General 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. 
 
Novè.- 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 26 de març de  2019, referit a la 
convocatoria, que incorpora les bases especifiques, per a la concessió del Premi de Dansa de 
l’Institut del Teatre  2019  
 
CONVOCATORIA Y BASES ESPECÍFICAS DEL PREMIO DE DANZA DEL INSTITUTO DEL TEATRE 
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2019 

 
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 de Danza del Instituto del Teatro 2019 que será 
otorgado a la mejor coreografía de danza. 
 
2.- FINALIDAD DEL PREMIO 
 
La finalidad de este Premio es apoyar a la joven creación y potenciar la inserción profesional de los/as 
graduados/as de las escuelas de danza del Instituto del Teatro y de IT Danza. 
 
El primer premio consiste en la presentación de una pieza de larga duración dentro del Festival Grec 2020 
de Barcelona, con la financiación de hasta un máximo de 100% del coste del proyecto, y hasta el límite de 
la dotación económica establecida en la cláusula 16 de esta convocatoria. El conjunto de subvenciones, 
ayudas u otras fuentes de financiación no podrá superar el 100% del coste del proyecto. 
 
3.- ENTITADES QUE PARTICIPAN EN LA CONCESIÓN DEL PREMIO 
 
En el Premio de Danza del Instituto del Teatro participan: 
 
- El Instituto del Teatro 
- El Instituto de Cultura de Barcelona-Grec 2020 Festival de Barcelona 
- El Mercat de les Flors 
- El Estruch fábrica de creación de las artes en vivo del Ayuntamiento de Sabadell. 
- El SAT Espacio Dansat 
- El Graner 
- El Teatro Auditorio de Sant Cugat 
- La Caldera de Les Corts 
- El Centro Cívico Barceloneta 
- La Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña (APDC) 
 
El Instituto del Teatro podrá continuar buscando, en su caso, otros colaboradores para hacer crecer el 
proyecto e incorporarlos en la dotación del premio. 
 
4.- DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE LOS/AS PARTICIPANTES  
 
Puede optar al premio cualquier colectivo de profesionales de la danza que reúna, en el momento de 
presentar la solicitud, los siguientes requisitos: 
 

a) Estar representado por un/a graduado/a del Conservatorio Superior de Danza, del Conservatorio 
Profesional de Danza, o que haya finalizado los dos años de estudios con la Joven Compañía IT Danza 
del Instituto del Teatro, que haya obtenido el título o certificado a partir del año 2014 (incluido). 

b) Estar integrado como mínimo, y contando el/la coreógrafo/a representante de la compañía, por tres 
graduados/as del Conservatorio Superior de Danza, del Conservatorio Profesional de Danza, o que hayan 
finalizado los dos años de estudios con la joven Compañía IT Danza del Instituto del Teatro. Asimismo, se 
valorará la participación de graduados/as de otras escuelas del Instituto del Teatro. 

c) No podrá participar en esta convocatoria, como coreógrafo/a, el/la coreógrafo/a ganador/a de ediciones 
anteriores del Premio de Danza del Instituto del Teatro. 
 
5.- REQUISITOS DE LOS PROYECTOS.  
 
La presentación de un proyecto al concurso implica necesariamente: 
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a) La garantía por parte del colectivo aspirante, con total indemnidad para el Instituto del Teatro de 
Barcelona, de la autoría y originalidad del proyecto, que no podrá ser una copia o modificación parcial de 
ningún otro. 
 

b) La garantía por parte del aspirante, con total indemnidad para el Instituto del Teatro, del carácter inédito 
del proyecto presentado y de la titularidad en exclusiva, sin ninguna carga ni limitación, de los derechos 
de propiedad intelectual sobre este proyecto. 
 
6.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓ DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 
 
La convocatoria para la concesión del Premio de Danza del Instituto del Teatro 2019, se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), en el tablón de anuncios del Instituto del Teatro, y en 
la página web del Instituto del Teatro: www.institutdelteatre.cat y estará disponible en la conserjería de la 
sede del Instituto del Teatro de Barcelona y en el Servicio de Graduados y Graduadas de este Instituto. 
 
Los proyectos aspirantes al Premio de Danza del Instituto del Teatro 2019 y la documentación a aportar 
que se detalla a continuación, se presentarán en el Registro del Instituto 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 Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, utilizando el modelo 
normalizado de solicitud que se adjunta como Anexo a la presente convocatoria y que se puede 
descargar de la página web del Instituto del Teatro. Se extenderá la correspondiente acreditación de su 
presentación. 
 
El plazo de presentación de solicitudes al Premio de Danza del Instituto del Teatro 2019 será desde el día 
2 al 20 de mayo de 2019, ambos incluidos.  
 
7.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTARSE CON LA SOLICITUD.  
 
La solicitud (modelo normalizado) deberá ser cumplimentada facilitando todos los datos que se piden y 
acompañada de la siguiente documentación: 
 

a) El proyecto que se presenta a concurso incluirá: 
 

 Proyecto coreográfico: presentación de la idea, concepto a desarrollar y motivación. Marco conceptual y 
de referencia. Dramaturgia. 

 Descripción del planteamiento de la metodología de trabajo, la creación del material de movimiento y las 
diferentes estrategias coreográficas para llevar a cabo el proyecto 

 Equipo artístico, con mención expresa a los/as profesionales de los ámbitos que intervienen: coreografía, 
música, escenografía, diseño de luces, bailarines/as, producción... y el detalle de las funciones/rol que 
cada uno/a desarrolla en relación a la propuesta artística presentada 

 Otros colaboradores, entidades o centros que apoyan el proyecto, si las hay 

 Grabación de un ensayo en el aula, sin edición, en soporte audiovisual o enlace web, de una duración 
aproximada de 2 minutos, donde se visualicen los/as bailarines/as y el material de movimiento de la 
coreografía 

 Presupuesto aproximado del proyecto coreográfico a desarrollar en formato larga duración 

 El material gráfico y/o audiovisual que se considere adecuado para acompañar la propuesta 

 Enlaces web a otras piezas o proyectos realizados por el/la coreógrafo/a 

 Propuesta del calendario de trabajo para desarrollar la propuesta coreográfica de 15 minutos 
 

El proyecto original se presentará de la siguiente manera: 
 

a) Una copia en papel sin encuadernar. 
b) Una copia en formato pdf con las siguientes características: 
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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 firmante de la solicitud podrá presentar un único proyecto. 
 

b) Los proyectos deben firmarse y deben presentarse en un sobre cerrado donde se deberá indicar en la 
parte exterior la denominación "Premio de Danza del Instituto del Teatro 2019", y en el interior del sobre, 
el nombre del/de la responsable o del colectivo profesional que se presenta, la dirección, un teléfono de 
contacto y la dirección electrónica. 

c) Identificación del/de la representante o persona que actúa en nombre del colectivo y que opta al premio: 
DNI/Pasaporte; y si está constituido como entidad jurídica, NIF, el Acta fundacional y Estatutos de la 
entidad. 

d) Relación de las personas integrantes del colectivo que sean graduadas de las enseñanzas superiores de 
danza del Instituto del Teatro, del Conservatorio Profesional de Danza del Instituto del Teatro o de 
quienes hayan finalizado los dos años de estudios con la Joven Compañía IT Danza del Instituto del 
Teatro. 

e) Fotocopia del DNI/pasaporte de los/as graduados/as que integran el colectivo profesional que opta al 
Premio. 

f) Currículum de los/as profesionales que participan en el proyecto. 
g) Declaración responsable de acuerdo con el modelo que se encuentra disponible en la página web del 

Instituto del Teatro: www.institutdelteatre.cat y en el Servicio de Graduados y Graduadas 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 castellano). 
Cualquier documentación presentada en otro idioma deberá ir acompañada de la correspondiente 
traducción jurada oficial, la cual dará fe pública del contenido y la fidelidad de la traducción. 
 
La presentación del proyecto implica el compromiso de los/as autores/as de no retirarlo 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 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 plazos y formas que 
se detallan en esta convocatoria supone la exclusión del concurso. 
 
8.- JURADOS DEL PREMIO DE DANZA DEL INSTITUTO DEL TEATRE 2019 
 
La propuesta de concesión del Premio (subvención) será elaborada por un órgano colegiado constituido 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación 
de Barcelona. 
 
Habrá dos jurados: 

- El Jurado que elegirá a los/as finalistas 
- El Jurado que elegirá la coreografía ganadora 
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El Jurado que elegirá a los/as finalistas estará integrado por: 
 

 El/la titular de la Dirección General del Instituto del Teatro o persona en quien delegue 

 El/la titular de la Gerencia del Instituto del Teatro o persona en quien delegue 

 El/la titular de la Coordinación Académica del Instituto del Teatro o persona en quien delegue 

 El/la titular de la Dirección del Conservatorio Profesional de Danza 

 El/la titular de la Dirección del Conservatorio Superior de Danza 

 El/la titular de la Subdirección del Conservatorio Superior de Danza 

 El/la titular de la Dirección de la Joven Compañía IT Danza del Instituto del Teatro 

 Un/a representante del Grec Festival de Barcelona. 

 Un/a representante del Mercat de les Flors 

 Un/a representante del SAT Espacio Dansat. 

 Un/a representante del Estruch, fábrica de creación de las artes en vivo del Ayuntamiento de Sabadell. 

 Un/a representante del Graner 

 Un/a representante de la Caldera 

 Un/a representante del Centro Cívico Barceloneta 

 Un/a representante de la APDC 

 Tres profesionales de la danza, preferentemente coreógrafos/as 
 
El Jurado que elegirá la coreografía ganadora, estará integrado por: 
 

 El/la titular de la Dirección General del Instituto del Teatro o persona en quien delegue. 

 El/la titular de la Dirección del Conservatorio Profesional de Danza 

 El/la titular de la Dirección del Conservatorio Superior de Danza 

 El/la titular de la Dirección de la Joven Compañía IT Danza del Instituto del Teatro 

 El/la titular de la Dirección del Grec Festival de Barcelona. 

 El/la titular de la Dirección del Mercat de les Flors 

 Cuatro (4) invitados expertos externos en el Instituto del Teatro, vinculados a centros de producción y/o 
exhibición o con perfil de creadores/as coreógrafos/as de danza y artes escénicas contemporáneas. 
 
Actuará como Secretario/a, con voz y sin voto, un/a profesional del Servicio de Graduados y Graduadas 
del Instituto del Teatro. 
 
La designación de las personas que formarán parte de estos jurados se publicará en el tablón de 
anuncios y en la web del Instituto del Teatro de Barcelona mediante resolución de la Presidencia de este 
Instituto. 
 
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 de régimen jurídico del sector público. 
 
Los jurados no podrán constituirse ni actuar sin la presencia del/de la Presidente/a y del/de la 
Secretario/a, o en su caso de las personas que los/as sustituyan, y de la mitad al menos de sus 
miembros. 
 
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. 
 
Los jurados resolverán cualquier cuestión no prevista en esta convocatoria o cualquier duda en su 
interpretación o en relación al procedimiento a seguir. 
 
9.- ELEMENTOS DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS FINALISTAS 
 
Los elementos generales de valoración de los proyectos presentados serán los siguientes: 
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1) El interés y la calidad artística del proyecto presentado, que se medirá de acuerdo con los siguientes 

criterios: 
 

a) Grado de interés artístico y conceptual del proyecto y coherencia global de la propuesta 
b) Grado de claridad y coherencia en la explicación del proyecto y capacidad para ejemplificar de lo que se 

habla, ya sea a través de referentes u otras estrategias que faciliten su comprensión 
c) Grado de personalidad, originalidad e innovación de la propuesta en el ámbito coreográfico y en relación 

al contexto actual 
d) Calidad de la propuesta escénica y coherencia de los diferentes elementos que integran su globalidad 
e) Calidad y trayectoria artística de los integrantes del proyecto 

 
2) Número y ámbito de participación de los/as graduados/as de las escuelas de danza del Instituto del Teatro 

y de la Joven Compañía del Instituto del Teatro IT Danza en el proyecto (como mínimo 3) 
 

3) Se valorará la participación de graduados/as de otras escuelas del Instituto del Teatro que no pertenezcan 
al ámbito de la danza. 
 

4) 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 de Danza del Instituto del Teatro 2019. 

 Generación de recursos propios. 
 
La puntuación máxima a otorgar por cada uno de los criterios es: 
 

1) El interés artístico del proyecto: 4 puntos. 
2) El número y el ámbito de participación de los/as graduados/as del Instituto del Teatro en el ámbito de 

danza en el proyecto: 2 puntos. 
3) La calidad artística y técnica del colectivo que presenta el proyecto. 3 puntos 
4) La viabilidad económica y técnica del proyecto: 1 puntos. 

 
Para optar a ser finalistas al Premio, los proyectos han de obtener una puntuación mínima de 5 puntos. 
 
Los proyectos finalistas serán aquellos que obtengan la puntuación más alta. 
 
 
 
10.- ELEMENTOS DE VALORACIÓN DEL PROYECTO GANADOR 
 
La calidad artística de las coreografías de 15 minutos presentadas en la Final de Danza del Mercat de les 
Flors se valorará de acuerdo con los siguientes criterios y puntuación máxima: 
 

1) Interés artístico, poético, conceptual y/o estético de la propuesta. 2,5 puntos 
2) El lenguaje coreográfico y vocabulario de movimiento. 2,5 puntos 
3) Dirección de los intérpretes y calidad técnica y de interpretación de los miembros del equipo artístico. 2 

puntos 
4) La dramaturgia y la coherencia global de la propuesta 2 puntos 
5) La música, la escenografía, la iluminación y el vestuario. 1 puntos 

 
Para optar al Premio, los proyectos han de obtener una puntuación mínima de 5 puntos. 
 
El proyecto ganador será el que obtenga la puntuación más alta. 
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11.- SELECCIÓN DE LOS CUATRO PROYECTOS FINALISTAS 
  
De entre todos los colectivos presentados, el jurado del Premio de Danza del Instituto del Teatro 2019 
escogerá cuatro para que desarrollen una pieza coreográfica de 15 minutos de duración 
aproximadamente en la Final de danza del Mercat de les Flors. Quedarán descalificadas las propuestas 
de menos de 13 minutos y de más de 16 minutos. 
 
El Jurado emitirá su veredicto de manera motivada de acuerdo con los criterios de valoración establecidos 
en esta convocatoria en un plazo máximo de quince días desde la fecha de finalización del plazo de 
presentación de las solicitudes de admisión al concurso. 
 
La resolución de los/as finalistas se notificará personalmente a los/as ganadores/as y a todos/as los/as 
participantes, y se hará difusión pública del resultado de la convocatoria en el tablón de anuncios y en la 
página web del Instituto del Teatro www.institutdelteatre.cat. 
 
12.- AYUDAS A LAS COREOGRAFÍAS FINALISTAS 
 
Los cuatro proyectos finalistas recibirán: 
 

a) Una ayuda económica (detallada en el punto 16) por parte del Instituto del Teatro para que desarrollen 
sus propuestas en la Final que tendrá lugar en el Mercat de les Flors. 
 
El Mercat de les Flors se hará cargo de los gastos de montaje, coordinación técnica y producción de la 
Final, donde se presentarán las cuatro coreografías finalistas. 
 
La Final será abierta al público y tendrá lugar el domingo 8 de diciembre de 2019 a las 18:00 h. 
 

b) Presentación de las cuatro coreografías finalistas en el Estruch, fábrica de creación de las artes en vivo 
del Ayuntamiento de Sabadell, dentro del primer trimestre de 2020, por la que percibirán una ayuda 
económica (detallada en el punto 16) por parte del Instituto del Teatro y de Ca l'Estruch. 

c) Cesión de espacio de ensayo de unas 120 horas aproximadamente, entre octubre y noviembre de 2019, a 
alguna de las sedes colaboradoras, según disponibilidad, horarios y necesidades. Estos espacios se 
pactarán a través del Instituto del Teatro una vez se hagan públicos los cuatro finalistas y se 
concentrarán, como máximo en dos de las sedes colaboradoras, que son las siguientes: 

 El Instituto del Teatro 

 El Estruch, fábrica de creación de las artes en vivo de Sabadell 

 El Graner, centro de creación 

 La Caldera de les Corts 

 Y el Centro Cívico Barceloneta 
 

d) Sesión de asesoramiento profesional de todo tipo (laboral, jurídico, etc.) por parte de la APDC. 
 
13.-  PROCESO DE SELECCIÓN DE LA COREOGRAFÍA GANADORA 
 
El Jurado asistirá a un ensayo que tendrá lugar en la Sala Pina Baush del Mercat de les Flors el sábado 7 
de diciembre de 2019, entre las 16.00 h y las 20.00 h, donde se visionarán las cuatro propuestas finalistas 
sin vestuario y con luz de ensayo. Cada coreógrafo/a dispondrá de 30 minutos para mostrar la pieza y 
justificar su propuesta ante el jurado. 
 
Los miembros del jurado que no puedan asistir a este ensayo podrán atender el ensayo general, que 
tendrá lugar el mismo sábado 7 de diciembre de 2019 en el Mercat de les Flors, a las 20.00 h 
aproximadamente. 
 
Los miembros del Jurado asistirán a la Final del Premio de Danza y, tras deliberar, el Jurado proclamará 
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la coreografía ganadora. 
 
El fallo del Jurado se emitirá públicamente y de manera motivada de acuerdo con los criterios de 
valoración establecidos en esta convocatoria. 
 
Acto seguido se hará difusión pública del resultado de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Barcelona (BOPB), en el tablón de anuncios y en la página web del Instituto del Teatro 
www.institutdelteatre.cat. 
  
El Jurado se reserva la facultad de, discrecionalmente, declarar desierto el premio si estima que ninguna 
obra presentada es merecedora. Igualmente, el jurado puede 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 del Instituto del Teatro, que deberá dictar resolución. Asimismo, la Presidencia 
del Instituto del Teatro estará facultada para la aprobación de los actos administrativos necesarios para el 
desarrollo del proyecto premiado. 
 
La resolución del procedimiento no pone fin a la vía administrativa y contra la misma 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 la recepción de esta notificación. 
 
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso referido, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 a 
12 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
Los proyectos no premiados se podrán recoger en la sede del Instituto del Teatro de Barcelona, previa 
petición de los/as autores/as, adjuntando el documento acreditativo de la recepción de la obra, desde el 
día siguiente hábil a la fecha de concesión del premio hasta tres meses después. 
 
14.- PREMIO A LA COREOGRAFÍA GANADORA 
 
La Dirección del Grec Festival de Barcelona tendrá en cuenta el proyecto ganador del Premio de Danza 
del Instituto del Teatro 2019 para incluirlo preferentemente dentro de la selección de las propuestas 
programadas para la edición del año 2020, siempre y cuando se adecue a las líneas artísticas y criterios 
del Grec Festival de Barcelona. 
 
El proyecto ganador del Premio de Danza del Instituto del Teatro 2019 percibirá una subvención por parte 
del Instituto del Teatro y una ayuda a la producción por parte del Instituto de Cultura de Barcelona-Grec 
2020 Festival de Barcelona para desarrollar la coreografía presentada en un espectáculo coreográfico de 
un mínimo de 50 minutos. La dotación económica de estas ayudas se detalla en el punto 16. 
 
Asimismo, disfrutará de: 
 

a. Residencia de ensayo para desarrollar la coreografía en largo formato antes del estreno en el Grec 
Festival de Barcelona 

b. Construcción de la escenografía del espectáculo coreográfico en los talleres del Teatro Auditorio de Sant 
Cugat. 

c. Una sesión de asesoramiento profesional de todo tipo (laboral, jurídico, etc.) por parte de la APDC. 
 
15.- OTROS PREMIOS Y MENCIONES 
 
Aparte de la proclamación del/de la ganador/a del Premio de Danza del Instituto del Teatro, durante la 
Final de danza del Mercat de les Flors también tendrán lugar: 
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15.1- Premio del SAT Espacio Dansat 
 
La elección, por parte del SAT Espacio Dansat, de una de las coreografías finalistas que, no haya 
resultado la ganadora del Premio, para desarrollarla en formato de espectáculo coreográfico de un mínimo 
de 50 minutos durante la temporada 2020- 21. El estreno tendrá lugar en el SAT y se presentará durante 
dos días consecutivos en la temporada 2020-2021, en fecha a pactar con la compañía. 
 
Para ello, el SAT Espacio Dansat ofrecerá una residencia artística con espacio de ensayo y una 
residencia técnica previa al estreno. El Instituto del Teatro, por su parte, aportará una ayuda económica 
(detallada en el punto 16). 
 
La fecha del estreno se pactará entre el SAT y la compañía. Si no se llega a acuerdo, este punto quedará 
sin efecto. 
 
15.2- Premio del Estruch de Sabadell 
 
Presentación de las cuatro piezas finalistas dentro de la programación de Estruch, fábrica de creación de 
las artes en vivo del Ayuntamiento de Sabadell, el primer trimestre del 2020. 
 
15.3- Otras menciones 
 

a) Mención a la mejor coreografía elegida por el público asistente a la Final. 
b) Menciones a la mejor intérprete femenina y al mejor intérprete masculino de entre todas las coreografías 

presentadas. Estos dos intérpretes disfrutarán de: 

 Abono doble para cuatro espectáculos a elegir dentro de la temporada 2020-21 del Mercat de les Flors 

 Abono doble para toda la programación del año 2020 del SAT Espacio Dansat 

 Abono doble para toda la programación del año 2020 del Estruch, fábrica de creación de las artes en vivo 
del Ayuntamiento Sabadell. 
 
16.- DOTACIÓN ECONÓMICA DEL PREMIO DE DANZA DEL INSTITUTO DEL TEATRO 2019 
 

a) El Premio de Danza del Instituto del Teatro 2019 (un único perceptor) está dotado, por el Instituto del 
Teatro, con CATORCE MIL EUROS (14.000,00€), que se destinará a la producción del proyecto 
premiado. 

b) Los/as cuatro finalistas percibirán del Instituto del Teatro una ayuda económica de MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA EUROS (1.250,00 €) cada uno/a para el desarrollo de las propuestas coreográficas de 15 
minutos aproximadamente que deberán presentarse en la final del Mercat de les Flors y en la 
programación de Ca l'Estruch dentro del primer trimestre del 2020 de su programación. 
Para este fin, el Instituto del Teatro aportará un total de CINCO MIL EUROS (5.000,00 €). Se podrá 
ampliar la dotación del Premio, en caso de que existan aportaciones económicas adicionales por parte de 
otras entidades. La fijación y la utilización de la cuantía adicional quedará sometida a los requisitos 
establecidos en el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En todo caso, la cuantía 
adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad de crédito, y a la modificación 
presupuestaria que proceda, en su caso, en un momento anterior a la resolución de la concesión del 
Premio. 

c) Además, las cuatro coreografías finalistas, para su representación en el Estruch, fábrica de creación de 
las artes en vivo del Ayuntamiento de Sabadell, recibirán por parte de esta entidad una aportación de 
726,00 € cada una de ellas, IVA incluido, haciendo un total de DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO 
EUROS (2.904,00 €). 

d) Asimismo, la coreografía seleccionada por parte del SAT Espacio Dansat para ser programada en su 
espacio, en un espectáculo coreográfico de un mínimo de 50 minutos, durante dos días consecutivos en 
la temporada 2020-2021, recibirá, por parte de la Instituto del Teatro, una ayuda de MIL EUROS 
(1.000,00 €). 

e) Además, la coreografía seleccionada por el SAT Espacio Dansat recibirá un importe correspondiente al 
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60% de la recaudación neta entre los dos días de exhibición. El SAT asegura a la compañía un caché 
mínimo de DOS MIL EUROS (2.000,00 €) + IVA. Esta aportación económica la hará directamente el SAT 
Espacio Dansat sin que el Instituto del Teatro intervenga. Por todo ello, el SAT constará como coproductor 
de la pieza de larga duración. La compañía podrá buscar otras ayudas o coproducciones, siempre y 
cuando el estreno oficial se realice en el SAT y no contradiga ninguna de las condiciones anteriores. 

f) La Dirección del Grec Festival de Barcelona, una vez evaluado y aceptado el proyecto ganador del 
Premio de Danza del Instituto del Teatro 2019, elevará al órgano competente del Instituto 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 de su exhibición en el marco del Grec 
2020 Festival de Barcelona, con un importe como mínimo de CATORCE MIL EUROS (14.000,00 €), a 
confirmar la aportación total según proyecto y presupuesto final de la pieza. 

g) El Teatro Auditorio de Sant Cugat aportará la construcción de los volumétricos de la escenografía de la 
coreografía ganadora en los talleres de escenografía del Teatro Auditorio de Sant Cugat a partir del 
diseño facilitado por el artista y bajo su supervisión, y hasta un máximo de DOS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTE EUROS (2.420,00 €), IVA incluido. 
 
17.- PAGO  
 
El pago del Premio se efectuará de acuerdo con lo siguiente: 
 
17.1- Coreografías finalistas 
 

a) Los cuatro colectivos seleccionados como finalistas recibirán cada uno MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
EUROS (1.250 €) de la ayuda económica en el plazo máximo de veinte días desde su notificación, que 
coincidirá con su proclamación pública. Se podrá ampliar la dotación del Premio, en caso de que existan 
aportaciones económicas adicionales por parte de otras entidades. La fijación y la utilización de la cuantía 
adicional quedará sometida a los requisitos establecidos en el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. En todo caso, la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad 
de crédito, y a la modificación presupuestaria que proceda, en su caso, en un momento anterior a la 
resolución de la concesión del Premio. 

b) Además, las cuatro coreografías finalistas recibirán del Estruch, fábrica de creación de las artes en vivo 
del Ayuntamiento de Sabadell, una aportación de 726,00 € cada una de ellas, haciendo un total de DOS 
MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS (2.904,00 €) impuestos incluidos para la función que 
representarán en su teatro. 

c) La coreografía seleccionada para ser representada en el SAT Espacio Dansat recibirá MIL EUROS 
(1.000,00 €) por parte del Instituto del Teatro. 

d) La coreografía seleccionada por el SAT Espacio Dansat recibirá, por parte de esta entidad, un importe 
correspondiente al 60% de la recaudación neta entre los dos días de exhibición. El SAT asegura a la 
compañía un caché mínimo de DOS MIL EUROS (2.000,00 €) + IVA. Esta aportación económica la hará 
directamente el SAT Espacio Dansat sin que el Instituto del Teatro intervenga. Por todo ello, el SAT 
constará como coproductor de la pieza de larga duración. La compañía podrá buscar otras ayudas o 
coproducciones, siempre y cuando el estreno oficial se realice en el SAT y no contradiga ninguna de las 
condiciones anteriores. 
 
Para poder recibir estas ayudas (1.250,00 € por cada coreografía finalista y 1.000,00 € por la 
coreografía que se presentará en el SAT) será necesario: 
 

a) Acreditar documentalmente aquellos requisitos contenidos en la declaración responsable, tanto del 
colectivo como de forma individual. 
 
17.2.- Coreografía ganadora del Premio 
 
Se abonará un primer 70% del 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 
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fecha de estreno. El 30% restante se abonará contra la presentación de la justificación económica total 
del gasto, acompañada de las correspondientes facturas y otros documentos justificativos de naturaleza 
análoga no más tarde del 31 de diciembre de 2020. 
 
En ningún caso podrán otorgarse subvenciones por importe superior al consignado en la cláusula 16. 
 
El importe del Premio se destinará a la producción del proyecto premiado y en ningún caso el importe que 
se hará efectivo podrá superar el coste total del proyecto premiado. 
 
Este Premio estará sujeto a la tributación fiscal que corresponda de acuerdo con la normativa fiscal 
aplicable al/la perceptor/a. 
 
Para poder recibir el Premio de Danza del Instituto del Teatro 2019 dotado con 14.000,00 € será 
necesario: 
 

a) Disponer de personalidad jurídica, o haber solicitado, ante el Organismo correspondiente, su constitución 
como entidad jurídica. En este último caso, si el colectivo resulta galardonado, la concesión del Premio 
quedará supeditado a la presentación de la documentación que acredite la constitución del colectivo 
profesional ganador como persona jurídica. 
 

b) Acreditar documentalmente aquellos requisitos contenidos en la declaración responsable, tanto del 
colectivo como de forma individual. 
 
18.- ACREDITACIÓN DEL ESTRENO DE LA OBRA GALARDONADA  
 
El/La ganador/a del Premio deberá acreditar, antes del día 31 de diciembre de 2020, el estreno de la obra 
galardonada. 
 
El estreno del espectáculo galardonado se podrá acreditar mediante un programa de mano, un programa 
de la temporada o un documento impreso similar. 
 
19.- JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PREMIO A LA PRODUCCIÓN DEL ESPECTÁCULO 
 
El periodo de ejecución y aplicación de los gastos se establece entre la concesión y aceptación del 
Premio y hasta la fecha de su estreno. Se podrán incluir los gastos hasta la finalización de la 
representación de la obra, incluidos los gastos de desmontaje de este primer estreno, y no más tarde del 
31 de diciembre de 2020. 
 
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 necesarias para la producción 
de la obra, que deben estar efectivamente pagados con anterioridad al plazo de justificación establecido 
en el 31 de diciembre de 2020. 
 
También podrán ser considerados gastos subvencionables aquellos que sean necesarios para desplazar 
el espectáculo a la ciudad seleccionada para su presentación. 
 
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, sin perjuicio de las sanciones o indemnizaciones que puedan resultar de aplicación en virtud de la 
normativa vigente. 
 
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 ello 
de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
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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, del 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/de 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 de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa aplicable y se habrán 
ejecutado en el ámbito temporal que fija la convocatoria. 
 
Cada uno de los gastos deberá contar con el visto bueno de la Coordinación Académica del Instituto del 
Teatro. 
 
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 EUR. 
 
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 del que expide la factura. 

 Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del/la destinatario/a, que deberá ser del/la 
beneficiario/a del premio. 

 Número de identificación fiscal. 

 Descripción de las operaciones y su importe. 

 Tipos impositivo/s 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: 
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 Fecha de la compra. 

 Identificación del/de la proveedor/a: razón social y ClF, o nombre particular y NIF, dirección y teléfono. 

 Concepto de gasto. 

 Importe, 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. 
 
 
 
20.- OBLIGACIONES DEL COLECTIVO GANADOR Y DE LOS FINALISTAS 
 
El proyecto premiado deberá incluir la frase "Premio de Danza del Instituto del Teatro 2019" en todos los 
elementos informativos y publicitarios relacionados con la actividad premiada. El Instituto puede efectuar 
un control previo del cumplimiento de esta obligación. 
 
Asimismo deberán aparecer en toda la publicidad que se haga del Premio de Danza del Instituto del 
Teatro 2019 los nombres y logotipos de los/las diferentes colaboradores/as del premio: el Instituto del 
Teatro, el Instituto de Cultura de Barcelona-Grec 2020 Festival de Barcelona, el Mercat de les Flors, el 
Estruch, fábrica de creación de las artes en vivo del Ayuntamiento de Sabadell, el SAT! Sant Andreu, el 
Graner, el Teatro Auditorio de Sant Cugat, La Caldera Les Corts, el Centro Cívico Barceloneta y la 
Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña (APDC) y otras posibles colaboraciones. 
 
En 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. 
 
21.- PRINCIPIOS ÉTICOS DEL COLECTIVO GANADOR Y DE LOS FINALISTAS 
 
De conformidad con el artículo 55.2 de la Ley 19/2014, las personas beneficiarias del Premio o de la 
ayuda económica deben adecuar su actividad a los siguientes principios éticos y reglas de conducta: 
 

a) Deben adoptar una conducta éticamente ejemplar, abstenerse de realizar, fomentar, proponer o promover 
cualquier tipo de práctica corrupta y poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier 
manifestación de estas prácticas que, a su juicio, sea presente o pueda afectar el procedimiento. 
Particularmente se abstendrán de realizar cualquier acción que pueda vulnerar los principios de igualdad 
de oportunidades y de libre concurrencia. 
 

b) Con carácter general, las personas beneficiarias del Premio o de las ayudas económicas en el ejercicio de 
su actividad, asumen las obligaciones siguientes: 
 

- Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios y/o las 
profesiones correspondientes a la actividad objeto de subvención o ayuda pública. 

- No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público. 
- Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en las convocatorias de subvenciones o 

ayudas o en los procesos derivados de estas convocatorias. 
 

c) En particular, las personas beneficiarias del Premio o ayuda económica asumen las obligaciones 
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siguientes: 
 

- Comunicar inmediatamente al Instituto del Teatro las posibles situaciones de conflicto de intereses. 
- No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la concesión del Premio 

o de la ayuda económica. 
- No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados/as públicos/as ventajas personales o materiales, ni para ellos 

mismos ni para terceras personas con la voluntad de incidir en el procedimiento de concesión del Premio 
o de la ayuda económica. 

- Colaborar con el órgano competente en las actuaciones que éste realice para el seguimiento y/o 
evaluación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases de la convocatoria, 
particularmente facilitando la información que les sea solicitada para estas finalidades relacionadas con la 
percepción de fondos públicos. 

- Cumplir las obligaciones de facilitar información que la legislación de transparencia impone a los 
beneficiarios en relación con la Administración o administraciones de referencia, sin perjuicio del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por previsión 
legal, en los supuestos establecidos en el apartado cuarto del artículo 3 de la Ley 19/2014. 
 
Estos principios y reglas de conducta tienen la consideración de estándares mínimos y pueden ser 
completados en sus niveles de exigencia, en función de la cuantía de la subvención y/o de la tipología y 
características de las personas beneficiarias, en las correspondientes convocatorias de subvenciones. 
En caso de incumplimiento de estos principios éticos y reglas de conducta es de aplicación el régimen 
sancionador previsto en la Ley 19/2014, y las sanciones previstas en el artículo 84 en relación a 
beneficiarios/as de subvenciones, sin perjuicio de aquellas otras posibles consecuencias previstas en la 
legislación vigente en materia de subvenciones. 
 
22.- ESTRENO DEL ESPECTÁCULO GALARDONADO 
 
La entidad ganadora se obliga a estrenar el espectáculo del proyecto galardonado antes del día 31 de 
diciembre de 2020. 
 
23.- 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/as profesionales que integran el colectivo 
profesional autor del proyecto ganador, y la de los/as participantes e intérpretes del espectáculo que se 
represente, durante el transcurso de todas las actividades que se lleven a cabo en relación con este 
proyecto, y podrá hacer difusión con fines culturales, artísticos, pedagógicos y de investigación, principios 
que regulan la actividad del Instituto del Teatro, por cualquier medio o sistema y durante el máximo de 
tiempo previsto hasta su entrada en dominio público, y sin limitaciones territoriales. 
 
El Instituto del Teatro se reserva el derecho de grabar los espectáculos finalistas y el espectáculo 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 los espectáculos finalistas y el 
espectáculo ganador, todo ello sin ninguna finalidad lucrativa sino únicamente para alcanzar la 
divulgación pública de los espectáculos. 
 
Cualquiera de las actividades autorizadas se hará bajo el principio de ausencia de ánimo de lucro y con el 
único fin de difundir las actividades que se llevan a cabo en el  Instituto. 
 
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. 
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Los datos personales de los/as graduados/as que se presentan con cada proyecto serán facilitados con el 
consentimiento de cada uno de ellos/de ellas mediante declaración responsable a que se hace referencia 
en el capítulo 7. 
 
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 
recogidos por el Instituto del Teatro, Organismo Autónomo de la Diputación de Barcelona, entidad 
responsable del tratamiento. Los datos de contacto del Delegado/a de protección de datos para consultas, 
quejas, ejercicios de derechos, y comentarios relacionados con la protección de datos de carácter 
personal son: delegatprotecdades@diba.cat 
 
La finalidad del tratamiento es el control y gestión de la convocatoria de becas, ayudas y premios 
extraordinarios a alumnos y graduados/as del Instituto del Teatro, y posterior seguimiento y difusión de 
acuerdo con las bases de la convocatoria. 
 
Los datos serán conservados durante el tiempo previsto en la normativa de procedimiento administrativo, 
de subvenciones y de archivo histórico. 
 
La legitimación del tratamiento se basa en el consentimiento del/de la interesado/a. Los datos son de 
obligada entrega para solicitar la admisión a las becas, ayudas y premios extraordinarios convocados por 
el Instituto del Teatro. 
 
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. 
 
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 electrónica de la Diputación de Barcelona: 
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/a interesado/a 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 Cataluña la APDCAT la 
autoridad de referencia: http://apdcat.gencat/cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar// 
 
24.- COMPATIBILIDAD PARA RECIBIR OTROS PREMIOS Y AYUDAS POR EL MISMO PROYECTO 
 
La concurrencia a la convocatoria del Premio de Danza del Instituto del Teatro 2019 se puede 
compatibilizar con la obtención de otros premios y ayudas al mismo proyecto, procedentes de cualquier 
administración o entidad pública o privada, nacional o internacional, sin perjuicio de la obligación de los 
colectivos que optan a este Premio de comunicarlo al Instituto del Teatro. 
 
En ningún caso las diferentes fuentes de financiación podrán superar el 100% del coste de la actividad.  
 
25.- 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 cumplimiento en la ejecución del proyecto. 
b) Incumplimiento de las obligaciones previstas en esta convocatoria. 
c) Incumplimiento de la obligación de la justificación económica. 
d) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió el Premio o ayuda. 
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e) La no aceptación por parte de la Coordinación Académica del Instituto del Teatro de los cambios 
sustanciales que se propongan en el proyecto desde su proclamación como finalistas hasta la 
presentación pública del espectáculo. 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 del Instituto del Teatro. 
g) Cualquier otra causa de resolución que resulte adecuada como consecuencia de la aplicación de la 

normativa vigente. 
 
El procedimiento de revocación se inicia de oficio a propuesta de la Coordinación Académica del Instituto 
del Teatro, por iniciativa propia o como consecuencia de una orden superior, a petición razonada de otros 
órganos o por denuncia. También se iniciará a consecuencia del informe de control financiero emitido por 
la Intervención Delegada del Instituto del Teatro. 
 
En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho de audiencia del/de la 
interesado/a, mediante la notificación de la resolución de inicio y la concesión de un plazo de quince días 
para que alegue lo que considere oportuno o presente los documentos que estime pertinentes. 
 
En caso de renuncia del/de la galardonado/a deberá ser aceptada por el mismo órgano que adoptó la 
resolución de concesión. 
 
 
 
26.- ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
La presentación de los proyectos aspirantes al premio comporta la aceptación del contenido de esta 
convocatoria y de los derechos y obligaciones que se derivan, así como 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 de 9 de mayo de 2017). 
 
27.- INFRACCIONES Y SANCIONES  
 
En materia de infracciones y sanciones se aplicará lo dispuesto en el Título IV de la Ley General de 
Subvenciones, y en el Título XIV de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de 
Barcelona (publicada en el BOPB de 9 de mayo de 2017). 
 
28.-RÉGIMEN JURÍDICO SUPLETORIO 
 
En todo lo no previsto expresamente en esta convocatoria, son 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 
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 A CONVOCATORIA DEL PREMIO DE DANZA DEL INSTITUTO DEL TE A 
TRE 2019 
 
Nota: Se debe rellenar este impreso a máquina o con letra de imprenta 
 

I. Datos de la convocatoria:  
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Denominación de la 
convocatoria 

PREMIO DE DANZA DEL INSTITUTO DEL TEATRO 2019 
 
 

 
 

II. Datos de identificación del colectivo (sólo si está constituido como entidad 
jurídica): 

 

Nombre o razón 
social 

 CIF:  

Dirección  

Localidad  Código 
Postal 

 

Teléfono  Dirección electrónica  

 
 

III. Obligatorio: Datos de identificación del/de la responsable del colectivo: 
 

Apellidos y nombre  NIF:  

Dirección  

Localidad  Código 
Postal 

 

Teléfono  Dirección electrónica  

 
 
 

IV. Datos de los/las graduados/-as que participan en el proyecto: 
 

Apellidos y nombre  NIF:  

Dirección  

Localidad  Código 
Postal 

 

Teléfono  Dirección electrónica  

Año de 
Licenciatura/grado 
Escuela 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialidad  

 

Apellidos y nombre  NIF:  

Dirección  

Localidad  Código 
Postal 

 

Teléfono  Dirección electrónica  

Año de 
Licenciatura/grado 
Escuela 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialidad  

 

Apellidos y nombre  NIF:  

Dirección  

Localidad  Código 
Postal 

 

Teléfono  Dirección electrónica  
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Año de 
Licenciatura/grado 
Escuela 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialidad  

 

Apellidos y nombre  NIF:  

Dirección  

Localidad  Código 
Postal 

 

Teléfono  Dirección electrónica  

Año de 
Licenciatura/grado 
Escuela 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialidad  

 

Apellidos y nombre  NIF:  

Dirección  

Localidad  Código 
Postal 

 

Teléfono  Dirección electrónica  

Año de 
Licenciatura/grado 
Escuela 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialidad  

 

Apellidos y nombre  NIF:  

Dirección  

Localidad  Código 
Postal 

 

Teléfono  Dirección electrónica  

Año de 
Licenciatura/grado 
Escuela 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialidad  

 
 
 

V. Datos de otros/as colaboradores/as en el proyecto: 
 

NOMBRE APELLIDOS D.N.I. (Bailarines/as, 
escenógrafo/a, 
productor/a, 
iluminador/a, etc.) 
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VI. Proyecto que se presenta al Premio: 
 

2. 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 

  

Coreografía (concepción del espectáculo, dramaturgia, derechos de autor, etc.)  

  

  

Música (composición, arreglos, derechos de autor)  

  

  
Personal artístico (dirección, diseño escenografía, vestuario sonido y luz, 
coreografía)  

  

  

Bailarines y bailarinas (retribuciones y S. Social)  

   

  

Intérpretes musicales (retribuciones y S. Social)  

  

  

Personal técnico y de producción (retribuciones y S. Social)  

   

  

Escenografía y Vestuario  

   

   

Infraestructura y Material Técnico (incluye salas ensayo)  

   

   

Promoción y Publicidad  
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Otros gastos no incluidos en este formulario (detallar el concepto)  

   

  

  

Gastos Indirectos (personal 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 (indicar el estado: solicitado / concedido)  

  

  

TOTAL INGRESOS 0,00 

 

C. RESULTADO  IMPORTE 

  

Total Gastos  0,00 

Total Ingresos 0,00 

  

RESULTADO 0,00 

 
 

VII. Otras observaciones: 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat


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

 

 

 

VIII. Documentación que se adjunta: 
 
Identificación del/ de la solicitante 

 Identificación del/de la solicitante: Fotocopia del NIF del/de la responsable del colectivo. 

 OPCIONAL: Datos del colectivo (asociación, compañía u otros) 

 Fotocopia del título o del resguardo de solicitud de título académico o de la finalización de estudios de 
los/as graduados/as que integran el colectivo 

 Fotocopia de la DNI/Pasaporte de los/as graduados/as que integran el colectivo del proyecto presentado 

 Memoria detallada del proyecto presentado 

 Currículo profesional de los/as graduados/as que integran el colectivo 

 Currículum de los/as profesionales que participan en el proyecto. 

 Una grabación en soporte audiovisual o enlace web, de una duración aproximada de 2 minutos, donde se 
pueda observar el material de movimiento de la coreografía. 

 OPCIONAL: Material gráfico y/o audiovisual que se considere adecuado y se ajuste a las bases de la 
convocatoria. 
 
 
 
 

IX. Declaración: 
 
El/la responsable del colectivo de la entidad SOLICITA participar en el Premio de Danza del Instituto del 
Teatro 2019, 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 y fecha 
 
 
Firma de la representante legal de la entidad: 
 
 
 
 
 
SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ  
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DEL TEATRO 
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 persona Delegada de protección de datos para consultas, 
quejas, ejercicios de derechos, y comentarios relacionados con la protección de datos 
de carácter personal: delegatprotecdades@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 convocatoria. 
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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/de la interesado/a. 
Los datos personales solicitados son de obligada entrega 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 electrónica de 
la Diputación de Barcelona: 
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 Cataluña la APDCAT la autoridad de referencia: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
Para el caso que no se quiera que los datos personales formen parte de la base de datos del Servicio de 
Graduados y Graduadas del Instituto del Teatro marque el espacio siguiente: 
 

□ No deseo que mis datos personales formen parte de la base de datos del Servicio de Graduados y 
Graduadas del Instituto del Teatro” 

 
 
ANNEX 2 al Dictamen de Junta de Govern, proposat el 3 de juliol de 2018, referit a la convocatoria, 
que incorpora les bases especifiques, per a la concessió del Premi de Dansa  de l’Institut del 
Teatre 2018  
 
Extracto del Acuerdo de 9 de abril de 2019 de la Junta de Gobierno del Instituto del Teatro, por el 
que se convoca el Premio de Danza del Instituto del Teatro  2019  
 
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 de 
Danza del Instituto del Teatro  2019 se pueden encontrar en la web, en la intranet y en el tablón de 
anuncios del Instituto del Teatro. 
 
Primero. Beneficiarios/as: 
 

Puede optar al premio cualquier colectivo de profesionales de la danza que reúna, en el momento de 
presentar la solicitud, los requisitos siguientes: 
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a) Estar representado por un/a graduado/a del Conservatorio Superior de Danza, del Conservatorio 
Profesional de Danza, o que haya finalizado los dos años de estudios con la Joven Compañía IT 
Danza del Instituto del Teatro, que haya obtenido el título o certificado a partir del año 2014 
(incluido). 
 

b) Estar integrado como mínimo, y contando el/la coreógrafo/a representante de la compañía, por 
tres graduados/as del Conservatorio Superior de Danza, del Conservatorio Profesional de 
Danza, o que hayan finalizado los dos años de estudios con la joven Compañía IT Danza del 
Instituto del Teatro. Asimismo, se valorará la participación de graduados/as de otras escuelas del 
Instituto del Teatro. 
 

c) No podrá participar en esta convocatoria, como coreógrafo/a, el/la coreógrafo/a ganador/a de 
ediciones anteriores del Premio de Danza del Instituto del Teatro. 

 
Segundo. Objeto. 
 

El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, 
tramitación, concesión, pago y justificación del Premio de Danza de lnstituto del Teatro 2019 que será 
otorgado a la mejor coreografía de danza. 
 

La concesión de este premio se enmarca dentro de las acciones de lnstituto del Teatro para potenciar la 
inserción profesional de los/las graduados/as de las escuelas de danza del Instituto del Teatro y de IT 
Dansa, apoyando e impulsando la producción y exhibición de un espectáculo de danza a partir de 
proyectos coreográficos que combinen profesionalidad, calidad y creatividad. 
 

Tercero.- Finalidad del Premio. 
 

La finalidad de este Premio será la financiación de un espectáculo de danza hasta un máximo de 100% 
del coste del proyecto, y hasta el límite de la dotación económica establecida en la cláusula 11 de esta 
convocatoria. El conjunto de subvenciones, ayudas u otras fuentes de financiación no podrán superar el 
100% del coste del proyecto. 
 

Este Premio de Danza del Instituto del Teatro quiere potenciar el trabajo de los / las jóvenes creadores / 
as e intérpretes, ofreciéndoles una ayuda a la producción ya la exhibición para dar a conocer y facilitar así 
su inserción laboral. 
 
Cuarto. Bases reguladoras. 
 
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona (Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona de 9 de mayo 2017). 
 
 
 
 
Quinto. Cuantía 
 

a) El Premio de Danza del Instituto del Teatro 2019 está dotado, por el Instituto del Teatro, con 
CATORCE MIL EUROS (14.000,00 €), que se aplicarán a las aplicaciones presupuestarias 479 o 
489, dependiendo de si la entidad premiada es una empresa o una entidad sin ánimo de lucro, 
del orgánico 99003 del presupuesto del año 2020 del Instituto del Teatro. Este gasto queda 
supeditada a la condición suspensiva de que en el presupuesto de 2020 se consigne el crédito 
correspondiente. 

b) Los/las cuatro finalistas percibirán del Instituto del Teatro una ayuda económica de 1.250,00 € 
cada uno para el desarrollo de las propuestas o proyectos coreográficos finalistas para 
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desarrollar creaciones hasta un máximo de 15 minutos aproximadamente. Para tal fin, el Instituto 
del Teatro aporta 5.000 €. 

c) Además, las cuatro coreografías finalistas, por su representación en el Estruch, fábrica de 
creación de las artes en vivo del Ayuntamiento de Sabadell, recibirán por parte de esta entidad 
una aportación de 726,00 € cada una ellas, IVA incluido, haciendo un total de DOS MIL 
NOVECIENTOS CUATRO EUROS (2.904,00 €). 

d)  Asimismo, la coreografía seleccionada por parte del SAT Espai Dansat para ser programada en 
su espacio, en un espectáculo coreográfico de un mínimo de 50 minutos, durante dos días 
consecutivos en la temporada 2020 a 2021, recibirá, por parte de la Instituto del Teatro, una 
ayuda de MIL EUROS (1.000,00€) que irá imputada a las aplicaciones presupuestarias 479 o 
489, dependiendo de si la entidad premiada es una empresa o una entidad sin ánimo de lucro, 
del orgánico 99003 del presupuesto del año 2020 del Instituto del Teatro. Este gasto queda 
supeditada a la condición suspensiva de que en el presupuesto de 2020 se consigne el crédito 
correspondiente. 

e) Además, la coreografía seleccionada por el SAT Espai Dansat recibirá un importe 
correspondiente al 60% de la recaudación neta entre los dos días de exhibición. El SAT asegura 
a la compañía un caché mínimo de DOS MIL EUROS (2.000,00 €) + IVA. Esta aportación 
económica la hará directamente el SAT Espai Dansat sin que el Instituto del Teatro intervenga. 
Por todo ello, el SAT constará como coproductor de la pieza de larga duración. La compañía 
podrá buscar otras ayudas o coproducciones, siempre y cuando el estreno oficial se realice en el 
SAT y no contradiga ninguna de las condiciones anteriores. 

f) La Dirección del Grec Festival de Barcelona, una vez evaluado y aceptado el proyecto ganador 
del Premio de Danza del Instituto del Teatro 2019, elevará al órgano competente de lnstituto de 
Cultura de Barcelona la propuesta de contratación de I entidad que haya sido beneficiaria del 
mencionado premio para participar en la financiación de la producción del proyecto y de su 
exhibición en el marco del Grec 2020 Festival de Barcelona, con un importe como mínimo de 
CATORCE MIL EUROS (14.000,00€), a confirmar la aportación total según proyecto y 
presupuesto final de la pieza. 

g) El Teatro Auditorio de Sant Cugat aportará la construcción de los volumétricos de la escenografía 
de la coreografía ganadora en los talleres de escenografía del Teatro Auditorio de Sant Cugat a 
partir del diseño facilitado por el artista y bajo su supervisión, y hasta un máximo de DOS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE EUROS (2.420,00 €), IVA incluido. 

h) El Mercado de las Flores se hará cargo de los gastos de montaje, coordinación técnica y 
producción de la Final, donde se presentarán las cuatro coreografías finalistas. 

i) Cesión de espacio de ensayo de unas 120 horas aproximadamente, entre octubre y noviembre 
de 2019, a alguna de las sedes colaboradoras, según disponibilidad, horarios y necesidades. 

j) La Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña (APDC) ofrecerá una primera sesión de 
asesoramiento profesional de todo tipo (laboral, jurídico, etc.) a la compañía ganadora ya los/las 
finalistas si así lo desean. 

 
Para poder recibir el Premio de Danza dotado con 14.000,00 € será necesario: 
 

a) Disponer de personalidad jurídica, 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) Acreditar documentalmente aquellos requisitos contenidos en la declaración responsable, tanto 
del colectivo como de forma individual. 
 
Para poder recibir estas ayudas (1.250,00€ por cada coreografía finalista y 1.000,00 € por la 
coreografía que se presentará en el SAT) será necesario: 

 
a) Acreditar documentalmente aquellos requisitos contenidos en la declaración responsable, tanto del 
colectivo como de forma individual. 
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Sexto. Plazo de presentación de solicitudes. 
 
El plazo de presentación de solicitudes al Premio de Danza del Instituto del Teatro 2019 será del día 2 al 
20 de mayo de 2019, ambos inclusive.” 

 

  
 
7. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic  del “Postgrau d’Arts 

Escèniques i Educació” per al curs acadèmic 2019-2020 de l’Institut del 
Teatre.  
 

El President dona la paraula a la Directora General, per tal que exposi els antecedents 
de l’expedient, consistent en l’aprovació d’una oferta formativa de Postgrau. 
 
L’Institut del Teatre presenta per al curs 2019-2020 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 no s’autofinançarà, atès que els ingressos procedents de les matrícules dels 
alumnes no s'estimen suficients per donar cobertura al conjunt de costos, però serà 
complementat pel pressupost de l’Institut del Teatre de l’exercici 2019 i 2020. 
 
La proposta de preu públic és de 1.650,00 €, 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 despesa pluriennal que comporta l’execució de l’esmentat postgrau serà d’un màxim de 
139.911,99€,  pels conceptes que es detallen, i anirà a càrrec de les següents aplicacions del 
pressupost de l’Institut del Teatre dels exercicis següents: 
 
EXERCICI 2019 
 

Concepte Aplicació 
pressupostària 

Import € 

Honoraris docents interns 13100/99600 28.966,34€ 

Seguretat Social 16000/99600 12.953,11€ 

Col·laboracions docents 22618/99310 4.616,60€ 

Dietes, hotels  i desplaçaments 23020/99000 3.740,10€ 

Fungible 22199/99310 650,00€ 

Total despeses  50.926,15€ 

 
 
EXERCICI 2020 
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Concepte Aplicació 
pressupostària 

Import € 

Honoraris docents interns 13100/99600 43.165,53€ 

Altres remuneracions docents 13002/99600 6.095,58€ 

Seguretat Social 16000/99600 13.207,09€ 

Col·laboracions docents 22618/99310 20.305,44€ 

Dietes, hotels  i desplaçaments 23020/99000 5.562,20€ 

Fungible 22199/99310 650,00€ 

Total despeses  88.985,84€ 

 
 
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 2019-2020 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: 
l’itinerari de Teatre i Educació i l’itinerari de 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. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària suficient per a cobrir la diferència entre els costos de 
l’activitat i els ingressos provinents dels preus públics fixats, tal com exigeix el mencionat article 44.2 
TRLLRHL.   
 
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, proposa a l’ òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona 
la seva aprovació, i atès que el preu proposat no cobreixen el cost, tal com es desprèn de la memòria 
econòmica del servei. 
 
Vist l’article 3.3.a) de la Refosa de delegacions de la Diputació de Barcelona 1/2018, aprovada per decret 
de la Presidència, de data 7 de juliol de 2018 (núm. 7048/18) i publicada al BOPB de data 11 de juliol de 
2018, d’acord amb el qual, és competència de la Junta de Govern de la Diputació “l’establiment o la 
modificació de preus públics quan l’import a percebre per la prestació individualitzada de cada servei o la 
realització de cada activitat sigui superior a 1.000,00 €, per delegació del Ple”. 
 
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 
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Primer.- APROVAR el curs de “Postgrau de les Arts Escèniques i Educació” per al curs 2019-2020, 
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 CENT SEIXANTA-SET MIL VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS 
AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (167.894,39€), el qual inclou un import de VINT-I-SET MIL NOU-CENTS 
VUITANTA-DOS EUROS AMB QUANRANTA CÈNTIMS (27.982,40€) en concepte de despesa indirecta 
per la utilització dels espais i les despeses de consums i funcionament per a la realització de l’activitat. 
 
Segon.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs “Postgrau d’Arts 
Escèniques i Educació” per al curs 2019-2020 a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre d’uns ingressos 
mínims en concepte de matrícules que sumin un import de CINQUANTA-DOS VUIT-CENTS EUROS 
(52.800,00€) 
 
Tercer.- ELEVAR a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona el preu públic fixat en MIL SIS-
CENTS CINQUANTA EUROS (1.650,00€) del curs “Postgrau d’Arts Escèniques i Educació” per al curs 
2019-2020, considerant que el curs de postgrau té dos itineraris: l’itinerari de Teatre i Educació i l’itinerari 
de 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 econòmic-financera que s’adjunta com a annex III. 
 
Quart- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat postgrau fins a un màxim de 
CENT TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (139.911,99€), 
pels conceptes que es detallen, i a càrrec de les següents aplicacions del pressupost de l’Institut del 
Teatre: 
 
EXERCICI 2019 
 

Concepte Aplicació 
pressupostària 

Import € 

Honoraris docents interns 13100/99600 28.966,34€ 

Seguretat Social 16000/99600 12.953,11€ 

Col·laboracions docents 22618/99310 4.616,60€ 

Dietes, hotels  i desplaçaments 23020/99000 3.740,10€ 

Fungible 22199/99310 650,00€ 

Total despeses  50.926,15€ 

 
EXERCICI 2020 
 

Concepte Aplicació 
pressupostària 

Import € 

Honoraris docents interns 13100/99600 43.165,53€ 

Altres remuneracions docents 13002/99600 6.095,58€ 

Seguretat Social 16000/99600 13.207,09€ 

Col·laboracions docents 22618/99310 20.305,44€ 

Dietes, hotels  i desplaçaments 23020/99000 5.562,20€ 

Fungible 22199/99310 650,00€ 

Total despeses  88.985,84€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en el corresponent pressupost de l’any 2020. 
 
D’igual manera, resta condicionada a la corresponent modificació de crèdit del vigent pressupost de 
l’Institut del Teatre.  
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Cinquè.- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del curs “Postgrau de les Arts 
Escèniques i Educació” per al curs 2019-2020, 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 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 
2019-2020 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 “POSTGRAU D’ARTS 
ESCÈNIQUES I EDUCACIÓ” PER AL CURS ACADÈMIC 2019-2020 DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

Postgrau d’Arts Escèniques i Educació 
2019-2020 

 
DADES GENERALS DE L’ENSENYAMENT 

NOM DEL CURS: Postgrau d’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, Núria Plana i Montserrat LLoret 

Coordinador/a Pastora Villalón 

Tutores Pastora Villalón. Ona Marco 

Nombre d’anys acadèmics 2 

Núm. crèdits impartits cada any (si escau) 25 ECTS 

Curs acadèmic inici de docència 2019-2020 

Modalitat de docència    
(presencial, semipresencial, a distància) 

Presencial 

Núm. d’edicions impartides 14 

Any acadèmic darrera edició impartida 2018-2019 

Nom darrera edició impartida Postgrau d’Arts Escèniques i Educació 

Admet alumnes no titulats Sí 

Pràctiques externes  No 

Data inici docència   27/09/2019 

Data final docència 21/06/2020 

Preveu preinscripció Sí 

Nombre d’alumnes previstos 16 

Data inici preinscripció   01/05/2019 

Data final preinscripció 31/05/2019 

Data inici matriculació 03/06/2019 

Data final matriculació 13/06/2019 

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 
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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 

 
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 
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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. 
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 àmplia 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 de setembre a juny (10 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 per itinerari 
Hores totals 625h 
Presencialitat 255h 
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Treball autònom 370h 
 
Universitats o altres institucions implicades / Convenis signats amb tercers 
No 
 
Idiomes d’ impartició 
Català x 
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 de les arts escèniques.. 

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 les arts escèniques 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 Aportar noves mirades a la pràctica docent i al treball dels continguts curriculars integrant la 
dramatització i potenciant la capacitat expressiva del context a qui va dirigit. 

CT9 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. 

CT10 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. 

CT11 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. 

CT12 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els 
coneixements apresos. 

CT13 Adquirir la capacitat per a respondre adequadament als problemes emergents prenent 
decisions i gestionant els continguts apresos. 

CT14 Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques 
professionals i interpersonals. 

CT15 Elaborar un discurs lògic i coherent que expressi amb claredat la complexitat de la tasca 
realitzada assertivament i respectant als altres. 

CT16 Treballar cooperativament en equip exposant assertivament les idees pròpies. 
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CT17 Treballar cooperativament en equip en les diferents fases de l’elaboració d'un treball o projecte 
exposant assertivament les idees pròpies. 

CT18 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts 
apresos. 

CT19 Utilitzar l'experiència pròpia i les habilitats creatives en els projectes i treballs per a innovar i 
evolucionar en l'àmbit professional d'actuació. 

CT20 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. 

CT21 Utilitzar els mitjans i recursos a l'abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i 
mediambiental. 

CT22 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i les idees constructives 
aportades pels altres. 

CT23 Desenvolupar les activitats personals per tal de donar forma a un projecte personal, idear-lo, 
estructurar-lo, explicar-lo en el context al qual va dirigit. 

CT24 Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita i/o 
audiovisual. 

CT25 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 Búbulus 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. 

 

DIRECTOR/A  Núria Plana Eguia 

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 
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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 

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 
 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
mailto:planaen@institutdelteatre.cat
mailto:salasmc@institutdelteatre.cat


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

 

 

 

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 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 
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PROFESSOR Mila Naranjo Llanos 

És professor/a de l’Institut del Teatre: NO 

DNI / Passaport:    39721276T 

Primer cognom:   Naranjo 

Segon cognom:   Llanos 

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 / Gemma Riera 

És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

No / No 

DNI / Passaport    77741864R   /  33945920J 

Primer cognom  Soldevila / Riera 

Segon cognom   Pérez / Romero 

Nom Jesús / Gemma 

Correu electrònic jesus.soldevila@uvic.cat / gemma.riera@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, 
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és membre del Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat fet que li ha permès participar en nombrosos 
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 gonzalezpm@institutdelteatre.cat 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 
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 
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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 coo-produïts 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 Maribel Bayona 

És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

NO 

DNI / Passaport    24366126H 

Primer cognom   Bayona 

Segon cognom  Sánchez 

Nom Maribel 

Correu electrònic maribelbayonasanchez@gmaiol.com  

Breu perfil professional  
Maribel Bayona es actriz, dramaturga y también ha dirigido sus propios proyectos y ha tenido diferentes 
experiencias en asistencias de dirección. También es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad 
de Valencia donde cursó su doctorado y en 2009 se tituló en el Diploma de Estudios Avanzados (DEA). 
Desde el 2003 es miembro fundador, componente de la compañía y programadora del proyecto de sala y 
compañía de Espacio Inestable y Teatro de lo Inestable que pasa a codirigir en 2014. Como actriz y 
bailarina se formó en Arte Dramático en el Centro Teatral Escalante y ha trabajado para compañías como 
Combinats, Copia Izquierda, Bramant Teatre, La máquina real, Teatre dels Navegants o Dársena 
Producciones.Actualmente trabajado en la coproducción de Tirant, del Institut Valèncià de Cultura y 
Teatro Clásico de Madrid.Como autora ha publicado 8 textos y ha escrito otros, la mayoría de los cuales 
se han representado para proyectos propios o para otras compañías. Actualmente, le ha sido concedida 
la beca de escritura que ofrece El Pavón Teatro Kamikaze y trabaja en la escritura de un nuevo 
texto.Como docente imparte cursos de escritura y dramaturgia en El Centro Teatral Escalante, Espacio 
Inestable, IES de Orriols, IES Campanar y en el Posgrtgrado de Teatro y Educación de la Universidad de 
Valencia. Como articulista ha publicado en revistas especializadas desde 1999 como Acotaciones en la 
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Caja Negra, Red Escénica, Lemir, Teina, Episkenion y Primer Acto. 

 

PROFESSORAT Montse Colomé 

És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

No 

DNI / Passaport   37672629D 

Primer cognom   Colomer 

Segon cognom  Pujol 

Nom Montse 

Correu electrònic m_colome@yahoo.es 

Breu perfil professional 
Montse Colomé, coreògrafa independent, destaca per la seva gran versatilitat en les arts escèniques. 
Diplomada en Dansa per l'Institut del Teatre de Barcelona. Ha treballat en teatre (Comediants, Carles 
Santos,  Teatre Lliure, Teatre Nacional de Catalunya), òpera (Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Capitol 
de Toulouse, Teatro de la Zarzuela, opera de Paris, opera de Lyon, Welsh National Opera), grans 
esdeveniments (Jocs Olímpics de Barcelona, 1992; Expo de Sevilla, 1992; Expo de Lisboa, 1998; St. 
Patrick's Festival Dublín, 1997, 1998 i 1999) i televisió. 
Premi de la Crítica per l’espectacle Brossa a la porta 1995. 
Premi Nacional de Dansa 2006 a La Caldera, de la qual n’és membre fundadora. 
Els seus darrers treballs han estat les coreografies pels musicals La Familia Addams i El jovencito 
Frankenstein amb direcció d’Esteve Ferrer, Master Chez producció dirigida per Enrique Viana del Teatre 
de la Zarzuela de Madrid i Els jocs florals de Canprosa dirigida per Jordi Prat i Coll producció del Teatre 
Nacional de Catalunya.  

 

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. 
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 TE QUIERO un 
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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 Ruda Teatre, 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 

Nom Mariona 

Correu electrònic info@marionasagarra.com  

Breu perfil professional 
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 Història 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 
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formacions diverses en mètodes com Dalcroze, Suzuki, Feldenkrais, Gestalt. 

 

PROFESSORAT Maria Castillo 

És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

Si 

DNI / Passaport    52439541R 

Primer cognom   Castillo 

Segon cognom   Pinos 

Nom Maria 

Correu electrònic mariacastigo@gmail.com 

Breu perfil professional 
Llicenciada en Interpretació per L' Institut del Teatre de Barcelona. Cofundadora de la Cia. Pelmànec 
https://pelmanec.com/ dedicada al teatre visual dirigit a públic adult. 
2011 “DIAGNÒSTIC: HAMLET” de la Cia. Pelmànec. 
2009 “DON JUAN, MEMORIA AMARGA DE MI” de la Cia. “ Pelmànec”. 
Ha dirigit espectacles per a les companyies Tàbata Teatre, Knuk teatre, Eugenio Navarro, Farrers 
Brothers, La Claca i Mercè Framis. 
 
Com a actriu: 
2007-2008_ Actriu manipuladora de Muppets en el programa “ TASK FORCE” per al canal ARD BR de la 
televisió alemanya. 
2007_ Actriu manipuladora de Muppets al programa “LOS ALGOS” de Cuatro. Gestmusic-Endemol, S.A. 
Sociedad Uniperson 
2004-2008_ Actriu manipuladora de Muppets al programa de RTVE " LOS LUNNIS" 
2000-2004_ Actriu i dramaturga a  l’ espectacle "COMO LO PIENSO LO DIGO, TE LO JURO" Cia María 
Castigo. Direcció Marta G. Otin. 
1997_ Actriu a l’espectacle " EL PASEO DE BUSTER KEATON" de Federico García Lorca. Direcció de 
Joan Baixas, direcció i  composició musical de Jordi Sabatés. 
 
Docència: 
1997-2019 Classes extraescolars de teatre a diversos centres d’educació secundària i a escoles de teatre. 
2009- 2017 Fundadora i directora de l’Escola de Teatre de Piera. 
2014-2019 Professora de teatre visual a l’Institut del Teatre de Barcelona. 
2018 Professora de teatre visual al grau superior de teatre impartit a Arsènic espai de creació 
(Granollers). 

 

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 

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 són de creació col·lectiva sota la direcció d’Albert Boadella. La Companyia en les seves gires per 
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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 són 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 
efectes 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 

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 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat


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

 

 

 

Dansa, Institut del Teatre (2011-2014).  
Membre del grup de recerca Salut Activitat Física i Esport (SAFE) desenvolupant el projecte Dansa 
Esquema Corporal. 

 

PROFESSORAT Elizabeth Marcos 

És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

Si 

DNI / Passaport  46809205L 

Primer cognom  Marcos 

Segon cognom  Furones 

Nom Pendent 

Correu electrònic artemis_97@hotmail.com 

Breu perfil professional   
Professora en el Màster Dansa Moviment Teràpia, UAB. Professora al Laban/Bartenieff Institute of 
Movement Studies, NY. Professora al Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies, per a actors, NY.  
Professora dels fonaments de Bartenieff (BF), NY. Professora de Body Mind Dancing al Movement 
Research, NY. Professora de moviment creatiu i coreogràfic al Grup Catalonia. Ballarina a diferents 
companyies presentant espectacles a Espanya, Portugal, Nova York… 
Postgrau en Dansa Contemporània i Performance al London Contemporary Dance School. 

 

PROFESSORAT Amaya Lubeigt i Wilfried van Poppel 

És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

No 

DNI / Passaport   15964751Z / NU67B9K79 

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 re-composicions 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. 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
mailto:wilamaya@yahoo.de
mailto:wilfried@d-loopers.eu


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

 

 

 

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 coreografs 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 Lucas Condro 

És professor/a de l’Institut 
del Teatre 

No 

DNI / Passaport   Y4506635Y 

Primer cognom   Condro 

Segon cognom    

Nom Lucas 

Correu electrònic lucondro@gmail.com 

Breu perfil professional 
Ballarí, coreògraf i docent Al 1999 va ser convidat per el mestre i coreògraf David Zambrano a realitzar un 
seminari a la SNDO (School For New Dance Development) on realitzarà els seus estudis durant 3 años i 
rep el títol de Dance Maker. 
A Holanda va treballar amb coreografs com Paz Rojo, Hooman Sharifi, Nicole Butler i David Zambrano. 
Realitza un perfeccionament en el Centre Coreogràfic de Montpellier, amb mestres com Mark Tompkins, 
Lisa Nelson i  Mathilde Monnier.  
Retorna a Argentina i comença a treballar juntament amb la coreògrafa Diana Szeinblum i participa com a 
inèérpret de las obres 34 metros, en el Centre d’experimentació Escènica del Teatre Colon; Sur, en el 
marc del homenatge a Mauricio Kagel i Alaska. Amb aquesta última obra, participa en el V Festival 
Internacional de Buenos Aires i realitza giras per els Estats Units, Ecuador, Mèxic, Espanya (Festival 
Escena Contemporánea) i Xile. 
En els anys 2006 i 2007 va ser convidat pel festival Temporada Internacional de Danza en las ciutats de 
Bogotà i Medellín on estrena el solo Materia Aérea. 
Al setembre del 2008 estrena l’espectacle Alguien próximo en el marc del Festival Internacional de 
Buenos Aires. 
En l’any 2009 és convidat juntament amb Diana Szeinblum a realizar una residència artística al PICA 
(Portland Institute of Contemporary Arts) de la que sorgeix el muntatge Una cosa por vez realitzant 
funcions a Buenos Aires i al Festival Internacional Danzalborde de Valparaiso, Xile. 
Paral·lelament a la seva tasca escènica, des de l’any 2005 desenvolupa la seva activitat docent en el 
camp de la dansa contemporània en diferents espais i institucions: Taller de danza del Teatro General 
San Martín (Buenos Aires, Argentina); Escuela de circo LA ARENA (Buenos Aires, Argentina);  Colectivo 
LA VITRINA (Santiago de Chile, Chile); Escuela del SODRE (Montevideo, Uruguay; UNAM (D.F., México); 
Dance Theater Workshop (Nueva York, Estados Unidos); Conservatorio Superior de Danza (Madrid, 
España); DANSCENTRUM (Gotemburg, Suecia); DOCH Circus and Dance (Estocolmo, Suecia); 
Compañía Cullberg Ballet (Estocolmo, Suecia); Les set doigts de la main (Montreal, Canada); Entre Nous 
(Paris, Francia). 
Des de l’any 2012 i fins a l’actualitat desenvolupa el projecte,  ASYMMETRICAL-MOTION: un treball de 
recerca amb l’objectiu de desenvolupar i sistematitzar la seva experiència en la pràctica pedagògica de la 
dansa contemporània. 
Al febrer de 2016 publica juntament amb Pablo Messiez el libre: Asymmetrical-Motion/Notas sobre 
pedagogía y movimiento. Publicat per l’editorial: Contenta Me tienes. 
Al febrer de 2017 publica Lo singular amb la mateixa editorial. 

 

PROFESSORAT Àngels Margarit i Vinyals 

És professor/a de l’Institut 
del Teatre: 

No 

DNI / Passaport:    39153094X 
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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 suís (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 
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 No  
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del Teatre 

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  4 ECTS 

DATA HORARI BLOCS PROFESSOR HORES 

27/9/2019 15:00-20:00 Bloc Estructura, organització i eines  
d’avaluació  

Enric Maria 
Sebastiani 

5 h 

28/9/2019 9:00–14:00 Bloc Estructura, organització i eines  
d’avaluació 

Enric Maria 
Sebastiani 

5 h 

28/9/2019 15:00-20:00 Bloc Estructura, organització i eines  
d’avaluació 

Enric Maria 
Sebastiani 

5 h 

29/9/2019 9:00–14:00 Bloc Estructura, organització i eines  
d’avaluació  

Enric Maria 
Sebastiani 

5 h 

29/9/2019 15:00-20:00 Bloc Estructura, organització i eines  
d’avaluació 

Enric Maria 
Sebastiani 

5 h 

Mòdul Psicologia 4 ECTS 

DATA HORARI BLOCS PROFESSOR HORES 

18/10/2019 15:00-20:00 Bloc Psicologia del desenvolupament  Núria Padrós 5h 

19/10/2019 9:00–14:00 Bloc Psicologia del desenvolupament Núria Padrós 5h 

19/10/2019 15:00–20:00 Bloc Psicologia de l’Educació Mila Naranjo 5h 

20/10/2019 9:00–14:00 Bloc Psicologia de l’Educació Mila Naranjo 5h 

20/10/2019 15:00-20:00 Bloc Psicologia de l’Educació Mila Naranjo 5h 

08/11/2019 15:00-20:00 Bloc d'Atenció a la diversitat Verònica 
Jiménez 

5h 

09/11/2019 9:00–11:30 Bloc d'Atenció a la diversitat Verònica 
Jiménez 

2,50h 

09/11/2019 11:30–14:00 Bloc d'Atenció a la diversitat Jesús Soldevila/ 
Gemma Riera 
 

2,50h 

09/11/2019 15:00-20:00 Bloc d'Atenció a la diversitat Jesús Soldevila/ 
Gemma Riera 

5h 

10/11/2019 9:00–14:00 Bloc Psicologia de grups Montse González 5h 
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10/11/2019 15:00-20:00 Bloc Psicologia de grups Montse González 5h 

Mòdul Tècniques de cos i composició  4 ECTS 

DATA HORARI BLOCS PROFESSOR HORES 

08/05/2020 15:00-20:00 El moviment com a eina expressiva. 
Dinàmiques del cos 

Claudia García  5h 

09/05/2020 9:00–14:00 El moviment com a eina expressiva. 
Dinàmiques del cos 

Claudia García  5h 

09/05/2020 15:00-20:00 El moviment com a eina expressiva. 
Dinàmiques del cos 

Claudia García  5h 

10/05/2020 9:00–14:00 El moviment com a eina expressiva. 
Dinàmiques del cos 

Claudia García  5h 

10/05/2020 15:00-20:00 El moviment com a eina expressiva. 
Dinàmiques del cos 

Claudia García  5h 

22/05/2020 15:00-20:00 Dansa Teatre Inés Boza 5h 

23/05/2020 9:00–14:00 Dansa Teatre Inés Boza 5h 

23/05/2020 15:00-20:00 Dansa Teatre Inés Boza 5h 

24/05/2020 9:00–14:00 Dansa Teatre Inés Boza 5h 

24/05/2020 15:00-20:00 Dansa Teatre Inés Boza 5h 

Mòdul Formació d'Espectadors 1 ECTS 

DATA HORARI BLOCS PROFESSOR HORES 

20/06/2020 9:00–14:00 Escola d’espectadors Maribel Bayona 5h 

20/06/2020 15:00- 20:00 Escola d’espectadors Maribel Bayona 5h 

21/06/2020 9:00–14:00 Escola d’espectadors Maribel Bayona 5h 

21/06/2020 16:00- 18:00 Escola d’espectadors Maribel Bayona 2h 

 
ITINERARI TEATRE 
 

Mòdul Dramatúrgies i dinàmiques teatrals 4 ECTS 

DATA HORARI BLOCS PROFESSOR HORES 

13/12/2019 15:00-20:00 Dramatúrgia de la coralitat Montse Colomé 5h 

14/12/2019 9:00–14:00 Dramatúrgia de la coralitat Montse Colomé 5h 

14/12/2019 15:00-20:00 Dramatúrgia de la coralitat Montse Colomé 5h 

15/12/2019 9:00–14:00 Dramatúrgia de la coralitat Montse Colomé 5h 

10/01/2020 15:00-20:00 Direcció i dinàmica de grup  Fernando 
Bercebal 

5h 

11/01/2020 9:00–14:00 Direcció i dinàmica de grup  Fernando 
Bercebal 

5h 

11/01/2020 15:00-20:00 Direcció i dinàmica de grup  Fernando 
Bercebal 

5h 

12/01/2020 9:00–14:00 Direcció i dinàmica de grup  Fernando 
Bercebal 

5h 

Mòdul Tècniques  6 ECTS 

07/02/2020 15:00-20:00 Veu Mariona Sagarra 5h 
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08/02/2020 9:00–14:00 Veu Mariona Sagarra 5h 

08/02/2020 15:00-20:00 Veu Mariona Sagarra 5h 

09/02/2020 9:00–14:00 Veu Mariona Sagarra 5h 

13/03/2019 15:00-20:00 Interpretació Concepción Milla 5h 

14/32/2019 9:00–14:00 Interpretació Concepción Milla 5h 

14/03/2019 15:00–20:00 Interpretació Concepción Milla 5h 

15/03/2019 9:00–14:00 Interpretació Concepción Milla 5h 

17/04/2020 15:00-20:00 L'objecte i el titella Maria Castillo 5h 

18/04/2020 9:00–14:00 L'objecte i el titella Maria Castillo 5h 

18/04/2020 15:00-20:00 L'objecte i el titella Maria Castillo 5h 

19/04/2020 9:00–14:00 L'objecte i el titella Maria Castillo 5h 

Mòdul Diversitat   2 ECTS 

05/06/2020 15:00-20:00 Diversitat psíquica i teatre Gloria Rognoni 5h 

06/06/2020 9:00–14:00 Diversitat psíquica i teatre Gloria Rognoni 5h 

06/06/2020 15:00-20:00 Diversitat psíquica i teatre Gloria Rognoni 5h 

07/06/2020 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 

29/11/2019 15:00-20:00 Fonaments del moviment. Laban Elizabet Marcos 5h 

30/11/2019 9:00–14:00 Fonaments del moviment. Laban Elizabet Marcos 5h 

30/11/2019 15:00-20:00 Fonaments del moviment. Laban Elizabet Marcos 5h 

01/12/2019 9:00–14:00 Fonaments del moviment. Laban Elizabet Marcos 5h 

20/12/2019 9:00–14:00 El moviment a l’etapa infantil i primària Marta Amatriain 5h 

21/12/2019 15:00-20:00 El moviment a l’etapa infantil i primària Marta Amatriain 5h 

21/12/2019 9:00–14:00  El moviment a l’etapa infantil i primària Marta Amatriain 5h 

22/12/2019 15:00-20:00 El moviment a l’etapa infantil i primària Marta Amatriain 5h 

Mòdul Tècniques de cos i composició 8 ECTS 

DATA HORARI BLOCS PROFESSOR HORES 

21/02/2020 15:00-20:00 Improvisació del moviment Lucas Condro 5h 

22/02/2020 9:00–14:00 Improvisació del moviment Lucas Condro 5h 

22/02/2020 15:00-20:00 Improvisació del moviment Lucas Condro 5h 

23/02/2020 9:00–14:00 Improvisació del moviment Lucas Condro 5h 

06/03/2020 15:00-20:00 Dansa comunitària Wilfried von 
Poppel. Amaia 
Lubeigt 

5h 

07/03/2020 9:00–14:00 Dansa comunitària Wilfried von 
Poppel. Amaia 
Lubeigt 

5h 

07/03/2020 15:00-20:00 Dansa comunitària Wilfried von 5h 
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Poppel. Amaia 
Lubeigt 

08/03/2020 9:00–14:00 Dansa comunitària Wilfried von 
Poppel. Amaia 
Lubeigt 

5h 

27/03/2020 15:00-20:00 Composició del moviment Àngels Margarit 5h 

28/03/2020 9:00–14:00 Composició del moviment Àngels Margarit 5h 

28/03/2020 15:00-20:00 Composició del moviment Àngels Margarit 5h 

29/03/2020 9:00–14:00 Composició del moviment Àngels Margarit 5h 

Diversitat  2 ECTS 

DATA HORARI BLOCS PROFESSOR HORES 

13/6/2020 9:00–14:00 Diversitat psíquica i moviment Susana Gómez 5h 

13/6/2020 15:00-20:00 Diversitat psíquica i moviment Susana Gómez 5h 

14/6/2020 9:00–14:00 Diversitat física i moviment Jordi Cortés.  5h 

14/6/2020 15:00-20:00 Diversitat física i moviment Jordi Cortés.  5h 

 
MÒDUL:  PROJECTES  
4 ECTS 
 

PLA DOCENT 
 
Bloc: ESTRUCTURA, ORGANITZACIÓ I EINES  D’AVALUACIÓ 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:  25h (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: 27, 28 i 29  setembre 2019 
Professor/a: Enric M. Sebastiani 
Coordinació Pastora Villalón 
Tutoria: Pastora Villalón i Ona Marco 
Tipus d’activitat:   Teòrica i pràctica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
  

CT4 Saber crear contextos educatius que facilitin la comunicació, l'expressió i la creativitat. 

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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CT8 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 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. 

CT11 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. 

CT12 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. 

CT13 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i 
integrant els coneixements apresos. 

CT14 Adquirir la capacitat per a respondre adequadament als problemes emergents prenent 
decisions i gestionant els continguts apresos. 

CT15 Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les 
tasques professionals i interpersonals. 

CT16 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 en les diferents fases de l’elaboració d'un treball o 
projecte exposant assertivament les idees pròpies. 

CT21 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. 
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CT23 Utilitzar l'experiència pròpia i les habilitats creatives en els projectes i treballs per a 
innovar i evolucionar en l'àmbit professional d'actuació. 

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 

● 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 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. 
● Aportar estratègies perquè el professorat reflexioni sobre la seva pràctica docent en educació . 
● Elaborar el disseny i l’avaluació d’un projecte educatiu destinat a la formació. 

   
 

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. 
  
Criteris i metodologia d’avaluació 

● Comprendre i aplicar el concepte de complexitat i competència als processos d’educació. 
● Plantejar un projecte educatiu en l’àmbit de les arts escèniques. 
● Construir una proposta educativa, desenvolupar una intervenció breu en la pràctica i aplicar una 

estratègia d’avaluació concreta. 
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Assistència 
L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 75% del bloc amb una actitud de participació continuada, 
d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 75% s’exclou a l’estudiant del procés 
d’avaluació. 
   
TEMARI 
  
Blocs de continguts 
Disseny de projectes educatius: 

● Fases per a l’elaboració d’un projecte. 
● Elements i estructura. 
● Eines per a la formulació i presentació de projectes. 

  
● Eines per a l’avaluació aplicades a les arts escèniques: 

● Identificació i avaluació de les competències. 
● Estratègies d’ensenyança i d’avaluació. 
● Disseny i elaboració d’instruments d’avaluació. 
● Establiment de criteris d’avaluació. 
● L’avaluació com a mètode d’innovació i millora continuada de      la qualitat de 

l’ensenyament. 
● Processos d’avaluació de projectes i 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. 
Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, P. (2000). Metodología de la investigación. McGraw-Hill. México. 
Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona: Graó. 
Pieron, M. (1999). Para una enseñanza eficaz de las actividades físico-deportivas. Barcelona: INDE. 
Pons, I. (1993). Programación de la investigación social. Cuadernos Metodológicos, 8. CIS: Madrid. 
Quivy, R.; Van Campenhoudt, L. (1997). Manual de recerca en ciències socials. Herder. Barcelona. 
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 en competencias (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 
 
MÒDUL : PSICOLOGIA 
4 ECTS 

PLA DOCENT 
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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 
desenvolupament. Infància. Adolescència. Educació emocional i social. Construcció del coneixement 
teatral. 
 
Dates: 18 i 19  d’octubre 2019 
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.   
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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. 
● 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 75% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 75% 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. 
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Psicologia del desenvolupament durant l’adolescència 
1. Característiques principals dels canvis en l’etapa de l’adolescència. 
2. El desenvolupament físic i sexual. 
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:  19, i 20 d’octubre 2019 
Professor/a: Mila Naranjo 
Coordinació: Pastora Villalón 
Tutoria: Pastora Villalón, Ona Marco 
Tipus d’activitat:   Teòrica i pràctica 
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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: 

● 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 
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Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 75% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 75% 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´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 en 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. 
 

PLA DOCENT 
 
Bloc: ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
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Hores presencials:  7,5h (50%) 
Treball autònom:  7,5h (50%) 
 
Descriptor: Diferències individuals, inclusió, intel·ligències. 
 
Dates: 8 i 9  de novembre 2019 
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  

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. 
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● 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 75% del Bloc amb 
una actitud de participació continuada, d’implicació personal, i de respecte. 
En el cas de no assistir el 75% s´exclou a l’estudiant del procés d’avaluació. 
 
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. 
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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: 9  de novembre 2019 
Professors/es: Jesús Soldevila / Gemma Riera 
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. 

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. 
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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: 

● 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. 
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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. 
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 
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https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/661330/educacion_echeita_TEJUELO_2011.pdf?sequence=1
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/661330/educacion_echeita_TEJUELO_2011.pdf?sequence=1


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

 

 

 

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: 10 de novembre 2019 
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 

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. 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
http://forovidaindependiente.org/
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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. 
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 
Educación 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. 
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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 estrangeres 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 
 

● El teatro en la educación secundària: Fundamentos y retos. Tomás Motos  
http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0847/5_APY_REE_2.pd 
 
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: 8, 9 i 10 de maig  2020 
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 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000177%5C00000012.pdf
http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0847/5_APY_REE_2.pdf
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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. 
● 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 75% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir al 75% s’exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació. 
 
TEMARI 
Blocs de continguts 
 
1. Treball bàsic de moviment: 
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● 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. 
● 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: 22, 23 i 24 de maig 2020 
Professor/a: Inés Boza 
Coordinació: Pastora Villalón 
Tutoría 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. 
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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-
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 l’anatomia amb les emocions i els pensaments: Dissecció de les parts dels cos i la seva relació 
amb la consciencia personal, l’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. 
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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.  
 
Un segon temps d’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: 75% 
 
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. 
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Wim Vandekeybus, Dance & Short Fiction Film. Cydonia,2006. 1980. Pina Bausch 1984. 
MÒDUL: FORMACIÓ D’ESPECTADORS 
1 ECTS 
 

PLA DOCENT 
 
Bloc: ESCOLA D’ESPECTADORS  
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:  17h (70%) 
Treball autònom:  8h (30%) 
 
Descriptor: Mediació teatral, formació de l'espectador, dossiers didàctics, desenvolupament comunitari. 
 
Dates: 20 i 21 de juny de 2020 
Professor/a: Maribel Bayona 
Coordinació:Pastora Villalón 
Tutoría: Pastora Villalón i 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 

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. 
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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. 

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 
Les sessions es plantegen amb un format teòric-pràctic en el qual farem i reflexionarem, investigarem i 
crearem mitjançant les exposicions de la professora i la realització d'activitats  dirigides a l'adquisició de 
destreses per valorar críticament espectacles, actuar com a mediadors culturals i confeccionar guies 
didàctiques. Per a una adequada comprensió i assimilació dels conceptes i continguts l'alumne haurà de 
llegir la bibliografia bàsica recomanada i visitar els enllaços d’interès, per la qual cosa disposarà d'un 
dossier amb documents amb la bibliografia i enllaços. 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: Exposició d’un projecte de mediació socio-cultural/educatiu/participatiu per grups al voltant 
de l’elaboració d’una hipòtesi d’escola d’espectadors. 
Rúbrica. 
Avaluació i autoavaluació comuna. 
Mapa mental. 
  
Participació activa 
  
Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 75% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 75% s´exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació. 
   
TEMARI 
Blocs de continguts 
 

1. La socialització de l’espectador 
 1.1. Des de la gestió de les arts escèniques. 
 1.2. Des de l’educació. 

  
2. La relació entre les arts, l’educació, l’animació sociocultural i la creació comunitària. Les noves 
audiències participatives. Experiències que donen origen a l’escola de l’espectador. 

2.1. Renaixement cultural i educació activa 
2.2. Democratització de la cultura. 
2.3. Reducció de la distància entre l'obra d'art i l'espectador:la mediació. 
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2.4. El cas del teatre: nous escenaris. 
2.5. Noves pràctiques artístiques participatives. 
2.6. Audiències participatives. L'espectador actiu. 
2.7. Processos d'apoderament ciutadà. L'adquisició del coneixement. 
2.8. Crear en comunitat. 

 
3. La mediació 

3.1. Alfabetització artística. Processos d'empoderament. 
3.2. Agents de la funció de mediació 
3.3. Projectes de mediació artística i acompanyament. 

 
4. Creació de públics / fidelització de públic 

4.1. Eixos del desenvolupament de públics 
4.2. Projectes de desenvolupament de públics. Passos per al            disseny d'un projecte 
4.3. Detecció de necessitats 
4.4. Barreres d'accés 
4.5. Estratègies per a la creació d'espectadors infanto-juvenils. 

  

5. L'escola de l'espectador / Tallers de la mirada 
5.1. Reptes del taller de la mirada. 
5.2. Focalitzar la mirada per als diferents públics objectius. 
5.3. Anàlisi d'exemples d'escoles d'espectadors. 
5.4. Passos per a l'elaboració d'una escola d'espectadors. 

 
6. Les guies didàctiques com a instrument de mediació 

6.1. Estructura i contingut d'una guia. 
6.2. Guies per a l'Educació Primària. Anàlisi de mostres. 
6.3. Guies per a l'Educació Secundària i Batxillerat. Anàlisi de 

     mostres. 
6.4. Passos per a l'elaboració d'una guia 

Bibliografia, fonts i recursos de documentació 
Burzynska, A (2016): Joined forces. Audience participation in theatre. House on Fire, Anna R. Burzyńska 
and Live Art Development Agency, 2016.  
Desgranes, F. (2003). A Pedagogía do spectador. Sao Paulo: Editora Hucitec. 
Donnat, O; Tolila, P. (2003): Les publiques de la culture. Paris: Presses de Science. 
Duarte, I. Bernat, R. (2009): Querido público: El espectador ante la participación; jugadores, usuarios, 
prosumers y fans. Murcia: Centro Párraga, Cendeac y Elèctrica Produccions, con el patrocinio de la 
Fundación ICO 
http://www.ub.edu/procol/sites/default/files/querido_pu%CC%81blico_on_line_0.pdf 
Dubatti, J. (2009). “Escuela de Espectadores de Buenos Aires” en Artez, 
http://www.artezblai.com/artez/artez144/iritzia/dubatti.htm 
Laferrière, G; Motos, T. (2003): Palabras para la acción. Términos de teatro en la educación y la 
intervención sociocultural. Ciudad Real: Ñaque. 
Mac Carthy, K; 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. 
Palmeri, D. (2017): Mise en Abyme, participación y encuentros en la escena de Roger Bernat. Barcelona. 
LiquidDocs Edicions. 
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Rancière, J (2010): El espectador emancipado. Castellón. Ellago Ediciones 
http://www.ellagoediciones.com/media/ellago/files/ficLibro_181_81.pdf 
Sires, T; 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. 
  
Enllaços d’interès: 
Roger Bernat. http://rogerbernat.info/ 
 
Proyecto Matadero. Mateo Feijoo: 
http://blog.mataderomadrid.org/wp-
content/uploads/2017/03/PROYECTO_MATADERO_MATEO_FEIJOO.pdf 
 
MOV’s 2010: http://www.mov-s.org/2010/dades/dossier-movs-2010.pdf 
https://movs2010.wordpress.com/category/espanol/programacion-del-congreso/el-espectador-activo/ 
 
Red Escena: 
 http://www.redescena.net/redaccion/informeresultadosencuesta2015.pdf 
http://www.redescena.net/proyectos-de-la-red/ficha-proyecto.php?id_proyecto=5 
 
Laboratorio de espectadores Festival VEO: 
 https://reflexionesybalidos.blogspot.com.es/ 
https://festivalveo.wordpress.com/2010/01/05/curso-para-espectadores-en-veo-2010/ 
 
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/ 
Escuela de Espectadores de Santiago de Chile http://www.escueladeespectadores.cl/ 
 
Escuela de Espectadores y Creación de Nuevos Públicos http://www.escueladeespectadores.org/ 
 
Escuela de Espectadores de Teatro de Buenos Aires http://escueladeespectadoresdeteatro.blogspot.com/ 
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: 13,14 i 15 de desembre 2019 
Professor/a: Montse Colomé 
Coordinació i tutoria: Pastora Villalón 
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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 

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 

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 
CE1. Donar eines per a poder desenvolupar un treball corporal en relació a una dramatúrgia coral. 
CE2. Prendre consciència del cos individual i del cos coral. 
CE3. Donar eines per a crear moviments corals a partir d’un text o d’una música. 
CE4. Desenvolupar la capacitat per interpretar un text amb el cos. 
CE5. Desenvolupar accions dramàtiques i/o coreogràfiques treballant amb objectes. 
 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Treballar el cos en relació a l’espai físic i l’espai sonor. 
● Practicar l’escolta corporal del grup 
● Organitzar un cor coreogràfic a través de moviments proposats per un grup o per un individu. 

 
Metodologia docent 
Sessions teòrico-pràctiques on la diversitat de llenguatges i disciplines es nodreixen les unes de les altres 
Establir un ordre on posar en pràctica les propostes de treball pensades per a diversos grups d’edats i 
perfils diferents. 
 
Treball a l’aula: 

● Exposició teòrica del tema a tractar. 
● Preparació física del cos dirigit cap al tema escollit. 
● Elaboració de diferents dinàmiques. 
● Construcció d’una peça o com fer per construir-la. 
● Reflexió i anàlisi de cada proposta. 
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Treball de l’alumne: 
● Visionar les fonts de documentació ressenyades a l’apartat corresponent. 

 
Criteris i metodologia d’avaluació 
Treball a l’aula: Actitud participativa, dinàmica i creativa dins de les propostes 
Asistencia: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 75%  
 
TEMARI 
Blocs de continguts 

● Escalfament. 
● Treball de cos individual. 
● Treball de cos coral. 
● Treball de composició 

 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació  
L’aperitiu. Albert Vidal 
https://www.youtube.com/watch?v=8KXZKH0gN50 
 
Revelations. Alvin Ailey (fins 4’20’’) 
https://www.youtube.com/watch?v=RrPJ4kt3a64 
 
Inauguració JJOO’92 
https://www.youtube.com/watch?v=PlNnNEghpAg 
 
Sardana de punts lliures 
https://www.youtube.com/watch?v=ZeQ91DrHTWU 
Le sacre du printemps. Pina Bausch 
https://www.youtube.com/watch?v=2w8ww_BfQBY 
 
Hansel i Gretel. Comediants 
https://www.youtube.com/watch?v=bkvguBa6nNo 
 
Els jocs de Joan Amades 
https://www.youtube.com/watch?v=FAiAfsrj2yo 
 
Humphrey, D. (1965) El arte de hacer danzas. Editorial Universitaria de Buenos Aires. 
http://anidin.com.ve/wp-content/uploads/2016/10/Humphrey-Doris.-El-arte-de-crear-danzas.pdf  
 
Lecoq, J. (2011) El cuerpo poético. Alba Editorial.   
 
Robinson, J. (1988). Élements du langage chorégraphique. Vigot Editions Paris. 

 
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: 10, 11 i 12 de gener 2020 
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Professor/a: Fernando Bercebal Guerrero 
Coordinació i tutoria: Pastora Villalón. 
Tipus d’activitat:  Teòrica i pràctica 
 
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 75% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 75% 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. Prácticas 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: 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. 
 
Dates: 7, 8 i 9 de febrer 2020 
Professor/a: Mariona Sagarra 
Coordinació i tutoria: Pastora Villalón  
Tipus d’activitat: Teòrica i pràctica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=13
http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=13
http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=13
http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=13
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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, etc. ). 
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. 
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. 
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● 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: 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: 13, 14 i 15 de març 2020 
Professor/a: Concha Milla 
Coordinació i tutoria: Pastora Villalón 
Tipus d’activitat: Pràctica i teòrica 
 
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. 
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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 
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. 
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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: L’OBJECTE I EL TITELLA  
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:  20h (40%) 
Treball autònom:  30h (60%) 
 
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: 17, 18 i 19 d’abril 2020 
Professor/a: María Castillo 
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 
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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 
● 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 75% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 75% s´exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació 
 
TEMARI 
Blocs de continguts 
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● 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  
2 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:5, 6 i 7 de juny 2020 
Professor/a: Gloria Rognoni 
Coordinació i tutoria: Pastora Villalón 
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. 

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.  
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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 : 75% 
 
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: FONAMENTS DEL MOVIMENT. LABAN 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:  20h (40%) 
Treball autònom:  30h (60%) 
 
Descriptor:  
 
Dates: 29, 30 de novembre i 1 de desembre 2019 
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Professor/a: Elizabeth Marcos Furones 
Coordinació: Pastora Villalón 
Tutoria: Ona Marco  
Tipus d’activitat: Teòrica i pràctica 
 
Descriptor: Proveir una visió general sobre el moviment humà, identificant els elements bàsics del qual 
està compost. Entenent els principis d’aquest moviment i les lleis que l’organitzen a través de l’observació 
i l’anàlisi de moviment investigat per Rudolf Laban i Irmgard Bartenieff. 
Això possibilitarà investigacions i preguntes de recerca en la pràctica de la dansa. 
 
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. 

 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. 
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Competències específiques 
● Identificar les estructures intrínseques del moviment humà. 
● Entendre els principis del moviment humà i les lleis que l’organitzen. 
● Comprendre la relació entre l’espai i la qualitat del moviment descrit per Laban com a l’harmonia 

espacial. 
● Descriure i Interpretar el significat del moviment utilitzat per les persones que estan realitzant una 

dansa o una tasca concret 
● Reflexionar el significat de la comunicació no verbal que revela el moviment corporal en les 

interaccions socials. 
 
Es vol facilitar l’exploració pràctica y la investigació en el context de la dansa i proveir als estudiants amb 
eines analítiques i avaluatives. 
 
Objectius generals de l’aprenentatge 
  

● Utilització deguda del vocabulari del moviment après. 
● Identificació clara dels elements estructurals i organitzadors del moviment humà. 
● Capacitat de nombrar el principis de moviment en diferents espectacles escènics (dansa, teatre, 

circ, etc.). 
  
Metodologia docent 
Es realitzaran sessions teòric-pràctiques per tal de poder incorporar els coneixements cognitius a lo 
corporal (adquirits a diferents situacions de la vida professional). 
Es desenvoluparan activitats a partir de materials plàstics o audiovisuals dissenyats per a la comprensió 
profunda de la teoria. Proporcionant dinàmiques grupals i exercicis per a treballar el moviment i la dansa 
amb diferents col·lectius.  
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
Avaluació continuada: 

● Participació i discussions a classe. 
● Capacitat de síntesi en l’explicació de diferents observacions del moviment en accions de la vida 

quotidiana. 
● Capacitat d’abstracció del moviment quotidià traduint-lo/transferint-lo en tasques creatives a 

l’aula. 
● Examinació e interpretació del significat, de l’organització i de la relació amb les dades 

observades 
● Diari de registre on es reflexionarà sobre la possible aplicació dels principis del moviment en 

l’àmbit d’intervenció que cada alumne esculli. 
Assistència obligatòria mínima: 75% 
   
TEMARI 
Blocs de continguts 
Principis del moviment: traspàs del pes, progressió del desenvolupament del moviment, intenció espacial, 
respiració, etc. 

● Temes principals del moviment: execució- recuperació, estabilitat-mobilitat, funció-expressió, 
intern-extern. 

Categories bàsiques: 
Cos: holístic o parts del cos, moviment seqüencial/ successiu/simultani, iniciació del moviment i 

seqüència. 
Dinàmiques del moviment (Esforços): Pes, Flux, Espai i     Temps. 

● Forma: Flux, Direccional i Volum 
● Espai: Dimensions, plans, moviment tridimensional. 

 Escales: Dimensional 
● Escala Dimensional i Afinitats harmòniques 
● Fraseig 
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● Accions corporals bàsiques 

Bibliografia, fonts i recursos de documentació 
Àvila, R. (2007). Esforços de Rudolf Laban. (vídeo) Barcelona: Institut del Teatre. 
Bartenieff, I. (1980 [2002]). Body Movement: Coping with the environament. London: Routledge. 
Davies, E. (2006). Beyond dance: Laban’s legacy of moviment analysis. Nueva York, Routledge. 
Doerr, E. (2008). Rudolf Laban: the dancer of the Crystal. Lanham: Scarecrow Press. 
Hodgson, J. (2001). Mastering the moviment: the life and work of Rudolf Laban. Londres: Methuen. 
Laban, R. (1966). Choreutics. London: Macdonald & Evans.. 
Laban, R. (1988) The mastery of moviment (4ª ed.). Plymouth: Northcote House. 
Newlove, J. & Dalby, J. (2004). Laban for all. Nueva York: Routledge. 
Preston-Dunlop, V. (2008). Rudolf Laban: an extraordinary life. Alton: Dance Books. 
Ullmann, L. (Ed.). (1980). The mastery of moviment. (4th ed.) London: Macdonald &Evans. 
Ullmann, L. (Ed.) (1987). Dominio del movimiento [mastery of moviment] (Jorge Bonso, trad.) Madrid: 
Fundamentos, D.L. 
Ullman (1989). Danza Moderna Educativa (Amanda Area Vidal, trad.). México: Paidos. 

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: 20, 21 i 22 de desembre 2019 
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. 

 
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. 
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● 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 d’una 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: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 75% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no asistir el 75% s’exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació. 
  
TEMARI 
Blocs de continguts 

● Introducció a l’organització del sistema educatiu actual 
Estructura i organització de les etapes educatives 

● Introducció al treball  de moviment en les etapes d’infantil i primària. 
Laban 
Las aportacions de la Dansa Educativa Moderna 

● Àrees de treball del moviment 
Consciència corporal 
Consciència de l’espai 
Qualitats i Dinàmiques del moviment 
Vivència musical 

● Organització de les classes de moviment 
Escalfament 
Desenvolupament 
Final 

● Propostes pràctiques de moviment en relació a continguts curriculars 
Cicle Infantil 
Cicle Inicial 
Cicle Mitjà 
Cicle Superior 

● Estructures i organització del grup classe 
Estructuració de l’espai 
Estructuració dels diferents espais dins l’aula 
Estructures, danses i partitures 
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● El conte com a eix vertebrador d’exercicis, classes, programacions i espectacles o presentacions 
Autors i teories 
Propostes i experiències pràctiques 

● Creació i exposició d’exercicis pràctics 
Per a les diferents etapes educatives 
Creació i exposició d’una classe de moviment pràctica 
Per a les diferents etapes educatives 

 
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. 
Figueres i Bautista, J. (2016). La Dansa a l’escola. El Mestre Joan Serra. Col·lecció Referents. Editorial: 
Rosa Sensat. 
Bueno i Torrents, D. (2017). Neurociencia para educadores. Col·lecció Referents. Editorial: Rosa Sensat. 
María L. Bueno Moral, J. Manchón Ruíz, P. (1990). Educación Infantil por el movimiento corporal. 
Identidad y autonomía personal. Madrid, Ed: Gymnos. 
Robinson, J. (1993). Danse Chemin d’Éducation. Pour une Pedagogie de l’étre. París, auto-édité. 
Peters-Rohse, G. ( 2012). Das Kind und sein Tanz. Köln, Florian Noetzel. 
Sugrañes, E. Àngels Àngel, M. (2007). La educación psicomotriz (3-8 años). Cuerpo, percepción, 
afectividad: una propuesta teórico-práctica. Barcelona. Ed: Graó. 
Aucouterier, B. (2018). Actuar, jugar, pensar. Barcelona. Ed: Graó. 
Bras-Amorós, M. Gimenez Fajardo, T. (2017). Els números canten. Barcelona. Ed: Bolileau. 
Rodari, G. (1973). La gramàtica de la Fantasía. Barcelona. Ed: Columna. 
  

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: 21, 22 i 23 de febrer 2020 
Professor/a: Lucas Condro 
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 
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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 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 75% 

 
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 
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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. 
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: 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: 6, 7 i 8 de març 2020 
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: 75% 
 
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: 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: 27, 28 i 29 de març 2020 
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 
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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. 
 
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: 75% 
 
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. 
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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. 
 
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  
2 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: 13 de juny 2020 
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 
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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 

 
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, etc. 
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 

●  Marian Lopez F y Noemí Martinez D (2006), Arteterapia. Ediciones Tutor 
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● 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 aplicaciones 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 ciencia de la Danza 

Movimiento 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:14 de juny 2020 
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  

 
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 
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● 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 específiques 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: 75% 
 
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 
 
 
 
 
 
 
ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL CURS “POSTGRAU 
D’ARTS ESCÈNIQUES I EDUCACIÓ” PER AL CURS 2019-2020 DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL CURS “POSTGRAU 
D’ARTS ESCÈNIQUES I EDUCACIÓ” PER AL CURS 2019-2020 DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

“ 

 
MEMÒRIA ECONÒMICA  I FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS 
“POSTGRAU D’ARTS ESCÈNIQUES I EDUCACIÓ PER AL CURS 2019-2020” 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 d’Arts 
Escèniques i Educació per al curs 2019-2020” 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 d’Arts Escèniques i Educació per al curs 2019-2020” de l'Organisme Autònom 
Institut del Teatre.  
 
El preu públic que es proposa pel Curs “Postgrau d’Arts Escèniques i Educació per al curs 2019-2020” de 
l'Organisme Autònom Institut del Teatre es fixa en  MIL SIS-CENTS CINQUANTA  EUROS (1.650,00 €) per 
alumne. Els ingressos mínims en concepte de matrícules previstos són de CINQUANTA-DOS MIL VUIT-
CENTS EUROS (52.800,00 €), que no s'estimen suficients per donar cobertura al conjunt de costos del 
mateix, però serà complementat pel pressupost de l’Institut del Teatre.  
 
S’estableixen dos itineraris dins d’aquest curs. Un itinerari de Teatre i Educació i un itinerari de Moviment. 
Cada itinerari 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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"Itinerari de Teatre i Educació curs 2019-2020" 
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"Itinerari de Moviment curs 2019-2020" 
 

 
 
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 
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D’acord amb l’art. 44.2 del TRLLRHL, quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic 
que així ho aconsellin, l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit. Dins de les línies estratègiques 
de l’Institut del Teatre es considera que la impartició de cursos especials i postgraus és una part 
fonamental que contempla el pla educatiu impulsat des de la institució.  
 
En el quadre adjunt es detalla el conjunt de costos imputats al càlcul del preu. 
 
"Itinerari de Teatre i Educació curs 2019-2020" 
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"Itinerari de Moviment curs 2019-2020" 
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"Postgrau d’Arts Escèniques i Educació 2019-2020" 
 

 
 
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. Els ingressos previstos per les matrícules no cobriran els costos, però es preveu la 
disponibilitat pressupostària suficient per cobrir la despesa amb càrrec als crèdits aprovats als 
pressupostos 2019 i 2020, d’acord amb les previsions de l’art. 44.2 del TRLLRHL. 
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En aquest Postgrau concorren raons culturals i d'interès públic per poder iniciar aquest nova línia 
formativa  amb un preu públic que no és autofinançat  pels següents motius: 
  

a) És una línia bàsica en el desenvolupament del pla educatiu de l’Institut del Teatre. Aquesta nova 
acció formativa donarà un valor afegit als ensenyaments artístics i de cara una formació 
necessària per la inserció laboral, per tant, produirà uns efectes d'utilitat pública. 

 
b) Que l'increment del preu de matrícula que puguin donar lloc a l'autofinançament del curs no és 

possible perquè faria inviable la matriculació dels alumnes i d'acord amb els preus que regeixen 
actualment en el mercat per als Postgraus de característiques similars. 

 
c) Que l'increment d'alumnes que pugui generar més ingressos no és viable atès que resta limitat 

per l'aforament dels espais on s'impartirà la formació. 
 

d) Finalment, tampoc és possible la disminució de costos atenent a la circumstància que les 
retribucions o honoraris que percebran els docents que participen en la impartició del present 
Postgrau s'han aplicat d'acord amb la normativa vigent. 

 
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, 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: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Postgrau d’Arts 
Escèniques i 

Educació curs 2019-
2020 

Costos directes capítol I 104.387,65 

Costos directes capítol II 35.524,34 

Costos indirectes 27.982,40 

TOTAL COST  167.894,39 

INGRESSOS 

Postgrau d’Arts 
Escèniques i 

Educació curs 2019-
2020 

Cap. III 52.800,00 

TOTAL INGRESSOS 52.800,00 

Percentatge cobertura 31,45% 
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De tot l’anterior, es desprèn que les despeses directes i indirectes derivades del Curs “Postgrau d’Arts 
Escèniques i Educació per al curs 2019-2020” seran compensades pels ingressos de les matrícules i la 
diferència fins al total anirà a càrrec dels pressupostos 2019 i 2020 de l’Institut del Teatre.  
 
El POA 2018-2019 aprovat en Junta de Govern de l’Institut del Teatre el 17 de juliol de 2018, contempla 
CENT NOU MIL SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (109.778,39 €) de 
despesa de Postgrau en Teatre i Educació.  
 
Les hores dels professors Carles Salas, Montse Lloret i Núria Plana no s’abonen. Per tant, el cost 
d’aquests tres professors és zero. Per aquest motiu, no s’han repercutit com a cost a l’estudi econòmic. 
Tampoc generarà cost derivat de l’abonament de gratificacions per serveis extraordinaris o cap 
indemnització per raó del servei. 

 
 
La realització de l’esmentat curs, amb una despesa total de CENT SEIXANTA-SET MIL VUIT-CENTS 
NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (167.894,39 €), quedarà condicionada a 
l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de CINQUANTA-DOS MIL VUIT-
CENTS EUROS (52.800,00 €) de matrícules. De tot l’anterior es deriva que el cost net per a l’Institut del 
Teatre, sense imputar la despesa indirecta, serà de VUITANTA-SET MIL CENT ONZE EUROS AMB 
NORANTA-NOU CÈNTIMS (87.111,99 €). 
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Es preveu a més una despesa indirecta per import de VINT-I-SET MIL NOU-CENTS VUITANTA-DOS 
EUROS AMB QUANRANTA CÈNTIMS (27.982,40 €) que assumeix l’Institut del Teatre com a despeses 
per la utilització dels espais i les despeses de consums i funcionament per a la realització de l’activitat.  
 
Vist que a l’expedient queda acreditat que concorren raons culturals i d’interès públic i que existeix 
consignació pressupostària suficient per a cobrir la diferència entre els costos de l’activitat i els ingressos 
provinents dels preus públics fixats, tal com exigeix el mencionat article 44.2 del TRLLRHL.”   
 
 

 
8. Dictamen que proposta aprovar el curs i el preu públic  del “Postgrau de 

Projectes Pedagògics i Escènics” per al curs acadèmic 2019-2020 de l’Institut 
del Teatre.  

 
El President dóna la paraula a la Directora General, per tal que exposi els antecedents 
de l’expedient, consistent en l’aprovació d’una oferta formativa de Postgrau. 
 
L’Institut del Teatre presenta per al curs 2019-2020 el Postgrau de Projectes Pedagògics i 
Escènics, adreçat a llicenciats, graduats i professionals dels àmbits de les ciències de 
l’educació i de les arts escèniques així com els postgraduats en els itineraris de Moviment i 
Teatre del Postgrau d’Arts Escèniques i Educació. 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.  
L’activitat no s’autofinançarà, atès que els ingressos procedents de les matrícules dels alumnes 
no s'estimen suficients per donar cobertura al conjunt de costos, però serà complementat pel 
pressupost de l’Institut del Teatre de l’exercici 2019 i 2020. 
La proposta de preu públic és de 1.500,00 € 
 
La despesa pluriennal que comporta l’execució de l’esmentat postgrau serà d’un màxim de 
34.789,60€,  pels conceptes que es detallen, i anirà a càrrec de les següents aplicacions del 
pressupost de l’Institut del Teatre dels exercicis següents: 
 
EXERCICI 2019 
 

Concepte Aplicació 
pressupostària 

Import € 

Honoraris docents interns (personal 
fix) 

13000/99600 0,00€ 

Honoraris docents intern (temporal) 13100/99600 3.407,80 

Altres remuneracions 13002/99600 1.523,90€ 

Col·laboracions docents 22618/99310 5.517,50€ 

Total despeses  10.449,20€ 

 
EXERCICI 2020 
 

Concepte Aplicació 
pressupostària 

Import € 
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Honoraris docents interns (personal 
fix) 

13000/99600 0,00€ 

Honoraris docents intern (temporal) 13100/99600 6.815,61€ 

Seguretat Social 16000/99600 3.047,79€ 

Col·laboracions docents 22618/99310 12.592,60€ 

Dietes, hotels i  desplaçaments 23020/99000 1.534,40€ 

Fungible 22199/99310 350,00€ 

Total despeses  24.340,40€ 

 
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 2019-2020 el Postgrau de Projectes Pedagògics i Escènics, 
adreçat a llicenciats, graduats i professionals dels àmbits de les ciències de l’educació i de les arts 
escèniques així com els postgraduats en els itineraris de Moviment i Teatre del Postgrau d’Arts 
Escèniques i Educació. 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 contingut del curs de 
postgrau figura definit a l’annex I del present dictamen. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària suficient per a cobrir la diferència entre els costos de 
l’activitat i els ingressos provinents dels preus públics fixats, tal com exigeix el mencionat article 44.2 
TRLLRHL.   
 
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, proposa a l’ òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona 
la seva aprovació, i atès que el preu proposat no cobreixen el cost, tal com es desprèn de la memòria 
econòmica del servei. 
 
Vist l’article 3.3.a) de la Refosa de delegacions de la Diputació de Barcelona 1/2018, aprovada per decret 
de la Presidència, de data 7 de juliol de 2018 (núm. 7048/18) i publicada al BOPB de data 11 de juliol de 
2018, d’acord amb el qual, és competència de la Junta de Govern de la Diputació “l’establiment o la 
modificació de preus públics quan l’import a percebre per la prestació individualitzada de cada servei o la 
realització de cada activitat sigui superior a 1.000,00 €, per delegació del Ple”. 
 
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 Projectes Pedagògics i Escènics” per al curs 2019-2020, 
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 QUARANTA-UN MIL SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB 
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (41.747,52 €), el qual inclou un import de SIS MIL NOU-CENTS 
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CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (6.957,92 €)  en concepte de despesa 
indirecta per la utilització dels espais i les despeses de consums i funcionament per a la realització de 
l’activitat. 
 
 Segon.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs “Postgrau de 
Projectes Pedagògics i Escènics” per al curs 2019-2020 a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre d’uns 
ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import de VINT-I-QUATRE MIL EUROS 
(24.000,00€). 
 
Tercer.- ELEVAR a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona el preu públic fixat en MIL CINC-
CENTS EUROS (1.500,00€) del curs “Postgrau de Projectes Pedagògics i Escènics” per al curs 2019-
2020, 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-CINC EUROS 
(75,00€), de conformitat amb la memòria econòmico-financera que s’adjunta com a annex III. 
 
Quart- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat postgrau fins a un màxim de 
TRENTA-QUATRE MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (34.789,60€),  
pels conceptes que es detallen, i a càrrec de les següents aplicacions del pressupost de l’Institut del 
Teatre: 
 
EXERCICI 2019 
 

Concepte Aplicació 
pressupostària 

Import € 

Honoraris docents interns (personal fix) 13000/99600 0,00€ 

Honoraris docents intern (temporal) 13100/99600 3.407,80 

Altres remuneracions 13002/99600 1.523,90€ 

Col·laboracions docents 22618/99310 5.517,50€ 

Total despeses  10.449,20€ 

 
EXERCICI 2020 
 

Concepte Aplicació 
pressupostària 

Import € 

Honoraris docents interns (personal fix) 13000/99600 0,00€ 

Honoraris docents intern (temporal) 13100/99600 6.815,61€ 

Seguretat Social 16000/99600 3.047,79€ 

Col·laboracions docents 22618/99310 12.592,60€ 

Dietes, hotels i  desplaçaments 23020/99000 1.534,40€ 

Fungible 22199/99310 350,00€ 

Total despeses  24.340,40€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en el corresponent pressupost de l’any 2020. 
 
D’igual manera, resta condicionada a la corresponent modificació de crèdit del vigent pressupost de 
l’Institut del Teatre.  
 
Cinquè.- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del curs “Postgrau de 
Projectes Pedagògics i Escènics” per al curs 2019-2020, 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.  
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Setè.- DONAR trasllat 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 Projectes Pedagògics i Escènics” per al 
curs 2019-2020 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 “POSTGRAU DE 
PROJECTES PEDAGÒGICS I ESCÈNICS” PER AL CURS ACADÈMIC 2019-2020 DE L’INSTITUT DEL 
TEATRE 
 

Postgrau de Projectes Pedagògics i Escènics 
2019-2020 

 
DADES GENERALS DE L’ENSENYAMENT 

NOM DEL CURS: Postgrau de Projectes Pedagògics i Escènics 

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 20 ECTS 

Director/a Carles Salas, Nuria Plana i Montserrat LLoret 

Coordinador/a Ona Marco 

Nombre d’anys acadèmics 1 

Núm. crèdits impartits cada any (si escau) 20 ECTS 

Curs acadèmic inici de docència 2019-2020 

Modalitat de docència    
(presencial, semipresencial, a distància) 

Presencial 

Núm. d’edicions impartides 0 

Any acadèmic darrera edició impartida  

Nom darrera edició impartida  

Admet alumnes no titulats Sí 

Pràctiques externes  No 

Data inici docència   27/09/2019 

Data final docència 21/06/2020 

Preveu preinscripció Sí 

Nombre d’alumnes previstos 15-20 

Data inici preinscripció   01/05/2019 

Data final preinscripció 31/05/2019 

Data inici matriculació 03/06/2019 

Data final matriculació 13/06/2019 

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 al desenvolupament 
de projectes pedagògics i creatius en diferents contextos i 
etapes evolutives  

LLOC D’IMPARTICIÓ 
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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 
 
Aquest nou Postgrau completa el Postgrau d’Arts Escèniques i Educació amb els seus dos itineraris, 
Teatre i Moviment, donant eines teòriques, pràctiques i escèniques als professionals que desenvolupen 
projectes pedagògics en diferents contextos i etapes evolutives. D’altra banda, és una petició dels 
alumnes postgraduats que volen completar la seva formació en l’àmbit de la docència i les arts 
escèniques. 
 
Antecedents de l’itinerari de Teatre 
El Postgrau de Teatre i Educació 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 d’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 del Postgrau de projectes i Educació 
La proposta d’aquest Postgrau cobreix la necessitat de continuïtat dels estudis superiors de Grau de 
l’Institut del Teatre tant d’Interpretació, de Direcció i Dramatúrgia i i de Moviment sistematitzant els 
coneixements en l’àmbit de les arts escèniques  i en el camp de la recerca educativa. 
 
A qui va dirigit 
Educadors/es, mestres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. 
Professors/es de teatre i de moviment, 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 
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S’ha trobat informació relativa a cursos de Postgrau o de Màster
1
 vinculats als Projectes artístics, però 

únicament des de la perspectiva de la gestió i el management. La majoria d’aquests cursos de formació 
aborden la temàtica de la gestió cultural i/o artística des de vessants globals sobre l’art, i la imatge, en 
algun cas des de l’art dramàtic, però en cap cas des de l’àmbit del moviment, oferint-se fins i tot en 
modalitat on-line. 
 
Avantatges i/o innovacions comparatives del curs respecte d’altres ofertes existents internes o 
externes 
Aquest curs ofereix la singularitat d’aprofundir en l’especificitat de la pedagogia i la creació de la recerca i 
les arts escèniques des de la vessant de l’art dramàtic i el moviment. 
 
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 de setembre a juny (10 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. 
Recerca en Arts Escèniques 
 
Règim de dedicació – alumne 
Hores totals 500h 
Presencialitat 40% 200h 
Treball autònom 60% 300h 
 
Universitats o altres institucions implicades / Convenis signats amb tercers 
No 
 
Idiomes d’ impartició 
Català x 

                                                      
1
 Postgrau en Territorios creativos y turismo cultural de la UB. 

Máster en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales, de la Universidad de 
Querétaro (México). 
Máster en Estudios Artísticos, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia. 
Especialista en Educación Artística, Cultura y Ciudadanía. Impartido por la Organización de 
Estados Iberoamericanos en colaboración con la Universidad de Valladolid. 
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Castellà x 
 
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 en les arts escèniques. 

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 les arts escèniques per tal d'enriquir la pràctica i 
l'experiència de l'alumnat. 

CT7 Aportar noves mirades a la pràctica docent i al treball dels continguts curriculars integrant la 
recerca educativa ii potenciant la capacitat expressiva del context a qui va dirigit. 

CT8 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. 

CT9 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. 

CT10 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. 

CT11 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els 
coneixements apresos. 

CT12 Adquirir la capacitat per a respondre adequadament als problemes emergents prenent 
decisions i gestionant els continguts apresos. 

CT13 Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques 
professionals i interpersonals. 

CT14 Elaborar un discurs lògic i coherent que expressi amb claredat la complexitat de la tasca 
realitzada assertivament i respectant als altres. 

CT15 Treballar cooperativament en equip exposant assertivament les idees pròpies. 

CT16 Treballar cooperativament en equip en les diferents fases de l’elaboració d'un treball o projecte 
exposant assertivament les idees pròpies. 

CT17 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts 
apresos. 

CT18 Utilitzar l'experiència pròpia i les habilitats creatives en els projectes i treballs per a innovar i 
evolucionar en l'àmbit professional d'actuació. 

CT19 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. 

CT20 Utilitzar els mitjans i recursos a l'abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i 
mediambiental. 
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CT21 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i les idees constructives 
aportades pels altres. 

CT22 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. 

CT23 Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita i/o 
audiovisual. 

CT24 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 Búbulus 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. 

 

DIRECTOR/A  Núria Plana Eguia 

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 
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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). Del 1988 
professora de l’Institut del Teatre al Conservatori professional de dansa. Des del 2006 professora del 
Conservatori Superior de Dansa. Cap del Departament de Pedagogia del 2012 fins al 2018 i actualment 
Cap d’Especialitat de Pedagogia. Les assignatures que imparteix són 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  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: Interinitat fins a provisió 
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 
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PROFESSORAT Magda Polo 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre 

No 

DNI / Passaport    77113357S 

Primer cognom  Polo 

Segon cognom   Pujadas 

Nom Magda 

Correu electrònic magda.polo@ub.edu 

Telèfon de contacte 654661401   

Professora titular d’Estètica i Teoria de les arts i d’Història de la música al Departament d’Història de l’Art 
de la UB. 
Doctorada en Filosofia el 1997 per la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona (UB) amb la tesi 
sobre Filosofia de la música del Romanticisme. Per a la seva realització se li va atorgar una beca de 
Formació de Personal Investigador (FPI) de la Generalitat de Catalunya i va fer estades de recerca a 
Alemanya, Itàlia i EEUU. Ha estat professora a la Universidad Autónoma de Madrid, Universitat de 
València, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Carabobo (Veneçuela), Universidad de 
Cantabria, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Itàlia), Universitat Ramon Llull i a l’Escola 
Superior de Música de Catalunya (ESMUC). 
Ha participat en més de 50 congressos nacionals i internacionals presentant diverses ponències sobre 
Estètica musical i Interdisciplinarietat artística i ha participat en diversos programes Erasmus per a 
professors. Ha estat membre de projectes de recerca consolidats de la Universitat de Barcelona, 
Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Complutense de Madrid y Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna. 
Ha comissariat diverses exposicions d'art contemporani. Ha estat Tresorera, Vicepresidenta i Presidenta 
de la UNE (Unión de Editoriales Universitarias Españolas, 2002-2008). Ha estat Presidenta de l'A FAD 
(Artistes y Artesans del FAD, 2009-2015). Ha estat la creadora i directora dels Tallers Oberts de 
Barcelona (2009-2015). 
És autora de més de 40 articles i capítols de llibre i dels llibres L’estètica de la música (UOC, Barcelona, 
2007), La estética de la música (UOC, Barcelona, 2008), Historia de la música (Publican, Santander, 
Primera edició 2010, Segona edició 2012, Tercera edició 2014 i Quarta edició 2016), La música de los 
sentimientos. Filosofía de la música de la Ilustración (Editum, Murcia, Primera edició 2010, Segona edició 
2012), Música pura i música programàtica al Romanticisme (Auditori, Barcelona, 2010), Música pura y 
música programática en el Romanticismo (Auditori, Barcelona, 2011), Les Vienes de Wittgenstein 
(PAMSA, Barcelona, 2011), Filosofía de la música del futuro, (PUZ, Zaragoza, 2011), Estética (Publican, 
Santander, 2012), Pensamiento y música a cuatro manos (Editum, Murcia, 2014) Pensament i música a 
quatre mans (Arola, Tarragona, 2014), Filosofía de la danza (Edicions de la UB, Barcelona, 2015) i Pure 
and Programme music in the Romanticism (Publican, Santander, 2016). 
Ha dirigit i creat els espectacles interdisciplinaris de música, dansa, pintura i videocreació: Babilònia, 
Scriptum, Ad libitum, Antídot i Volaverunt. 

 

PROFESSORAT Jaime Conde Salazar 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre 

No 

DNI / Passaport   50968356B 

Primer cognom   Conde-Salazar 

Segon cognom   Pérez 

Nom Jaime 

Correu electrònic jaimecondesalazar@gmail.com 
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http://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/XM%7Bu00FA%7Dsica+pura+i+m%7Bu00FA%7Dsica+program%7Bu00E0%7Dtica+al+Romanticisme&searchscope=1&SORT=AZ/XM%7Bu00FA%7Dsica+pura+i+m%7Bu00FA%7Dsica+program%7Bu00E0%7Dtica+al+Romanticisme&searchscope=1&SORT=AZ&extended=0&SUBKEY=M%C3%BAsica+pura+i+m%C3%BAsica+program%C3%A0tica+al+Romanticisme/1%2C12360%2C12360%2CB/frameset&FF=XM%7Bu00FA%7Dsica+pura+i+m%7Bu00FA%7Dsica+program%7Bu00E0%7Dtica+al+Romanticisme&searchscope=1&SORT=AZ&3%2C3%2C
http://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/XM%7Bu00FA%7Dsica+pura+i+m%7Bu00FA%7Dsica+program%7Bu00E0%7Dtica+al+Romanticisme&searchscope=1&SORT=AZ/XM%7Bu00FA%7Dsica+pura+i+m%7Bu00FA%7Dsica+program%7Bu00E0%7Dtica+al+Romanticisme&searchscope=1&SORT=AZ&extended=0&SUBKEY=M%C3%BAsica+pura+i+m%C3%BAsica+program%C3%A0tica+al+Romanticisme/1%2C12360%2C12360%2CB/frameset&FF=XM%7Bu00FA%7Dsica+pura+i+m%7Bu00FA%7Dsica+program%7Bu00E0%7Dtica+al+Romanticisme&searchscope=1&SORT=AZ&3%2C3%2C
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Telèfon 679461283 

Madrid, 1974, es licenciado en Historia del Arte (1997, Universidad Complutense de Madrid). Obtuvo su 
MA in Performance Studies (2002, New York University) gracias a una beca MEC-Fulbright.  En 2003 
presentó el trabajo de investigación  “Narrativas de la modernidad en la crítica de danza estadounidense” 
(Departamento de Historia del Arte III. Facultad de Geografía e Historia. UCM) con la que obtuvo su 
Diploma de Estudios Avanzados. Entre 2003 y 2006 dirigió el Aula de Danza “Estrella Casero” de la 
Universidad de Alcalá desde donde puso en marcha un programa de residencias de creación en 
colaboración con La Casa Encendida. En 2009 obtuvo la beca de la Real Academia de España en Roma 
donde, casi inconscientemente, inició un proyecto de creación que todavía hoy continúa generando 
relatos visuales de alteregos caprichosos. Como crítico de danza ha colaborado con Cairón. Revista de 
Estudios de Danza (Madrid),  Por la Danza (Madrid), SuzyQ(Madrid), Ballet/Tanz (Berlin), Mouvement 
(París), Hystrio (Roma) y Obscena (Lisboa). En 2010 participó en la creación de Continuum Artes Vivas 
(www.continuumlivearts.com) donde continuó escribiendo sobre espectáculos hasta 2016. Gracias al 
apoyo de Graner publicó en 2015 el libro "La Danza del Futuro" (Graner/Mercat de les Flors). Como 
dramaturgista ha acompañado procesos de creación de Ben Benauisse, I-Chen Zuffellato, Antonio 
Tagliarini, Sociedad Doctor Alonso, Claudia Faci, Aitana Cordero, Elena Córdoba, La Ribot, Álvaro 
Frutos,Filipe Viegas,  Tania Arias, Bárbara Sánchez y Aimar Pérez Galí entre otras. Como performer ha 
colaborado con Aitana Cordero, Aimar Pérez Galí, Claudia Faci y  Bárbara Sánchez junto a quien creó en 
2016 el espectáculo “Electrohumor” (Tabakalera/CA2M/Mercat de les Flors) que no ha dejado de darles 
alegrías. En la actualidad, busca con paciencia la manera de hacer confluir todas estas diferentes facetas 
y ramificaciones 

 

PROFESSORAT Jèssica Jaques 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre 

No 

DNI / Passaport    46147661R 

Primer cognom  Jaques 

Segon cognom   Pi 

Nom Jèssica 

Correu electrònic Jessica.Jaques@uab.cat 

Telèfon 620450142 

Jèssica Jaques Pi (Barcelona, 1967) es Profesora Titular de Estética y Teoría de las Artes en el 
Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Obtuvo la Licenciatura en 
Filosofía en 1990 (UAB) y en Historia del Arte en 1991 (UAB). En 1998, se doctoró en Filosofía con una 
tesis sobre Kant y la gnoseología del juicio de gusto (UAB; completada en la École Normale Supérieure en 
París con una beca del Ministerio). Es IP de los siguientes proyectos con financiación: Los escritos de 
Picasso: textos teatrales (financiado por el Ministerio de Economía e Innovación – MINECO, 2016) y Arte 
en Curso, (proyecto de innovación docente financiado por la UAB, 2017-). 
Profesora visitante en: École Pratique des Hautes Études, París (2003), Université de Rouen (2007), U. 
Jean-Jaurès de Toulouse (2013-2016), U. of Warsow (2016), actualmente es profesora visitante de la U. 
d’Amiens (2018–).  
Conferenciante invitada en: C N R S, París (2003); MIT, Massachusets (2006), New York University–Berlin 
(2016), Universidad de Granada (2018). 
Desde enero de 2018 es colaboradora académica del Museo Picasso de Barcelona.  
Tiene dos tramos de investigación y tramo vivo. 
Tiene 4 tramos de docencia estatales y 4 autonómicos 
Actualmente, es la docente de las siguientes asignaturas: Grado de Filosofía, UAB: 
Filosofía del arte , Estética y Filosofía con Picasso, asignatura que diseñó hace tres cursos y que es 
inédita en el panorama académico internacional. 
Máster Universitario de Investigación en Arte y Diseño, EINA 
Coordinadora del itinerario de doctorado Investigación en Arte y Diseño, del Departamento de Filosofía la 
UAB. Ha dirigido doce tesis doctorales y participado en veinte tribunales de tesis.  

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
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Ha sido evaluadora de proyectos de la Swiss National Science Foundation 
Publicaciones principales son: La estética del románico y el gótico (Madrid: Antonio Machado, 2003); la 
traducción al catalán, así como la introducción y la edición crítica de la tercera crítica de Kant, Crítica de la 
facultat de jutjar (Barcelona: Edicions 62, 2004); Picasso en Gósol: un verano para la modernidad. (Madrid: 
Antonio Machado, 2007); “Kant’s Aesthetic Reading of Aristotle’s Philia: Disinterestedness and the Mood of 
the Late Enlightenment”. Revista de Filosofía, Universitat Complutense de Madrid, 37, 2012, pp. 57-68; 
“Las Meninas de Picasso, 1957: cal·ligrafies de la indisciplina”, en MARÍ, A. (Ed.), La modernitat cauta: 
Resignació, restauració, resistència (1942–1962). Barcelona, Angle Editorial, 2014, pp. 213-231; “Food”, 
segunda edición de Oxford Encyclopedia of Aesthetics, (Oxford: Oxford University Press, 2014, vol III, pp. 
63-67); “Main Issues on Gustatory Aesthetics”. CosMo (Contemporary Studies in Modernism) 6, 2015, pp. 
173–185; “A Philosophical Reading of Brillat-Savarin’s The Physiology of Taste” (1825). Proceedings de la 
European Society of Aesthetics, 2016, pp. 288–304 “Qué se cuece en El deseo atrapado por la cola o 
dramaturgia gastropoiética en la ocupación”, catálogo de la exposición La cocina de Picasso (Barcelona: 
Museu Picasso de Barcelona, 2018, pp. 203-216); “Stovetop Philosophy”, The Monist (2018, 101, pp. 237–
46) editado por Carolyn Korsmeyer; “Le sejour à Gósol”, Bleu et Rose, Musée d’Orsay, 2018. Actualmente 
se dedica a la traducción al español y al catalán del corpus de escritos literarios de Picasso, que serán 
publicados por el Museo Picasso de Barcelona en 2019.  

 

PROFESSORAT Isabel Castellet 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre 

No 

DNI / Passaport    46115650Y 

Primer cognom  Castellet 

Segon cognom   Torrents 

Nom Isabel 

Correu electrònic collserolapc@gmail.com 

Telèfon de contacte 610441634 

Gestora cultural. 
Ha treballat en l’àmbit de les arts escèniques gestionant companyies de teatre (La Fura dels Baus) i dansa 
(cia. Mudances-Àngels Margarit) i l’Associació de Companyies de Dansa, i produït espectacles per 
projectes nacionals i internacionals per Carles Santos, Comediants, Roland Olbeter, Agustí Fernàndez, 
Albert Mestres, i La Villette de París, entre d’altres. Va ser la gestora en gira dels concerts de L’Auditori de 
Barcelona per Catalunya i internacionalment. 
Ha organitzat actes per a diferents institucions i empreses. 
Col·labora regularment impartit classes a l’ERAM de la Universitat de Girona i a l’ESMUC. 

 

PROFESSORAT Eva García 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre 

Si 

DNI / Passaport    44358233L 

Primer cognom  Garcia 

Segon cognom   Moreno 

Nom Eva 

Correu electrònic evagarcia@comuart.com 

Telèfon de contacte 626786632 

Experta en creació artística comunitària i inclusiva: creació i producció escènica vinculada amb persones 
sense dedicació artística professional, persones amb diversitat funcional i/o intel·lectual, exclusió social, 
etc. El seu recorregut professional és desenvolupa entre projectes propis i col·lectius en entitats culturals i 
l’acompanyament a institucions culturals. 
Actualment- impulsa els seus projectes des de comuArt, art sense límits i consultories a organitzacions 
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acompanyant la concepció, direcció i medicació de projectes d'art i cultura comunitaris i inclusius. 
Comissaria del programa ART i PART creació artística comunitària als barris per l'ICUB (Institut de 
Cultura de l'Ajuntament de Barcelona) Acompanya cinc projectes a cinc barris de la ciutat cada 
temporada. La primera iniciativa d'un departament de cultura municipal a l'estat. 2017-2019 
Docent al Postgrau d’Arts escèniques i acció social  i del Postgrau  Projectes Pedagògics i Escènics 
de l’Institut del Teatre i del Máster PERMEA programa experimental de mediación y educación a través 
del arte, de de la Universitat de Valencia. 
Dirigeix comuArt. A 2018 desenvolupa Aquari el primer projecte amb la comunitat xinesa de Barcelona i 
Las  Magas, projecte comunitari de disseny i confecció de vestuari escènic amb dones pakistaneses, 
marroquines i catalanes del barri de Trinitat Vella. 
Dissenya propostes de jornades i formació per SDE-Generalitat de Catalunya, INAEM, Teatre Principal de 
Palma de Mallorca. 
Co-organitza amb l'International Community Arts Festival -ICAF l’únic festival d’art comunitari 
internacional- la II Summer School al marc del Grec Festival 2018. Dissenya i implementa Torrents d'Art: 
programa d'Art i Comunitat del Parc Sanitari Sant Joan de Déu 2017-2018 amb abast a tota la província 
de Barcelona i 30 serveis comunitaris i/o hospitalaris que atenen la salut mental Actualment realitza la 
supervisió externa. 
Fundadora de transFORMAS arts escèniques i transformació a Barcelona. Entre 2004 i 2016 l'entitat 
desenvolupa projectes locals, europeus i internacionals de creació escènica de qualitat associada a 
espais i amb persones diferents posant especial èmfasi en l'impacte d'aquests processos a escala 
contextual i estructural. A més de ser directora de l'entitat, com a formadora i actriu es va dedicar en el 
terreny durant deu anys al projecte teatroDENTRO formació i producció artística a presons, una proposta 
única en tot l'estat i amb resultats d'impacte micro i macro molt destacats. Amb aquesta entitat produeix el 
primer llargmetratge de ficció realitzat en una presó espanyola, Frontera amb un equip de professionals 
del cinema i amb persones preses que s'estrena en el Festival de Cine de Málaga (Premi millor adreça i 
millor actor), a Marsella Capital de la Cultura 2013 i deu festivals internacionals i locals més. 
Entre 2012-2016 coordina els continguts i la producció de les Jornadas sobre la inclusión social y la 
educación en las artes escénicas de l'INAEM (Ministerio de Cultura) en col·laboració amb La Casa 
Encendida, la Red de Teatros Públicos, la RESAD i la Junta de Andalucía, entre altres socis. Actualment 
forma part de l'equip d'assessors de continguts. 
Autora de l'especial sobre arts escèniques inclusives i equipaments escènics de la publicació Abierto al 
público, 2015 de La Red de Teatros, Festivales y Auditorios de titularidad pública (2015). I de Nous 
entorns de creació i intervenció: Informe-diagnòstic de les arts escèniques aplicades, (2016) sobre la 
situació del sector de les arts escèniques aplicades a Catalunya per l'Observatori de les Arts Aplicades de 
l'Institut del Teatre (Barcelona). Article Creació artística comunitària: a la recerca d’una tensió ajustada 
de a l'Informe Anual de Cultura del CONCA 2018 Generalitat de Catalunya. 
Assessora institucions i organitzacions culturals, principalment, per al desenvolupament de projectes 
artístics integrals vinculats amb la comunitat: Teatre Tantarantana acompanyament a dimensionar i 
posicionar el seu projecte intergeneracional i comunitari PI(e)CE 2016. Dissenya la jornada d'arts 
comunitàries per gestors culturals pel Servei de Desenvolupament Empresarial del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya 2017-2019. Fira Mediterrània de Manresa 2014-2015 promovent 
trobades entre professionals de les arts escèniques aplicades i programadors d'espais escènics. Apropa 
Cultura donant suport a projectes artístics-educatius al territori català destacant el projecte Que vol dir 
mirar un quadre?" del centre ocupacional Tallers Bellvitge i el Centre d'Art Tecla Sala que capacita a 
persones amb diversitat intel·lectual per guiar exposicions d'art contemporani. Dissenya per l'Institut el 
Màster Oficial d’Arts Escèniques Aplicades que va ser aprovat en 2016 per l'AQU amb certificació 
europea i que resta sense començar. 
Llicenciada en interpretació textual per la ESAD-Cordoba (1999) posseeix la Suficiència Investigadora 
per la Universitat de París VIII i Sevilla dins del programa de Doctorat en Ciències de l'Espectacle (2001). 
S’especialitza en Teatre Social i el Teatre de l'Oprimit . Destaca la seva estada a Rio de Janeiro al Centre 
de Teatre de l'Oprimit dirigit per Augusto Boal (2000). Des de llavors desenvolupa projectes i és requerida 
com a especialista en l'àmbit estatal i internacional: MIFOC IV-Mostar; Centre for Education and Human 
Development Bucarest; Universidad de San Sebastián; Programa EUROsociAL de la Comunitat Europea 
amb intervencions a Costa Rica, Argentina, Paraguai i El Salvador; docent de Metodologia en el Postgrau 
de Desenvolupament Cultural Comunitari de la Universitat de Barcelona. 
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PROFESSORAT  Toni González 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre 

No 

DNI / Passaport    40911396 P 

Primer cognom  González 

Segon cognom   Cerveto 

Nom Toni 

Correu electrònic toni@tonigonzalezbcn.com 

Telèfon 670274670 

Breu perfil professional 
De formació és enginyer industrial superior i actor. Consultor per a la mobilitat artística i la 
internacionalització de la cultura. Assessora, tutoritza, acompanya i forma empreses i organitzacions de 
les arts en viu en la seva mobilitat i internacionalització. És consultor homologat en internacionalització per 
ICEX i IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial), i membre de la Junta Directiva de 
IETM (International Network for Contemporary Performing Arts). Ha estat expert avaluador de projectes  
del programa “Europa Creativa” de la Comissió Europea, vicepresident de la "Associació de Professionals 
de la Gestió Cultural de Catalunya" y cofundador y vicepresident de la xarxa internacional de fires 
d’espectacles "EurAm Bourse". 

 

PROFESSORAT Paco Azorín 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre 

No 

DNI / Passaport    29073606L 

Primer cognom  Azorín 

Segon cognom   Palao 

Nom Paco 

Correu electrònic info@pacoazorin.com 

Telèfon 610862355 

Breu perfil professional 
Va estudiar escenografia i direcció d’escena a l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha realizat més de cent 
cinquanta escenografies per a òpera, teatre, dansa i musical.  
A Espanya, desenvolupa la seva activitat fonamentalment en els teatres i festivals públics, com el Centre 
Dramàtic Nacional, Gran Teatre del Liceu, Teatre Lliure, Teatre Espanyol, Teatre Nacional de Catalunya i 
Festival Barcelona Grec, entre d'altres. 
Com a director d'escena, el 2003 crea i dirigeix el Festival de Shakespeare de Santa Susanna, on dirigeix 
el 2007 l'estrena absoluta d'un text encara inèdit: "HAMLET: EL DIA DELS ASSASSINATS", de Bernard-
Marie Koltès. 
Dirigeix òpera, zarzuela i teatre. 
Com escenògraf, treballa habitualment amb els directors Lluís Pasqual ( "La casa de Bernarda Alba", 
"Hamlet", "La Tempesta", "Quitt", etc.) i Carme Portaceli ("Ricard II", "Davant la jubilació", "Lear "," 
Prometeu","La nostra classe ", etc.). També ha treballat amb Mario Gas, Francisco Negrín, Helena 
Pimenta, Sergi Belbel, Victor Ullate, Ernesto Caballero i Miguel del Arco. 
Ha estat guardonat, entre d'altres, amb els premis de la Crítica Serra d'Or 2004, Butaca 2004, Premi 
Josep Solbes 2005 de la Generalitat Valenciana a la millor Il·luminació i escenografia per "Sopa de 
pollastre amb ordi" i el premi de les Arts escèniques de la Generalitat Valenciana a la millor escenografia 
2008 per "Els embolics de Scapin" i Butaca 2009 i Premi de l'Associació de Directors d'Escena (ADE), tots 
dos per "la casa de Bernarda Alba", producció del Teatre Nacional de Catalunya i teatre Espanyol de 
Madrid, així com el premi Ceres al millor escenògraf de 2013 i Cerino 2018. 
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La crítica ha destacat la seva interessant aportació estètica, així com la varietat de gèneres i formats a 
través dels quals ha sabut traçar una línia clarament personal. 
És acadèmic de l'Acadèmia Espanyola de les Arts Escèniques. 

 
 

PROFESSORAT Sadurní Vergés 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre 

No 

DNI / Passaport    39350699E 

Primer cognom  Vergés 

Segon cognom   Vilella 

Nom Sadurní 

Correu electrònic sadurniverges@gmail.com 

Telèfon 650264903 

Breu perfil professional 
Dramaturg i director d’escena graduat a l’Institut del Teatre de Barcelona. Recentment ha guanyat el I 
Premi Mallorca de Dramatúrgia. Tres de les seves obres de teatre de text seran publicades a principis 
d’aquest 2019. Li interessa la dramatúrgia en el seu sentit més ampli (des de l’autoria de textos 
convencionals fins l’escriptura de textos postdramàtics, passant per la dramatúrgia de dansa i altres 
dramatúrgies). 

 

PROFESSORAT Chris Baldwin 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre 

No 

DNI / Passaport    543485411 

Primer cognom  Baldwin 

Segon cognom    

Nom Chris 

Correu electrònic cbchrisbaldwin@gmail.com 

Telèfon de contacte + 395 88 566741 

Breu perfil professional 
Chris Baldwin és director d’espectacles, festivals, professor i escriptor. S’ha donat a conèixer àmpliament 
pel Teatro de Creació (TdC): 
 
•Director Creatiu de Galway, Capital Europea de la Cultura (Irlanda).  
•Director Artístic de Wroclaw, Capital Europea de la Cultura a Polonia.  
 
Ha dirigit àmpliament a Espanya, Regne Unit, Polonia, Bulgaria i Alemanya.  Va escriure i dirigir dos 
treballs principals com a part de les celebracions dels Jocs Olímpics de Londres 2012. La seva obra, 
Cosima, va guanyar el "Millor text teatral" al festival internacional de teatre FETEN, Xixó, Espanya, i la 
seva obra "Bright Angel" (escrita en col·laboració amb Bernd Kessler) s’ha presentat en diversos teatres 
britànics i alemanys. Ha publicat varies obres de teatre i llibres sobre teatre i l’ensenyament de la història 
en països post autoritaris. Ensenya en moltes universitats de tota Europa i ha estat Catedràtic visitant a 
Rose Bruford College of Theatre and Performance a Londres. 
 
El seu doctorat (Universitat de Kent) tracta sobre dramatúrgia centrada en el ciutadà i la democràcia. 

 

PROFESSORAT Roger Bernat 

És professor/a de l’Institut del No 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
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Teatre 

DNI / Passaport    46340795G 

Primer cognom  Bernat 

Segon cognom   De Naeyer 

Nom Roger 

Correu electrònic rb@rogerbernat.info  

Telèfon de contacte 635609185 

Breu perfil professional: 
Dramaturg català (Barcelona, 1968). La seva obra s'ha caracteritzat com a Teatre participatiu o immersiu. 
Entre els premis que ha rebut destaca el Premi Sebastià Gasch d'Arts Parateatrals 2017.

[1]
 

Inicia la seva formació en el camp de l'arquitectura a partir de la qual s'interessa pel teatre. Estudia 
Direcció i Dramatúrgia a l'Institut del Teatre de Barcelona on es gradua amb el Premi Extraordinari 1996. 
L'any 1997 funda General Elèctrica amb Tomàs Aragay entre d'altres, un Centre de Creació per al Teatre i 
la Dansa que l'any 2001 tanca. Ha dirigit i creat projectes teatrals com 10.000 kg (Premi Especial de la 
Crítica 96/97); Confort Domèstic (Premi de la Crítica al Text Dramàtic 97/98), Àlbum, Trilogia 70, Bones 
Intencions, el cicle Bona Gent, LA LA LA LA LA, Amnèsia de Fuga o Tot és perfecte.

[2]
 

El 2008 comença a crear espectacles en què el públic ocupa l’escenari i es converteix en protagonista: 
“els espectadors travessen un dispositiu que els convida a obeir o a conspirar i, en qualsevol cas, a pagar 
amb el seu propi cos i comprometre’s”. Alguns d’aquests espectacles són Domini Públic (2008), Pura 
coincidència(2009), La consagración de la primavera (2010), Please, Continue: Hamlet (2011), Pendiente 
de voto (2012), Desplazamiento del Palacio de La Moneda (2014), Numax-Fagor-plus (2014) o We need 
to talk (2015).

[3]
 

L'any 2017 participa a la Documenta 14 amb la peça The place of the Thing.
[4]

 

 
Estructura del Postgrau. 
 

Matèria Crèdits 
matèria 

Blocs Professorat Crèdits per 
assignatura 

Caps de 
setmana 

Creativitat 2 ECTS Creativitat, art, ciència 
i tecnologia 

Magda Polo 2 ECTS / 40-
60% / 20h 

27, 28 i 29 
Setembre 

2019 
Aula 1 

Projectes 8 ECTS 
 
 

Projectes i 
metodologies de 

recerca 

 
Jéssica Jacques 

2 ECTS / 40-
60% / 20h 

29, 30 
Novembre 1 
de desembre  

2019  
Aula 1 

Producció i gestió de 
projectes 

Isabel Castellet 2 ECTS / 40-
60% / 20h 

10, 11 i 12 
Gener 2020 

Aula 1 

Arts escèniques  
aplicades: Social, 

diversitat, empreses 

Eva García 
 

2 ECTS / 40-
60% / 20h 

24, 25 i 26 
Gener 2020 

Aula 1 

Diagnosi i mobilitat de 
projectes 

Toni González 2 ECTS / 40-
60% / 20h 

21, 22 i 23 
Febrer 2020 

Aula 1 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premis_FAD_Sebasti%C3%A0_Gasch
https://ca.wikipedia.org/wiki/Roger_Bernat#cite_note-1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Institut_del_Teatre
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Tom%C3%A0s_Aragay&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Roger_Bernat#cite_note-2
https://ca.wikipedia.org/wiki/Roger_Bernat#cite_note-3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Documenta
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Creació 
escènica 

10 ECTS 
  
 
 

Llenguatges escènics Jaime Conde de 
Salazar 

2 ECTS / 40-
60% / 20h 

18, 19 i 20 
Octubre 2019 

Aula 1 

Espai escènic: espai, 
so, il·luminació, 
escenografia i 

personatge 

 Paco Azorín 2 ECTS / 40-
60% / 20h 

  
17, 18 i 19 
Abril 2020 

Teatre 

Dramatúrgies 
Contemporànies 

Sadurní Vergés 2 ECTS / 40-
60% / 20h 

8, 9 i 10 Maig 
2020 

Aula 1 

Composició aplicada a 
la creació 

Chris Baldwin 2 ECTS / 40-
60% / 20h 

29, 30 i 31 
Maig 2020 

Teatre 

Pràctica escènica Roger Bernat 2 ECTS / 40-
60% /23+7h 

19, 20 i 21 
Juny 2020 

Teatre 

  
CALENDARI DE SESSIONS 

 

Mòdul Creativitat 2 ECTS 

DATA HORARIS BLOCS PROFESSOR HORES 

27 de Setembre 
2019 

15:00-20:00 Creativitat, art, ciència i 
tecnologia 

Magda Polo 5 hores 

28 de Setembre 
2019 

9:00-14:00 Creativitat, art, ciència i 
tecnologia 

Magda Polo 5 hores 

28 de Setembre 
2019 

15:00-20:00 Creativitat, art, ciència i 
tecnologia 

Magda Polo 5 hores 

29 de Setembre 
2019 

9:00-14:00 Creativitat, art, ciència i 
tecnologia 

Magda Polo 5 hores 
  

Mòdul Projectes 8 ECTS 

DATA HORARIS BLOCS PROFESSOR HORES 

18 d’Octubre 
2019 

15:00-20:00 Llenguatges escènics 
  

Jaime Conde Salazar 5 hores 

19 d’Octubre 
2019 

9:00-14:00 Llenguatges escènics 
  

Jaime Conde Salazar 5 hores 

19 d’Octubre 
2019 

15:00-20:00 Llenguatges escènics 
  

Jaime Conde Salazar 5 hores 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
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20 d’Octubre 
2019 

9:00-14:00 Llenguatges escènics Jaime Conde Salazar 5 hores 
  

29 de Novembre 
2019 

15:00-20:00 Projectes i metodologies 
de recerca 

 
Jéssica Jacques 

5 hores 

30 de Novembre 
2019 

9:00-14:00 Projectes i metodologies 
de recerca 

 
Jéssica Jacques 

5 hores 

30 de Novembre 
2019 

15:00-20:00 Projectes i metodologies 
de recerca 

 
Jéssica Jacques 

5 hores 

1 de Desembre 
2019 

9:00-14:00 Projectes i metodologies 
de recerca 

 
Jéssica Jacques 

5 hores 
  

10 de Gener de 
2020 

15:00-20:00 Producció i gestió de 
projectes 

Isabel Castellet 
  

5 hores 

11 de Gener de 
2020 

9:00-14:00 Producció i gestió de 
projectes 

Isabel Castellet 
  

5 hores 

11 de Gener de 
2020 

15:00-20:00 Producció i gestió de 
projectes 

Isabel Castellet 
  

5 hores 

12 de Gener de 
2020 

9:00-14:00 Producció i gestió de 
projectes 

Isabel Castellet 5 hores 
  

24 de Gener de  
2020 

15:00-20:00 Arts escèniques  
aplicades: Social, 
diversitat, empreses 

Eva García 
 

5 hores 

25 de Gener de 
2020 

9:00-14:00 Arts escèniques  
aplicades: Social, 
diversitat, empreses 

Eva García 
 

5 hores 

25 de Gener de 
2020 

15:00-20:00 Arts escèniques  
aplicades: Social, 
diversitat, empreses 

Eva García 
 

5 hores 

26 de Gener de 
2020 

9:00-14:00 Arts escèniques  
aplicades: Social, 
diversitat, empreses 

Eva García 
 

5 hores 
  

21 de Febrer 
2020 

15:00-20:00 Diagnosi i mobilitat de 
projectes 

 
Toni González 

5 hores 

22 de Febrer de 
2020 

9:00-14:00 Diagnosi i mobilitat de 
projectes 

 
Toni González 

5 hores 

22 de Febrer de  
2020 

15:00-20:00 Diagnosi i mobilitat de 
projectes 

 
Toni González 

5 hores 

23 de Febrer 
2020 

9:00-14:00 Diagnosi i mobilitat de 
projectes 

 
Toni González 

5 hores 
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   Mòdul Creació escènica 10 ECTS 

DATA HORARIS BLOCS PROFESSOR HORES 

17 d’Abril de 
2020 

15:00-20:00 Espai escènic: espai, so, 
il·luminació, 
escenografia i 
personatge 

 
Paco Azorín 

5 hores 

18 d’Abril de 
2020 

9:00-14:00 Espai escènic: espai, so, 
il·luminació, 
escenografia i 
personatge 

 
Paco Azorín 

5 hores 

18 d’Abril de 
2020 

15:00-20:00 Espai escènic: espai, so, 
il·luminació, 
escenografia i 
personatge 

 
Paco Azorín 

5 hores 

19 d’Abril de 
2020 

9:00-14:00 Espai escènic: espai, so, 
il·luminació, 
escenografia i 
personatge 

 
Paco Azorín 

5 hores 
  

8 de Maig de 
2020 

15:00-20:00 Dramatúrgies 
Contemporànies 

Sadurní Vergés 5 hores 

9 de Maig de 
2020 

9:00-14:00 Dramatúrgies 
Contemporànies 

Sadurní Vergés 5 hores 

9 de Maig de 
2020 

15:00-20:00 Dramatúrgies 
Contemporànies 

Sadurní Vergés 5 hores 

10 de Maig de 
2020 

9:00-14:00 Dramatúrgies 
Contemporànies 

Sadurní Vergés 5 hores 
  

29 de Maig 2020 15:00-20:00 Composició aplicada a la 
creació 

Chris Baldwin 5 hores 

30 de Maig 2020 9:00-14:00 Composició aplicada a la 
creació 

Chris Baldwin 5 hores 

30 de Maig 2020 15:00-20:00 Composició aplicada a la 
creació 

Chris Baldwin 5 hores 

31 de Maig 2020 9:00-14:00 Composició aplicada a la 
creació 

Chris Baldwin 5 hores 
  

19 de Juny 2020 15:00-20:00 Pràctica escènica Roger Bernat 5 hores 

20 de Juny 2020 9:00-14:00 Pràctica escènica Roger Bernat 5 hores 

20 de Juny 2020 15:00-20:00 Pràctica escènica Roger Bernat 5 hores 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
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21 de Juny 2020 9:00-14:00 Pràctica escènica Roger Bernat 5 hores 

21 de Juny 2020 15:00-18:00 Pràctica escènica Roger Bernat 3 hores 

2 Reunions al 
llarg del curs 

 
 

Pràctica escènica Roger Bernat 7 hores 

 
PLA DOCENT 

 
MÒDUL: CREATIVITAT  
2 ECTS 
 
Bloc: CREATIVITAT, ART, CIÈNCIA I EDUCACIÓ 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:  20h (40%) 
Treball autònom:  30h (60%) 
 
Descriptor: La transversalitat de les arts i ciències per aplicar en projectes educatius innovadors propis. 
 
Dates: 27, 28 i 29 de Setembre de 2019 
Professor/a: Magda Polo 
Coordinació 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 en les arts escèniques. 

CT10 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. 

CT11 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els 
coneixements apresos. 

CT22 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. 

CT23 Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita i/o 
audiovisual. 

 
Competències específiques 
CE1 Ser capaç de vincular art i ciència a un projecte educatiu 
CE2 Dissenyar un projecte interdisciplinari 
CE3 Adquirir consciència de la relació entre l'art i la ciència 
CE4 Reconèixer el potencial de les noves tecnologies aplicades a la creativitat 
 
Objectius generals d’aprenentatge 

● Conèixer les principals característiques del pensament artístic i científic 
● Analitzar diferents projectes interdisciplinaris 
● Incorporar les arts performatives amb bases científiques als projectes educatius 
● Reconèixer la trajectòria del teatre, la música, la dansa i el cinema al llarg dels segles XX i XXI 

 
Metodologia docent 
Les sessions es desenvoluparan en una part teòrica d'exposició dels principals continguts per part de la 
docent i una part pràctica de creació d'algun projecte interdisciplinari 
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Criteris i metodologia d’avaluació 
Activitats en grup a l'aula: 50% 
Activitat individual a l'aula: 30% 
Prova escrita a l'aula: 20% 
 
Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 75% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 75% s’exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació. 
 
TEMARI 
Blocs de continguts: 

1. Ciència, art i tecnologia: bases i fonaments per a la creativitat 
2. De la filosofia analítica al realisme científic 
3. Art, ciència i tecnologia en la història de la cultura: anàlisi de casos 
4. La visió holística del món al Romanticisme 
5. La Globalització artística als segles XX i XXI 
6. Art, ciència i tecnologia en el teatre 
7. Art, ciència i tecnologia en la música  
8. Art, ciència i tecnologia en la dansa  
9. Art, ciència i tecnologia en el cinema 

 
BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ  
Aguilar, T. Cuerpo y Tecnología en el Arte Contemporáneo. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias 
Sociales y Jurídicas 17, no. 1 (2008). Páginas sin numerar. Revisado el 26 de marzo de 2012. 
http://www.ucm.es/info/nomadas/17/mayteaguilar.pdf. 
Alsina, P. (2007). Arte, Ciencia y Tecnología. Barcelona: EdiUOC 
Benjamin, W. (2008). La obra de arte en su época de reproductividad técnica. En O.C Libro I/Vol.2: 3, 4-
47. Madrid: Abada Editores 
De Bono, E. (1994). El pensamiento creativo. Barcelona: Paidós 
Debord, G. (1995). La Sociedad del Espectáculo. Valencia: Pre-Textos,. 
Fundación española para la ciencia y la tecnología (FECYT). 
Libro blanco de la Investigación en Humanidades. Madrid: FECYT, 2006.  
http://belasartes.uvigo.es/escultura/_documentos/_not_documentos/CARPETA11/LIBRO_BLANCO_HUM
ANIDADES.pdf. 
Giannetti, C. (2002). Estética Digital. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología.Barcelona: L’Angelot 
Jarauta, F. El arte está dando un giro ético. Heraldo de Aragón, 16 de octubre de 2003. 
http://www.procura.org/documentacion/Ponencias_Jornada_3Octubre/Entrevista_Anton_Jarauta.htm. 
Kuhn, T. (1975). La estructura de las revoluciones científicas. México: FCE.. 
Mcluhan, M. La Galaxia Gutenberg: génesis del homo typographicus. [en línea] Disponible a: 
<http://www.ub.edu/procol/sites/default/files>. 
Molinuevo, J.L. ( 2004). Humanismo y nuevas tecnologías. Madrid: Alianza Editorial 
Montesinos, J; Ordóñez, J. (2002). Ciencia y Romanticismo. Canarias: S. Toledo Editores 
Parés, R. (2005.). La problemática de la producción artística en el sistema Arte, Ciencia y Tecnología en 
el Estado Español.” En Informes preparatorios para el Libro Blanco Arte-Ciencia-Tecnología, 46-58. 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Madrid: FECYT,  
Polo, M. (2016). Historia de la música. 4a edición. Santander: Publica 
 
MÒDUL: CREACIÓ ESCÈNICA 
10 ECTS 

PLA DOCENT 
 
Bloc: LLenguatges escènics 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
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http://belasartes.uvigo.es/escultura/_documentos/_not_documentos/CARPETA11/LIBRO_BLANCO_HUMANIDADES.pdf
http://www.ub.edu/procol/sites/default/files
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Hores presencials:  20h (40%) 
Treball autònom:  30h (60%) 
 
Descriptor: Els diferents llenguatges escènics i els seus dispositius dramatúrgics de les arts escèniques 
contemporànies. La mirada analítica com a base essencial d'aprenentatge. 
 
Dates: 18, 19 i 20 d’Octubre de 2019 
Professor/a: Jaime Conde Salazar 
Coordinació: 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. 

CT11 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant 
els coneixements apresos. 

CT13 Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les 
tasques professionals i interpersonals. 

CT14 Elaborar un discurs lògic i coherent que expressi amb claredat la complexitat de la tasca 
realitzada assertivament i respectant als altres. 

 
Competències específiques 
CE1 Estudis de performance 
CE2 Història de la dansa al s.XX 
CE3 Anàlisis i crítica de les Arts Vives 
CE4 Expressió escrita i mitjans contemporanis 
 
Objectius generals d’aprenentatge 

● Conèixer i aplicar amb propietat, precisió i claredat tres conceptes bàsics: performance, 
performativitat i posada en escena. 

● Familiaritzar-se una semiòtica del dispositiu teatral. Elements i el seu funcionament. 
● Analitzar i reflexionar les obres de dansa més rellevants per a la redefinició del llenguatge 

escènic del s.XX  
● Desenvolupar habilitats i sensibilitat per comprendre els llenguatges escènics contemporanis. 

 
Metodologia docent 

● Lectures compartides de textos fonamentals 
● Anàlisi i reflexió col·lectiva d'obres clau. 
● Desenvolupament de petits exercicis d'escriptura. 
● Pràctiques somàtiques per gestionar l'atenció i la consciència        

  analítica. 
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Criteris i metodologia d’avaluació 
● Avaluació individual a partir de la participació a classe 
● Capacitat crítica i creativa per entendre i relacionar conceptes i obres. 
● Habilitat analítica aplicada a l'estudi de les obres i textos tractats a classe. 

 
Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 75% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 75% s’exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació. 
 
TEMARI 
Continguts:  

● El gir lingüístic: Austin, Butler, Phelan. 
● La màquina del teatre: funcionament, realització i subversió. 
● Diàlegs indisciplinares: la dansa del segle XX com a motor de transformació escènica. 
● Experiències postdramàtiques 
● Anàlisi pràctic: Yvonne Rainer, Pina Bausch, La Ribot. 

 
Bibliografia, fons i recursos de documentació:  
Austin, J.L. (2004). Cómo hacer cosas con las palabras. Paidos: Barcelona Bal, M. (2002). Conceptos 
viajeros en las humanidades. CENDEAC: Murcia 
Butler, J. (2002). Cuerpos que importan, Paidos: Barcelona 
Phelan, P. (1997). Unmarked. The politics of performance. Routledge: Nueva York 
Thies-Leman, H. (2013). Teatro postdramático. CENDEAC: Murcia   
 
MÒDUL: PROJECTES.  
8 ECTS 
 

PLA DOCENT 
  
Bloc: Projectes i metodologies de recerca 
  
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores totals del mòdul:                                     20h 
Hores presencials                                              20h (40%) 
Treball autònom                                                30h (60%) 
Nombre de crèdits totals del mòdul:                 2 ECTS 
  
Descriptor: Els diferents processos i les seves metodologies com a nova eina d’investigació pedagògica. 
  
Dates: 29, 30 de Novembre i 1 de Desembre 
Professor/a: Jèssica Jaques (equip docent: Sílvia Galí, Laura Vilar) 
Coordinació: 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 en les arts escèniques. 
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CT7 Aportar noves mirades a la pràctica docent i al treball dels continguts curriculars integrant la 
recerca educativa i potenciant la capacitat expressiva del context a qui va dirigit. 

CT9 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. 

CT22 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. 

CT23 Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita i/o 
audiovisual. 

  
 Competències específiques 
CE1 Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques de 

cada individu, aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment professional. 
CE2 Saber crear contextos educatius que facilitin la comunicació, l'expressió i la creativitat. 
CE3 Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu, formatiu i/o interpretatiu 

disposant dels coneixements, recursos i experiències necessàries. 
CE4 Generar activitats d’aprenentatge que integrin les arts escèniques per tal d'enriquir la pràctica i 

l'experiència de l'alumnat. 
CE5 Adquirir la capacitat per a respondre adequadament als problemes emergents prenent decisions i 

gestionant els continguts apresos. 
CE6 Treballar cooperativament en equip exposant assertivament les idees pròpies. 
CE7 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts apresos. 
CE8 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i les idees constructives 

aportades pels altres. 
   
Objectius generals d’aprenentatge  

● Formar-se en identificar, relacionar i ampliar els recursos creatius de cadascú així com els 
reflexius i de presa de decisions dins del marc d'una investigació artística. 

● Exercici d'elaboració d'un projecte, o d'una experiència, a partir de l'apropiació performativa d'una 
lectura per acabar oferint-ne una re-lectura creativa atenent els interessos propis i els compartits.   

  
Metodologia docent  

● Accions prèvies: proposta de lectures 
● Accions en el temps de classe: 

● Distribució del bloc en cinc parts dissenyades en forma d’espiral, anant d’allò més 
general a allò més concret. Cada part té cinc hores de treball. Les quatre primeres es 
dedicaran al temari que s’exposa a continuació, i la darrera a la lectura dramatitzada del 
projecte. 

● Confluència entre les pràctiques paidètiques, dramatúrgiques, coreogràfiques i 
reflexives. 

  
Criteris i metodologia d’avaluació           
Es proposa posar el procés al centre dels criteris i la metodologia d'avaluació. 
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La metodologia d’avaluació serà : 
● Elaboració d’un quadern de bitàcola simultani al seminari (5 franges de 5 h). Es lliurarà la 

setmana següent a la seva finalització. 
● Elaboració d’un producte (en format a triar per l’estudiant: escrit, filmat, dibuixat) que ho vinculi 

amb els altres mòduls. Es lliurarà en finalitzar el semestre. 
  
Els criteris d’avaluació: 

●  L’adaptació entre la creativitat de cadascú i el projecte a compartir 
● L’autoavaluació 
● La resignificació creativa de les lectures 
● La vàlua dels materials proposats com a avaluació per als altres membres del grup. La seva 

validesa com a eines de treball o inspiració. 
  
Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 75% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 75% s’exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació. 
  
TEMARI 
Blocs de continguts:  
Es proposen dos blocs de continguts que s’hibridaran en cada una de les franges de cinc hores, 
considerant el Projecte com el lloc constant de treball d’unes Metodologies per a la recerca paidètica. 
  
I. Projecte: 
Lectura dramatitzada paidètica de El desig atrapat per la cua (Obra de teatre de Pablo Picasso escrita al 
1941 i traduïda per Jèssica Jaques). Aquesta lectura serà inèdita, atès que aquesta traducció es publicarà 
simultàniament al curs (edicions Museu Picasso de Barcelona). Els assistents tindran per objectiu 
desenvolupar la lectura dramatitzada d’aquesta obra el diumenge a la tarda, a la que seguirà una sessió 
de reflexió sobre el treball i desenvolupament del projecte. 
  
II. Metodologia de la recerca paidètica. 

    1. Recursos discursius i corporals dels conceptes i metaconceptes implicats. 
    2. Recursos per a prendre de decisions en l’actualització paidètica en escena d’un text sense 

puntuació 
    3. Recursos per a generar una escenografia imaginària com a lloc privilegiat de l’emergència 

dramatúrgica 
    4. Recursos sobre l’èmfasi biopolític a partir d’un text teatral i la seva actualització en escena 
    5. Recursos per a l’obertura cap a aspectes paidètics contemporanis 

       
Temari 
El Projecte i la Metodologia per a la recerca paidètica s’exerciran a partir de cinc eixos temàtics, als 
cadascun quals se’ls dedicarà  una hora en cada un dels quatre blocs de cinc hores de divendres a la 
tarda fins diumenge al matí. 
1. L’espai dramatúrgic com a espai paidètic 
2. Apropiació dels termes fonamentals implicats (2 per sessió): 

1- Paideia 
2. Creació indisciplinada 
3. Idea estètica 
4. Imaginació 
5. Cossos 
6. Performativitat 
7 Espais, temps i tempos 
8. Partage i Biopolítica 
  

3.  La indisciplina (i no la interdisciplina ni la transdisciplina) com a estratègia creativa  
4.  El vincle entre el gest, el traç i la fonia 
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5.  Més enllà de les lògiques bionòmiques “actor – espectador”, “subjecte – objecte” 
6.  L’apropiació contemporània de creacions del segle XX 
 
BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ 
Text del projecte:  
Picasso, P. (2019). El desig atrapat per la cua. Trad. De Jèssica Jaques, Museu Picasso de Barcelona 

  
Bibliografia secundària: 
Danto, A. Sitting with Marina. NYTimes 23/05/2010 (http://opinionator. 
blogs.nytimes.com/2010/05/23/sitting-with-marina/) 
Fischer–Lichte, E. (2004). Estética de lo performativo. Madrid: Abada Editores, 2011  
Foucault, M. (2009). Le corps utopique i Les héterotopies, conferències radiofòniques pronunciades el 7 y 
21 de diciembre 1966 en France –Culture. Edición de Nouvelles Éditions Lignes  
Jaeger, W.  (1945). Paideia: los ideales de la cultura griega. México, FCE,. 
Noë, Alvar, Strange Tools: Art and Human Nature Talks Hill and Wang; 1St Edition edition (September 22, 
2015) 
Rancière, J.  (2010). El espectador emancipado. La Fábrica 
Rancière, Jacques, El maestro ignorante. Barcelona, Laertes, 1987. 
Rancière, J. Pensar entre las disciplinas: una estética del conocimiento, no 0 revista Inaesthetik, junio 
2008. 

 
PLA DOCENT 

 
Bloc: Producció i gestió de projectes 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:  20h (40%) 
Treball autònom: 30h (60%) 
 
Descriptor: Sistemes i estructures de producció i gestió pel desenvolupament de diferents projectes 
pedagògics. 
 
Dates: 10, 11 i 12 de Gener de 2020. 
Professors/es: Isabel Castellet 
Coordinació: Ona Marco 
Tipus d’activitat: Teòrica i pràctica 
 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 

CT8 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 Adquirir la capacitat per a respondre adequadament als problemes emergents prenent 
decisions i gestionant els continguts apresos. 

CT15 Treballar cooperativament en equip exposant assertivament les idees pròpies. 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
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CT21 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i les idees constructives 
aportades pels altres. 

CT23 Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita i/o 
audiovisual. 

 
Competències específiques 
CE1 Tenir la capacitat d’entendre i respectar l’imaginari artístic i ser-ne l’ancoratge. 
CE2 Adquirir coneixements per ser àgils en la reflexió i l’anàlisi per tal de donar noves respostes a 

nous problemes.  
CE3 Ser capaç de coordinar equips, entendre les diferents necessitats i potenciar-les, proposar línies 

de treball que afavoreixin el projecte comú. 
CE4 Saber llegir l’entorn, traduir altres realitats.Treballar des d’una mirada àmplia, oberta i 

integradora. 
 
Objectius generals d’aprenentatge 

● Tenir eines per abastar un projecte escènic i desenvolupar-lo. 
● Aprendre a gestionar els diferents àmbits d’un projecte, des dels artístics als tècnics i els 

econòmics. 
● Conèixer l’ecosistema de les arts escèniques. On trobar fonts de finançament, quines xarxes ens 

poden ser útils… 
 
Metodologia docent 

● Anàlisi de com es genera i com es desenvolupa un projecte d’arts escèniques. 
● Creació d’un projecte. Detectar fases, planificar i pressupostar una producció, cercar fonts de 

finançament, presentació al públic: teatre, tècnics, rrpp, distribució i difusió, social media. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
La participació atenta i positiva 
La capacitat de tenir una visió àmplia i integradora 
La capacitat de treball en grup i en xarxa 
La consecució dels objectius establerts en les sessions 
 
Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 75% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 75% s’exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació. 
  
TEMARI 
Blocs de continguts 

1. Coneixement de l’ecosistema escènic i escènico-pedagògic. 
2. L’administració i les arts escèniques, ajuts, xarxes. 
3. Equipaments públics i privats, funcionament, circuits, xarxes, associacions. 
4. L’àmbit privat, companyies, projectes, espais d’exhibició, circuits. 
5. Anàlisi de produccions escèniques. 
6. Producció i finançament d’un projecte. Viabilitat. 
7. Comunicació i distribució. 

 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació 
Dean, P. ( 2002). Production Management. Making Shows happen. Wiltshire: The Crowood Press Ltd. 
Mitchell, K.(2018).  L’ofici de dirigir. Barcelona: Angle Editorial-Institut del Teatre 
Roos, D. (2016). Don’t read this book. Time Management for Creative People. Àmsterdam: BIS Publishers 
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Shishkova, V. (2017). Artistic creation outside the urban Areas. Brussel·les: IETM Publicacions 
 Diversos autors.  Beyond the numbers Report from the working group of the same name as part of the 
IETM Autumn Plenary Meeting in Sofia, Bulgaria, 16 -19 October 2014. Brussel·les: IETM Publicacions, 
2014. 
  

PLA DOCENT 
 

Bloc: Arts escèniques aplicades: social, diversitat 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials: 20h (40%) 
Treball autònom: 30h (60%) 
 
Descriptor: Creació artística aplicada: comunitats i diversitats. 
L’art escènic com a eina pedagògica en altres contextos: diversitat, persones amb risc d’exclusió, 
programes de reinserció… 
 
Dates: 24, 25 i 26 de Gener de 2020 
Professor/a: Eva García 
Coordinació Ona Marco 
Tipus d’activitat: Pràctica i teòrica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 

CT1 Adquirir una representació significativa i funcional dels coneixements per afavorir el seu ús 
en la pràctica educativa en les arts escèniques. 

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. 

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

CT19 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. 

 
 
Competències específiques 
CE1 Saber adaptar les tècniques escèniques al treball amb col·lectius amb necessitats específiques. 
CE2 Potenciar el desenvolupament de projectes artístics en contextos de dificultat social o rígidament 

institucionalitzats. 
CE3 Aprendre a guiar i acompanyar els processos de creació propis dels grups. 
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CE4 Tenir capacitat per a intervenir com a creadors i generadors de projectes d’arts escèniques 
aplicades a la comunitat en múltiples àmbits pedagògics i socials 

 
Objectius generals d’aprenentatge 

● Saber analitzar contextos comunitaris diversos i d’altres en risc d’exclusió amb persones que 
requereixen una atenció especial. I ser capaç de definir propostes d’intervenció amb arts 
escèniques,  sostenibles i coherents amb els objectius establerts. 

● Conèixer les tècniques d'interpretació en teatre i dansa necessàries per dirigir grups i intèrprets 
en un procés de creació escènica. 

● Experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de 
comunicació, integració i empoderament personal i de grup. 

● Conèixer les característiques definitòries, l’origen i les manifestacions de les arts escèniques 
aplicades. 
 

Metodologia docent 
Les sessions alternaran: 

● Exposició de conceptes i processos claus en referencia a les arts escèniques aplicades i 
l’articulació de propostes 

● Anàlisis crític i comparatiu de exemples de projectes de creació artística aplicada en interacció 
amb exemples a través de material audiovisual i anàlisis crític per part dels alumnes 

● Dinàmiques de grup a on els propis alumnes tinguin la ocasió de experimentar en primera 
persona alguns conceptes relatius a les maneres de fer i a on situar-se en l’acompanyament de 
processos 

Les dinàmiques de grup, totes elles de base teatral (actives, corporals, dinàmiques) es recolzen en tres 
elements principalment: 

● El grup: Es propicien que el grup de participants del curs sigui un grup de treball cap a una fi 
comuna, en aquest cas la formació, però suposant la metàfora d'un grup extern. Per a això es 
generen temps de treball en conjunt des d'una metodologia on cada individu interrelaciona amb 
la resta i afronta el repte comú des de la seva perspectiva, interessos, motivació, etc. 

● La reflect-acció 
● Metodologia d'aprenentatge participatiu que facilita l'anàlisi crítica basada en processos continus 

de pràctica-vivència d'una proposta per a reflexionar posteriorment sobre l'ocorregut, allunyant-se 
del judici i recolzant-se en l'observació de les sinergies personals i grupals. 
 

Criteris i metodologia d’avaluació 
L’avaluació de l’alumne és realitzarà amb un qüestionari realitzat el primer dia i l’últim. Tenim l’objectiu de 
propiciar una mirada crítica i la auto observació dels desplaçaments propis. 
L’altre aspecte en relació a l’avaluació es donarà durant les sessions en relació a la actitud de: 

● Participació 
● Proactivitat 
● Crítica 
● De cadascun dels alumnes 

 
Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 75% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 75% s’exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació. 
 
TEMARI 
Blocs de continguts 
MARC GENERAL 
● Què son les arts escèniques aplicades? 
● Maneres de fer i mirades 
• Límits i interseccions amb la psicoteràpia, l’educació i el desenvolupament personal i social. 
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ASPECTES TRANSVERSALS 
● Participació 
● Representació 
● Comunitat 
● Transformació, inclusió. 
● Qualitat artística 
● L’avaluació als processos d’art aplicat 
● Ètica i cures 
 
CONTEXTOS D’INTERVENCIÓ: Les comunitats i les diversitats 
• El treball en grup com metàfora d’allò comunitari 
 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació  
Abellán, J. (1997). Boal cuenta Boal. Institut del Teatre, Barcelona 
Baltà, J;i García, E. (2016). Nous entorns de creació i intervenció: Informe diagnòstic de les arts 
escèniques aplicades. Barcelona: Institut del Teatre. Observatori de les Arts Escèniques Aplicades 
Barbieri, N. (2018). Es la desigualdad, también en cultura. Document de treball, IV Encuentro Cultura y 
Ciudadanía (Madrid, octubre 2018). 
Boal, A. (2001). Juegos para actores y no actores. Alba, Barcelona 
García, E. (2015). Artes escénicas y comunidad. A abierto al público, 4. 
https://www.redescena.net/proyectos-de-la-red/abierto-al-publico/ficha-
proyecto.php?id_proyecto=5&edicion=69 
Foucault. M. (2005). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. (A. G. Camino, Trad.) Madrid: Siglo 
Veintiuno.  
Varis, X Jornadas sobre la inclusión social y la educación en las artes escénicas, Madrid 2018, INAEM.  
http://www.culturaydeporte.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas/artes-escenicas-
e-inclusion-social/jornadas-sobre-la-inclusion-social/publicacion-Jornadas-Inclusion/publicacion-Jornadas-
Inclusion.pdf 
Wacquant, L. (2006). Castigar els pobres. El nou govern de la inseguretat social. Barcelona: Edicions de 
1984 

 
PLA DOCENT 

 
Bloc: Diagnosi i mobilitat de Projectes 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
 
Hores presencials:                                           20h (40%) 
Treball autònom:                                            30h (60%) 
 
Descriptor: L’avaluació com a eina fonamental d’anàlisi dels projectes per a la seva evolució i 
optimització. 
 
Dates: 21, 22 i 23 de Febrer de 2020 
Professor/a: Toni González 
Coordinació: Ona Marco 
Tipus d’activitat:  Pràctica i teòrica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
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CT10 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. 

CT11 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant 
els coneixements apresos. 

CT13 Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les 
tasques professionals i interpersonals. 

CT14 Elaborar un discurs lògic i coherent que expressi amb claredat la complexitat de la tasca 
realitzada assertivament i respectant als altres. 

CT17 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts 
apresos. 

CT18 Utilitzar l'experiència pròpia i les habilitats creatives en els projectes i treballs per a innovar 
i evolucionar en l'àmbit professional d'actuació. 

CT20 Utilitzar els mitjans i recursos a l'abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i 
mediambiental. 

CT21 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i les idees constructives 
aportades pels altres. 

CT22 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. 

CT23 Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita i/o 
audiovisual. 

CT24 Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació al contingut i la forma 

 
Competències específiques 
CE1 Desenvolupar una visió estratègica per a la sostenibilitat i desenvolupament dels projectes 
CE2 Ser capaç de diagnosticar la viabilitat dels projectes 
CE3 Tenir la capacitat de planificar els processos de desenvolupament i mobilitat 
CE4 Elaborar un relat cultural i artístic diferenciat 
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Objectius generals d’aprenentatge 
Un cop s'ha dissenyat un projecte pedagògic de les arts escèniques cal diagnosticar les possibilitats que 
té per dur-se a terme. A més dels continguts i activitats del projecte cal assegurar que aquest es podrà 
mantenir de manera sostenible durant el període de vida per al qual s'ha dissenyat. D'aquesta manera, el 
Bloc tindrà per objectius: 

● Saber diagnosticar els punts forts i limitacions dels projectes de cara al seu desenvolupament 
futur 

● Identificar els valors i valors diferencials dels projectes 
● Definir la proposta de valor del projecte 
● Poder definir el model de treball o de negoci més adequat 
● Conèixer i poder implementar les diferents metodologies per al diagnòstic i disseny de plans de 

desenvolupament i mobilitat 
● Ser capaços d'investigar i trobar els recursos disponibles destinats al suport i desenvolupament 

dels projectes culturals i escènics 
● Dissenyar un pla de negoci i de mobilitat nacional i internacional per a un projecte escènic 
● Poder identificar circuits, estructures, socis i clients necessaris per als projectes 
● Desenvolupar competències per a dissenyar i executar campanyes de comunicació, distribució, 

finançament i generació de nous projectes, per a la projecció i desenvolupament dels projectes 
 
Metodologia docent 
La metodologia docent combinarà la transmissió de continguts teòric-pràctics relatius als diferents punts 
del temari, amb les anàlisis de casos reals i de bones pràctiques aportats pel professor. A més, els 
alumnes hauran de diagnosticar i elaborar propostes de plans de desenvolupament i mobilitat a partir dels 
projectes que estiguin dissenyant en el transcurs del postgrau. 
Les sessions es desenvoluparan en un clima participatiu i de debat sobre els aspectes més destacats que 
vagin sorgint. Aquests es referiran tant als conceptes teòric-pràctics, els exemples proposats i els 
projectes dels alumnes. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
En aquest bloc s'avaluarà i ponderarà, segons el següent esquema: 

● La participació a classe (25%) 
● Les presentacions orals dels projectes (25%) 
● L'aplicació dels continguts impartits als propis projectes (25%) 
● Les competències transversals i específiques adquirides (25%) 

 
Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 75% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 75% s’exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació. 
 
TEMARI 
Blocs de continguts: 
El projecte escènic sostenible 

● Característiques del nucli del projecte 
● Altres capacitats del projecte 
● El multiprojecte escènic 
● Flexibilitat, adaptabilitat i disponibilitat 
● Els recursos disponibles: personal, finançament, comunicació, distribució 

Metodologies de diagnòstic i anàlisi de projectes 
● DAFO: Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats dels projectes 
● DAFO +: Circuits i portes d'entrada 
● El mètode CANVAS per a l'anàlisi del model de negoci 
● Valors i valors diferencials dels projectes 
● Anàlisi de projectes de referència 

Identificació de l'entorn 
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● Introducció al coneixement de les estructures econòmiques, culturals, educatives i socials 
nacionals i internacionals 

● Tipus de circuits, estructures artístiques, educatives, etc. i el seu encaix amb els projectes 
● Estructures de suport i facilitadores de recursos 
● Canals de distribució 
● Distribució geogràfica d'oportunitats 

Plans de desenvolupament i mobilitat 
● Objectius dels plans 
● Línies estratègiques: comunicació, distribució, visibilització, finançament, nous projectes 
● El pla d'accions 
● Pressupost, calendari i recursos humans del pla d'accions 
● Diagnòstic i estratègies de desenvolupament i mobilitat dels projectes dels participants 

 
 
BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ 
Elena Di Federico y Marie Le Sourd (2012). Move On! Cultural Mobility for Beginners. Bruselas. On-The 
Move (descargar http://on-the-move.org/librarynew/guidesandtoolkits/article/15149/move-on-cultural-
mobility-for-beginners-new-otm/) Versiones en inglés, francés, italiano y alemán. 
Rodriguez, J. (2016). To sell or not to sell? An introduction to business models (innovation) for arts and 
cultural organisations. Bruselas. IETM (International Network for Contemporary Performing Arts) 
(descargar: https://www.ietm.org/en/publications/to-sell-or-not-to-sell-an-introduction-to-business-models-
innovation-for-arts-and)  
Toni González. Rutas de Movilidad e Internacionalización (metodología). 
https://www.tonigonzalezbcn.com/rutas-movilidad-internacionalizacion Toni González (2018). Construir el 
Relato Artístico para la Movilidad. Barcelona. Escena Internacional. 
(descargar: https://www.tonigonzalezbcn.com/construir-relato-artistico-movilidad) 
 
FONTS 
On-The-Move. https://on-the-move.org/  
IETM. https://www.ietm.org/ 
RECURSOS MOBILITAT 
Toni González – Escena Internacional. https://www.tonigonzalezbcn.com/recursos   
  
PLA DOCENT 

 
Bloc: ESPAI ESCÈNIC 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:  20h (60%) 
Treball autònom:  30h (40%) 
 
Descriptor: Conèixer el valor dels diferents agents que conformen l’art escènic i entendre’ls com una part 
essencial del projecte. Un acostament a la dramatúrgia de l’espai escènic. 
 
Dates: 17, 18 i 19 d’Abril de 2020 
Professor/a: Paco Azorín 
Coordinació: Ona Marco 
Tipus d’activitat:   Teòrica i pràctica  
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
  

CT5 Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu, formatiu i/o interpretatiu 
disposant dels coneixements, recursos i experiències necessàries. 
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CT11 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant 
els coneixements apresos. 

CT15 Treballar cooperativament en equip exposant assertivament les idees pròpies. 

CT23 Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita i/o 
audiovisual. 

  
Competències específiques 
CE1 Concebre propostes escèniques que fonamenten l'espectacle, generant i analitzant conceptes, 

textos i imatges i valorant les seves propietats representatives i la seva qualitat estètica. 
CE2 Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els coneixements estètics i tècnics 

necessaris sobre els diversos llenguatges que participen en la representació. 
CE3 Investigar per a concebre i fonamentar el procés creatiu personal, tant en allò referent a la 

metodologia de treball com a la renovació estètica. 
  
Objectius generals d’aprenentatge 
● Aportar a l’alumnat un coneixement general de les lleis de l’espai aplicades al fet teatral, amb un 

plantejament de les diverses possibilitats d’organització, caracterització i ús de l’espai visual. 
● Introduir l’alumnat en l’exercici dels diferents instruments materials i mètodes amb els quals 

l’escenògraf treballa a l’hora d’elaborar les propostes escèniques. 
● Saber configurar l’espai escènic de forma coherent amb el sentit de l’escenificació. 
  
Metodologia docent 
Triarem un text teatral u operístic i treballarem la seva posada en escena (en espai) en grups de 3-4 
persones. M'interessa molt la feina en equip, ja que la realitat de l'escenari sempre és en equip. És molt 
important que els alumnes participants parlin, discuteixin i arribin a acords conceptuals i estètics. 
Plantejarem un espai teatral (convencional o no) per dur a terme l'exercici, així com uns condicionants 
temporals, econòmics i tècnics. 
Durant el temps del curs, farem presentacions i correccions en comú de l'estat dels projectes, així com 
una presentació final. 
Es proposarà un sistema de treball deductiu, és a dir, començant per la idea i anant de la idea cap a la 
recerca de la forma que millor la pugui expressar (deducció de la forma a partir de la idea). 
Valorarem molt i treballarem per tal que la presentació oral dels projectes sigui efectiva i s’adeqüi al 
concepte triat. 
  
Criteris i metodologia d’avaluació 
Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 75% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 75% s’exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació. 
 
TEMARI 
Blocs de continguts: 
  

● Lleis de la composició aplicades a l’espai teatral. 
● Comprensió del concepte d'espai. Conceptes espacials bàsics. 
● Comprensió de l'espai i dels objectes en l'espai: estructures espacials. 
● Anàlisi de l'espai i l'estructura narrativa. 
● Anàlisi dels conceptes d'espai escènic i energia. 
● Comprensió de l'espai i el tractament de la llum. 
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BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ 
Aristóteles. (1987). Poética. Bosch: Barcelona  
Brook, P. (2001).  El espacio vacío. Ediciones Península: Barcelona    
Brook, P. (2001). Más allá del espacio vacío. Alba Editorial: Barcelona  
Davis, T.  (2002). Escenógrafos. Océano: Barcelona  
Diderot, D. (1989).  La paradoja del Comediante.  Premiá Editores: México  
Moldoveanu, M. Composición, luz y color en el teatro de Robert  
Mortier, G. (2010).  Dramaturgia de una pasión.  Ediciones Akal: Madrid  
Oliva, C; Torres, F. (1990). Historia básica del Arte Escénico. Cátedra: Madrid      
Pavis, P. (1980). Diccionario del teatro. Paidós Comunicación:París  
Ronfani, U. (1987). Yo, Strehler. Conversaciones con Ugo RonfaniY Ultramar Editores: Barcelona     
  
Todd, A; Lecat, J.G. (2003). El círculo abierto: los entornos teatrales de Peter Brook. Alba Editorial: 
Barcelona  

PLA DOCENT 
 
Bloc: Dramatúrgies Contemporànies. 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials: 20h (40%) 
Treball autònom: 30h (60%) 
 
Descriptor: Metodologia de les diferents etapes de la creació contemporània i possibles estructures. 
Altres formes d’expressió. 
 
Dates: 8, 9 i 10 de Maig de 2020 
Professor/a: Sadurní Vergés 
Coordinació: 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 en les arts escèniques. 

CT9 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. 

CT17 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts 
apresos. 

CT18 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 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 
CE1 Tenir la ment oberta i preparada per acceptar que hi ha formes dramatúrgiques molt diverses que 

van més enllà de l’explicació d’una història de forma convencional. 
CE2 Saber qüestionar el que ens ve donat per la tradició i alhora no acceptar gratuïtament tot allò que 

se’ns ven com a nou. Ser crítics. 
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CE3 Tenir capacitat per decidir quina metodologia és la més encertada en cada cas alhora de 
generar una dramatúrgia basada en el text, en el moviment o en el so, en la imatge, etc. 

CE4 Donar valor al procés, a l’exploració, a l’aprenentatge adquirit a través dels processos de creació, 
fins i tot, en alguns casos, per damunt del resultat. 

 
Objectius generals d’aprenentatge 
1. Adquirir eines i recursos que els estudiants del postgrau puguin utilitzar en les seves activitats 

professionals a l’hora de crear dramatúrgies basades en el text o el moviment. 
2. Assumir que avui dia les formes tradicionals d’explicar històries conviuen, amb més o menys harmonia, 

amb altres formes anomenades “noves” que en realitat ja fa molt de temps que existeixen, i que són, 
aquestes últimes, tant o més vàlides que les formes tradicionals a l’hora d’expressar-se, crear emoció, 
generar pensament, etc. 

3. Donar la benvinguda al dubte creatiu, al misteri, com a creadors i com a espectadors. Un espectacle 
ens pot colpir per la seva energia, per la imatgeria que genera, pels cossos que veiem en escena… i 
tot això no necessàriament ha d’anar lligat a la idea d’entendre-ho tot de forma racional. 

 
Metodologia docent 
Hi haurà una primer sessió teòrica el divendres a la tarda, en la qual es farà un repàs del concepte de 
dramatúrgia, s’explicarà què cal entendre com a dramatúrgies contemporànies —en contraposició a les no 
contemporànies— i es posaran exemples de molts creadors contemporanis de gèneres i estils molt 
diversos, que seran analitzats i comentats. En definitiva, s’establiran les bases de coneixement 
imprescindibles per després passar a la part pràctica en les sessions de dissabte i diumenge. 
Sessions pràctiques el dissabte matí i tarda i el diumenge al matí. Conclusions. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
L'avaluació serà individual, en cap cas es farà una avaluació pel conjunt del grup. 
 
Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 75% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 75% s’exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació. 
 
TEMARI 
Blocs de continguts 

● Les dramatúrgies contemporànies vs les dramatúrgies no contemporànies. 
● El drama, el post-drama 
● Alguns creadors contemporanis. Metodologies. 
● La dramatúrgia en el teatre i la dansa contemporànies. 
● La pràctica dramatúrgica i la creació de materials i continguts. 
● Eines i recursos per mitjà de la pràctica. 

 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació  
CHURCHILL, Caryl. Plays: 4. Nick Hern Books. 2018. 
 
CHURCHILL, Caryl. Plays: 5. Nick Hern Books. 2019. 
 
CVEJIĆ, Bojana. Article “La dramaturga ignorant”. Revista (Pausa.). Núm. 40. Trad. Sadurní Vergés. 
2018.  
 
http://www.revistapausa.cat/la-dramaturga-ignorant/ 
 
KANE, Sarah. Complete Plays. Bloomsbury. 2001. 
 
LIDDELL, Angélica. ¿Qué haré yo con esta espada?. Editorial La Uña Rota. 2016. 
 
ROMANSKA, Magda. The Routledge Companion to Dramaturgy. 2015. 
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VERGÉS, Sadurní. Els ulls dels altres. Edicions Documenta Balear. 2019. 
 
DVDgrafia: 
WALTZ, Sasha. Körper / S / Nobody. 
 
DV8. The Cost of Living. 2004. 
 
Webs: 
AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO. 
https://www.srserrano.com/ 
 
CHARMATZ, Boris. 
 
http://www.borischarmatz.org/ 
EL CONDE DE TORREFIEL. 
http://www.elcondedetorrefiel.com/ 
 
ETCHELLS, Tim. 
http://timetchells.com/ 
 
FORSYTHE, William. 
https://www.williamforsythe.com/ 
 
LA VERONAL. 
http://www.laveronal.com/ 
 
SOCIEDAD DOCTOR ALONSO. El desenterrador. 
https://eldesenterrador.com/ 
 
STUART, Meg / DAMAGED GOODS. 
http://www.damagedgoods.be/ 
 
YouTube: 
BAUSCH, Pina. Kontakthof. Performers +65. 
 
https://youtu.be/eTCcRutPxZE 
 
BAUSCH, Pina. Cafe Müller. 
https://youtu.be/WZd2SkydIXA 
 
DE KEERMAEKER, Anne Teresa. “Dance can embody abstract ideas” 
https://youtu.be/DojShMLN9Zk 
 
DE KEERMAEKER, Anne Teresa. Work/Travail/Arbeid 
https://youtu.be/utClm-TQJiI 
 
DE KEERMAEKER, Anne Teresa. Steve Reich’s Violin Fase. 
https://youtu.be/i36Qhn7NhoA 
 
FORSYTHE, William. The Fact of Matter. 
https://youtu.be/OAyNzdaKjIk 
 
HENDERSON, Ame / Public Recordings. Relay. 
https://youtu.be/bPzMnXDXWjM 
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PIRICI, Alexandra / PELMUS, Manuel. Public Collection. 
https://youtu.be/UoHtaPRFoPo 
 
SPÅNGBERG, Mårten. La Substance. 
 
https://youtu.be/fHYQs5tg69 
VANDEKEYBUS, Wim. Blush. 
https://youtu.be/QtKUONLBP-8 

PLA DOCENT 
 

Bloc: Composició aplicada a la creació 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials: 20h (40%) 
Treball autònom: 30h (60%) 
 
Descriptor: La composició com a treball d’interacció dels diferents elements: dramatúrgia, ritme, espai… 
La composició com a fet artístic global. 
 
Dates: 29, 30 i 31 de Maig de 2020 
Professor/a: Chris Baldwin 
Coordinació: 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 en les arts escèniques. 

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

CT6 Generar activitats d’aprenentatge que integrin les arts escèniques per tal d'enriquir la pràctica i 
l'experiència de l'alumnat. 

CT7 Aportar noves mirades a la pràctica docent i al treball dels continguts curriculars integrant la 
recerca educativa ii potenciant la capacitat expressiva del context a qui va dirigit. 

 
Competències específiques  
CE1 Creació i anàlisi de dramatúrgia en grups.  
CE2 L'ús del joc i els jocs com a punt de partida per al rendiment. 
CE3 L'ús de la història i el discurs públic com a punt de partida per a la realització de la performance. 
 
Objectius generals d’aprenentatge 

● Familiaritzar-se amb la pràctica del Teatre de Creació, "dramatúrgia centrada en el ciutadà" i la 
seva aplicació a contextos pedagògics. 

● Examinar aspectes del treball col·lectiu i anàlisi a partir de la imatge fixa. 
● Explorar l'aplicació estètica i les responsabilitats ètiques d'aquestes eines en un context 

pedagògic. 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
https://youtu.be/bPzMnXDXWjM
https://youtu.be/bPzMnXDXWjM
https://youtu.be/UoHtaPRFoPo
https://youtu.be/UoHtaPRFoPo
https://youtu.be/fHYQs5tg69
https://youtu.be/fHYQs5tg69
https://youtu.be/QtKUONLBP-8
https://youtu.be/QtKUONLBP-8


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

 

 

 

 
Metodologia docent 
La metodologia de les sessions es basa en la rèplica de jocs i assajos teatrals. És un procés pràctic a 
partir del qual les oportunitats teòriques i reflexives sorgeixen naturalment. La reflexió teòrica s'integra 
perfectament en cada sessió i no s'ensenya com una competència separada. 
Els estudiants treballen en grups per abordar, analitzar i buscar "solucions teatrals" pràctiques i sempre 
provisionals. 
Per declarar, com a líder del grup, que camí juntament amb els estudiants / participants com co-
investigador en una conversa crítica / analítica amb el grup.                                   
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
L'avaluació personal i grupal s'integra en les sessions a intervals regulars (durant i al final de cada sessió 
de treball). Aquestes oportunitats permetran que les següents sessions evolucionin i canviïn d'acord amb 
les avaluacions. 
 
Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 75% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 75% s’exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació. 
 
TEMARI 
Blocs de continguts 

• La imatge fixa i la seva relació amb la confiança (semiòtica). 

• El concepte ideològic de "perspectiva" (visual i social). 

• L'impuls d'explicar una història i la seva intenció social. 

• Fent universal una història a través del particular. 

• La relació de poder entre els grups i els seus líders. 
 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació  
Baldwin, C., Bicat, T. (2002) Teatro de Creacíon. Ciudad Real: Ñaque. 
Baldwin, C. (2003) Stage Directing – A Practical Guide. Ramsbury: Crowood. 
 
Boal, A. (1979) Theatre of the Oppressed. London: Pluto. 
Boal, A. (1992) Games for Actors and Non-Actors. London: Routledge. 
Boal, A. (1998) Legislative Theatre. London: Routledge. 
Freire, P. (2001) Pedagogy of Freedom – Ethics, Democracy and Civic Courage. Maryland: Rowman and 
Littlefield. 
Freire, P. (2013) Education for Critical Consciousness. London: Bloomsbury. 
Freire, P. (2017) Pedagogy of the Oppressed. London: Penguin.  
Turner, V. (1974) Dramas, Fields, and Metaphors. Symbolic Action in Human Society, New York: Cornell 
University Press. 
Turner, V. (1982) From Ritual to Theatre. The Human Seriousness of Play New York: PAJ Publications. 
Van der Kolk, B. (2014) The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma. New 
York: The Penguin Group. 
 

PLA DOCENT 
 
Bloc: Pràctica escènica 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials: 20h (40%) 
Treball autònom: 30h (60%) 
 
Descriptor: Posada en escena aplicant tots els elements de composició escènica treballats en els 
diferents blocs, analitzant els diferents agents i el seu ús. 
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Dates: 19, 20 i 21 de Juny de 2020 
Professor/a: Roger Bernat 
Coordinació: Ona Marco 
Tipus d’activitat: Pràctica i teòrica 
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 

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

CT12 Adquirir la capacitat per a respondre adequadament als problemes emergents prenent decisions 
i gestionant els continguts apresos. 

CT13 Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques 
professionals i interpersonals. 

CT15 Treballar cooperativament en equip exposant assertivament les idees pròpies. 

CT21 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i les idees constructives 
aportades pels altres. 

 
Competències específiques 
CE1 Dissoldre les barreres entre escenari i platea, entre públic i privat. No hi ha distinció entre aquells 

que participen i aquells que, quedant-se al marge, interpreten el rol d'espectadors. Ser capaç de 
fer de qualsevol racó, físic o mental, un espai de teatralització. 

CE2 Prescindir del gaudi i interpretar la emancipació. Acceptar que la    insatisfacció és al bell mig de 
l'estètica del dispositiu. 

CE3 Dirigir-se a una multitud que transita entre el somni i la vetlla, una multitud sense cos confinada a 
la butaca (com el treballador a la màquina, l'alumne al pupitre o el malalt al llit). Dirigir-se a un 
espectador immòbil d'ulls oberts per convidar-lo a la marxa. 

CE4 Desactivar el fantasma de les avantguardes on l'espectador és un ésser passiu que ha de ser 
despertat, violentat, sacrificat, il·luminat i tornat a la vida. Desconfiar d'un teatre que exclama 
amb els prínceps Turandot i Calaf: ¡Nessun dorma! Desconfiar, doncs, d'un teatre mascle que 
imagina un públic femella. 

CE5 Construir una mirada crítica cap a la fantasia del teatre de prosa on l'espectador atent és cridat a 
jutjar des del privilegi de la platea. Un teatre que convida a rentar consciències en les salvífiques 
aigües de la platea. Si al menys el teatre fos l'últim lloc on avorrir-se! Però fins i tot aquesta 
esperança última, en una societat permanent mobilitzada, amaga la falsa consciència de qui 
pretén falsificar el món a canvi de simplificar el teatre. 

CE6 Construir una mirada crítica cap a la metàfora del somni que engalana l'espectador des que la 
descontrolada i informe multitud es convertí en públic. Construir una mirada crítica cap a la 
metàfora del despertar que il·lumina el públic des que el teatre és litúrgia i cultura. 

CE7 Construir una ficció conscient. 
 
Objectius generals d’aprenentatge 

● Entendre el teatre com a eina de mobilització permanent que comparteix amb la seva època la 
idea que, en la 'societat de l'espectacle', tots som intèrprets. 

● Entendre el teatre com a dispositiu on el públic no està format per observadors sino per operaris. 
Confondre actor i espectador, activitat i passivitat. L'espectador és alhora víctima i botxí. Cal no 
desdramatitzar el món i alhora re-dramatitzar el teatre. 

● Entendre els avantatges i paranys de la interacció. El teatre com a artefacte manipulat i de 
manipulació. Per tant, el teatre com a artefacte polític. 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
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● Abordar el teatre com a laboratori en el que inscriure les aspiracions utòpiques i les fantasies 
autoritàries de la col·lectivitat. Lluny d'al·ludir a virtuals armonies “relacionals” en tot cas, apuntar 
a la bellesa de la guerra. 

● Renunciar a l'estil. No expressar una visió individual com tampoc no erigir-se en portaveu d'un 
territori o d'un paisatge. Manllevar la llengua del poder. Ser el calc del sistema, la seva 
realització. 

● Entendre el teatre com a artefacte que pertany a un sistema que abusa de l'espectador –l'excés– 
atorgant així al sistema una forma –la gràcia. Entendre el teatre com a malbaratament i plusvàlua 
del sistema. 

● Entendre el teatre com una tecnologia que s'implementa mitjançant la tecnologia. Programació, 
planificació i disseny seran les estratègies que permetran aconseguir l'autonomia i el control de 
l'espectador. 

 
Metodologia docent 
Promoure la mobilització i aconseguir la inhibició. Promoure la interactivitat i aconseguir la interpassivitat. 
Promoure el joc i aconseguir el tedi. Promoure l'explotació i aconseguir la conspiració. Promoure el soroll i 
aconseguir el silenci. Conrear multituds i recol·lectar solituds. 
Construir una fantasmagoria: el record fictici, l'espectral aparició d'un subjecte col·lectiu que alguna 
vegada va ser anomenat poble. Aquest espectre és a l'espectador solitari allò que l'espectre del pare fou a 
Hamlet: una instigació a 'fer teatre'. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
Perquè aquesta pràctica escènica és un teatre fet pels usuaris, perquè és la invocació d'un fantasma 
col·lectiu, perquè és pobre i imperfecte; els criteris d'avaluació seran col·lectius i socialitzats. 
La pràctica escènica no imparteix uns coneixements que s'han d'avaluar sinó que els produeix. Aquesta 
pràctica són els alumnes fets forma. 
 
Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 75% del Bloc amb una actitud de participació 
continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 75% s’exclou a l’estudiant del 
procés d’avaluació. 
 
TEMARI 
Blocs de continguts: 
Mobilització; Participació; Interactivitat; Joc; Dispositiu; Estètica; Públic; Fantasmagoria; Feixisme. 
 
BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓBall, H. (1924). Manifiest del senyor aa, 
l'antifilòsof 
Boal, A.  (1980). Teatre de l'Oprimit 
García Lorca, F. (1935-1936.). Comedia sin título 
La fura dels baus . (1983). Manifiesto canalla 
Malle, L.  (1981). My dinner with André 
Marinetti, F. T. (1915). El teatre futurista sintètic 
Mayakovski, VL; Jlébnikov, V; Burliuk, D. (1912). La Bofetada al gust públic 
VVAA.  (2018). Avignon 1968 et le Living Theatre 
 
 
ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL CURS “POSTGRAU 
D’ARTS ESCÈNIQUES I EDUCACIÓ” PER AL CURS 2019-2020 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 
PROJECTES PEDAGÒGICS I ESCÈNICS” PER AL CURS 2019-2020 DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
 
 “ 
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MEMÒRIA ECONÒMICA  I FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS 
“POSTGRAU DE PROJECTES PEDAGÒGICS I ESCÈNICS PER AL CURS 2019-2020” 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 Projectes 
Pedagògics i Escènics per al curs 2019-2020” 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 Projectes Pedagògics i Escènics per al curs 2019-2020” de l'Organisme 
Autònom Institut del Teatre.  
 
El preu públic que es proposa pel Curs “Postgrau de Projectes Pedagògics i Escènics per al curs 2019-2020” 
de l'Organisme Autònom Institut del Teatre es fixa en  MIL CINC-CENTS CINQUANTA  EUROS (1.500,00 €) 
per alumne. Els ingressos mínims en concepte de matrícules previstos són de VINT-I-QUATRE MIL EUROS 
(24.000,00 €), que no s'estimen suficients per donar cobertura al conjunt de costos del mateix, però serà 
complementat pel pressupost de l’Institut del Teatre.  
 
Aquest curs està estructurat per mòduls i blocs. Serà possible la matriculació d’alumnes en la modalitat de 
mòduls independents, fixats segons el següent detall: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Postgrau de Projectes Pedagògics i Escènics curs 2019-2020" 
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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 
 
D’acord amb l’art. 44.2 del TRLLRHL, quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic 
que així ho aconsellin, l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit. Dins de les línies estratègiques 
de l’Institut del Teatre es considera que la impartició de cursos especials i postgraus és una part 
fonamental que contempla el pla educatiu impulsat des de la institució.  
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En el quadre adjunt es detalla el conjunt de costos imputats al càlcul del preu. 
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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. Els ingressos previstos per les matrícules no cobriran els costos, però es preveu la 
disponibilitat pressupostària suficient per cobrir la despesa amb càrrec als crèdits aprovats als 
pressupostos 2019 i 2020, d’acord amb les previsions de l’art. 44.2 del TRLLRHL. 
 
En aquest Postgrau concorren raons culturals i d'interès públic per poder iniciar aquest nova línia 
formativa  amb un preu públic que no és autofinançat  pels següents motius: 
  

e) És una línia bàsica en el desenvolupament del pla educatiu de l’Institut del Teatre. Aquesta nova 
acció formativa donarà un valor afegit als ensenyaments artístics i de cara una formació 
necessària per la inserció laboral, per tant, produirà uns efectes d'utilitat pública. 

 
f) Que l'increment del preu de matrícula que puguin donar lloc a l'autofinançament del curs no és 

possible perquè faria inviable la matriculació dels alumnes i d'acord amb els preus que regeixen 
actualment en el mercat per als Postgraus de característiques similars. 

 
g) Que l'increment d'alumnes que pugui generar més ingressos no és viable atès que resta limitat 

per l'aforament dels espais on s'impartirà la formació. 
 

h) Finalment, tampoc és possible la disminució de costos atenent a la circumstància que les 
retribucions o honoraris que percebran els docents que participen en la impartició del present 
Postgrau s'han aplicat d'acord amb la normativa vigent. 

 
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 (34200/99310).  
 

 Les despeses fan referència a despeses de personal (Capítol I), honoraris, compensació de despeses, 
transport i allotjament de col·laboradors externs, dietes i allotjament, 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 les despeses directes i indirectes derivades del Curs “Postgrau de 
Projectes Pedagògics i Escènics per al curs 2019-2020”  seran compensades pels ingressos de les 
matrícules i la diferència fins al total anirà a càrrec dels pressupostos 2019 i 2020 de l’Institut del Teatre.  
 
El POA 2018-2019 aprovat en Junta de Govern de l’Institut del Teatre el 17 de juliol de 2018, contempla 
VUIT MIL SIS-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (8.607,84 €) de despesa de 
Postgrau en Projectes Pedagògics i Escènics.  
 
Les hores dels professors Carles Salas, Montse Lloret i Núria Plana no s’abonen. Per tant, el cost 
d’aquests tres professors és zero. Per aquest motiu, no s’han repercutit com a cost a l’estudi econòmic. 
Tampoc generarà cost derivat de l’abonament de gratificacions per serveis extraordinaris o cap 
indemnització per raó del servei. 

 
 
La realització de l’esmentat curs, amb una despesa total de QUARANTA-UN MIL SET-CENTS 
QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (41.747,52 €), quedarà condicionada a 
l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de VINT-I-QUATRE MIL EUROS 
(24.000,00 €) de matrícules. De tot l’anterior es deriva que el cost net per a l’Institut del Teatre, sense 
imputar la despesa indirecta, serà de DEU MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA 
CÈNTIMS (10.789,60 €). 
 
Es preveu a més una despesa indirecta per import de SIS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS 
AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (6.957,92 €) que assumeix l’Institut del Teatre com a despeses per la 
utilització dels espais i les despeses de consums i funcionament per a la realització de l’activitat.  
 
Vist que a l’expedient queda acreditat que concorren raons culturals i d’interès públic i que existeix 
consignació pressupostària suficient per a cobrir la diferència entre els costos de l’activitat i els ingressos 
provinents dels preus públics fixats, tal com exigeix el mencionat article 44.2 del TRLLRHL.”   

 

  Postgrau de 
Projectes Pedagògics 
i Escènics curs 2019-

2020 

Costos directes capítol I 14.795,10 

Costos directes capítol II 19.994,50 

Costos indirectes 6.957,92 

TOTAL COST  41.747,52 

INGRESSOS 

Postgrau de 
Projectes Pedagògics 
i Escènics curs 2019-

2020 

Cap. III 24.000,00 

TOTAL INGRESSOS 24.000,00 

Percentatge cobertura 57,49% 
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9. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del “Postgrau en 
Escenificació i Tecnologia digital” de l’Institut del Teatre del curs 2019-2020.  
 
El President dona la paraula a la Directora General, per tal que exposi els antecedents 
de l’expedient, consistent en l’aprovació d’una oferta formativa de Postgrau. 
 
L’Institut del Teatre presenta per al curs acadèmic 2019-2020 el Postgrau en Escenificació i 
Tecnologia digital, adreçat a professional de l’escena en viu, professionals de perfil tècnic amb 
experiència en disseny d’Il·luminació i/o disseny de so o altres professionals de l’àmbit 
audiovisual i multimèdia.   
 
La finalitat d’aquest Postgrau és facilitar als professionals de les arts en viu, especialment les 
escèniques, la incorporació de les tecnologies digitals com a un suport més del seus recursos 
expressius. 
 
L’activitat no s’autofinançarà, atès que els ingressos procedents de les matrícules dels alumnes 
no s'estimen suficients per donar cobertura al conjunt de costos, però serà complementat pel 
pressupost de l’Institut del Teatre de l’exercici 2020. 
 
La proposta de preu públic és de 4.950,00€. 
 
La despesa que comporta l’execució de l’esmentat postgrau serà d’un màxim de 103.345,30€ 
pels conceptes que es detallen, i a càrrec de les següents aplicacions del pressupost de 
l’Institut del Teatre de l’any 2020. 
 

Concepte Aplicació 
pressupostària 

Import € 

Honoraris docents interns 13100/99600 30.670,24€ 

Seguretat Social 16000/99600 13.715,06€ 

Col·laboracions docents 22618/99003 45.960,00€ 

Material fungible, dotació laboratori 22199/99003 8.000,00€ 

Lloguer de material 20800/99003 3.000,00€ 

Comunicació 22200/99003 2.000,00 

Total despeses  103.345,30€ 

 
 
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. 
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L’Institut del Teatre presenta per al curs acadèmic 2019-2020 el Postgrau en Escenificació i Tecnologia 
digital, adreçat a professional de l’escena en viu, professionals de perfil tècnic amb experiència en disseny 
d’Il·luminació i/o disseny de so o altres professionals de l’àmbit audiovisual i multimèdia.   
 
La finalitat d’aquest Postgrau és facilitar als professionals de les arts en viu, especialment les escèniques, 
la incorporació de les tecnologies digitals com a un suport més del seus recursos expressius.  
 
El preu públic que es proposa per al curs “Postgrau en Escenificació i Tecnologia digital” es fixa en QUATRE 
MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS (4.950,00 €) per alumne. Els ingressos mínims en concepte de 
matrícules previstos són de CENT SIS MIL NOU-CENTS VINT EUROS (106.920,00 €), que no s'estima 
suficient per donar cobertura al conjunt de costos del mateix, però serà complementat pel pressupost de 
l’Institut del Teatre.  
 
Els ingressos previstos per les matrícules no cobriran els costos, però es preveu la disponibilitat 
pressupostària suficient per cobrir la despesa amb càrrec als crèdits aprovats al pressupost 2020, d’acord 
amb les previsions de l’art. 44.2 del TRLLRHL i tot condicionat a la seva aprovació definitiva.  
 
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, proposa a l’ òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona 
la seva aprovació, i atès que el preu proposat no cobreixen el cost, tal com es desprèn de la memòria 
econòmica del servei. 
 
Vist l’article 3.3.a) de la Refosa de delegacions de la Diputació de Barcelona 1/2018, aprovada per decret 
de la Presidència, de data 7 de juliol de 2018 (núm. 7048/18) i publicada al BOPB de data 11 de juliol de 
2018, d’acord amb el qual, és competència de la Junta de Govern de la Diputació “l’establiment o la 
modificació de preus públics quan l’import a percebre per la prestació individualitzada de cada servei o la 
realització de cada activitat sigui superior a 1.000,00 €, per delegació del Ple”. 
 
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 en Escenificació i Tecnologia digital” de l’Institut del Teatre del 
curs 2019-2020, 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 CENT VINT-I-QUATRE  MIL CATORZE EUROS AMB 
TRENTA-SIS CÈNTIMS (124.014,36€), el qual inclou un import de VINT MIL SIS-CENTS SEIXANTA-
NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS (20.669,06 €) en concepte de despesa indirecta per la utilització dels 
espais i les despeses de consums i funcionament per a la realització de l’activitat. 
 
 Segon.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs “Postgrau en 
Escenificació i Tecnologia digital” de l’Institut del Teatre del curs 2019-2020 a l’obtenció per part de 
l’Organisme d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import de CENT SIS MIL 
NOU-CENTS VINT EUROS (106.920,00 €). 
 
Tercer.- ELEVAR a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona el preu públic fixat en QUATRE MIL 
NOU-CENTS CINQUANTA EUROS (4.950,00€) del curs “Postgrau en Escenificació i Tecnologia digital” 
de l’Institut del Teatre  del curs 2019-2020. 
 
Quart- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat postgrau fins a un màxim de 
CENT TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (103.345,30€) pels 
conceptes que es detallen, i a càrrec de les següents aplicacions del pressupost de l’Institut del Teatre de 
l’any 2020. 
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Concepte Aplicació 
pressupostària 

Import € 

Honoraris docents interns 13100/99600 30.670,24€ 

Seguretat Social 16000/99600 13.715,06€ 

Col·laboracions docents 22618/99003 45.960,00€ 

Material fungible, dotació laboratori 22199/99003 8.000,00€ 

Lloguer de material 20800/99003 3.000,00€ 

Comunicació 22200/99003 2.000,00 

Total despeses  103.345,30€ 

 
 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en el corresponent pressupost de l’any 2020. 
 
D’igual manera, resta condicionada a la corresponent modificació de crèdit del vigent pressupost de 
l’Institut del Teatre.  
 
Cinquè.- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del curs “Postgrau en 
Escenificació i Tecnologia digital” serà comptabilitzat a l’aplicació 34200/99003 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 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 en Escenificació i Tecnologia digital”  
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 “POSTGRAU EN 
ESCENIFICACIÓ I TECNOLOGIA DIGITAL” DE L’INSTITUT DEL TEATRE PER AL CURS 2019-20. 
 

Postgrau en Escenificació i Tecnologia Digital 
 

Staging and Digital Technology 
 

IT Estudis de Postgrau_Institut del Teatre 
2019-2020Índex 

 
1. Dades generals de l’ensenyament 

 
 

2. Introducció 
 

 

3. Bases ideològiques  
 

 

4. Proposta metodològica 
 

 

5. Competències generals 
 

 

6. Continguts generals 
 

 

7. Perfils d’accés (possibles aspirants)  
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8. Perfils professionals (de sortida) 

 
 

9. Estudi de la competència 
 

 

a. Antecedents al territori  

b. Estudis de màster i postgraus relacionats amb les arts escèniques i 
tecnologia digital a Europa a Catalunya 
 

 

  Conclusions 
 

 

a. Estudis de màster i postgraus relacionats amb les arts escèniques i 
tecnologia digital a Europa 
 

 

  Conclusions 
 

 

d. Estudis de màster i postgraus relacionats amb les arts escèniques i 
tecnologia digital al món 
 

 

10. Pla d’estudis: estructura 
 

 

11. Proposta de possibles entitats i institucions per a fer conveni 
 

 

12. Referències a compartir 
 

 

13. Perfils professionals d’interès 
 

 

 
1. DADES GENERALS DE L’ENSENYAMENT 
NOM DEL CURS: Postgrau en Escenificació i Tecnologia Digital 
 

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 30 ECTS 

Directora Elisabet Castells Negre 

Coordinadors Jan Mech, Nuria Legarda i Oriol Ibañez 

Tutors Elisabet Castells, Jan Mech, Nuria Legarda i Oriol Ibañez 

Nombre d’anys acadèmics 1 

Núm. crèdits impartits cada any (si escau) 30 ECTS 

Curs acadèmic inici de docència 2019-2020 

Modalitat de docència    
(presencial, semipresencial, a distància) 

Presencial 

Núm. d’edicions impartides 0 

Any acadèmic darrera edició impartida - 

Nom darrera edició impartida - 

Admet alumnes no titulats Sí 

Pràctiques externes  No 

Data inici docència   10/01/2020 

Data final docència 21/12/2020 

Preveu preinscripció Sí 
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Nombre d’alumnes previstos 24-30 

Data inici preinscripció   01/05/2019 

Data final preinscripció 15/07/2019 

Data inici matriculació 07/10/2019 

Data final matriculació 11/10/2019 

Adreçat a 
Professionals de l’escena en viu: escenògrafs/es, directors/es d'escena, dramaturgs/ues, intèrprets (especialment, 
de teatre visual), coreògrafs/es i ballarins/es. 
Professionals de perfil tècnic amb experiència en disseny d'il·luminació i/o disseny de so. 
Altres perfils tècnics de l’àmbit d'audiovisual i multimèdia.  
Graduats/des en arquitectura, disseny, comunicació audiovisual, i les arts visuals en general. 
 

Requisits d’accés Titulació o experiència professional 

Descripció resumida d’objectius Facilitar als professionals de les arts en viu, especialment les 
escèniques, la incorporació de les tecnologies digitals com a 
un suport més dels seus recursos expressius. 

 
LLOC D’IMPARTICIÓ 
 

Nom del Centre Institut del Teatre. Seu Central 

Adreça Plaça Margarida Xirgu, s/n 

Codi postal 08004 

Població Barcelona 

País Catalunya ( Espanya) 

Telèfon 932273900 

Correu electrònic formaciocontinuada@institutdelteatre.cat 

Pàgina internet www.institutdelteatre.cat 

Horari Divendres tarda i dissabtes matí i tarda  

 
2. Introducció 

 
Des de l’elaboració dels darrers plans d’estudis dins del marc d’ensenyaments artístics superiors i 
europeus, els diferents responsables pedagògics de l’Especialitat d’Escenografia, Quim Roy, Bibiana 
Puigdefàbregas i actualment Montse Amenós i jo mateixa, hem tingut consciència i preocupació per 
desenvolupar la formació de l’escenògraf tenint en compte el marc ideològic, professional i tècnic en 
consonància amb les necessitats de la realitat artística i professional. 
 
Els estudis superiors on s’emmarca el Disseny Escènic i d’Escenificació-Dramatúrgia i Coreografia a 
l’ESAD/CSD van ser dissenyats sota paràmetres que buscaven articular un perfil professional generalista i 
adaptable als diferents àmbits professionals. 
 
Assumint, doncs, que coneixements més especialitzats tant des del punt de vista conceptual com 
tecnològic, com és l’àmbit de les tecnologies digitals a l’escena, no podien ser inclosos en aquest primer 
nivell de formació superior, es va començar a perfilar l’oportunitat d’emprar la formació de postgrau per a 
l’especialització en l’escena digital. 
 
Després d’haver estat treballant en aquest projecte durant més d’un any i mig s’ha arribat a la conclusió, 
però, que calia reenfocar a qui es dirigia el postgrau. Finalment s’ha considerat que aquesta formació no 
seria interessant només per a escenògrafs, sinó que havia de ser oberta a tots aquells professionals 
conceptualitzadors i generadors de l’escena: coreògrafs, directors, tècnics de llum i so, dramaturgs, 
ballarins i intèrprets (especialment, teatre visual) i escenògrafs. 
 
Alhora, aquests estudis també s’ofereixen a altres graduats tècnics i/o artistes de l’audiovisual. La 
formació els proposa un marc d’aplicació i pràctica escènica on els diversos perfils col·laboraran sobre el 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
http://www.institutdelteatre.cat/


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

 

 

 

sentit expressiu de la tecnologia digital per l’esdeveniment i l’escena. 
 
El Postgrau en Escenificació Tecnologia Digital busca incidir en la professionalització dels nostres 
graduats i d’aquells professionals vinculats a les arts performatives en general, que els interessi afegir a 
les seves eines de conceptualització i realització escènica les tecnologies digitals que emfatitzen, agilitzen 
i qüestionen els signes escènics. Aquesta formació té com a objectiu proporcionar als professionals de 
l’escena les estratègies de com incorporar dramatúrgicament aquesta nova caixa d’eines que són les 
tecnologies digitals. 
 
Les arts, en general, ja fa temps que s’estan reformulant i aprenent a com confrontar-se a una realitat 
digital profundament present i inherent a la nostra societat. Alhora, també son molts els creadors de 
l’escena catalana, d’abast internacional i nacional, que fa anys han incorporat la tecnologia digital a les 
seves propostes.  
 
A l’Institut del Teatre anem tard en aquest sentit. Aquest postgrau pretén ser un projecte que faciliti 
integrar aquest coneixements de forma orgànica a la institució per després veure com desplegar-los als 
estudis reglats. El retard que portem i una ferma convicció en les nostres capacitats pedagògiques i de 
lideratge ens permetran desenvolupar-lo des d’un lloc conscient i efectiu. 
 
Anna Solanilla 
IT Estudis de Postgrau 

3. Bases ideològiques  
Aquest postgrau es proposa desenvolupar una formació per incorporar els recursos expressius de les 
tecnologies multimèdia en el marc de l’escena contemporània. 

 
La formació només té sentit si es compren que les eines/tecnologies digitals han d’esdevenir 
subordinades a la finalitat expressiva/escènica, buscant que forma i contingut es complementin 
sincrònicament i dialècticament, reforçant-se i expandint-se en multiplicitat de significats. 

 
La principal singularitat d’aquesta formació és la seva transversalitat entre àmbits escènics que durà a 
l’especulació i experimentació de propostes escèniques (sense tenir en compte els gèneres o dit d’altra 
manera, tenint-los en compte a tots) i en pro d'una concepció multidisciplinària i contemporània de 
l'escena.  

 
Els conceptes bàsics sobre els quals s’articula l’aprenentatge són: 

 

 Escena contemporània: L'estructuració i composició de l’espectacle contemporani sorgeix de la 
superposició de diversos llenguatges de forma interdisciplinar i multimèdia (en un sentit 
tecnològic o no). 

 

 Dramatúrgia de segments: La dramatúrgia que es fixa en estructures parcials (segments) per 
articular estructures globals 

 

 Experimentació: Organitzant micro-entitats com a materials base i qualitats menys o més 
estables amb els quals s'experimenta i es defineix l’estructura. 

 
4. Proposta metodològica 
 

Aquesta és doncs una formació interdisciplinària per a professionals de l’escena i altres àmbits de la 
comunicació que, de forma pràctica, vulguin adquirir el coneixement que ofereixen les tecnologies digitals 
en la creació/narració d’esdeveniments/escènica. 

 
Les opcions del procés d’aprenentatge a les quals s’ha donat més rellevància per assolir competències 
finals són les següents: 
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a. Assoliment de la reflexió a través de la pràctica, desenvolupant pràctiques, laboratoris i 
laboratoris de síntesi que s'organitzen recollint el coneixement previ adquirit i oferint temps per 
l’experimentació a l’alumna/e. 

 
b. Suficientment fonamentació dels coneixements tècnics: estructuració del procés 

d’aprenentatge amb activitats pràctiques que progressivament posen en joc la tecnologia per 
assolir una finalitat expressiva a l’escena. 

 
c. Responsabilitzar a l’alumne del seu propi procés d’aprenentatge, oferint-li un 

acompanyament a través de tutories tant en l’àmbit de la concepció escènica com de la 
tecnològica digital. 

 
La metodologia bàsica de treball serà a partir de pràctiques i laboratoris de menor i major complexitat. En 
aquesta didàctica essencialment pràctica, es posaran en joc les eines digitals seguint objectius escènics 
precisos, alhora que s’aniran afegint coneixements i reflexió sobre la seva finalitat expressiva a l’escena.  

 
Durant el postgrau, en tres moments es proporcionarà temps per a l’anàlisi de la pràctica escènica 
contemporània a partir de conferències i seminaris liderats per significants homes i dones de l’escena 
actual.  

 
El projecte final de postgrau es desenvoluparà forma individual i/o col·lectiva (màxim 3 alumnes) i es 
dissenyarà un projecte escènic teòric acompanyat d’exemples pràctics a mena de demostracions en una 
presentació pública.  

 
Així doncs, al final del primer postgrau es proposa seleccionar alguns dels projectes presentats per a ser 
desenvolupats en el segon postgrau. Finalment, després de desenvolupar-se pròpiament els processos de 
creació i recerca dels projectes d’escenificació, aquestes podrien ser objecte de presentació pública 
(TNT, Temporada Alta,...). 
 
La incorporació d'aquesta nova paleta de recursos tecnològics i expressius en l'experimentació 
col·laborativa i ètica de l'escena contemporània es defensarà com a ús democràtic, obert i en 
col·laboració del coneixement i recursos, és a dir, amb un sentit ètic del treball.  
 

5. Competències generals 
Adquirir les capacitats conceptuals i tècniques per saber com emprar les tecnologies multimèdia per a la 
realització escènica contemporània (polifònica): 
 

1. Possibilitat d'imaginar noves narracions, formats i dispositius escènics basats en la no linealitat de 
les eines digitals. 

 
2. Conèixer les noves mirades i solucions a problemàtiques nascudes de processos creatius d'arts en 

viu que incorporen les tecnologies digitals. 
 

3. Capacitat per adaptar i fer dialogar els nous discursos dramatúrgics contemporanis amb les 
solucions escèniques pre-digitals. 

 
4. Importància de l'experiència com a finalitat escènica. 

 
5. Adquirir les capacitats d'anàlisi dramatúrgic i tècnic necessàries per servir de pont entre el director 

del procés creatiu (director d'escena, artista, escenògraf, dramaturg) i els productors i equip tècnics 
encarregats de la posada en marxa de la peça. 

 
6. Capacitat per desenvolupar una correcte documentació d'un procés creatiu tecnològic. Importància 

de la utilització dels diaris de treball com a memòria crítica del procés de creació i com a forma de 
compartir coneixement. 
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7. Capacitat per dissenyar, implementar i gestionar adequadament espais escènics de nova 

construcció basats en els requeriments tècnics habituals en l'àmbit de les noves dramatúrgies. 
 

8. Capacitat per analitzar, organitzar, conduir i avaluar adequadament els equips de treball, 
continguts i fases d'un procés creatiu escènic amb la finalitat de reconèixer i potenciar les seves 
possibilitats. 

 
9. Capacitat per planificar una nova caixa d'eines tècniques, que sumi als habituals instruments 

analògics les possibilitats digitals actuals. 
 

10.  Capacitat de lectura i comprensió de programaris i llenguatges bàsics de programació possibles 
de ser aplicats a l'escena. 

 
11.  Anàlisi i aplicació de conceptes bàsics de l'ètica Hacker (programació per a compartir) als 

processos creatius: accés a la informació i al codi font; còpia, reutilització, millora, agregació i 
remescla d'actius. 

 
12.  Importància de la creació en xarxa i dels aspectes col·laboratius d'un procés tècnic medial. 

 
6. Continguts generals 

Aquests són els tres eixos bàsics sobre els quals es despleguen els continguts. El disseny del nivell més 
concret de continguts està en una fase força avançada i estarà elaborada plenament al gener del 2018, 
per passar ràpidament a la següent fase de producció del projecte i pressupost. 

 
Els eixos conceptuals transversals als dos itineraris del postgrau són: 

 

 La simultaneïtat narrativa entre el fet escènic i l’audiovisual
2
  

Apreciar les possibilitats existents en les tecnologies digitals per controlar les estratègies de 
narració visual/sonora i de signes

3
 confrontant o simultaniejant la presència real, la presència 

pre-gravada i la retransmesa, etc. 
 

 L’oscil·lació entre l’acció, la ficció i la versemblança  
Posant en joc una dramatúrgia adaptada als nous mitjans tecnològics es fa possible revisar del 
fenomen d’expansió i transformació de la dimensió plàstica/atmosfèrica de l'escena i 
l’aprofitament dels components visual

4
/sonor/experiencial en la creació de sentit. Integració de 

conceptes de realitat augmentada
5
. 

                                                      
2
 La imatge digital, una eina expressiva en el disseny dramatúrgic i escènic. Pel que fa a la dramatúrgia, la imatge 

digital bascula de la dramaticitat/performativitat cap a la narrativitat, desenvolupant elements estètics propis del teatre 
postdramàtic. (És un viatge que el cinema va fer en el seu moment, i que ara també  fa el teatre). La imatge 
digital/sonoritat  directa o pregravada, és una eina expressiva  que a dia d’avui, forma part constitutiva del disseny 
dramatúrgic i escènic contemporanis.   
     
3
 La imatge digital en el sistema de signes escènics   

Pel que fa a l'escenificació, la imatge digital és una de les eines productores de signes escènics, al mateix nivell que la 
llum, el so, la interpretació dels actors, l'escenografia...  Conformant amb ells, sistemes de signes en superposició que 
sumen, col·lisionen, o es matisen entre sí. 
 
4
 La imatge digital transforma la teoria escènica i dramatúrgica   

La irrupció de la imatge digital ha transformat el resultat estètic, les metodologies i els processos de composició, com 
també el vincle amb el receptor, i l’elaboració del sentit del discurs, incidint en els fonaments de la teoria dramatúrgica i 
escènica, modificant-los i esborrant-los en els seus límits. 
 
5
 (RA) Aquesta tecnologia aprofita alguns dels principis de la “Realitat Virtual” però li dóna la volta totalment. Xucla tota 

la informació i coneixement emmagatzemat a les màquines per aplicar-lo al món real i en temps real i ofereix una versió 
millorada de la realitat. 
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 La dissolució de rols i la recepció 
Desenvolupar i controlar les opcions de desdoblament, multiplicació, amplificació i manipulació i 
relacions dels diferents agents escènics i estudiar els diferents tipus de recepció que possibiliten 
les tecnologies digitals. 

 
7. Perfils d’accés (possibles aspirants) 

Aquest postgrau és una formació transversal que va dirigida als professionals de l’escena en viu: 

 Escenògrafs 

 Directors d'escena 

 Dramaturgs 

 Intèrprets (especialment, teatre visual) 

 Coreògrafs 

 Ballarins 
 

També professionals de perfil tècnic vinculats a les arts escèniques amb experiència escènica en: 

 Disseny d’Il·luminació 

 Disseny de So 
D’altres perfils tecnològics i tècnics de l’àmbit de l’ audiovisuals i el multimèdia. 

 
Finalment i en un lloc secundari o estratègic segons els perfil concret de l’aspirant: graduats en 
arquitectura, disseny, comunicació audiovisual i les arts visuals en general, etc. 

 
8. Perfils professionals (de sortida) 

A partir del perfil de l’alumna/e, de l’itinerari escollit i de l’accent del projecte final del postgrau es 
desenvolupen diferents perfils que són complementaris entre si mateixos. 

 

 Professional generador de les arts en viu i l'esdeveniment que integren les tecnologies 
digitals: 

 
o Dramaturg de continguts audiovisuals per incorporar a l'esdeveniment i l'escena. 

 
o Dramaturg del so i l’experiència mitjançant sistemes interactius o de control sincrònic 

integrats per a l'esdeveniment i l'escena. 
 

 Professional de les tecnologies digitals que integren les necessitats de la creació escènica: 
 

o Director/coordinador tècnic que intermèdia i assessora als diferents agents que participen 
de la realització escènica (generadors i tècnics) en relació a les tecnologies digitals alhora de 
dissenyar. Troba, encadena i gestiona les diferents eines, fonts i processos amb l’equip. 

 
o Tècnic de continguts audiovisuals per a l'esdeveniment i l'escena. 

 
o Tècnic de so i l’experiència per a l'esdeveniment i l'escena (sistemes de so i interactius o 

de control sincrònic integrats). 
 

9. Estudi de la competència 
Aquest estudi s’ha desenvolupat en base a dues finalitats: 

 
1. Saber si teníem una proposta d’estudis de postgrau similar a la nostra proposta a Catalunya, 

Espanya i Europa i, si es generava aquesta situació, veure quin era l’enfocament ideològic i 
metodològic de formació que l’altre entitat proposava. 

 
2. Trobar possibles complicitats pedagògiques però també institucionals o de lideratge professional 
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amb les quals poder establir convenis i complicitats. 
 

De fet, el propi projecte formatiu, com tots els altres duts a terme per IT Estudis de Postgrau, 
complementen àmbits i perfils professionals que no estem oferint en els estudis de l’IT (superiors i 
tècnics). Per tant, són formacions que necessiten trobar a l’exterior el llindar de coneixement i el domini de 
la tecnologia (si s’escau, com és el cas), per poder-se desenvolupar amb rigor. 

 
L’equip que lidera el projecte serà el responsable de fer d’enllaç entre aquests professionals de l’escena i 
la tecnologia digital externs i el coneixement de l’escena i la dramatúrgia que ens són propis, aplicant la 
nostra experiència com a pedagogs de metodologies basades en la pràctica i la docència tècnica. 
 

a. Antecedents al territori 
 

Al territori són gairebé inexistents els antecedents en màsters oficials a l’entorn del fet teatral en 
relació a les tecnologies digitals i el seu impacte en la dramatúrgia contemporània. 
 
Només tenim l’antecedent als estudis que es proposen en el postgrau del 2011 que, sota la 
direcció de Carles Sora i amb la col·laboració d’Eugenio Tisselli, es va fer des del Departament de 
Comunicació a la Facultat de Comunicació i l’ IDEC de la Universitat Pompeu Fabra, UPF:  
Postgrau de Tecnologies Digitals per a l’Escena (12 crèdits, aproximadament) a L’Estruch de 
Sabadell.  
 

b. Estudis de màster i postgraus relacionats amb les arts escèniques i tecnologia digital a 
Europa a Catalunya 
 
1. A Barcelona, en l’àmbit artístic, només s’ofereix un màster oficial des de la Facultat de Belles 

Arts de la Universitat de Barcelona: el màster de Creació Artística Contemporània (60 
crèdits), de caràcter multidisciplinari i internacional. Aquest màster s'orienta tant a la recerca 
com al desenvolupament d'una activitat professional en l'àmbit de la creació artística i 
contemporània, que tot i que ha inclòs aspectes performatius no té l’enfocament 
professionalitzador i escènic que nosaltres proposem.  
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/C/M2105/index.h
tml  

2. Com a màster propi, la mateixa facultat presenta el màster d’Art Sonor (70 crèdits) amb la 
direcció de Josep Cerdà Ferrè que té una durada de 2 anys acadèmics i que també es pot 
cursar en mòduls separats a mena de postgraus.  
http://www.ub.edu/masterartsonor/ 

3. Si estudiem alguns dels antecedents des de l’enfocament tecnològic, és a dir d’estudis 
avançats en relació a les tecnologies digitals, els estudis de Màster Universitari en Arts 
Digitals amb la direcció de Roc Parés, del departament de Comunicació Audiovisual i 
Publicitat de la Universitat Pompeu Fabra, seria la formació més propera:  
http://www.idec.upf.edu/master-universitari-en-arts-digitals/direccio-i-professorat 
 
Tanmateix, aquest màster està orientat a la formació d'autors: guionistes, productors, 
dissenyadors i desenvolupadors visuals, musicals, audiovisuals i de productes interactius 
multimèdia, un perfil allunyat del perfil dels creadors de les arts escèniques que ha de 
contextualitzar la nostra proposta de formació. 

4. També la Universitat Politècnica de Catalunya té alguns màsters a l’entorn d’aplicacions de 
les tecnologies digitals com són el màster en Animació, Art Digital i Videojocs i el de 
Disseny i creació de videojocs. Ambdós estudis però encara són més allunyats del sentit 
d’aplicació de la tecnologia digital que planteja el nostre projecte en el context de l’escena en 
viu.  
http://www.talent.upc.edu/cat/professionals/presentacio/codi/201200/disseny-creacio-videojocs/ 

5. El Màster en Disseny Audiovisual Interactiu (Media Interactive Design), títol expedit per la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de 
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Barcelona (60 crèdits) 
El màster en Media Interactive Design té per objectiu l'aplicació de les més innovadores 
plataformes interactives per a la investigació i desenvolupament de noves formes de relacionar 
la marca i el consumidor. El seu objectiu és explorar totes aquelles tecnologies i tècniques 
d'interacció que puguin potenciar la creativitat adreçada al branding sensorial (emocional).  
http://www.elisava.net/ca/estudis/media-interactive-design/presentacio 
Màster molt allunyat des del punt de vista conceptual al nostre projecte. 

6. Màster Universitari en Arts Digitals títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
(90 crèdits). TANCAT. http://www.idec.upf.edu/master-universitari-en-arts-digitals 
 

7. Només serà a Madrid on trobarem una formació avançada per primer cop tangent al nostre 
projecte. El màster Teatro y Artes Escénicas (60 ECTS) és organitzat per l’Escola Superior 
d’Art Dramàtic i la Universidad Complutense de Madrid i pretén desenvolupar-se en el binomi 
de l’estudi teòric i pràctic propi de las arts escèniques. Tanmateix, l’enfocament és força 
generalista, poc clar en si està orientat a la professió o a la recerca.  
http://ww w.ucm.es/pags.php?a=estudios&d=muestramaster&idcur=4&idm=145 
 

8. Com ja hem comentat més amunt, el Postgrau de Tecnologies Digitals per a l’Escena (12 
crèdits, aproximadament) a la Nau Estruch de Sabadell. Amb direcció de Carles Sora i amb la 
col·laboració d’Eugenio Tisselli, des del Departament de Comunicació a la Facultat de 
Comunicació i l’ IDEC de la Universitat Pompeu Fabra, UPF. 
El postgrau però, només es va desenvolupar en una primera convocatòria.  

 

 Conclusions 
 

En la geografia local, actualment, no hi ha cap formació de segon grau i oficial competitiva a la 
proposta del Postgrau Escenificació i Tecniolgia digital (30 ECTS). La darrera oferta 
formativa semblant, com ja hem explicat, va ser desenvolupada al 2011 amb el Postgrau de 
Tecnologies Digitals per a l’Escena. Aquest postgrau que donava resposta a la necessitat de 
formar professionals coneixedors dels mitjans interactius aplicats a l’escena teatral posava 
accent en el fet de la interacció.  
Quan analitzen els màsters tangents per la vesant tecnològica, aquests encara es troben més 
allunyats dels nostres objectius: el Màster en Disseny Audiovisual Interactiu (60 ECTS) està 
dirigit bàsicament al món de l’empresa i el Màster en Disseny Escenogràfic (60 ECTS) és una 
proposta (gens solvent), si es contraposen dades tan bàsiques com objectius d’aprenentatge i 
quantitat de crèdits, en pretendre formar professionals de l’escena. Tanmateix, segurament 
perfils professionals que s’apropen a aquestes propostes també estaran interessats en el 
postgrau que nosaltres proposem. 

 
c. Estudis de màster i postgraus relacionats amb les arts escèniques i tecnologia digital a 

Europa 
 

1. DiViDe focuses on digital visual design in performance and more, UniArts Helsinki & 
Aalto University (Finlàndia) 

 
El nou mòdul d'estudi Digital Visual Design - Advanced Intermediality in Performance (DiViDe). 
DiViDe se centra en el disseny visual digital, la teoria, la metodologia i la pràctica. “La 
importància del disseny visual digital s'estén més enllà de les actuacions; forma part de la 
nostra cultura actual i futura", afirma el professor de Disseny d'Il·luminació, Tomi Humalisto. 
També és un dels responsables del mòdul d'estudi DiViDe. 
http://www.uniarts.fi/divide 

 
2. DasArts master of theater a Theaterschool, Amsterdam voor de Kunsten (120 crèdits). 

(Països Baixos) 
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Aquest és un màster de 2 anys orientat a intentar resoldre alguns dels reals desafiaments a 
que s’enfronten les arts avui. Les exigències globals, el clima polític que relaciona cultura i la 
iniciativa empresarial i la necessitat de configurar uns models culturals auto-suficients mentre el 
finançament estatal va disminuint, demanen una reacció de l’àmbit artístic. Les arts escèniques, 
com les altres arts, necessita reposicionar-se i incorporar el les innovacions digitals, per assolir 
la recerca de noves audiències i la participació en els moviments per al canvi social. 
 
Molts artistes responen a aquest canvi polític, econòmic i cultural amb un nou enfocament del 
seu treball. Sovint amb una pràctica híbrida on l'ensenyament, producció i comissariat s'ha 
convertit en part de la identitat artística, i on els enfocaments contextuals específics, el 
compromís social i la cooperació amb els diferents camps s'han fet més evidents. 
 
El seu treball d’aquest productor-comissari-programador expert es desenvolupa a l’entorn de la 
competència d’una comprensió crítica de les indústries culturals. El que els caracteritza és una 
combinació de pensament independent i la inventiva, la persistència i la creativitat. Amb un fort 
compromís amb la col·laboració, la comunicació i el context, que busquen                   -
conjuntament amb els artistes d'avui dia – fer un "gir ètic i crític” en les arts. 
http://www.ahk.nl/theaterschool/opleidingen-theater/dasarts-master-of-theatre/ 

 
Ens interessa d’aquest màster la seva orientació ideològica i la seva imbricació en que la 
tecnologia digital forma part d’aquest procés de reacció i valorització de les arts. Establir 
conveni amb aquest centre podria ser interessant i fructífer. 

 
3. MA Coreografia and Performance, Theatre Academy in Hessen (Alemanya) (120 crèdits) 

 
Teatrals Aplicats de Justus-Liebig-Universitat de Giessen en cooperació amb el Departament 
de Dansa contemporània i clàssica de la Universitat de la Música, la Dansa i les Arts 
Escèniques de Frankfurt.  

 
Aquests estudis de màster es plantegen com una reacció al fet que el treball del coreògraf/a ha 
canviat dràsticament. De la mateixa manera que no és suficient ser capaç de ballar bé és 
necessari que els ballarins també estiguin ben entrenats conceptualment.  

 
L'objectiu és formar personalitats artístiques, que estiguin preparats teòrica i pràcticament per a 
la complexitat de les demandes de l’escena contemporània en el camp de la dansa i la 
performance. Els estudis es despleguen en el camp de la coreografia, la performance, les 
instal·lacions i/o el vídeo dansa. També d’altres camps professionals com són la dramatúrgia 
de la dansa, la gestió de festivals i també vers capacitats periodístiques i editorials. 

 
Com ja hem explicat més amunt, també seria interessant establir conveni amb la direcció 
d’aquest màster per l’enfocament professionalitzador tot i centrar-se més en l’àmbit de la 
dansa. 

 

 Conclusions 
 

El DasArts master of theater a Theaterschool, Amsterdam voor de Kunsten (120 crèdits) i 
el MA Coreografia and Performance, Theatre Academy in Hessen (HTA) (120 crèdits) i el 
DiViDe focuses on digital visual design in performance and more, UniArts Helsinki & 
Aalto University  (Finlandia), són models interessants d’estudis avançats i a tenir en compte, 
especialment el dos primers. Tant per la seva reflexió sobre com resoldre els reptes als quals 
s’enfronten les arts actuals i com entren en joc amb aquesta realitat utilitzant les tecnologies 
digitals valorant el seu sentit econòmic, ecològic, social i incidint en la recerca o creació de 
noves audiències. 
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d. Estudis de màster i postgraus relacionats amb les arts escèniques i tecnologia digital al 
món 

 
Hem estat revisant algunes escoles superiors de concepció semblant a l’ESAD i que són properes 
a territoris sensibles a l’aplicació a l’escena de les tecnologies digitals com són Canadà i Singapur. 
 
En aquestes ciutats i els seus centres de formació superior en arts escèniques encara no s’han 
desenvolupat, o almenys així ho constaten les seves webs, cap estudi avançat a l’entorn de la 
vinculació entre l’escena i el digital. 
 
Aquesta conclusió potser estranya a primera instància, però també dóna lloc a diferents possibles 
justificacions segons el país. Des de la realitat canadenca, sabem que el coneixement i la 
investigació a l’escena de les aplicacions de la tecnologia digital han estat i formen part de la 
indústria de l’espectacle des de fa anys. Per exemple, Robert Lepage ha anat col·laborant amb 
escenògrafs com Michael Levine o Carl Fillion des de principis dels anys 90 en la incorporació de 
les tècniques digitals a l’escena.  
 
La referència de la universitat La Salle College de Singapur és deguda a que el seu actual rector 
és Steve Dixton, estudiós i teòric nord americà al qui agraïm una de les lectures més completes 
sobre la vinculació escena i digital. Tanmateix, actualment la universitat no ofereix cap MA que 
vinculi els àmbits que estudiem i les formacions superiors que ofereixen són bàsicament en l’àmbit 
del disseny de producte i de la moda. 
 
Enllaços: 

 

 La Salle College of Arts (Singapoure) 
http://www.lasalle.edu.sg/academics/professor-steve-dixon/ 

 Conservatoire de musique et d’art dramàtiques, (Québec) 
http://www.conservatoire.gouv.qc.ca/les-actualites/actualites/ 

 École national de Théâtre du Canada (Québec) 
http://ent-nts.ca/fr/formations/detail/scenographie-set-and-costume-design/ 

 
10.  
10. Pla d’estudis: Estructura 

 
MÒDULS COMUNS 

Mòdul conferencia/workshop ECTS Hores lectives 
amb docent 

Treball 
autònom 

Hores total  

6 sessions de 4h lectives  24 h. 36 h. 60 h. 

 

Mòdul Seminaris     

6 sessions de 4h lectives 
 

 24 h. 36 h. 60 h. 

 

Mòdul Dramatúrgia comú     

Laboratori AB  35 h. 70 h.  105 h. 

 

Mòdul Tecnologia comú     

Tecnologia comú Bloc 1 AB 
Laboratori AB 
 

 20h. 
35h. 

30h. 
70h. 

50h. 
105h. 
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    155 h. 

 

Tutories  AB comú     

Laboratori AB   35h.  35h. 

 
ITINERARI A  

Mòdul dramatúrgia  
(Pràctiques comunes d’itinerari) 
2 Blocs 

    

A.1.0 Pràctica dramatúrgica amb seguiment 
tècnic amb contingut al voltant de la imatge i 
ARQUITECTURA/COS. 
A.2.0 Pràctica dramatúrgica amb seguiment 
tècnic amb contingut al voltant de la il·luminació 
LAB A.1  
LAB A.2 

 12h. 
 

12h. 
 

10h. 
10h. 

18h. 
 

18h. 

30h. 
 

30h. 
 

10h. 
10h. 

 
   80h. 

 

Mòdul dramatúrgia  
(pràctiques simultànees)  
a escollir per alumne en cada bloc. 
2 Blocs 

    

A 1.1 Pràctica dramatúrgica amb seguiment 
tècnic amb contingut al voltant de la imatge i 
arquitectura. 
A.1.2 Pràctica dramatúrgica amb seguiment 
tècnic amb contingut al voltant de la imatge i cos. 

 8 h. 
 

12 h. 
 

20 h. 
 

A.2.1 Pràctica dramatúrgica amb seguiment 
tècnic amb contingut al voltant de la imatge i 
arquitectura. 
A.2.2 Pràctica dramatúrgica amb seguiment 
tècnic amb contingut al voltant de la imatge i cos. 

 8 h. 
 

12 h. 
 

20 h. 
 

    40h. 

 

Mòdul tecnologia  
(Pràctiques comunes d’itinerari) 
2 Blocs 

    

A.1.0 Pràctiques associades a programari de 
manipulació d'imatge fixe i cinematogràfica. 
A.2.0  Pràctiques associades a Il·luminació. 

 12h. 
8h. 

18h. 
12h. 

30h. 
20h. 

    50h. 

 

Mòdul tecnologia A 
(pràctiques simultànees)  
a escollir per alumne en cada bloc. 
2 Blocs 

    

A.1.1  pràctiques associades a programari de 
manipulació d'imatge fixe i cinematogràfica. 

 8h. 
 

12h. 
 

20h. 
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A.1.2 Pràctiques associades a aplicacions i 
programari de mapping 

A.2.1  pràctiques associades a la Il·luminació i 
imatge 
A.1.2 Pràctiques associades a imatge com a 
il·luminació 

 12h. 18h. 30h. 

     50h. 

 

Mòdul  escenificació digital A     

Laboratori A1 IMATGE 
Laboratori A2 IL·LUMINACIÓ 

  25h. 
20h. 

60h. 
30h. 

85h. 
50h. 

    135h. 

 

Tutories  A     

Laboratori A1 IMATGE 
Laboratori A2 IL·LUMINACIÓ 

  30h. 
20h. 

  

    50h 

 
ITINERARI B 

Mòdul dramatúrgia  
(Pràctiques comunes d’itinerari) 
2 Blocs 

    

B.1.0 Pràctica dramatúrgica amb seguiment 
tècnic de contingut al voltant del so cos i 
arquitectura. 
B.2.0 Pràctica dramatúrgica amb seguiment 
tècnic de contingut al voltant de la interacció 
LAB B.1  
LAB B.2 

 12h. 
 

12h. 
 

10h. 
10h. 

18h. 
 

18h. 

30h. 
 

30h. 
 

10h. 
10h. 

 
   80h. 

 

Mòdul dramatúrgia  
(pràctiques simultànies)  
a escollir per alumne en cada bloc. 
2 Blocs 

    

B.1.1 Pràctica dramatúrgica amb seguiment 
tècnic de contingut al voltant del so i arquitectura. 
B.1.2 Pràctica dramatúrgica amb seguiment 
tècnic de contingut al voltant del so i cos. 

 8 h. 
 

12 h. 
 

20 h. 
 

B.2.1 Pràctica dramatúrgica amb seguiment 
tècnic de contingut al voltant de l'objecte 
interactiu. 
B.2.2 Pràctica dramatúrgica amb seguiment 
tècnic de contingut al voltant de l'espai interactiu. 

 8 h. 
 

12 h. 
 

20 h. 
 

    40h. 
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Mòdul tecnologia B 
(Pràctiques comunes d’itinerari) 
2 Blocs 

    

B.1.0 Pràctica tècnica associada a So-
ressonància/espai sonor i l’Objecte i sonor 
B.2.0  Pràctica tènica associada a l'interacció. 

 12h. 
8h. 

18h. 
12h. 

30h. 
20h. 

    50h. 

 

Mòdul tecnologia B 
(pràctiques simultànies)  
a escollir per alumne en cada bloc. 
2 Blocs 

    

B.1.1  Pràctica tècnica associada al so-
ressonància / espai sonor 
B.1.2 Pràctica tècnica associada al so-
ressonància / objecte sonor. 

 8h. 
 

12h. 
 

20h. 
 

B.2.1  Pràctica tènica associada a l'objecte 
interactiu 
B.1.2 Pràctica tècnica associada a l'espai 
interactiu. 

 12h. 18h. 30h. 

     50h. 

 

Mòdul  escenificació digital A     

Laboratori B1 SO 
Laboratori B2 INTERACCIÓ  

  25h. 
20h. 

60h. 
30h. 

85h. 
50h. 

    135h. 

 

Tutoria B     

Laboratori B1 SO 
Laboratori B2 INTERACCIÓ  

  30h. 
20h. 

  

    50h. 

 
RELACIÓ DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 

CT1. Capacitat d’imaginar noves narratives, formats i dispositius escènics basats en la no linealitat de 
les eines digitals. 
 

CT2. Capacitat de planificar una nova caixa d’eines tècniques, que sumi als habituals instruments 
analògics les possibilitats digitals actuals.  

CT3. Desenvolupar lèxic adequat i llenguatge comú per el treball de creació en equips tecnològics i 
artístics. 

CT4. Capacitat de lectura i comprensió de softwares i llenguatges bàsics de programació possibles 
de ser aplicats a escena. 

CT5. Capacitat d’aportar noves mirades i solucions a reptes propis de processos creatius de les arts 
en viu. 

CT6. Capacitat d’identificar les diferents eines digitals actuals aplicables a l’escena, per reconèixer les 
seves potencialitats expressives i entendre com aquestes influeixen en els actuals processos de 
creació de dispositius escènics. 
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CT7. Capacitat de reconèixer la importància de la generació de dispositius escènics, tant des de la 
banda conceptual com tecnològica. 

CT8. Relació interdisciplinària de la creació contemporània. Capacitat de generar nous equips de 
creació polièdrics. 

 
RELACIÓ DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DEL POSTGRAU 

CE1. Assolir nivell usuari del programari digital que es desplega al pla docent del Itinerari 

CE2. (ITINERARI A) 
Conèixer els fonaments i les característiques dels equipaments tecnològics utilitzats en el disseny, la 
projecció de les imatges fixes o en moviment sobre superficies, sobre cosos escènics i sobre actants.  

CE3. (ITINERARI A) 
Assolir i desenvolupar les capacitats expressives de la imatge fixe o en moviment projectada o emesa en 
viu, dins la dramatúrgia escènica contemporània. 

CE4. (ITINERARI A) 
Conèixer els fonaments i les característiques dels equipaments tecnològics utilitzats en el disseny i 
execució de fonts d’il·luminació i els seus controladors. 

CE5. (ITINERARI A) 
Assolir i desenvolupar les capacitats expressives de la il·luminació en viu, dins la dramatúrgia escènica 
contemporània. 

CE6. (ITINERARI B) 
Conèixer els fonaments i les característiques dels equipaments tecnològics utilitzats en el disseny, la 
reproducció d’elements sonors i en l’espai sonor i dels seus controladors. 

CE7. (ITINERARI B) 
Assolir i desenvolupar les capacitats expressives del so, dins la dramatúrgia escènica contemporània. 

CE8. (ITINERARI B) 
Conèixer els fonaments i les característiques tecnològiques utilitzats en la creació de la interacció, tant a 
nivell d’objecte interactiu com la interacció a l’espai. 

CE9. (ITINERARI B) 
Assolir i desenvolupar les capacitats expressives de la interacció i l’objecte interactiu en viu, dins la 
dramatúrgia escènica contemporània. 

CE10. Comprendre l’estructura, la complexitat tecnològica i la capacitat expressiva dins de l’escena 
contemporània del DISPOSITIU. 

 
11. Proposta de possibles entitats i institucions per a fer conveni 
 
a. Possibles institucions amb les quals establir convenis de col·laboració des del punt de vista 

acadèmic: 
 

1. Facultat de Belles Arts, Departament d’escultura (Universitat de Barcelona, UB). 
Responsables del Màster Art Sonor. 
 

2. Facultat de Comunicació, Departament de Comunicació (Universitat Pompeu Fabra, UPF). 
Responsables de diversos màsters a l’entorn de les aplicacions del digital en la comunicació i 
l’empresa. Organitzen: MÀSTER SISTEMES COGNITIUS I MÈDIA INTERACTIUS, UPF. 
 

3. UniArts Helsinki & Aalto University  (Finlàndia) pel seu Màster DiViDe focuses on digital 
visual design in performance and more.  

 
4. ECAL / ECOLE CANTONALE D'ART DE LAUSANNE pel seu MAS in Design Research for Digital 

Innovation. 
 

5. L’Escola de Teatre dins l’Escola de les Arts d’Amsterdam. Responsables del DasArts master 
of theater a Theaterschool, Amsterdam voor de Kunsten (120 crèdits). Un màster interessant pel 
seu enfocament reflexiu i ideològic en relació a les arts digitals. 
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6. L'Institut d'Estudis Teatrals Aplicats de Justus-Liebig-Universitat de Giessen en cooperació 

i el Departament de Contemporani i de clàssic de la Universitat de Música, Dansa i Arts 
Escèniques de Frankfurt. Aquest any han impartit per primera vegada el màster MA Coreografia 
and Performance. Un dels seus responsable és en Heiner Goebbels. 
 

7. ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET TECHNIQUES DU THÉÂTRE (Lyon).  
 

b. Companyies o entitats que desenvolupen projectes a l’entorn de les tecnologies digitals a 
Barcelona: 

 

1. L’Estruch (Sabadell). http://lestruch.sabadell.cat/ 
 

2. Companyia Señor Serrano. https://www.srserrano.com/ca/ 
 

3. Festival TNT (Terrassa) 
 

4. Fura del Baus/Èpica 
 

5. Barcelona Digital, digital (Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya). Socis i clients: 
http://www.bdigital.org/ca/socios-y-clientes 

 

6. Centre d’Arts Santa Mònica, Departament de Cultura, (Generalitat de Catalunya). 
 

7. Àlex Navarro, coordinador d’Europa Creativa Desk – MEDIA Catalunya,  Departament de Cultura. 
Direcció General de Creació i Empreses Culturals,(Generalitat de Catalunya). 

 

8. Hangar.org, Centre de recerca i producció arts visuals, http://hangar.org/ca/ 
 

9. KÒNIC THTR—KÒNICLAB, http://koniclab.info 
 

10. Telenoika, Audiovisual Open Creative Community , http://www.telenoika.net 
 

11. Barcelona Activa. Departament d’empresa i ocupació, (Ajuntament de Barcelona i Generalitat de 
Catalunya). 

 
A mena d’informació general sobre el sector de digital a Barcelona:  
http://www.slideshare.net/barcelonactiva/bcn-tech-ecosystem-report-2014 

 
c. Altres possibles institucions o centres que podrien ser complementaries en relació al suport 

tecnològic: 
 

1. Fundació́ Politècnica de Catalunya també́ desenvolupa activitat formativa en el camp de la 
tecnologia multimèdia mitjançant el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia a Terrassa 
(CITM).  

 

2. Programa Star/UPC 
 

3. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI, Girona), director Joan Boadas i Raset. 
http://www.girona.cat/sgdap/cat/crdi_portada.php 

 

4. La Salle (Barcelona): centre de formació tècnica i superior en diversos àmbits de l’audiovisual i 
tècniques digitals. http://beslasalle.salleurl.edu/es/bachelor-tecnologias-multimedia# 
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12. Referències a compartir 

 

 Heinner Goebbels, Eraritjaritjaka, musée des phrases (2004). 
https://youtu.be/Y2w1F1xUCco 

 

 Klaus Obermaier & Ars Electronica Futurelab, Le Sacre du Printemps (2012). 
https://youtu.be/DhPtrpSIHXU 

https://youtu.be/FF_JA7Q1o9E 
 

 Cheek by Jowl (Declan Donnellan& Ormerod), Ubu Roi, Alfred Jarry  (2013). 
https://www.youtube.com/watch?v=3uBh_TD895Y&index=1&list=PLC38CAD3B9C721B94&t=
235s 

https://youtu.be/1oATAAanJz0 
 

 Carles Padrissa & Roland Olbeter (vídeo: Roman Torre), Orestia (2010) 
https://youtu.be/3i2zP8z0C-w 
 

 Producció Imaginart, Roman Torre, The little night (2014) 
https://vimeo.com/113123170 
 

 IVO VAN HOE, Kings of war 
https://www.youtube.com/watch?v=xi9vEYbSaMo 
 

 HOTEL MODERNE  (teatre d’objectes) 
http://www.youtube.com/watch?v=oCWNQ2g9bLk 
http://www.youtube.com/watch?v=lFyGz6P0sos 
http://www.youtube.com/watch?v=fTBJUjuy7Q8 
 

 DV8 (cos i moviment) 
https://www.dv8.co.uk/ 
 

 FOR EVER OF KLAUS MANN (TONEELHUIS, ANTWERPEN, 2006), Espacialitat de la projecció 
en circuit tancat generant un nou significat de l’escena i de la imatge 
http://www.youtube.com/watch?v=M2URxMqccpU 
 

 MEFISTO FOR EVER OF KLAUS MANN 
https://youtu.be/M2URxMqccpU 
 

 PIPILOTTI RIST 
https://pipilottirist.net/ 
https://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/images-clips/12/ 
https://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/images-clips/5/ 
 

 Marianne Elliott& Bunny Christie, El curiós incident del gos a mitjanit, de Simon Stephens i 
adatada per Mark Haddon (National Theater, 2013). 
https://youtu.be/UVrOsXhG61Q 

 
13. Perfils professionals d’interès 

 
1. Equip de direcció/Coordinació pedagògica del postgrau i tutors per itinerari: 

 

 Elisabet Castells 

 Jan Mech.  http://www.janmech.net  
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 Oriol Ibáñez, tècnic d’il·luminació i imatge  

 Núria Legarda,  http://nurialegarda.com 
 
2. Docents d’interès en els lideratges tècnics i tecnològics: 

 

 Joan Rodon, Videoartista. http://dluxsign.com/  

 Roman Torre, http://www.romantorre.net/ 

 Txalo Toloza, https://miprimerdrop.com 

 Xevi Gibert (Telenoika),  http://www.telenoika.net/comunitAV/xavier-gibert-aka-offtv 
 

3. Docents d’interès en els lideratges escènics i tecnològics: 
 

 Alfons Flores, http://ink361.com/app/users/ig-4133434973/alfons.flores/photos 

 Roger Bernat, http://rogerbernat.info/ 

 Klaus Obermaier, http://exile.at/ 

 Carles Padrissa (La Fura dels Baus) 
https://www.lafura.com/en/portfolio-tag/carlus-padrissa/ 

 Philiph Bussmann, http://www.philipbussmann.com/ 

 Pipilotti Rist, https://www.artsy.net/artist/pipilotti-rist 

 Sònia Cillari, http://www.soniacillari.net 

 Josep Manuel Bereguer, (Màster Art Sonor. BBAA).  
http://www.ub.edu/masterartsonor/es/josemanuel 

 Danio Catanuto, https://www.youtube.com/user/daniocatanuto 

 Tomàs Agaray, http://www.doctoralonso.org/ 
 

4. Àmbit direccions artístiques i producció: 
 

 Luís Nacena (Hangar), https://hangar.org/es/ 

 Gaston Core (Sala Hiroshima), http://www.hiroshima.cat 

 Maria Thorson (Insectotròpics), http://insectotropics.com 
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ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL CURS “POSTGRAU 
D’ARTS ESCÈNIQUES I EDUCACIÓ” PER AL CURS 2019-2020 DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL CURS DE “POSTGRAU 
EN ESCENIFICACIÓ I TECNOLOGIA DIGITAL” PER AL CURS 2019-2020 DE L’INSTITUT DEL 
TEATRE 
 
“ 

MEMÒRIA ECONÒMICA I FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS 
“POSTGRAU EN ESCENIFICACIÓ I TECNOLOGIA DIGITAL” 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 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 a la matrícula del curs “Postgrau en 
Escenificació i Tecnologia digital” 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 a la matrícula del curs “Postgrau en Escenificació i Tecnologia digital” de l'Organisme Autònom Institut del 
Teatre.  
 
El preu públic que es proposa per al curs “Postgrau en Escenificació i Tecnologia digital” es fixa en QUATRE 
MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS (4.950,00 €) per alumne. Els ingressos mínims en concepte de 
matrícules previstos són de CENT SIS MIL NOU-CENTS VINT EUROS (106.920,00 €), que no s'estima 
suficient per donar cobertura al conjunt de costos del mateix, però serà complementat pel pressupost de 
l’Institut del Teatre.  
 
3.- Vigència 
 
Aquest preu 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. 
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4.1.- Justificació de la quantia 
 
D’acord amb l’art. 44.2 del TRLLRHL, quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que 
així ho aconsellin, l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit. Dins de les línies estratègiques de 
l’Institut del Teatre es considera que la impartició de cursos especials i postgraus és una part fonamental 
que contempla el pla educatiu impulsat des de la institució.  
En el quadre adjunt es detalla el conjunt de costos imputats al càlcul del preu.  
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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. Els ingressos previstos per les matrícules no cobriran els costos, però es preveu la 
disponibilitat pressupostària suficient per cobrir la despesa amb càrrec als crèdits aprovats al pressupost 
2020, d’acord amb les previsions de l’art. 44.2 del TRLLRHL. 
 
En aquest Postgrau concorren raons culturals i d'interès públic per poder iniciar aquest nova línia 
formativa  amb un preu públic que no és autofinançat  pels següents motius: 
  

i) És una línia bàsica en el desenvolupament del pla educatiu de l’Institut del Teatre. Aquesta nova 
acció formativa donarà un valor afegit als ensenyaments artístics i de cara una formació 
necessària per la inserció laboral, per tant, produirà uns efectes d'utilitat pública. 

 
j) Que l'increment del preu de matrícula que puguin donar lloc a l'autofinançament del curs no és 

possible perquè faria inviable la matriculació dels alumnes i d'acord amb els preus que regeixen 
actualment en el mercat per als Postgraus de característiques similars. 

 
k) Que l'increment d'alumnes que pugui generar més ingressos no és viable atès que resta limitat 

per l'aforament dels espais on s'impartirà la formació. 
 

l) Finalment, tampoc és possible la disminució de costos atenent a la circumstància que les 
retribucions o honoraris que percebran els docents que participen en la impartició del present 
Postgrau s'han aplicat d'acord amb la normativa vigent. 

 
III. 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 (34200/99003).  
 

 Les despeses fan referència a despeses de personal (Capítol I), a honoraris de col·laboradors externs, 
serveis professionals i a despeses diverses (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 les despeses directes i indirectes derivades del curs “Postgrau en 
Escenificació i Tecnologia digital” seran compensades pels ingressos de les matrícules i la diferència fins 
al total anirà a càrrec del pressupost 2020 de l’Institut del Teatre.  
 
La realització de l’esmentat curs, amb una despesa total de CENT VINT-I-QUATRE  MIL CATORZE 
EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (124.014,36 €), quedarà condicionada a l’obtenció per part de 
l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de CENT SIS MIL NOU-CENTS VINT EUROS 
(106.920,00 €) de matrícules. De tot l’anterior es deriva que el cost net per a l’Institut del Teatre, sense 
imputar la despesa indirecta, serà zero. 
 
Es preveu a més una despesa indirecta per import de VINT MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS 
AMB SIS CÈNTIMS (20.669,06 €) que assumeix l’Institut del Teatre com a despeses per la utilització dels 
espais i les despeses de consums i funcionament per a la realització de l’activitat.  
 
Vist que a l’expedient queda acreditat que concorren raons culturals i d’interès públic i que existeix 
consignació pressupostària suficient per a cobrir la diferència entre els costos de l’activitat i els ingressos 
provinents dels preus públics fixats, tal com exigeix el mencionat article 44.2 del TRLLRHL.”   

 
 
 
10. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del curs “Escena 
Digital” de l’Institut del Teatre per al curs 2019-2020.  
 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de la proposta, consistent en l’aprovació d’un curs. 
 
L’Institut del Teatre presenta per al curs acadèmic 2019-2020 el curs “Escena Digital”  adreçat 
a professionals de l’escena en viu: escenògrafs/es, directors/es d'escena, dramaturgs/ues, 
intèrprets (especialment, de teatre visual), coreògrafs/es i ballarins/es, professionals de perfil 
tècnic amb experiència en disseny d'il·luminació i/o disseny de so, altres perfils tècnics de 
l’àmbit d'audiovisual i multimèdia, graduats en arquitectura, disseny, comunicació audiovisual i 

  
 
 
DESPESES 

 
Curs “Postgrau  en Escenificació i 

Tecnologia digital” 

Costos directes capítol I 44.385,30 

Costos directes capítol II 59.960,00 

Costos indirectes 20.669,06 

TOTAL COST  124.014,36 

 
 
 
INGRESSOS 

 
Curs “Postgrau  en Escenificació i 

Tecnologia digital” 

Cap. III 106.920,00 

TOTAL INGRESSOS 106.920,00 

Percentatge de cobertura 86,22% 
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les arts visuals en general, etc i, en general ,qualsevol persona interessada en l'aplicació de la 
tecnologia digital en les arts en viu 
 
L’objectiu del curs és introduir les bases escèniques per l’ús dels recursos expressius de les 
tecnologies multimèdia/digitals. La principal singularitat d’aquesta formació és la seva 
transversalitat i en pro d'una concepció multidisciplinària i contemporània. Es tracta d'un curs 
d'anivellament que es recomana que aquelles persones que vulguin cursar el Postgrau 
Escenificació i Tecnologia Digital, tot i que també es pot cursar de forma independent. 
 
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 
10.170,00€. 
 
La proposta de preu públic és de 450,00€. 
 
La despesa que comporta l’execució de l’esmentat postgrau serà d’un màxim de 8.387,80€, 
pels conceptes que es detallen, i a càrrec de les següents aplicacions del pressupost de 
l’Institut del Teatre de l’any 2019. 

 
Concepte Aplicació 

Pressupostària 
Import 

Docents Institut del Teatre 13100/99600 2.271,86 € 

Seguretat Social 13002/99600 1.015,94€ 

Col·laboracions docents externs a 
l’Institut del Teatre  

22618/99003 3.200,00 € 

Material fungible 22199/99003 900,00€ 

Lloguer material 20800/99003 1.000,00 

 
 
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 acadèmic 2019-2020 el curs “Escena Digital”  adreçat a 
professionals de l’escena en viu: escenògrafs/es, directors/es d'escena, dramaturgs/ues, intèrprets 
(especialment, de teatre visual), coreògrafs/es i ballarins/es, professionals de perfil tècnic amb experiència 
en disseny d'il·luminació i/o disseny de so, altres perfils tècnics de l’àmbit d'audiovisual i multimèdia, 
graduats en arquitectura, disseny, comunicació audiovisual i les arts visuals en general, etc i, en general 
,qualsevol persona interessada en l'aplicació de la tecnologia digital en les arts en viu 
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L’objectiu del curs és introduir les bases escèniques per l’ús dels recursos expressius de les tecnologies 
multimèdia/digitals. La principal singularitat d’aquesta formació és la seva transversalitat i en pro d'una 
concepció multidisciplinària i contemporània. Es tracta d'un curs d'anivellament que es recomana que 
aquelles persones que vulguin cursar el Postgrau Escenificació i Tecnologia Digital, tot i que també es pot 
cursar de forma independent. 
 
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 DEU MIL CENT SETANTA EUROS (10.170,00€). 
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmica, així com la 
proposta de preu públic de QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS  (450,00€)  que ha de regir l’esmentat 
curs i que s’adjunta com a annex III a aquest dictamen. 
 
Vist que la docència per a la impartició del curs “Escena Digital”  de l’Institut deñ Teatre serà impartida, 
d’una banda, per professors de l’Institut del Teatre i, per tant, les seves dedicacions seran retribuïdes 
d’acord amb la normativa vigent de l’Institut del Teatre i valorades en 3.287,80€ i d’altra banda, per 
professionals externs a l’Institut del Teatre, la qual cosa comportarà una contractació addicional per import 
de 3.200,00€.  
 
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 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.- APROVAR el curs “Escena Digital” de l’Institut del Teatre per al curs 2019-2020, d’acord amb el 
programa acadèmic que es recull en l’annex I. El curs té un cost total de DEU MIL SEIXANTA-CINC 
EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (10.065,36€),  el qual inclou un import de MIL SIS-CENTS 
SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (1.677,56€) en concepte de despesa indirecta 
per la utilització dels espais i les despeses de consums i funcionament per a la realització de l’activitat. 
 
Segon.- APROVAR el preu públic fixat en QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS  (450,00 €) del curs 
“Escena Digital” de l’Institut del Teatre per al curs 2019-2020 de conformitat amb la memòria econòmico-
financera que s’adjunta com a annex III. 
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Tercer.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs “Escena Digital” 
de l’Institut del Teatre per al curs 2019-2020 a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre d’uns ingressos 
mínims en concepte de matrícules que sumin un import de DEU MIL CENT SETANTA EUROS (10.170,00 
€). 
 
Quart- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs, fins a un màxim de VUIT MIL 
TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (8.387,80€), d’acord amb el 
desglosament i detall del punt 4.1) de la memòria econòmico financera de l’annex III, a càrrec de les següents 
aplicacions pressupostàries del vigent pressupost de l’Institut del Teatre: 
 

Concepte Aplicació Pressupostària Import 

Docents Institut del Teatre 13100/99600 2.271,86 € 

Seguretat Social 13002/99600 1.015,94€ 

Col·laboracions docents externs a 
l’Institut del Teatre  

22618/99003 3.200,00 € 

Material fungible 22199/99003 900,00€ 

Lloguer material 20800/99003 1.000,00 

 
Cinquè.- ESTABLIR que  l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del curs “Escena Digital” de 
l’Institut del Teatre per al curs 2019-2020 serà comptabilitzat a l’aplicació pressupostària 34200/99003 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 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 “Escena Digital” de l’Institut del Teatre per al curs 2019-
2020 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 “ESCENA 
DIGITAL” DE L’INSTITUT DEL TEATRE PER AL CURS 2019-2020 
 

CURS ESCENA DIGITAL DE L’INSTITUT DEL TEATRE 

 
Dades bàsiques (web) 

 
1. A qui s’adreça: Professionals de l’escena en viu: escenògrafs/es, directors/es d'escena, 

dramaturgs/ues, intèrprets (especialment, de teatre visual), coreògrafs/es i ballarins/es. 
Professionals de perfil tècnic amb experiència en disseny d'il·luminació i/o disseny de so. Altres 
perfils tècnics de l’àmbit d'audiovisual i multimèdia. Graduats en arquitectura, disseny, 
comunicació audiovisual i les arts visuals en general, etc. I en general qualsevol persona 
interessada en l'aplicació de la tecnologia digital en les arts en viu 

2. Coordinació: Anna Solanilla, Elisabet Castells Negre, Jan Mech, Nuria Legarda i Oriol Ibáñez. 
3. Programa: El Curs Escena Digital està dissenyat per introduir les bases escèniques per l’ús dels 

recursos expressius de les tecnologies multimèdia/digitals. 
4. Tipus de curs: Curs especialitzat. Certificat (Institut del Teatre) 
5. Dates: Novembre 2019 
6. Total hores: 48 hores 
7. Horari: divendres tarda i dissabtes matí i tarda 
8. Modalitat: presencial 
9. Lloc d’impartició: Institut del Teatre (Seu de Barcelona) 
10. Preu: 450 € 
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11. Descomptes: 25% de descompte per alumnes de l’Institut del Teatre i 20% de descompte per a 
graduats de l’Institut del Teatre 

12. Terminis d’inscripció: no hi ha inscripció. Directament matrícula 
13. Matrícula: de l’1 de maig a l’1 d’octubre de 2019 
14. Places: mínim 24 màxim 30 
15. Procés de selecció: La matricula es farà per rigorós ordre d’inscripció. 
16. Contacte i consultes específiques: Elisabet Castells, Directora de Departament DIE 
17. Consultes generals Estudis de Postgrau Institut del Teatre: 

formaciocontinuada@institutdelteatre.cat 
 
DETALL FITXA 

 

Curs Escena Digital 

 

Tipus de curs (Màster/Postgrau/Curs especialitzat, altres): curs especialitzat 

 

Nombre de crèdits/ hores: 48 hores 

 

Docent/director: Elisabet Castells 

 

Coordinador/a: Anna Solanilla, Elisabet Castells Negre, Jan Mech, Nuria Legarda i Oriol Ibáñez. 

 

Calendari: Novembre 2019 
Horari: divendres tarda i dissabtes matí i tarda 

 

Adreçat a: Professionals de l’escena en viu: escenògrafs/es, directors/es d'escena, dramaturgs/ues, 
intèrprets (especialment, de teatre visual), coreògrafs/es i ballarins/es. Professionals de perfil tècnic amb 
experiència en disseny d'il·luminació i/o disseny de so. Altres perfils tècnics de l’àmbit d'audiovisual i 
multimèdia. Graduats en arquitectura, disseny, comunicació audiovisual i les arts visuals en general, etc. I 
en general qualsevol persona interessada en l'aplicació de la tecnologia digital en les arts en viu 

 

Descripció resumida d’objectius:  
El Curs Escena Digital és un nou curs d’especialització de l’Institut del Teatre que té per objectiu introduir 
les bases escèniques per l’ús dels recursos expressius de les tecnologies multimèdia/digitals. La principal 
singularitat d’aquesta formació és la seva transversalitat i en pro d'una concepció multidisciplinària i 
contemporània. 
Es tracta d'un curs d'anivellament que es recomana que aquelles persones que vulguin cursar el Postgrau 
Escenificació i Tecnologia Digital, tot i que també es pot cursar de forma independent. 

 

Requisits d’accés: no en té  
 

 

Admet alumnes no titulats?:  Sí 
 

 

Nombre d’alumnes previstos: 24-30 
 

 

Modalitat de docència: presencial  

 

Preveu preinscripció: no 
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Dates inscripció: no hi ha inscripció. Directament matrícula 
 

 

Documentació a adjuntar a inscripció:  En el moment de fer la matrícula del curs és obligatori presentar 
un cv actualitzat i una carta de motivació. La coordinació del curs pot sol·licitar a l’aspirant poder fer una 
entrevista (en viu o per videoconferència). 

 

Dates matriculació: 1 de maig – 1 d’octubre de 2019 
 

 

Descomptes per alumnes, professors, graduats o membres institucions amb qui s’ha signat 
conveni: 25% de descompte per alumnes de l’Institut del teatre i 20% de descompte per a graduats de 
l’Institut del teatre 
 

 

Lloc d’impartició: Institut del Teatre (Seu de Barcelona) 
 

 

Professorat:  (si són més de tres posar la persona que coordina): 
Docents a determinar.  
Coordinació: Anna Solanilla, Elisabet Castells Negre, Jan Mech, Nuria Legarda i  
Oriol Ibáñez. 

 

Dret a certificació i condicions (% assistència): certificat amb més d’un 80% d’assistència 

 

Preu del curs: 450 € 

 
PRESENTACIÓ 
El Curs Escena Digital és un nou curs d’especialització que presenta l’Institut del Teatre amb l'objectiu 
introduir les bases escèniques i tècniques per l’ús dels recursos expressius de les tecnologies 
multimèdia/digitals en el marc de l’escena contemporània.  
La principal singularitat d’aquesta formació és la seva transversalitat i en pro d'una concepció 
multidisciplinària i contemporània. 

 
Introducció a les eines digitals tant conceptual com a tècnicament dins del requeriments habituals en 
l’àmbit de les noves dramatúrgies. 

 
CONTINGUTS 
Bloc1_Imatge/Llum 
 
Conceptes bàsics de la il·luminació a escena, en relació a coneixement sobre física de la llum, sobre 
color, percepció visual i sobre els mecanismes d’interacció llum-objecte, 
dins l’entorn digital.  La Il·luminació com a llenguatge escènic i d’intervenció espai arquitectònic. El 
Funcionament tècnic del dispositiu d’il·luminació escènica.  
 
En el curs es formarà en els conceptes bàsics del treball amb l’audiovisual a escena. Conceptes bàsics de 
la projecció escena sobre pla, sobre objecte i mapping bàsic. Presència real i virtual. Escenografies 
interactives i càmeres en directe. 
 
Oferirem una introducció a les eines (programes)  Adobe Creative, Milumin i Vectorwoks Spotlight. Amb 
aquest coneixement bàsic, els estudiants poden continuar aprenent aquests programes de forma 
autònoma, en funció de la documentació i els tutorials oferts per aquestes empreses. 
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Bloc2_So/Interacció  
 
En el curs es formarà en els conceptes bàsics de treballar amb so, especialment en relació amb els 
aspectes de la física del so, els entorns de so digital i com treballar amb sons sintetitzats i gravats.  

 
Conceptes bàsics de la interacció a escena al voltant de l’entorn digital. Introducció a l’entorn de 
programació Arduino i al llenguatge de programació. 
 
Oferirem una introducció a les eines (Programes) de Ableton Live (com DAW - Digital 
Àudio Workstation) i Cycling ’74 Max. Amb aquest coneixement bàsic, els estudiants poden continuar 
aprenent aquests programes de forma autònoma, en funció de la documentació i els tutorials oferts per 
aquestes empreses. 
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ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL CURS “ESCENA 
DIGITAL” DE L’INSTITUT DEL TEATRE PER AL CURS 2019-2020 
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL CURS “ESCENA 
DIGITAL” DE L’INSTITUT DEL TEATRE PER AL CURS 2019-2020 
 
“ 

 
MEMÒRIA ECONÒMICA FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS 
“ESCENA DIGITAL” 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 què 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 a la matrícula del Curs “Escena digital” 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 a la matrícula del Curs “Escena digital” de l'Organisme Autònom Institut del Teatre.  
 
El preu públic que es proposa per al Curs “Escena digital” de l'Organisme Autònom Institut del Teatre, es fixa 
en QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS  (450,00 €) per alumne. Els ingressos mínims en concepte de 
matrícules que s’estimen suficients per a donar cobertura al conjunt de costos del mateix i poder realitzar el 
curs són de DEU MIL CENT SETANTA EUROS (10.170,00 €). En el càlcul dels ingressos s’ha contemplat 
13 alumnes externs i 12 alumnes graduats. 
 

 
 
A l’import de les matrícules dels graduats s’ha aplicat el 20% de descompte previst a la tarifa adjunta a  
l’Ordenança fiscal de l’Institut del Teatre.      
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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 
 
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. 
 

IV. Ensenyaments no reglats 
 
L’estudi dels costos dels ensenyaments no reglats s’ha realitzat de la següent forma:  
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 Els ingressos es calculen en funció de les previsions dels ingressos (34200/99003).  
 

 Les despeses fan referència a despeses de personal (Capítol I), honoraris de serveis professionals i 
despeses diverses (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: 
 

 

 
De tot l’anterior, es desprèn que el Curs “Escena digital”, 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 DEU MIL CENT SETANTA EUROS (10.170,00 €), 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 “Postgrau 
d’Arts Escèniques i acció social” de l’Institut del Teatre per al curs 2019-20.  
 

El President dona la paraula a la Directora General, per tal que exposi els antecedents 

de l’expedient, consistent en l’aprovació d’una oferta formativa de Postgrau. 

 
L’Institut del Teatre presenta per al curs acadèmic 2019-2020 el Postgrau en Arts Escèniques i 
Acció Social, adreçat a educadors/es socials, mestres d’educació infantil, primària, secundària i 
batxillerat, professors/es de teatre, dansa, música, mestres de Música, mestres d’Educació 
Especial, graduats/-des en antropologia social i cultural, sociologia, ciències polítiques, 
humanitats, llicenciats/-des, diplomats/-des, altres titulacions superiors, monitors/-es, 
assistents/-es socials i tota persona interessada en les arts per l’acció social. 
 

  
 
DESPESES 

 
Curs “Escena digital” 

Costos directes capítol I 3.287,80 

Costos directes capítol II 5.100,00 

Costos indirectes 1.677,56 

TOTAL COST  10.065,36 

 
 
INGRESSOS 

 
Curs “Escena digital” 

Cap. III 10.170,00 

TOTAL INGRESSOS 10.170,00 

Percentatge cobertura 100,00% 
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Els objectius d’aquest Postgrau són que els seus alumnes aprenguin a saber analitzar 
contextos comunitaris d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i ser capaços de definir 
propostes d’intervenció amb arts escèniques,  viables i coherents amb els objectius establerts. 
A més, té com a objectiu conèixer les tècniques d'interpretació en música, teatre i dansa 
necessàries per dirigir grups i intèrprets en un procés de creació escènica amb la finalitat 
d’experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de 
comunicació, integració i apoderament personal i de grup. 
 
L’activitat no s’autofinançarà, atès que els ingressos procedents de les matrícules dels alumnes 
no s'estimen suficients per donar cobertura al conjunt de costos, però serà complementat pel 
pressupost de l’Institut del Teatre de l’exercici 2019 i 2020. 
 
La proposta de preu públic és de 1.350,00€. 
 
La despesa pluriennal que comporta l’execució de l’esmentat postgrau serà d’un màxim de 
31.253,88€, pels conceptes que es detallen, i a càrrec de les següents aplicacions del 
pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2019 i 2020. 

 
EXERCICI 2019 
 

Concepte Aplicació 
pressupostària 

Import € 

Retribucions bàsiques docents 
interns (laboral fix) 

13000/99600 263,02€ 

Altres retribucions 13002/99600 337,00€ 

Retribucions bàsiques docents 
interns (personal temporal) 

13100/99600 2.839,84 

Seguretat Social 16000/99600 1.491,84€ 

Col·laboracions docents 22618/99003 5.720,00€ 

Material  22199/99003 250,00€ 

Viatge professor extern 22618/99003 600,00€ 

Total despeses  11.501,70€ 

 
EXERCICI 2020 
 

Concepte Aplicació 
pressupostària 

Import € 

Retribucions bàsiques docents 
interns 

13000/99600 3.261,50€ 

Altres retribucions 13002/99600 4.178,80€ 

Seguretat Social 16000/99600 2.751,88€ 

Col·laboracions docents 22618/99003 9.560,00€ 

Total despeses  19.752,18€ 
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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 acadèmic 2019-2020 el Postgrau en Arts Escèniques i Acció 
Social, adreçat a educadors/es socials, mestres d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat, 
professors/es de teatre, dansa, música, mestres de Música, mestres d’Educació Especial, graduats/-des 
en antropologia social i cultural, sociologia, ciències polítiques, humanitats, llicenciats/-des, diplomats/-
des, altres titulacions superiors, monitors/-es, assistents/-es socials i tota persona interessada en les arts 
per l’acció social. 
 
Els objectius d’aquest Postgrau són que els seus alumnes aprenguin a saber analitzar contextos 
comunitaris d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i ser capaços de definir propostes d’intervenció 
amb arts escèniques,  viables i coherents amb els objectius establerts. A més, té com a objectiu conèixer 
les tècniques d'interpretació en música, teatre i dansa necessàries per dirigir grups i intèrprets en un 
procés de creació escènica amb la finalitat d’experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos 
comunitaris com a mitjà de comunicació, integració i apoderament personal i de grup. 
 
El preu públic que es proposa per al curs de “Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social” de l’Institut del 
Teatre del curs 2019-2020 es fixa en MIL TRES-CINQUANTA EUROS (1.350,00€) per alumne. Els ingressos 
mínims en concepte de matrícules previstos són de TRENTA-DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS (32.400,00 
€), que no s'estima suficient per donar cobertura al conjunt de costos del mateix, però serà complementat pel 
pressupost de l’Institut del Teatre.  
 
Els ingressos previstos per les matrícules no cobriran els costos, però es preveu la disponibilitat 
pressupostària suficient per cobrir la despesa amb càrrec als crèdits aprovats al pressupost de l’exercici 
2019 i 2020, d’acord amb les previsions de l’art. 44.2 del TRLLRHL i tot condicionat a la seva aprovació 
definitiva del pressupost de l’any 2020.  
 
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, proposa a l’ òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona 
la seva aprovació, i atès que el preu proposat no cobreixen el cost, tal com es desprèn de la memòria 
econòmica del servei. 
 
Vist l’article 3.3.a) de la Refosa de delegacions de la Diputació de Barcelona 1/2018, aprovada per decret 
de la Presidència, de data 7 de juliol de 2018 (núm. 7048/18) i publicada al BOPB de data 11 de juliol de 
2018, d’acord amb el qual, és competència de la Junta de Govern de la Diputació “l’establiment o la 
modificació de preus públics quan l’import a percebre per la prestació individualitzada de cada servei o la 
realització de cada activitat sigui superior a 1.000,00 €, per delegació del Ple”. 
 
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 en Arts Escèniques i Acció Social” de l’Institut del Teatre del curs 
2019-2020, d’acord amb el programa acadèmic que es recull en l’annex I d’aquest dictamen. El curs de 
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postgrau en la seva globalitat té un cost total de TRENTA-SET MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB 
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (37.504,66€), el qual inclou un import de SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA 
EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (6.250,78€) en concepte de despesa indirecta per la utilització 
dels espais i les despeses de consums i funcionament per a la realització de l’activitat. 
 
 Segon.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs de “Postgrau en 
Arts Escèniques i Acció Social” de l’Institut del Teatre del curs 2019-2020 a l’obtenció per part de 
l’Organisme d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import de TRENTA-DOS 
MIL QUATRE-CENTS EUROS (32.400,00 €). 
 
Tercer.- ELEVAR a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona el preu públic fixat en MIL TRES-
CENTS CINQUANTA EUROS (1.350,00 €) del curs “Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social” de 
l’Institut del Teatre  del curs 2019-2020. 
 
Quart- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat postgrau fins a un màxim de 
TRENTA-UN MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 
(31.253,88€) pels conceptes que es detallen, i a càrrec de les següents aplicacions del pressupost de 
l’Institut del Teatre d’acord amb el següent desglossament: 
 
EXERCICI 2019 
 

Concepte Aplicació 
pressupostària 

Import € 

Retribucions bàsiques docents interns 
(laboral fix) 

13000/99600 263,02€ 

Altres retribucions 13002/99600 337,00€ 

Retribucions bàsiques docents interns 
(personal temporal) 

13100/99600 2.839,84 

Seguretat Social 16000/99600 1.491,84€ 

Col·laboracions docents 22618/99003 5.720,00€ 

Material  22199/99003 250,00€ 

Viatge professor extern 22618/99003 600,00€ 

Total despeses  11.501,70€ 

 
EXERCICI 2020 
 

Concepte Aplicació 
pressupostària 

Import € 

Retribucions bàsiques docents interns 13000/99600 3.261,50€ 

Altres retribucions 13002/99600 4.178,80€ 

Seguretat Social 16000/99600 2.751,88€ 

Col·laboracions docents 22618/99003 9.560,00€ 

Total despeses  19.752,18€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació adequada i 
suficient en el corresponent pressupost de l’any 2020. 
 
D’igual manera, resta condicionada a la corresponent modificació de crèdit del vigent pressupost de 
l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del curs de “Postgrau en Arts 
Escèniques i Acció Social” serà comptabilitzat a l’aplicació 34200/99003 del pressupost de l’Institut del 
Teatre. 
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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 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 de “Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social” 
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 “POSTGRAU EN ARTS 
ESCÈNIQUES I ACCIÓ SOCIAL” DE L’INSTITUT DEL TEATRE PER AL CURS 2019-20. 
 

Postgrau 
  

Arts Escèniques i Acció Social, AEAS 
 

  Amb la col·laboració de: 
  

Centre de Música i Escena Xamfrà  
  

DADES GENERALS DE L’ENSENYAMENT  
NOM DEL CURS: Postgrau Arts Escèniques i Acció Social 

Tipus de curs: Postgrau (estudis propis) 

Nombre de crèdits: 15 
Coordinador/a pedagògic intern IT: Raimon Àvila  
Coordinador/a pedagògic extern: Ester Bonal 
Nombre d’anys acadèmics: 1 
Núm. crèdits impartits cada any (si escau): 15 

Curs acadèmic inici de docència: 2019-2020 
Modalitat de docència:    
(presencial, semipresencial, a distància) 

Presencial 

Núm. d’edicions impartides: 0 
Any acadèmic darrera edició impartida: 0 
Nom darrera edició impartida: 0 
Admet alumnes no titulats: SÍ 
Pràctiques externes:  NO 
Data inici docència:   18-10-2019 
Data final docència: 17-07-2020 

Data inici Inscripció: 01/07/2019 
Data final Inscripció 13/09/2019 
Nombre d’alumnes previstos 21 
Publicació llista d’admesos/-es 18/09/2019 
Data inici Matrícula:   25/09/2019  
Data final Matrícula: - 
Assegurança 17 euros 
Adreçat a: Educadors/es socials, mestres d’Educació Infantil, 

Primària, Secundària i Batxillerat. 
Professors/es de teatre, dansa, música. Mestres de 
Música, Mestres d’Educació Especial. 
Graduats/-des en antropologia social i cultural, 
sociologia, ciències polítiques, humanitats. Llicenciats/-
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des, Diplomats/-des, altres titulacions Superiors, 
Monitors/-es, Assistents/-es socials i tota persona 
interessada en les arts per l’acció social. 

Requisits d’accés: Titulació i/o experiència professional 
Descripció resumida d’objectius: 
 
 
 

 Saber analitzar contextos comunitaris 
d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i 
ser capaç de definir propostes d’intervenció 
amb arts escèniques,  viables i coherents amb 
els objectius establerts. 

 Conèixer les tècniques d'interpretació en 
música, teatre i dansa necessàries per dirigir 
grups i intèrprets en un procés de creació 
escènica amb la finalitat d’experimentar 
l’aplicació de les arts escèniques en contextos 
comunitaris com a mitjà de comunicació, 
integració i apoderament personal i de grup. 

 
LLOC D’IMPARTICIÓ 

Nom del Centre Institut del Teatre 
Adreça Pça. Margarida Xirgu s/n 
Codi postal 08004 
Població Barcelona 
País Espanya 
Telèfon 032273900 
Correu electrònic formaciocontinuada@institutdelteatre.cat  
Pàgina Web www.institutdelteatre.cat http://www.institutdelteatre.cat 
http://www.institutdelteatre.
cat 

http://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/it-estudis-postgrau.htm 

Horari Divendres de 17:00-22:00 
Dissabtes: 09:00- 20:00 

Observacions       
 

INFORMACIÓ ACADÈMICA – DOCENT   
DADES GENERALS 
Antecedents 
 
Dins el pla estratègic de l’Institut del Teatre es desenvolupa un projecte transversal a l’entorn de les arts escèniques 
aplicades i l’acció social. 
Com antecedents a aquest projecte ja s’han desenvolupant dues convocatòries.  
Aquest nou projecte d’estudis que ara presentem té com a finalitat cobrir la formació dels/de les nostres graduats/-des en 
les arts aplicades en l’àmbit específic de l’acció social, així com dels graduats en altres estudis en l’àmbit de les arts, les 
humanitats i les ciències socials. 
 
Justificació de la proposta 
Oferir un títol de postgrau propi de l’Institut del Teatre en formació de professionals amb expertesa en l’aplicació de les arts 
escèniques (teatre, dansa, circ, música) en programes i projectes per a la millora social. 
Aquest postgrau és un complement formatiu necessari per a persones que tinguin formació i/o experiència en alguna 
disciplina artística, o en l’acció social, per poder desenvolupar una tasca professional en processos participatius i/o de 
desenvolupament comunitari. 
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Introducció 
 
En els últims anys són cada vegada més freqüents els projectes i actuacions socials que recorren a les arts 
escèniques per aconseguir millorar el seu impacte social. 
Les propostes escèniques que es generen en contextos socials pateixen, però, sovint, de baixa qualitat artística, o 
bé han estat una còpia dels estàndards culturals més comercials sense comptar amb professionals que tinguin la 
possibilitat d'explorar altres expressions culturals i artístiques de major rellevància. La diferència que marca 
considerar un valor afegit a la qualitat artística suposa augmentar els efectes socials d'aquestes propostes. 
L'adopció d'un codi ètic fonamental i el rigor dels continguts a nivell socio-polític es fa, d'altra banda, 
indispensable en aquest tipus de projectes per evitar que caiguin en mans d'interessos personals, encara que sigui 
d'una manera més o menys inconscient. 
Un altre cas problemàtic es produeix quan la creació en arts escèniques aplicades es circumscriu a un barri 
marginal i la seva projecció i qualitat artística és tan marginal com el mateix context on es desenvolupa, llavors es 
corre el risc de confirmar els prejudicis d'aquells que consideren a l'art comunitari com una forma d'art 
fracassada en el seu mateix origen, i, en la mesura que aquestes creacions no transcendeixen ni obtenen l'impacte 
desitjat, es podria arribar, paradoxalment, a propiciar la consolidar l'exclusió, en comptes de contribuir a la seva 
solució. 
En els últims anys s'està produint a Espanya, especialment a les grans ciutats, i sovint gràcies als programes 
desenvolupats per teatres, centres de creació i festivals públics i privats un interès creixent cap al 
desenvolupament o vinculació amb creacions artístiques que incorporen a persones no habituals, o que es 
desenvolupen en contextos no habituals. Aquest fenomen emergent obre una nova sortida professional per a 
actors, músics, ballarins, directors i coreògrafs. Sense perdre la seva identitat i llenguatge artístic, aquests 
professionals es vinculen, doncs, a processos creatius amb persones "diferents" i amb la comunitat, bé per 
iniciativa pròpia, bé per demanda d'administracions públiques, institucions privades, entitats culturals, etc. 
És, doncs, summament important que els propis artistes que iniciïn el seu treball vinculant-se a aquests contextos 
hagin reflexionat i s'hagin enfrontat a les principals preguntes sobre la qüestió ètica: la relació de poder que 
existeix entre l'artista i el grup i viceversa, perquè aquestes propostes no acabin reproduint els mateixos 
mecanismes que van generar el problema social i no arribin a ser contraproduents. 
El nostre postgrau proposa una formació sobre uns continguts i perfils professionals especialment desatesos en el 
context espanyol com poden ser: l'adaptació de tècniques escèniques al treball amb col·lectius amb necessitats 
específiques; el desenvolupament de projectes artístics en contextos de dificultat social o rígidament 
institucionalitzats; la gestió i producció cultural d'aquests projectes i companyies en relació amb la seva exhibició 
escènica; el paper de l'artista com a acompanyant dels processos de creació propis dels grups. 
Aquests estudis de postgrau configuren un marc formatiu global per endinsar-se, amb garanties de qualitat i 
rigor suficient, en la pràctica de les arts escèniques aplicades, especialment en els àmbits de la música, la dansa i 
el teatre. 
El postgrau conclourà amb un treball final de postgrau en el qual l'estudiant haurà d'aplicar els mètodes i les 
eines adquirides per elaborar un projecte original en funció de la seva pròpia trajectòria i interessos. Tenim un 
quadre de professionals suficientment ampli i variat per poder tutoritzar adequadament projectes enquadrats en 
les arts escèniques aplicades i una àmplia possibilitat d’aplicació en contextos comunitaris reals en el territori. 
 
 Existència de cursos similars 

● Universitat de Barcelona: postgrau en Art per a la transformació social, la inclusió social i el desenvolupament 
comunitari: mediació artística: 
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/A/201611103/index.html? 

● Universitat Autònoma de Barcelona: Màster en Dansa Moviment Teràpia: 
http://www.uab.cat/web/postgrau/master-en-dansa-moviment-terapia/informacio-general-
1203328491238.html/param1-1614_ca/param2-2010/ 

● Universitat de Girona: Master integrativo en Arteterapia: http://www.fundacioudg.org/master-integrativo-en-
arteterapia.html 
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Enfocament, singularitats, filosofia del programa 
1. S’ha programat professorat nacional de qualitat i prestigi així com professionals destacats que han dut a 

terme projectes emblemàtics en l’àmbit de les arts escèniques i la comunitat. 
2. El postgrau combina un enfocament pràctic (classes de dansa, música i teatre, taller de creació, projecte) 

amb un més teòric-reflexiu, així com amb el coneixement directe d’experiències significatives en el camp de les arts 
escèniques i l’acció social, explicades pels seus creadors. 

3. El curs estableix lligams de transversalitat entre els diferents mòduls. 
4. El postgrau s’estructura en mòduls amb àmplia diversitat de continguts bàsics i necessaris per 

desenvolupar el projecte final de postgrau. 
5. El calendari de la formació i els horaris estan pensats per a professionals que estan en actiu.  

 
Sortides professionals 

El curs capacita per a intervenir com a creadors, ajudants, promotors, productors, programadors, avaluadors o generadors 
de projectes d’arts escèniques aplicades a la comunitat en àmbits com: 

1. Pedagogia en centres públics i/o privats 
2. Centres d’Infantil, Primària i Secundària 
3. Centres de Lleure 
4. Centres Terapèutics 
5. Centres d’Integració Social  
6. Centres de menors 
7. Centres penitenciaris 
8. Residències de persones grans 
9. Centres Cívics 
10. Associacions de veïns 

 
Règim de dedicació – alumne/-a 

Temps complert  
Presencialitat: 150 hores 
Treball autònom: 225 hores 
Total: 375 hores, que corresponen a 15 ECTS 

 
Mòdul 1: Eines d’arts escèniques  ECTS Hores lectives 

amb docent 
Treball 
autònom 

Hores total  

 3 36 h. 39 h.  75 h. 

 
Mòdul 2: Pràctica de creació i escenificació     

 2 27 h. 23 h 50 h. 

 
Mòdul 3: Mirades, societat, comunitat      

 2 16 h. 34 h. 50 h. 

 
Mòdul 4: Dinàmica i psicoteràpia de grup      

 1 9 h. 16 h.  25 h. 

 
Mòdul 5: Models d’arts i acció social     

 2 35 h. 15 h. 50 h. 

 
Mòdul 6: Disseny, producció i avaluació de 
projectes  

    

 1 14 h. 11 h. 25 h. 
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Mòdul 7: Projecte     

 4 9+4 h. 87 h. 100 h. 

 
Totals 

 
15 

 
150 h 

 
225 h 

 
375 h. 

 
Universitats o altres institucions implicades / Convenis a signar amb tercers: 

Fundació L’ARC Musica (Xamfrà; Centre de Música i Escena la participació artística i cultural (www.xamfra.net) . 
Xamfrà és un centre de la Fundació L’ARC Música, que fa ús de la música, el teatre i la dansa, com a eines socioeducatives. 
Xamfrà té com a missió el contribuir al compliment del dret a l’accés a la pràctica cultural i artística de tota la ciutadania 
(Declaració dels Drets culturals de la UNESCO, Freiburg 2007). La seva tasca, iniciada al barri del Raval el 2004, abraça 
projectes i activitats artístiques col·lectives i comunitàries amb persones de totes les edats i condicions, amb especial atenció 
a col·lectius en situació de vulnerabilitat, aïllament, injustícia social, econòmica, educativa. Xamfrà duu a terme tallers de 
música, teatre i dansa en la seva seu, ens escoles i instituts anomenats d’”alta complexitat”, cursos de formació continuada, 
és receptor d’estudiants de pràcticum de grau i màster, etc. Desde 2013 impulsa “El teler de Música”, emprenedoria social,  
un centre de recursos didàctics musicals a la xarxa (www.telermusica.com) 
 
 

Idiomes d’ impartició 
 

Català ☒ Castellà ☒     

CRITERIS – PROCEDIMENTS D’ACCEPTACIÓ 
 

Experiència professional 1 

Expedient acadèmic 2 
Ordre d’inscripció 3 

Carta de motivació 4 
Grups específics  No 
Entrevista 5     

 
El postgrau esta obert a tothom. Documentació a presentar en el moment de la inscripció:  
 

● No titulats/-des  
○ Currículum i experiència professional 
○ Altres estudis relacionats amb el postgrau reglats o no 
○ Carta de motivació 

 
Alumnes que un cop finalitzats els estudis rebran una certificació per haver cursat i superat la formació 
especialitzada per part de l’Institut del Teatre. 
 

● Titulats/-des (estudis superiors art dramàtic o altres titulacions de grau: magisteri, 
treball social, educador social, pedagogia,...) 

 
○ Títol de grau 
○ Altres estudis relacionats amb el postgrau reglats o no 
○ Currículum i experiència professional 
○ Carta de motivació 

 
Aquest alumnat rebrà el Títol de Postgrau propi de l’Institut del Teatre. 

El currículum acadèmic i professional ha d’estar justificat documentalment, així com també la resta de mèrits no 
especificats però que l’aspirant vulgui presentar. 
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El procés de selecció de les persones inscrites es resoldrà amb una comissió de valoració dels/les 
candidats/-es on participaran com a mínim: 
  

● una persona representant de les associacions promotores, en aquest cas Xamfrà 
● l’equip de direcció/coordinació del Postgrau i, 
● persona designada per l’IT Estudis de Postgrau en Arts Escèniques. 

  
La comissió es reserva el dret de poder fer una entrevista amb els/les alumnes preseleccionats/des abans de fer 
pública la llista oficial. 
 Es tindrà present la paritat dels/les alumnes, procurant que respongui a l’equilibri entre futurs personatges 
masculins i femenins i que tots ells i elles puguin formar grups amb un nivell coherent. 
 La llista d’aspirants seleccionats/-des es farà pública el 18 de setembre de 2019 per la secretaria general de 
l’IT. 
ALTRES DADES D’INTERÈS 

Beques i ajuts Alumnes de l’Institut del Teatre tindran un 25% de descompte en el preu total 
de la matrícula i graduats un 20% 

Programa de mobilitat dels/les 
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. Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita i/o audiovisual. 
CT2. Treballar cooperativament en equip en les diferents fases de l’elaboració d'un treball o projecte exposant 

assertivament les idees pròpies. 
CT3. Organitzar i planificar adequadament els continguts i el procés dels treballs i del projectes per tal de poder-los dur 

a terme amb els recursos previstos i en el temps establert. 
CT4. Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els coneixements 

apresos. 
CT5. Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts apresos 
CT6. 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 
CT7. Utilitzar els mitjans i recursos a l'abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i mediambiental. 
CT8. Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques professionals i 

interpersonals 
 
RELACIÓ DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DEL POSTGRAU 

CE1. Saber analitzar contextos comunitaris d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i ser capaç de definir 
propostes d’intervenció amb arts escèniques,  viables i coherents amb els objectius establerts. 

CE2. Saber aplicar els mètodes d'escriptura escènica i d’escenificació d'un espectacle al treball artístic amb les 
comunitats. 

CE3. Conèixer les tècniques d'interpretació en música, teatre i dansa necessàries per dirigir grups i intèrprets en un 
procés de creació escènica. 

CE4. Conèixer els fonaments teòrics i les eines fonamentals de psicoteràpia de grup que permeten gestionar i guiar 
equips en l’àmbit comunitari.  

CE5. Experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, integració i 
empoderament personal i de grup. 

CE6. Comprendre i saber aplicar els conceptes i la terminologia específica referida als fonaments culturals, socials, 
psicològics i interpersonals de la creació escènica com a via per al desenvolupament comunitari. 

CE7. Aplicar eines de lideratge situacional i transformacional, i ser capaç de dur a terme l’acompanyament 
socioeducatiu corresponent en projectes d’acció social. 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat


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

 

 

 

CE8. Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament aplicant-la en el context 
comunitari. 

CE9. Ser capaç de dissenyar i fer sostenibles de projectes artístics comunitaris. 
CE10. Conèixer i saber aplicar eines per treballar interdisciplinàriament (xarxa) per avaluar, documentar i comunicar 

els projectes artístics comunitaris. 

CE11. Conèixer models d’intervenció artística comunitària. 

CE12. Reflexionar sobre l’entorn des d’una perspectiva antropològica i sociològica. 

 
CALENDARI DE SESSIONS  

 

Mòdul 1: Eines d’arts escèniques  

DATA HORARI TEMA PROFESSOR/A 
HORES 

LECTIVES 
ALUMNE/A 

AULA 

Dansa  
Tallers 

monogràfics 
   

Divendres 18-10-19 18:00-21:00  
Dansa 

Jordi Cortés 3h P2D1 

Dissabte 19-10-19 9:30-13:30 Jordi Cortés 4h P2D1 

Música      

Dissabte 26-10-19 9:30-13:30 

Percussió 
corporal 

Santi Serratosa 
 

3h  
P2D1 

Dissabte 26-10-19 15:00-18:00 4h 

(Del MÒDUL 7  PROJECTE)     

Divendres 08-11-19 17:00-21:00 

El projecte 
final de 

postgrau: 
què, com i 

quan 

Mireia Asensio 4 h P2S3 

MÒDUL 1 
Eines d’arts 
escèniques 

   
 

Dissabte 9-11-19 

09:00-11:00 
 
 

Cançó 
improvisada 

Cor de Carxoxa 2h 
P2D1 

11.30-13.30 Rap La Llama 2h P2D1 

15.00-19.00 Percussió Nan Mercadé 4h P2D1 

Teatre      

Divendres -22-11-19 17:00-22:00  
Didier Ruiz 

Anna Sabaté 
5h P2S3/P4S5 

Dissabte 23-11-19 9:00-14:00  
Didier Ruiz 

Anna Sabaté 
5h P2S3/P4S5 

Dissabte 23-11-19 15.30-19.30h  
Didier Ruiz 

Anna Sabaté 
4h P2S3/P4S5 

 36 h  
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Mòdul 2: Pràctica de creació i escenificació  

DATA HORARI TEMA PROFESSOR/A 
HORES 

LECTIVES 
ALUMNE/A 

AULA 

Creació escènica  
Propostes 

interdiscipli-
nàries de grup. 

   

Divendres 29-11-19 
……………………... 

Dissabte  30-11-19 

17:00-22:00 
…………….. 

09:00-13:00 
14.30-19.30 

Instruments de 
creació i 

d’escenifica-ció: 
Dramaturgia i 

espai 

Carles 
Fernández 

Eugenio 
Szwarcer 

14 h Escàner 

 
Dijous  5-12-19 

……………………….. 
Divendres 6-12-19 

 
 

17:00-22:00 
…………….. 

09:00-13:00 
14.30-16.30 

17:00-22:00 
…………….. 

09:00-13:00 
14.30-19.30 

Carles 
Fernández 

Eugenio 
Szwarcer 

11h Escàner 

Divendres 6-12-19 17.00-19.00h 
AVALUACIÓ DE 
PROCÉS M1-M2 

Ester Bonal 
David 

Martínez 
2h Escàner 

 27 h  

 

Mòdul 3: Mirades, societat, comunitat  

DATA HORARI TEMA PROFESSOR/A 
HORES 

LECTIVES 
ALUMNE/A 

AULA 

Dissabte  21-12-19 
09:00-14:00 
15:30-18:30 

Bloc A Marta Casas 8 h P2S3 

Dissabte  11-1-20 
09:00-14:00 
15:30-18:30 

Bloc B 
Alejandro Montes 

Judith Jacovkis 
8 h P2S3 

 16 h  

Mòdul 4: Dinàmica i psicoteràpia de grup 

DATA HORARI TEMA PROFESSOR/A 
HORES 

LECTIVES 
ALUMNE/A 

AULA 

Divendres  17-1-20 18.00-22.00  Raúl Vaimberg 4 h P2D1 
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Dissabte  18-1-20 09:30-13:30  Raúl Vaimberg 4 h P2D1 

Dissabte 18-1-20 15.00-16.00 
AVALUACIÓ 
DE PROCÉS 

Ester Bonal 
David Martínez 

1h P2D1 

 9 h  

   

Mòdul 5: Models d’arts i acció social 

DATA HORARI EXPERIÈNCIES PROFESSOR/A 
HORES 

LECTIVES 
ALUMNE/A 

AULA 

Divendres 24-01-20 18:00-22:00 Basket Beat Josep M. Aragay 4h 
Sortida a 
espai de 
treball 

Dissabte 25-01-20 10:30-13:30 Comusitària Laia Serra 3h P2S3 

Dissabte 25-01-20 15:30-19:30 Espacio Mestizo Héctor Alonso 4 h P2S3 

Divendres 31-01-20 18:00-21:00 La Nave va David Martinez 
 

3 h 
P2S3 

Dissabte 1-02-20 10.30-13.30 Projectes PAEAS DIversos 4h P2S3 

Dissabte 1-02-20 15.00-18.00 
Trèvols de 4atre 

fulles 
Antonio Centeno 3h P2S3 

Divendres 7-02-20 16:00-21:00 Artransforma Queralt Prats 3 h P2S3 

Dissabte 8-02-20 09:30-13:30 Pallapupes Angie Rosales 4 h 
Sortida a 
espai de 
treball 

Divendres  14-02-20 19:00-22:00 Art i part Eva Garcia 3 h P2S3 

Dissabte 15-02-20 09:30-13:30 
Xamfrà, Centres 

de Musica i 
escena 

Ester Bonal 4 h 
Sortida a 
espai de 
treball 

 35 h    

 
 

Mòdul 6:  Disseny, producció i avaluació de projectes 

DATA HORARI PROFESSOR/A 
HORES 

LECTIVES 
ALUMNE/A 

AULA 

Divendres 21-02-20 19:00-21:00 Mireia Asensio 2 h P2S3 

Dissabte 22-02-20 09:30-13:30 Mireia Asensio 4 h P2S3 
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Divendres  28-02-20 17:00-21:00 Òscar Redon 4 h P2S3 

Dissabte  29-02-20 10:00-14:00 Pendent 4 h P2S3 

 14 h  

 

Mòdul 7: Projecte  

DATA HORARI TEMA PROFESSOR/A 
HORES 

LECTIVES 
ALUMNE/A 

AULA 

Divendres 08-11-19 17:00-21:00 
El projecte final 

de postgrau: 
què, com i quan 

Mireia Asensio 4 h P2S3 

Març-Juny 2020   

Héctor Alonso, 
David Martínez, 

Pepelú Guardiola, 
Mireia Asensio 

4 h per 
alumne/a 

 

 8 h  

 
DIA PRESENTACIÓ PROJECTES: Dissabte 13 de juny, de 9 a 18 hores 

Es disposarà de 20 minuts per a la presentació del projecte. Hi haurà 10 minuts per a preguntes del 
tribunal, el qual deliberarà i comunicarà, a continuació, el resultat de la seva avaluació. 
Organització de les tutories del treball/ projecte final de postgrau: 

● 9 hores de tutoria per cada grup de 3 alumnes. 
● 4 tutors. 3 de 2 grups i 1 per a la classe magistral (Mireia Asensio) i la tutoria d’1  
● 9x7 grups= 63 + 4 classe magistral = 67 hores totals de tutories. 

 
EQUIP DOCENT 
 
COORDINACIÓ PEGAGÒGICA  

COORDINADOR/A PEDAGÒGIC IT Raimon Àvila 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

SÍ – ESAD Barcelona 

 
DNI / Passaport 46331639W 

Primer cognom Àvila 

Segon cognom Castells 

Nom Raimon 

Correu electrònic avilacr@institutdelteatre.cat  

Breu perfil professional  Nascut a Barcelona el 1962 és llicenciat en dansa contemporània per l'Institut del 
Teatre de Barcelona. El 1983 completa els seus estudis a l'escola Mudra, de Maurice 
Béjart, a Brussel·les. 
Des de 1988 imparteix classes de tècniques de coneixement corporal i moviment a 
l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre i a l'ESMUC. Del 2002 al 2006 
va dirigir l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre. Actualment n'és el 
Coordinador Acadèmic. Ha escrit, estrenat i publicat diverses obres de teatre i guanyat 
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premis de poesia (Vicent Andrés Estellés, Flor Natural Jocs Florals de Barcelona, etc.). 
És professor al curs d’especialització Arts Escèniques i Psicodrama (IT) i al postgrau 
Psicoteràpia de grup i psicodrama (UB-IL3) 
És autor, entre d’altres, de Jirí Kylian: Somniador de danses (2003), Moure i commoure, 
consciència corporal per a actors, músics i ballarins (2011), Impulsos, emoció i qualitat 
de moviment en l’intèrpret escènic (2016). 

 
COORDINADOR/A PEDAGÒGIC 
XAMFRÀ 

Ester Bonal 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

No 

DNI / Passaport 46228349M 

Primer cognom Bonal 

Segon cognom Sarró 

Nom Ester 

Correu electrònic ester.bonal@gmail.com  

Breu perfil professional  Directora de Xamfrà, centre de música i escena per la participació cultural i la inclusió 
social. Professora de l’ESMUC i directora de cor. 

 
PROFESSORAT 

NOM PROFESSOR/A Pepelú Guardiola 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

SÍ – ESAD Barcelona 

DNI / Passaport  

Primer cognom Guardiola 

Segon cognom  

Nom Pepelú 

Correu electrònic guardiolalj@institutdelteatre.cat  

Breu perfil professional  - Actor i director amb una llarga i dilatada trajectòria, col·labora habitualment amb la 
formació Vespres d’Arnadí, amb qui ha signat la dramatúrgia i posada en escena del 
seu darrer espectacle, “Barcellona alla Moda”. 
- En el camp de la docència: professor d’interpretació a l’ESAD de l’Institut del Teatre 
on, durant el període 2005-2012, va ocupar els càrrecs de sotsdirector i director de 
l'escola 

 
NOM PROFESSOR/A Joan Carles Fernández Giua 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

SI 

DNI:     

Primer cognom:   Fernández 

Segon cognom:   Giua 

Nom: Carles 

Correu electrònic: cfgiua@yahoo.es 

Telèfon: 626767209 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
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Breu perfil professional (10-15 
línies aprox.) 
 
 

Llicenciat en Dret (Universitat Pompeu Fabra, març de 1996). Finalitzant la 
Llicenciatura en Història de l´Art (Universitat de Barcelona) i la Llicenciatura 
en Direcció Escènica i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona. Director d’Escena membre de la FEI Factoria Escènica 
Internacional. Director de la compañía La conquista del pol sud. Entre els seus 
darrers espectacles cal destacar Si no ens paguen, no paguem (Teatre Tantarantana 
2013), Nadia (CCCB 2014), i Clàudia (TNC 2017). 

 

NOM PROFESSOR/A Santi Serratosa 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI:    77309695W 

Primer cognom:   Serratosa 

Segon cognom:   López 

Nom: Santi 

Correu electrònic: santi.serratosa@gmail.com  

Telèfon: 636 94 89 19 

Breu perfil professional  
·     

  
  

Graduat en música a l’Aula de Música Moderna del Conservatori del Liceu, l’any 1999. 
Dos anys més tard va continuar els seus estudis superiors de bateria al Drummers 
Collective de Nova York. Després d’una etapa de formació amb diferents professors de 
bateria, recerca personal i altres estudis musicals, l’any 2011 obté el títol de Màster de 
Musicoteràpia per la UPF. 
Professor de bateria des de l’any 1994, actualment imparteix cursos i tallers de 
percussió corporal per tot el país amb la seva pròpia metodologia (Mètode SSM). 
Professor de percussió corporal en els cursos de formació continua de l’UVic, Tallers 
Musicals d’Avinyó, XLII Curs d’Estiu La Rítmica Jaques Dalcroze de l’escola de música 
Joan Llongueras, Dansàneu 2014, AEMCAT 2016 i forma part de l’equip de professors 
de música del Màster de Musicoteràpia de l’UB. L’any 2015 va dirigir la part formativa 
i musical del projecte social TOC CAP A TU de l’Auditori de Barcelona. 
Com a percussionista corporal ha creat i dirigeix la SSM BigHand (Big band de 
percussió corporal) i comparteix un projecte de duet amb la Mariona Castells, amb la 
qual ha participat en diferents espots publicitaris i esdeveniments artístics, socials i 
educatius. 

NOM PROFESSOR/A Nan Mercader 

És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

No 

DNI / Passaport  

Primer cognom Mercader 

Segon cognom  

Nom Nan 

Correu electrònic nanmercader@gmail.com  

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
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Telèfon 658964019 

Breu perfil professional  Professor de percussió i música moderna. 
Especialització interpretativa. Percussió Llatina, Flamenca, Brasilera, Africana, Àrab 
i Bateria fusion. 
Premis. Premi millor percussionista Associació Músics Jazz de Catalunya 1993 i 2000. 
Premi percussionista l'any 2008 d'Hijar (Terol) 
Enregistraments. Com a col·laborador ha gravat amb: Serrat, Marina Rossell, Llach, 
Celia Cruz, Carles Benavent, Peret, Macaco, Max Sunyer, Raimon, Manel Camp, Dyango, 
Jarabe de Palo, Manzanita, Parrita, La Murga, Pernil Latino, Salsa Picant , L'Spessa 
Publicacions. Mètode "La percussió en el flamenc", publicat per Carisch. Col·lecció de 
Dvd 's "World Percussion", editato per Ventilador Music en 5 idiomes, Mètode 
d'iniciació a la percussió en format de còmic "Percumania" editato per Carisch 
Altres mèrits. Masterclasses a Boston, USA al Berklee College, a Buenos Aires, a 
Santiago de Xile, Pernambuco i Salvador de Bahia. Seminaris a Suïssa, Alemanya, 
Holanda, França i per tot Espanya. Sessions de Team-Building per a empreses com 
Novartis, Bayer, Gas Natural, Henkel, etc. i universitats com la UOC i la UPC. 

 
PROFESSOR/-A Anna Sabaté Huete 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI / Passaport:    39708047L 

Primer cognom:   Sabaté 

Segon cognom:   Huete 

Nom: Anna 

Correu electrònic: annahsabate@gmail.com  

Breu perfil professional Actriu, directora, formadora i coach. Llicenciada en Art dramàtic per l’Institut del 
Teatre, graduada en Tècnica Meisner per Javier Galitó-Cava, titulada en coaching i 
lideratge , Màster Practitioner en P.N.L., Màster en coaching executiu i personal, 
formació Gestalt. 
Completa la seva formació amb cursos i seminaris de dansa, veu i interpretació de la 
mà de docents i directors com Phillipe Gaulier, Theatre de la Complicité, Giulia Varley, 
Julian Boal, Lisa Akesson, Linda Wise, Mercè Boronat, Anatoli Vassiliev, Krystian Lupa, 
Carles Alfaro, Dugald Bruce-Lockhart, Andrés Lima, Alfredo Sanzol, Didier Ruiz i Centre 
Roy-Hart Theatre, entre d’altres. 
Actualment compagina la seva carrera como actriu  impartint classes d’interpretació, 
veu i consciència corporal a l’CSD de l’Institut del Teatre, classes d’interpretació de 
Tècnica Meisner al Campus Internacional ESART i coaching executiu i personal. 
És la creadora de la formació Teatre i Consciència, on s’enfoca el treball actoral cap a 
l’autoconeixent i creixement personal 

 
NOM PROFESSOR/A Héctor Alonso Martínez 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI:    71431649c 

Primer cognom:   Alonso 

Segon cognom:   Martínez 

Nom: Héctor 

Correu electrònic: loahorcado@gmail.com  

Telèfon: 685632479 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
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Breu perfil professional  
 

Sociòleg, educador de carrer, professor a cicles formatius de la família de serveis a la 
comunitat, formador, dramaturg, il·luminador d'escena, videocreador, Màster en 
Infància i adolescència i màster en formació al professorat. Investigador de l'gies, URL, 
amb diverses publicacions en revistes indexades. En l'actualitat està en l'últim any del 
seu doctorat en Art comunitari i promoció social d'adolescents en risc des de l'educació 
de carrer. 

 
NOM PROFESSOR/A Marta Casas Castañé 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI:    77311598 

Primer cognom:   Casas 

Segon cognom:   Castañé 

Nom: Marta 

Correu electrònic: martacasasc@gmail.com  

Telèfon: 647708018 

Breu perfil professional  
 
 

Antropòloga especialitzada en immigració, gestió de la diversitat i la convivència, amb 
un postgrau en Educació Intercultural (UAB) i màster en Educació Inclusiva (UVic).  
Des del 2005 ha treballat en la consultoria i la formació especialitzada, especialment 
en l’àmbit de les polítiques locals de convivència i gestió de la diversitat, i en l’educació 
intercultural. 
Des del 2010 participa en El Teler de Música (www.telermusica.com), del qual n’és 
actualment coordinadora. 
Des del 2011 també treballa com a docent a secundària.   

 
NOM PROFESSOR/A Laia Serra Sangüesa 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI:    39361591 N 

Primer cognom:   Serra 

Segon cognom:   Sangüesa 

Nom: Laia 

Correu electrònic: laiaserra@hotmail.com  

Telèfon: 626623200 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
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" 
 

Titulada Superior en pedagogia de l'Instrument per l'ESMUC, postgraduada en 
Desenvolupament Cultural Comunitari per la UAB, Màster en Gestió Cultural per 
la UB i actualment està cursant el Doctorat a la Universitat Ramon Llull. Un dels 
seus projectes vitals i professionals més importants és "Periplus, un viatge d'acció, 
investigació i creació per quinze països de tot el 
món": www.comusitaria.wix.com/periplus.  
És directora de Comusitària, organització dedicada al Desenvolupament Cultural 
Comunitari (www.comusitaria.wix.com/comunsitaria), coordina el projecte 
Riborquestra www.comusitaria.wix.com/riborquestra), responsable de l'àrea de 
comunitat de Musicop, forma part de l'Equip Directiu de l'Escola Municipal de 
Música de Mataró com a cap dels projectes artístics-comunitaris i és educoartista 
del projectes 4cordes. Té molt interès per l'educació (Formació en Nous 
Paradigmes del Coneixement i Mestres Empoderades), el desenvolupament 
personal i el desenvolupament organitzacional (Màster en Coaching personal i 
organitzacional i practitioner en PNL) i es forma constantment en aquestes tres 
línies de coneixement 

 
NOM PROFESSOR/A Raúl Vaimberg 

És professor/a de l’Institut del Teatre: No 
DNI / Passaport 46142155S  

Primer cognom Vaimberg 

Segon cognom  

Nom Raúl 

Correu electrònic rvaimberg@gmail.com  

Telèfon 665970901 

Breu perfil professional             
Metge psiquiatra. Doctor en Psicologia per la UB. Màster en Societat de la 
Informació per la UOC. Psicodramatista. Psicoanalista. Psicoterapeuta. Director 
de GRUP. Membre de la IAGP (International Association for Group Psycotherapy 
and Group Processes). Membre de la FEAP. Membre de la SEPTG (Sociedad 
española de psicoterapia y técnicas de grupo). Membre de la AEP (Asociación 
española de psicodrama). Membre de IPSI formació. Docent en temes de 
psicodrama, psicoanàlisis i psicoteràpia de grup des de l’any 1985. Ha realitzat 
diverses publicacions, destaquen: Psicoterapia de grupo. Psicoterapia de grupo 
online (2012) i Psicoterapia de grupo y Psicodrama (2015).  
     

 
NOM PROFESSOR/A Monica Lombardo 

És professor/a de l’Institut del Teatre: No 
DNI / Passaport 46142156Q 

Primer cognom Lombardo 

Segon cognom  

Nom Mónica 

Correu electrònic monicalombardo7@gmail.com 

Telèfon 665 97 09 00 

Breu perfil professional        
Professora d’expressió corporal (Escuela Nacional de Danza de Buenos Aires). Jo- 
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Auxiliar de Psicodrama i Psicodansa (Asociación Argentina de Psicodrama y 
Psicoterapia de grupo). Coordinadora de l’àrea corporal de GRUP. Docent en 
temes de psicodrama i psicodrama corporal des de l’any 1985. Docent en 
tècniques de consciència corporal. És autora del llibre Psicoterapia de grupo y 
Piscodrama (2015).  
     

 
PROFESSOR/A Eva García 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI / Passaport:    44358233L 

Primer cognom:   García 

Segon cognom:   Moreno 

Nom: Eva 

Correu electrònic: evagarcia@transformas.es  

Breu perfil professional Actriu i formadora, és llicenciada en interpretació textual per la ESAD-Còrdova 
(1999) i posseeix la Suficiència Investigadora per la Universitat de París VIII i 
Sevilla dintre del programa de Doctorat en Ciències de l’Espectacle d’aquesta 
última (2001) amb la tesina “La poètica d’Augusto Boal” (excel·lent unànime).La 
seva trajectòria com actriu es desenvolupa amb diferents treballs i grups, molts 
d’ells relacionats amb la creació col·lectiva. Ha treballat amb Mónica Paigneau, 
Patricie Pavis, Mario Gas i Francisco García Torrado. La seva dedicació principal 
i especialització evoluciona des de l’ús del Teatre Social a projectes actuals que 
desenvolupen la idea de Teatre i Desenvolupament Cultural Comunitari. És 
requerida com a conductora de diferents projectes creatius a nivell nacional i 
internacional: MIFOC IV-Mostar, Centri for Education and Human Development 
(Bucarest), Unitinere-Universitat Carlos III. Com a docent en destaquen les 
formacions per a postgraus de l’Institut del Teatre i professora de metodologia 
del postgrau de DCC de la UAB. L’any 2004 crea transFORMAS a Barcelona, amb 
una projecció local, estatal i transnacional. Aquest projecte dóna forma a tot el 
seu recorregut i interessos, recollint formació i investigació, projectes artístics 
d’impacte comunitari i grup teatral. A més de ser coordinadora de l’entitat, es 
dedica en el terreny al projecte teatroDENTRO, com a actriu i formadora. 

 

NOM PROFESSOR/A David Martínez 

És professor/a de l’Institut del Teatre: NO ☒ 

DNI:    34799408V 

Primer cognom:   Martínez 

Segon cognom:   Sanchez 

Nom: David 

Correu electrònic: david@lanaveva.org  

Telèfon: 666252955 

Breu perfil professional Cofundador i director de l'Associació Cultural La Nave Va (Teatre i 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
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transformació). Actor i pedagog llicenciat en interpretació. Ha rebut formació de 
Yoshi Oida, Augusto Boal, Allan Owens, Philippe Gaulier, etc. Ha treballat amb la 
companyia ROMEA, Teatre Lluire, TNC, entre d’altres. 
S'ha especialitzat en teatre aplicat i treballa en diferents projectes de teatre 
social i educatiu, tant a Catalunya com diferents països d’Europa. 
Ha treballat amb diferents grups en risc d’exclusió social. Projecte COPS 
AMAGATS, per joves (Beca Joaquim Franch), Projecte Afroginonins (Ajuntament 
de Girona), Projecte Objectiu 0, grup de sense sostre (Mataró), etc. 
 Actualment dirigeix el projecte “Òpera a l’escola”, col·labora amb “Obertament” 
en una campanya AntiEstigma per malats mentals,  realitza tallers teatrals de 
sensibilització amb l’Ajuntament de Barcelona i Girona. És professor de la 
Universitat de Girona i membre del projecte de recerca internacional “Beyond 
Text”, basat en les pràctiques artístiques (liderat per la Universitat de Chester)..  
Representa el monòleg “El rey del Gurugú” de Ferran Joanmiquel, que ens apropa 
a una realitat propera de la immigració africana a Europa. 

 
NOM PROFESSOR/A Queralt Prats Bruguera 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI:    46962847K 

Primer cognom:   Prats 

Segon cognom:   Bruguera 

Nom: Queralt 

Correu electrònic: pratsqueralt@hotmail.com  

Telèfon: 680445735 

Breu perfil professional  
 

Neix a Barcelona el 1978. Finalitza els seus estudis Superiors de música al Birmingham 
Conservatoire (UCE), on estudia viola amb James Sleigh, viola barroca amb Annette 
Isserlis i realitza el projecte de final de carrera “Música com a manifestació de 
creativitat i d’experiències humanes”, amb el què inicia la seva carrera en el món 
social. Ha treballat en l’àmbit social en diversitat de contextes diferents. 
Ha tocat en diverses formacions musicals (a UK i Cat) i és docent de diverses escoles de 
música. En crea una i la dirigeix durant 10 anys. 
És fundadora (2009) i Directora d’ARTransforma, des d’on crea i dirigeix els projectes 
“Música a l’abast” (art i diversitat funcional), l’exposició accessible i itinerant “Els sons 
visibles”, “Dansa en família” i “Dansa a l’abast”, “Creativitat, art i formació continuada 
a l’espai Metarnoinfantil Eixample” d’Intress (amb mares amb risc d’exclusió social i 
els seus fills 0-3 anys), l’Orquestra Integrada, la formació “In situ”, entre d’altres 
(www.artransforma.org). Forma part de lla Companyia Abiabaï de Tallers i Concerts 
per a nadons, lidera els tallers amb joves i adults amb discapacitat/s organitzats per 
“la Caixa” als diferents CaixaForums de Catalunya, dissenya, impulsa i dirigeix el 
projecte d’impacte social de la Fundació ONCA (Orquestra Nacional de Cambra 
d’Andorra), treballa a Apropa Cultura (Auditori de Barcelona) en el projecte “Educa 
amb l’Art al teu centre”, fa formació per a professionals de l’art, professionals del 3r 
sector, per a famílies, xerrades i assessorament/col.laboracions en diferents projectes i 
entitats culturals i/o socials. 

 

NOM PROFESSOR/A Angie Rosales Cabrera 

És professor/a de l’Institut del NO ☒ 
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Teatre: 

DNI:    46.726.730E 

Primer cognom:   Rosales 

Segon cognom:   Cabrera 

Nom: Angela 

Correu electrònic: a.rosales@pallapupas.org  

Telèfon: 626 59 62 43 

Breu perfil professional  Formada en interpretació a l’escola Nancy Tuñón. Complemento la meva formació 
amb Txiqui Berraondo i Manuel Lillo, Javier Daulte i la formació en tècnica Meisner 
amb Javier Galitó-Cava. En tècniques de clown em formo amb Eric de Bont, Peter 
Gadish i Sergi Claramunt. Treballo en diferents muntatges teatrals, publicitat i tv. 
L’any 2000 fundo l’Associació Pallapupas que treballa amb pallassos i jokers de 
teatre de l’oprimit a dins i fora dels hospitals. 

  
PROFESSOR/A Jordi Cortés Molina 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI / Passaport:    37291248Z 

Primer cognom:   Cortés 

Segon cognom:   Molina 

Nom: Jordi 

Telèfon 653383080 

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. 

PROFESSOR Didier Ruiz 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI / Passaport:    070175T00960 (DNI francès) 

Primer cognom:   Ruiz 

Segon cognom:    

Nom: Didier 

Correu electrònic: d.ruiz@worldonline.fr  

Telèfon: 0033689155659 

Breu perfil professional Director de La compagnie des Hommes des  de 1999. M'agrada inventar cada 
vegada nous espais, noves relacions amb el públic. Centrat en els temes del record i 
el retrat, faig col·leccions de cares, de veus, de cossos... A partir de textos d'autors 
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d'avui i també de les vivències personals d’aquells que sense ser actors ens parlen de 
les seves vides. 

NOM PROFESSOR/A Mireia Asensio 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI:    43430410Q 

Primer cognom:   Asensio 

Segon cognom:   Liñan 

Nom: Mireia 

Correu electrònic: Mireia_asensio@hotmail.com 

Telèfon: 00 34 678027622 

Breu perfil professional (10-15 
línies aprox.) 
 
 

Mireia Asensio es antropòloga social, educadora i especialista en arts escèniques 
aplicades en contextos educatius i comunitaris. Ha treballat com avaluadora experta 
dins el programa KA3-ICT Lifelong Learning de la Comunitat Europea. Ha realitzat 
nombroses avaluacions en projectes de cooperació europea com a docent a Lancaster 
University (UK). Actualment viu a Londres i treballa com a consultora i formadora en 
arts escèniques aplicades i el seu impacte emocional, social i educatiu.  

 
NOM PROFESSOR/A Eugenio Szwarcer 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

No 

DNI:    C3K6N74RJ 

Primer cognom:   Szwarcer 

Segon cognom:    

Nom: Eugenio 

Correu electrònic: eugenyo@gmail.com  

Telèfon: 49 1578 0233487 

Breu perfil professional (10-15 
línies aprox.) 
 
 

Eugenio Szwarcer es dedica a l'escenografia i disseny de vídeo. Es forma a Argentina i 
a Barcelona. Compagina l'escenografia amb la realització i producció audiovisual 
per a nombroses produccions. Els pilars de la seva feina són la interacció entre l'acció 
escènica i la imatge projectada, i la concepció de l'espai com a element expressiu i 
generador de resistència i moviment. A l'estranger ha treballat recentment amb 
creadors de primer nivell internacional, com Sidi Larbi Cherkaoui (Milonga, 2013) i 
(Shellshock 2014), i a Catalunya ha col·laborat amb directors com Carme Portaceli, 
Joan Ollé i Josep Ma Pou. Des de l'any 2009 és soci fundador, juntament amb Carles 
Fernández Giua, de la companyia La Conquesta del Pol Sud, on destaquen els 
muntatges de teatre documental "Nadia" (2014) i "Claudia" (2016). 

 
NOM PROFESSOR/A Antonio Centeno 
És professor/a de l’Institut del 
Teatre: 

NO ☒ 

DNI:     

Primer cognom:   Centeno 

Segon cognom:    

Nom: Antonio 
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Correu electrònic:  
antonio.centeno@gmail.com 

Telèfon: 661 84 87 30 

Breu perfil professional 
 
 

Antonio Centeno Ortiz, va néixer el 1971 a Montcada i Reixac, viu a Barcelona des de 
1999. Va adquirir la seva diversitat funcional (tetraplegia) als 13 anys. 
 
És membre del Fòrum de Vida Independent i Divertad (FVID) des de 2004, i com a tal 
va comparèixer davant la Comissió de Política Social del Parlament de Catalunya en 
dues ocasions, en els anys 2005 i 2006, posteriorment davant la Comissió d'estudi de 
la situació de les persones amb discapacitat en 2010 i finalment davant la Comissió 
d'Afers Socials i Famílies en 2016. També va comparèixer a la Comissió d'Igualtat del 
Congrés dels Diputats en 2011 i davant la Comissió de Polítiques Integrals de la 
discapacitat del Congrés dels Diputats en 2018 . 
 
Va ser un dels 9 membres fundadors el 2006 l'Oficina de Vida Independent (OVI) de 
Barcelona. Ha impulsat diferents projectes culturals audiovisuals vinculats amb la 
diversitat funcional: la sèrie de televisió "Trèvols de 4 fulles" (2018) com co-guionista 
i actor, la pel·lícula sobre assistència sexual "Viure i altres ficcions" (2016) com a 
actor, el documental sobre sexualitat "Yes, we fuck" (2015) com a codirector, i el curt 
de postporno tolit "Nexes" (2014) com co-guionista i actor. 

 
PLANS DOCENTS   
MODUL 1 – Eines d’arts escèniques 
BLOC A 

Taller monogràfic DANSA 
 

 
Descriptor  

La dansa com a eina d’integració social i empoderament. 

Dates: 18-10-2019 de 18 a 21h  
19-10-2019 de 9.30 a 13.30  

Professor/a: Jordi Cortés 

Tipus d’activitat:    Presencial 

Nombre de crèdits  Vegeu taula general 

 
Competències generals o transversals 

CT6. 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 

CT7. Utilitzar els mitjans i recursos a l'abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i mediambiental. 

CT8. Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques professionals i 
interpersonals 

Competències específiques 

CE3. Conèixer les tècniques d'interpretació en música, teatre i dansa necessàries per dirigir grups i intèrprets en un 
procés de creació escènica. 
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CE5. Experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, integració i 
empoderament personal i de grup. 

CE9. Ser capaç de dissenyar i fer sostenibles de projectes artístics comunitaris. 

 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Tenir consciència i respecte pel treball corporal, els seus límits i respostes fisiològiques 
● Entendre la dansa com un llenguatge que facilita la comunicació i la integració 
● Potenciar una forma d’expressió oberta, fàcil i directa d’impulsos, emocions i sentiments. 
● Ampliar el vocabulari gestual i de moviment i del propi cos 
● Potenciar la creativitat a través del moviment i la dansa,sigui a través d’improvisacions o petites 

creacions coreogràfiques 
● Experimentar el ritme individualment i en grup 
● Potenciar la confiança en un mateix i en els altres 

 
Metodologia docent 

● La pràctica ha de precedir la teoria i ha d’estar present en cadascuna de les activitats de classe.   
● Amb el moviment, la veu i la interpretació instrumental s’exercita l’expressió, la sensibilitat i la 

interiorització. 
● El treball coral desenvolupa l’escolta i la incorporació de l’individu en el grup.  
● Improvisacions i petites coreografies són mostrades, vistes pel grup i analitzades col·lectivament. 

 
Criteris i metodologia d’avaluació 

Avaluació continuada i personalitzada basada en: 
- Autonomia i la responsabilització del propi procés d’aprenentatge a través d’una regularitat en l’assistència a classe i la 
participació activa en la mateixa.   
- Creativitat i capacitat per a aplicar els citats conceptes . 
 - Actitud receptiva.  
- Ritme de treball i aprenentatge.  

 
TEMARI 

Blocs de continguts: 1.   El cos i la relació amb altres cossos                
2. El llenguatge, comunicació 
3. La improvisació i la creació 
4.  El ritme com a eina d’integració 

 
BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ 

 WIGMAN, MARY. El lenguaje de la danza. Ediciones del Aguazul. Barcelona 2002. 
COLOMÉ, DELFI. Pensar la danza. Turner. Madrid 2007 
JOAN FIGUERES BAUTISTA. La dansa a l’escola. El mestratge de Joan Serra. Rosa Sensat 2016. 

  

 
BLOC B 

Taller monogràfic MÚSICA 
 
Descriptor  

La música com a eina d’integració social i empoderament. 
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Dates: 25-10-2019 de 19 a 21h  
26-10-2019 de 9.30 a 13.30h 
09-11-19 de 9 a 19 h  

Professor/a: Santi Serratosa 
Neus Fernández 
La llamada 
Nan Mercader 

Tipus d’activitat:    Presencial 

Nombre de crèdits: Vegeu taula general 

 
Competències generals o transversals  

 CT6. 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 

CT7. Utilitzar els mitjans i recursos a l'abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i mediambiental. 

CT8. Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques professionals i 
interpersonals 

 
Competències específiques  

CE3. Conèixer les tècniques d'interpretació en música, teatre i dansa necessàries per dirigir grups i intèrprets en un 
procés de creació escènica. 

CE5. Experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, integració i 
empoderament personal i de grup. 

CE9. Ser capaç de dissenyar i fer sostenibles de projectes artístics comunitaris. 

  
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Fer ús de les propietats del ritme i el llenguatge musical per tal d'assolir l'orde, organització i control 
dels impulsos. 

● Desenvolupar el reconeixement, coordinació i percepció corporal. 
● Desenvolupar la creativitat, expressió corporal i sentit estètic a partir de seqüències, coreografies i jocs 

musicals. 
● Entendre el ritme com a recurs pedagògic i treballar la capacitat de concentració i atenció mitjançant 

la percussió corporal. 
● Tenir consciència de la pròpia veu i aparell fonador. Recursos i possibilitats.                       
● Tenir eines suficients bàsiques per a fer cantar un grup .  
● Recursos didàctics, pedagògics i recursos bàsics de direcció 
● Potenciar diferents formes d’aprenentatge. 
● Assolir l’autoestima mitjançant l’autorealització, la planificació d'objectius i la  participació en 

projectes col·lectius. 
● Potenciar les relacions interpersonals així com el desenvolupament intra-personal, la integració social i 

el reconeixement dels altres. 
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Metodologia docent 

MÈTODE SSM 
Aquest mètode dóna molta importància a la improvisació, creativitat i al llenguatge rítmic expressat amb el nostre cos. És 
en aquesta experiència sensorial on es reforça tot el control, dissociació i coordinació corporal, tot el potencial estètic i 
pedagògic dels processos d'aprenentatge a partir del ritme i de la música, i tota la gestió emocional del treball físic i 
intel·lectual de les disciplines esportives i artístiques. 
Per què SSM? 

·    Senyalització: Les sessions d'aquesta metodologia són eminentment pràctiques i A partir d’un repertori ric i 
divers partir del propi alumnat com a cantant. A partir d’aquí ser conscient i utilitzar els recursos apresos per a 
poder ensenyar.a temps real. 

·    Seqüenciació: Tots els exercicis i activitats estan rigurosament sistematitzats . La seqüenciació en estructures 
constants i regulars, tant per l'aprententage, com en el seu resultat estètic final, és fonamental pel control, 
planificació, execució i assoliment dels objectius musicals i extra-musicals. 

·    Música: L'objectiu general més important. És el llenguatge amb el qual ensexpressarem, crearem i sentirem 
durant tot el procés d'aprenentatge o durant l' experiència lúdica 

  
A partir d’un repertori ric i divers partir del propi alumnat com a cantant. A partir d’aquí ser conscient i utilitzar els 
recursos apresos per a poder ensenyar. 

  
Criteris i metodologia d’avaluació 

1. Regularitat en la presencialitat. Puntualitat horària. 
2. Participació activa. 
3. Vetllar per un bon exemple vocal tant en la pròpia pràctica del cant coral on l’alumne/-a hi participa 

com a cantaire com posteriorment ell/ella participa com a mestre//-a o director/-a ensenyant davant del grup una 
peça escollida. 

  
TEMARI 

 Blocs de 
continguts: 

● Percussió corporal 
● Expressió corporal i moviment. 
● Estratègies musico-terapèutiques. 
● La cançó com a suport tonal, estructural, rítmic i emocional. 
● Improvisació Sistematitzada SSM. 
● Tècniques d'aprenentatge d'imitació, pregunta/resposta i assaig/error. 
● La cançó com a eina comunicactiva d’emocions 
● Repertoris per cantar i fer cantar 

  
BLOC C 

Tallers monogràfics 
TEATRE  

  
Descriptor 

 El teatre com a eina d’integració social i empoderament. 

  

Dates: 22-11-2019 de 17 a 22h  
23-11-2018 de 9 a 19.30h  
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Professor/a: Didier Ruiz 
Anna Sabaté 

Tipus d’activitat:    Presencial 

Nombre de crèdits: Vegeu taula general 

  
Competències generals o transversals 

  CT6. 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 

CT7. Utilitzar els mitjans i recursos a l'abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i mediambiental. 

CT8. Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques professionals i 
interpersonals 

  
 Competències específiques 

CE1. Conèixer les tècniques d'interpretació en música, teatre i dansa necessàries per dirigir grups i intèrprets en un 
procés de creació escènica. 

CE2. Conèixer els fonaments teòrics i les eines fonamentals de psicoteràpia de grup que permeten gestionar i guiar 
equips en l’àmbit comunitari. 

CE3. Experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, integració i 
empoderament personal i de grup. 

CE4. Ser capaç de dissenyar i fer sostenibles de projectes artístics comunitaris. 

  
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Mostrar-se vulnerable. 
● Aprofundir en la descoberta de la personalitat escènica, la presència i l’acció a partir de la veritat emocional 
● Estimular l’espontaneïtat i la interacció 
● Descobrir la manera de trencar els patrons repetitius que bloquegen el joc expressiu 
● Interaccionar amb imaginació, simplicitat i implicació 
● Entrenar l´auto-observació i l´observació de la realitat, i com transportar amb imaginació l'experiència humana al 

context escènic 

  
Metodologia docent 

Classe magistral amb exercicis i improvisacions. 

  
Criteris i metodologia d’avaluació 

● Assistència i puntualitat 
● Generositat i participació activa en les classes 
● Capacitat de reconèixer, verbalitzar i reflexionar sobre l’aprenentatge 
● Capacitat de treballar en col·laboració amb el grup 
● Capacitat de recollir les eines facilitades i treballades a classe 
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 TEMARI 

 Blocs de continguts: 1. Estats de obertura i vulnerabilitat davant del públic.          
2. Presencia escènica/consciència corporal 
3. Energia, impuls i acció 
4. Bloquejos que ens impedeixen contactar amb nosaltres mateixos i amb els altres 
5. Ficció i veritat 

  
BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ 

HILLER, B. Deja de actuar, empieza a vivir. Alba Editorial 
JOHNSTONE, K. IMPRO, improvisación y teatro, Editorial Cuatro Vientos, Chile 
MAMET, D. Veritat i Mentida. Editorial Columna 
https://www.lacompagniedeshommes.fr/presse/LGBDS-Un-theatre-infuseTexteEdition-
DefinitifNov2012.pdf?PHPSESSID=bcba915949c2ad595a68d936f0890875  
Le Parlement des Invisibles http://www.seuil.com/ouvrage/le-parlement-des-invisibles-pierre-rosanvallon/9782370210166  
Projets culturels et participation citoyenne http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=32229  

 
MÒDUL 2 – Pràctica de creació i escenificació 
Descriptor  

Creació escènica, art comunitari, teatre comunitari, art social, art en contextos comunitaris d’exclusió, escriptura creativa, 
intervenció artística comunitària, els entorns i contextos comunitaris. 

 

Dates: 29-11-2019 de 17 a 22h  
30-11-2019 de 09 a 19.30 h 
05-12-2019 de 17 a 22h 
06-12-2019 de 9 a 19.30h 

Professor/a: Joan Carles Fernández Giua i Eugenio Szwarcer 

Tipus d’activitat:    Presencial 

Nombre de crèdits: Vegeu taula general 

 
Competències generals o transversals 

CT1. Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita i/o audiovisual. 
CT2. Treballar cooperativament en equip en les diferents fases de l’elaboració d'un treball o projecte exposant 

assertivament les idees pròpies. 
CT3. Organitzar i planificar adequadament els continguts i el procés dels treballs i del projectes per tal de poder-los dur 

a terme amb els recursos previstos i en el temps establert. 
CT4. Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els coneixements 

apresos. 
CT5. Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts apresos 
CT6. 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 
CT7. Utilitzar els mitjans i recursos a l'abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i mediambiental. 
CT8. Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques professionals i 

interpersonals 
 
Competències específiques 

CE1. Saber analitzar contextos comunitaris d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i ser capaç de definir 
propostes d’intervenció amb arts escèniques,  viables i coherents amb els objectius establerts. 

CE2. Saber aplicar els mètodes d'escriptura escènica i d’escenificació d'un espectacle al treball artístic amb les 
comunitats. 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat
https://www.lacompagniedeshommes.fr/presse/LGBDS-Un-theatre-infuseTexteEdition-DefinitifNov2012.pdf?PHPSESSID=bcba915949c2ad595a68d936f0890875
https://www.lacompagniedeshommes.fr/presse/LGBDS-Un-theatre-infuseTexteEdition-DefinitifNov2012.pdf?PHPSESSID=bcba915949c2ad595a68d936f0890875
http://www.seuil.com/ouvrage/le-parlement-des-invisibles-pierre-rosanvallon/9782370210166
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=32229
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=32229


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

 

 

 

CE3. Conèixer les tècniques d'interpretació en música, teatre i dansa necessàries per dirigir grups i intèrprets en un 
procés de creació escènica. 

CE4. Conèixer els fonaments teòrics i les eines fonamentals de psicoteràpia de grup que permeten gestionar i guiar 
equips en l’àmbit comunitari.  

CE5. Experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, integració i 
empoderament personal i de grup. 

CE6. Comprendre i saber aplicar els conceptes i la terminologia específica referida als fonaments culturals, socials, 
psicològics i interpersonals de la creació escènica com a via per al desenvolupament comunitari. 

CE7. Aplicar eines de lideratge situacional i transformaciona, i ser capaç de dur a terme l’acompanyament 
socioeducatiu corresponent en projectes d’acció social. 

CE8. Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament aplicant-la en el context 
comunitari. 

CE9. Ser capaç de dissenyar i fer sostenibles de projectes artístics comunitaris. 
CE10. Conèixer i saber aplicar eines per treballar interdisciplinàriament (xarxa) per avaluar, documentar i comunicar 

els projectes artístics comunitaris. 

CE11. Conèixer models d’intervenció artística comunitària. 

CE12. Reflexionar sobre l’entorn des d’una perspectiva antropològica i sociològica. 

 
Objectius generals de l’aprenentatge 

Apoderar als/les destinataris/-es en les lògiques de l’art escènic comunitari i la poètica del “teatre dels sentits”, a través d’un 
procés de creació escènica grupal. Sensibilitzar a l’ús de l’espai escènic, els espais trobats, l’atmosfera visual i plàstica i l’ús 
dels objectes i materials 

 
Metodologia docent 
La impartició de les sessions es realitzarà fent ús de diversos recursos metodològics bàsics com explicacions per part del/la 
professor/-a, treballs en equip, tasques individuals. Es tindran en compte recursos variats (visionat de material com vídeos, 
pel·lícules, xerrades de professionals, materials didàctics). Per facilitar la part conceptual es facilitaran diversos documents 
que apareixeran articles, bibliografia de consulta i apunts necessaris pel seguiment de les explicacions de classe. 
 

Criteris i metodologia d’avaluació 
L’avaluació es farà a partir d’un treball reflexiu sobre alguna experiència significativa o bona pràctica nacional o 
internacional. 
 
TEMARI 
Blocs de continguts:  1. El desenvolupament cultural comunitari i l'art comunitari: art i exclusió social. 

2. Intervenció artística comunitària. 
3. Lideratge situacional i transformacional. 
4. Art en contextos comunitaris d’exclusió: Experiències significatives o bones 

pràctiques internacionals. 
5. Llenguatges artístics comunitaris. 
6. Creació escènica: El procés creatiu comunitari. 
7. Beneficis del procés creatiu comunitari. 
8. Escriptura creativa. 
9. Eines d’escenificació i construcció d’accions artístiques comunitàries. 
10. Sensibilitzar a l’ús de l’espai escènic, l’atmosfera visual i plàstica i l’ús de 

materials audiovisuals. 
 
BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ  

Boal, A. (2013). Teatro del oprimido. Alba Editorial. 
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MÒDUL 3 - Mirades, societat, comunitat  
Descriptor  
Bloc A: Des d'on mirem? Com ens posicionem? L’abordatge de la diversitat(s). 
 

Dates: 21-12-19 de 09 a 18.30h  
Professor/a: Marta Casas  
Tipus d’activitat:    Presencial 
Nombre de crèdits: Vegeu taula general 
 
Competències generals o transversals 

CT1. Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita i/o audiovisual. 
CT2. Treballar cooperativament en equip en les diferents fases de l’elaboració d'un treball o projecte exposant 

assertivament les idees pròpies 
CT3. Organitzar i planificar adequadament els continguts i el procés dels treballs i del projectes per tal de poder-los dur 

a terme amb els recursos previstos i en el temps establert. 
CT4. Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els coneixements 

apresos. 
CT5. Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts apresos 
CT8. Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques professionals i 

interpersonals 
 
Competències específiques 

CE1. Saber analitzar contextos comunitaris d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i ser capaç de definir propostes 
d’intervenció amb arts escèniques,  viables i coherents amb els objectius establerts. 

CE4. Conèixer els fonaments teòrics i les eines fonamentals de psicoteràpia de grup que permeten gestionar i guiar 
equips en l’àmbit comunitari.  

CE5. Comprendre i saber aplicar els conceptes i la terminologia específica referida als fonaments culturals, socials, 
psicològics i interpersonals de la creació escènica com a via per al desenvolupament comunitari. 

CE6. Comprendre i saber aplicar els conceptes i la terminologia específica referida als fonaments culturals, socials, 
psicològics i interpersonals de la creació escènica com a via per al desenvolupament comunitari. 

CE7. Aplicar eines de lideratge situacional i transformacional, i ser capaç de dur a terme l’acompanyament 
socioeducatiu corresponent en projectes d’acció social. 

CE12. Reflexionar sobre l’entorn des d’una perspectiva antropològica i sociològica. 

 
Objectius generals de l’aprenentatge 

-Analitzar críticament els supòsits subjacents en els discursos i pràctiques relacionats amb l’abordatge de la diversitat i 
la intervenció sociocomunitària. 
-Analitzar els condicionants i els efectes de les percepcions socials. 
-Establir un marc conceptual per a l’abordatge de la diversitat: factors de diversitat, processos migratoris, complexitat 
social... 
-Establir pautes d’anàlisi dels contextos concrets per a la intervenció socioeducativa. 
-Conèixer els principis del Treball educatiu en xarxa. 
-Conèixer els fonaments de les desigualtats educatives. 
-Poder-los aplicar en un projecte interdisciplinar. 

 
Metodologia docent 

● Reflexió a partir d’exercicis i pràctiques vivencials. 
● Exposició docent. 
● Anàlisi de casos. 
● Treball cooperatiu en petits grups. 
● Discussió grupal. 
● Exposició per part del/la docent. 
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● Treball en grup. 
● Presentació per part de l’alumnat. 

 
Criteris i metodologia d’avaluació 

● Participació en les activitats plantejades durant la sessió. 
● Elaboració d’una proposta en grup: com ens aproximem a la realitat social sobre la que intervenim? – 

aplicació d’un model metodològic per a l’anàlisi (simulació de cas). 
● Avaluació per part del docent dels projectes interdisciplinars presentats. 

 
TEMARI 
Blocs de continguts:  Percepcions i mirades: 

-Condicionants de la percepció. 
-Estereotips i prejudicis. 
-Efectes de la percepció social. 
 

Societat i diversitat(s): 
-Societat diversa, societat complexa: factors de diversitat. 
-Diversitat cultural i processos migratoris 
-Diversitat i convivència 
 

Intervenció socioeducativa en entorns complexos: 
-Pautes per a l’anàlisi: opcions d’intervenció (condicionants i oportunitats). 

El treball educatiu en xarxa: fonaments i desenvolupament 
Les desigualtats socials i educatives. Comprendre i actuar 
Elaborar projectes en interdisciplinars i en xarxa que permetin superar desigualtats. 

 
BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ  

 
ALLPORT, Gordon W. 1954. The nature of prejudici. Traducció al castellà (1968) La naturaleza del prejuicio. Buenos Aires: 
Eudeba. 
ÅLUND, A. 1999. “Etnicitat, multiculturalisme i l’emergència d’identitats transnacionals”. A Revista d’etnologia de 
Catalunya, núm. 15 (p.22-35) 
BAUMAN, ZIGMUNT. 2006. Confianza y temor en la ciudad. Vivir con extranjeros, Barcelona, Arcadia. 
BROWN, R. (1996). Prejudice. Its social psichology. Oxford: Blackwell Publishers. 
CAMILLERI, C. 1992. “From Multicultural to Intercultural: How to Move from One to the Other”. A LYNCH et al. (eds.) (1992) 
(p.141-152).  
CASAS, M. 2003. També catalans: fills i filles de famílies immigrades. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, col. Finestra Oberta 
nº 38. Disponible en www.fbofill.cat     
CASAS Marta. 2006. Educació intercultural: fonaments teòrics i aplicació en els centres educatius. Curs telemàtic del 
Departament d’Ensenyament: 
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdeic/index.htmlhttp://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/
materials/tdeic/index.html 
CARBONELL, F. 2002. “La integración de los diferentes”. En 
www.latinoamericana.org/2002/textos/castellano/Carbonell.htm  
CARBONELL, Francesc. 2006. L’acollida. Acompanyament d’alumnat nouvingut. Barcelona: Fundació Jaume Bofill i Eumo 
Editorial 
CARBONELL, F. i MARTUCELLI, D. 2009. La reconversió de l’ofici d’educar. Globalització, migracions i educació. Barcelona: 
Fundació Jaume Bofill. 
COMAS, M., MOLINA, E., TOLSANAS, M.  2008. Identitats. Educació, immigració i construcció identitària. Barcelona/Vic: 
Fundació Jaume Bofill, Eumo Ed.  
DELGADO, M. 1999. “Anonimat i ciutadania. Dret a la indiferència en contextos urbans”, en Revista catalana de sociologia, 
nº 10. 
DOVIDIO, J., GLICK, P  i RUTMAN, L.A. (eds.) (2005). On the nature of prejudice: Fifty years after Allport. Malden MA: 
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Blackwell. 
GIMENEZ, CARLOS. 2006. “Convivencia: conceptualización y sugerencias para la praxis” a rev. Puntos de Vista, nº 1, pp. 7-31. 
Ayuntamiento de Madrid  
GÓMEZ, Guillermo. “El desarrollo de la competencia intercultural”. Cuaderno Intercultural: 
http://www.cuadernointercultural.com/el-desarrollo-de-la-competencia-
intercultural/http://www.cuadernointercultural.com/el-desarrollo-de-la-competencia-intercultural/ 
LÉVI-STRAUSS, C. 2002. “Raça i cultura”, a FRADE, C. (ed.). Globalització i diversitat cultural. Barcelona: Pòrtic i Editorial 
UOC. (De la conferencia original hecha pera  la UNESCO en 1971) 
MAALOUF, A. 1999. Les identitats que maten. Barcelona: La Campana 
MERNISSI, F. 2001. L’harem occidental. El vel invisible: dones alliberades o dones manipulades?. Barcelona: Edicions 62 
SANTAMARÍA, Enrique. 2002. La incógnita del extraño. Una aproximación a la significación sociológica de la “inmigración 
no comunitaria”. Barcelona: Anthropos 
ROS, A. (coord.) 2003. Interculturalitat. Bases antropològiques, socials i polítiques. Barcelona: Universitat Oberta de 
Catalunya i Pòrtic. 
ROSENTHAL, R. i JACOBSON, L. (1968; ed. 2003). Pygmalion in the classroom. Nova York: Rineheat and Winston. 
SUBIRATS, J. 2004. Pobresa i exclusió social. Una anàlisi de la realitat espanyola i europea. Barcelona: Fundació La Caixa, 
col. Estudis Socials, 16. Disponible en: www.estudis.lacaixa.es  
SUÁREZ-OROZCO, C. i M.M. 2203. La infancia de la inmigración. Madrid: Ediciones Morata. 
VALLESCAR, DIANA. 2000. Cultura, multiculturalismo e interculturalidad. Hacia una racionalidad intercultural. Madrid, PS 
Editorial. 
WOLF. E.R. 1994. Europa y la gente sin historia. Mèxic: fondo de Cultura Econòmica 
https://universityofvic.academia.edu/ColletSabéJordi  

 
BLOC B 
Descriptor  

Societat, comunitat, riquesa, pobresa, inclusió, exclusió, segregació...De què parlem? 
 
Dates: 11-01-2020 de 09 a 18.30h 
Professor/a: Aina Tarabini 
Tipus d’activitat:    Presencial 
Nombre de crèdits: Vegeu taula general 

 
Competències generals o transversals 

CT1. Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita i/o audiovisual. 
CT2. Treballar cooperativament en equip en les diferents fases de l’elaboració d'un treball o projecte exposant 

assertivament les idees pròpies. 
CT4. Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els coneixements 

apresos. 
CT5. Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts apresos 
CT8. Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques professionals i 

interpersonals 
 
Competències específiques 

CE1. Saber analitzar contextos comunitaris d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i ser capaç de definir propostes 
d’intervenció amb arts escèniques,  viables i coherents amb els objectius establerts. 

CE6. Comprendre i saber aplicar els conceptes i la terminologia específica referida als fonaments culturals, socials, 
psicològics i interpersonals de la creació escènica com a via per al desenvolupament comunitari. 

CE8. Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament aplicant-la en el context 
comunitari. 

CE10. Conèixer i saber aplicar eines per treballar interdisciplinàriament (xarxa) per avaluar, documentar i comunicar 
els projectes artístics comunitaris. 

CE11. Conèixer models d’intervenció artística comunitària. 
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CE12 Reflexionar sobre l’entorn des d’una perspectiva antropològica i sociològica. 

 
Objectius generals de l’aprenentatge 

Entendre les relacions entre desigualtats socials i educatives, tot aprenent a reconèixer els seus mecanismes explicatius. 
 

 
Metodologia docent 

● Explicació teòrica 
● Definició conceptual 
● Anàlisi de casos 
● Anàlisi de vídeos 
● Participació d’estudiants 
● Treball en grups 

 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 

L’avaluació es farà a partir d’un treball-comentari de text a partir del vist a classe. 
 
TEMARI 
Blocs de continguts:  -Societat, comunitat, poder. 

-Les bases de la desigualtat. Conflicte i propietat. 
-Evolució del debat sobre igualtat. 
-Estat liberal i economia de mercat. 
-Democratització i drets socials. 
-L’estat de benestar. 
-El neoliberalisme i els processos d’exclusió. 
-Globalització i desigualtat. 
-Noves fractures de ciutadania. Autonomia personal, igualtat i diversitat. 
La classe, el gènere i l`ètnia com eixos de desigualtat educativa. 

-L’exclusió educativa i la justícia escolar 
-Els mecanismes de desigualtat: de la política educativa a l’aula 
-El professorat com agent de canvi i/o reproducció 

BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ 
 The Spirit of 1945, Film. Ken Loach Textos sobre exclusió i desigualtat disponibles en pdf a  acadèmia.edu/joansubirats 
Benito, R. y  Gonzalez, I (2009) Processos de segregació escolar a Catalunya. Fundació Jaume Bofill. Col Polítiques 59.  
Bonal, X. (dir) (2004), Apropiacions escolars: usos i sentits de l’educació obligatòria en l’adolescència. Barcelona: Octaedro 
Bonal., X. Tarabini, A. (2010). Ser pobre en la escuela. Habitus de pobreza y condiciones de educabilidad. Buenos Aires: Miño 
y Dávila.  
Escudero, J. (2005). Fracaso escolar, exlcusión educativa. ¿De qué se excluye y cómo?. Profesorado, revista de currículum y 
formación del profesorado, 1, (1), 2005 
Fernández Enguita, M. ‘El rechazo escolar: ¿alterntiva o trampa social?’, Política y Sociedad, 88 (1), 23-35.  
Mena, L., Fernández Enguita, M. y Riviére, J. (2010). Desenganchados de la educación: procesos, experiencias, motivaciones y 
estrategias del abandono y del fracaso escolar. Revista de Educación, número extraordinario, 119-145. 
Síndic de Greuges (2016). La segregació escolar a Catalunya (I i II). Síndic: Barcelona.  
Tarabini, A. (2015) (dir.), El abandono escolar prematuro en España. Síntesis: Madrid.   
Tarabini, A. (2015), ‘La meritocracia en la mente del profesorado: un análisis de los discursos docentes en relación al éxito , 
fracaso y abandono escolar’, RASE, Revista de la Asociación de Sociología de la Educación. 
Tarabini, A., Bonal, X. (2016) (Dir). Los principios de un sistema educativo que no deje a nadie atrás. Madrid: Save the 
Children. 
Tarabini, A. (dir) (2017). Los factores de la exclusión educativa en España. Madrid: UNICEF.  
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MÒDUL 5 – Dinàmica i psicoteràpia de grup 
Descriptor 

El Grup i el Psicodrama com a metodologies de treball quan s’utilitzen tècniques d’acció en el marc d’intervencions amb 
persones en risc d’exclusió social, agressivitat, violència i vulnerabilitat psíquica.  

 

Dates:  
17-01-2020 de 18 a 22h 
18-01-2020 de 9.30 a 13.30 

Professor/a: Raül Vaimberg i Mónica Lombardo 

Tipus d’activitat:   Teòrico-pràctica 

Nombre de crèdits: Vegeu taula general 

  
Competències generals o transversals 

     CT4. Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els 
coneixements apresos. 

CT5. Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts apresos 

CT6. 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 

CT8. Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques 
professionals i interpersonals 

 
Competències específiques 

     CE1. Saber analitzar contextos comunitaris d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i ser capaç de definir 
propostes d’intervenció amb arts escèniques,  viables i coherents amb els objectius establerts. 

CE4. Conèixer els fonaments teòrics i les eines fonamentals de psicoteràpia de grup que permeten gestionar i 
guiar equips en l’àmbit comunitari. 

CE5. Experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, 
integració i empoderament personal i de grup. 

CE8. Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament aplicant-la en 
el context comunitari. 

  
 Objectius generals de l’aprenentatge 

Analitzar elements bàsics del funcionament dels grups. 
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Estudiar els tipus de grup i d’intervenció grupal quan es treballa amb persones en risc d’exclusió social. 
Pensar entorn a les tècniques d’acció i la seva implementació en situacions de vulnerabilitat psíquica.  
Identificar les escenes temudes del coordinador de grups i coordinador de tècniques d’acció i artístiques.  
Detectar escenes conflictives del coordinador de grups i implementador de tècniques provinents de les arts escèniques. 
Agressivitat, violència, situacions d’abús, de risc físic i detecció de simptomatologia de risc. 
Experimentar recursos psicodramàtics adequats en l’abordatge de persones diagnosticades de trastorns mentals severs o 
amb vulnerabilitat psíquica i social. 
Experimentar de forma pràctica tècniques d’acció adequades en el camp de la vulnerabilitat psíquica i social. 

 
Metodologia docent 

● Explicació teòrica 
● Definició conceptual 
● Anàlisi de casos 
● Anàlisi de vídeos 
● Participació d’estudiants 
● Treball en grups 

 
Criteris i metodologia d’avaluació 

Assistència i puntualitat 
Participació a les classes. 
Aportació d’experiències i enriquiment mutu. 
Capacitat de treballar en col·laboració amb el grup.  

 
TEMARI 
Blocs de continguts:  Grups: Tipus, fases i objectius. 

  
Tècniques psicodramàtiques en l’abordatge de persones diagnosticades 
de Trastorns mentals severs. 
  
Les escenes temudes del coordinador de grups i de tècniques d’acció.  
   

 
BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ 

VAIMBERG, R.; LOMBARDO, M. (2015). Psicoterapia de grupo y psicodrama. Teoría y técnica. Editorial Octaedro. 
KESSELMAN, H.; PAVLOVSKY, E.; FRYDLEWSKY, L. (1978). Las escenas temidas del coordinador de grupos. Editorial 
Fundamentos.      
PAVIS, P. (1984). Diccionario del Teatro. Editorial Paidós.  

 
Metodologia docent 

Aprenentatge vivencial i revisió teòrica a partir de l’experiència realitzada.  

 
MÒDUL 6 - Models d’arts i acció social  
 Descriptor 

 Trobada amb líders de 10 models d’acció social emblemàtics 

 

Dates: 24-01-2020 al 15-02-2020 

Professor/a: varis, veure més avall. 

Tipus d’activitat:   Teòrico-pràctica 
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Nombre de crèdits: Vegeu taula general 

  
Competències generals o transversals 

CT4. Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els coneixements 
apresos. 

CT5. Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts apresos 

CT8. Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques professionals i 
interpersonals 

 
Competències específiques 

CE1. Saber analitzar contextos comunitaris d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i ser capaç de definir 
propostes d’intervenció amb arts escèniques,  viables i coherents amb els objectius establerts. 

CE5. Experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, 
integració i empoderament personal i de grup. 

CE8. Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament aplicant-la en el 
context comunitari. 

CE9. Ser capaç de dissenyar i fer sostenibles de projectes artístics comunitaris. 

CE10. Conèixer i saber aplicar eines per treballar interdisciplinàriament (xarxa) per avaluar, documentar i 
comunicar els projectes artístics comunitaris. 

CE11. Conèixer models d’intervenció artística comunitària. 

CE12. Reflexionar sobre l’entorn des d’una perspectiva antropològica i sociològica. 

  
Metodologia docent 

 Sessions d’exposició, debat, i pràctica concreta a partir dels continguts de cada sessió. 

  
Criteris i metodologia d’avaluació 

Per aprovar el mòdul cal haver assistit a totes les sessions. 

  
TEMARI 

 Mòdul 5: Models d’arts i acció social (2 ECTS) 

DATA HORARI EXPERIÈNCIES PROFESSOR/A 
HORES 

LECTIVES 
ALUMNE/A 

Divendres 24-01-20 18:00-22:00 Basket Beat Josep M. Aragay 
4h 

Dissabte 25-01-20 10:30-13:30 Comusitària Laia Serra 3h 

Dissabte 25-01-20 15:30-19:30 Art i part Eva Garcia 3 h 
Divendres 31-01-20 18:00-21:00 La Nave va David Martinez 3 h 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat


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

 

 

 

Dissabte 1-02-20 10.30-13.30 Projectes PAEAS Pendent 4 h 
Dissabte 1-02-20 15.00-18.00 Trèvols de 4atre fulles Antonio Centeno 3 h 

Divendres 7-02-20 16:00-21:00 Art-Transforma Queralt Prats 3 h 
Dissabte 8-02-20 09:30-13:30 Pallapupes Angie Rosales 4 h 

Divendres  14-02-20 18:00-22:00 Espacio Mestizo Héctor Alonso 4 h 

Dissabte 15-02-20 09:30-13:30 Xamfrà, Centres de 
Musica i escena 

Ester Bonal 
4 h 

 
35 h 

 
MODUL 6 – Disseny, producció i avaluació de projectes 
Descriptor 

Disseny i producció de projectes: 
● Fase diagnòstica 
● Fase de desplegament: sostenibilitat programàtica i financera 
● Fase de visibilització 

Avaluació de projectes: 
● El perquè de l´avaluació? 
● Qui son els destinataris de l´avaluació? 

Avaluació inicial, formativa i final 
● Determinar els indicadors d’èxit i els criteris d´avaluació 
● Models teòrics  
● Eines pràctiques 
● Ètica i confidencialitat 
● Com compartir i difondre els resultats 
● Incorporar els resultats en la nova trajectòria del projecte 

 

Dates: Divendres 21-02-2020 de 19 a 21h 
Dissabte 22-02-2020 de 9.30 a 13.30 h 
Divendres 28-02-2020 de 17 a 21h 
Dissabte 29-02-2020 de 10 a 14 h 

Professores: Mireia Asensio  
Oscar Redon 

Tipus d’activitat:    Teòrico-Pràctica 

Nombre de crèdits: Vegeu taula general 

 
MODUL 7 – Projecte 
 Descriptor 

 El Projecte consisteix en un treball, ja sigui de caràcter teòric o amb implicacions pràctiques. En el segon cas, es 
contemplarà la seva aplicació futura en un context real. 
L’extensió mínima del treball ha de ser de 50.000 caràcters (≈ 20-21 pàgines), portada, extracte, sumari, índexs i annexos 
exclosos.  
L’extensió màxima ha de ser de 90.000 caràcters (≈39-40 pàgines). El treball escrit comportarà, a més, una defensa oral 
pública. Novembre, de 15 a 19h:  
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A la classe magistral “El projecte final de postgrau: què, com i quan”, del 8 de novembre, a càrrec de Mireia Asensio, es 
proporcionarà una guia d’estil del treball de postgrau, amb les pautes per a l’elaboració del treball final escrit. 

  

Dates: Novembre 2019 - Juliol 2020 

Professor/a: Héctor Alonso, David Martínez, Pepelú Guardiola, Mireia Asensio 

Tipus d’activitat:    Tutoritzada 

Nombre de crèdits: Vegeu taula general 

 
Competències generals o transversals 

CT1. Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita i/o audiovisual. 

CT3. Organitzar i planificar adequadament els continguts i el procés dels treballs i del projectes per tal de poder-los 
dur a terme amb els recursos previstos i en el temps establert. 

CT4. Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i integrant els coneixements 
apresos. 

CT5. Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts apresos 

CT6. 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 

CT7. Utilitzar els mitjans i recursos a l'abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i mediambiental. 

CT8. Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de l'acompliment de les tasques professionals i 
interpersonals 

 
Competències específiques  

CE1. Saber analitzar contextos comunitaris d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i ser capaç de definir 
propostes d’intervenció amb arts escèniques,  viables i coherents amb els objectius establerts. 

CE2. Saber aplicar els mètodes d'escriptura escènica i d’escenificació d'un espectacle al treball artístic amb les 
comunitats. 

CE5. Experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, 
integració i empoderament personal i de grup. 

CE6. Comprendre i saber aplicar els conceptes i la terminologia específica referida als fonaments culturals, socials, 
psicològics i interpersonals de la creació escènica com a via per al desenvolupament comunitari. 

CE7. Aplicar eines de lideratge situacional i transformaciona, i ser capaç de dur a terme l’acompanyament 
socioeducatiu corresponent en projectes d’acció social. 

CE8. Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament aplicant-la en el 
context comunitari. 

CE9. Ser capaç de dissenyar i fer sostenibles de projectes artístics comunitaris. 
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CE10. Conèixer i saber aplicar eines per treballar interdisciplinàriament (xarxa) per avaluar, documentar i 
comunicar els projectes artístics comunitaris. 

   
Objectiu general de l’aprenentatge 

L’objectiu fonamental del projecte de postgrau és dotar l’alumne de la capacitat de pensar i dissenyar una proposta real 
d’intervenció des de les arts escèniques, per a l’acció social.  

 
Metodologia  

El Projecte és individual. Excepcionalment es valorarà, per part de l’equip de tutors/-es, la conveniència que el Projecte es 
pugui realitzar en petit grup (màxim 3 persones), sempre que la seva complexitat així ho demani. La redacció pot ser en 
català, castellà o anglès. S’inclourà al començament un resum (abstract) en anglès, català i castellà, de 8-10 línies. 
L’aplicació dels continguts del projecte estaran en funció dels interessos de l’estudiant. És absolutament necessari fer un 
projecte des d’ una reflexió profunda; per tant, el projecte implica enllaçar els coneixements apresos al llarg de tot el 
postgrau. 
1. Elaboració del pla de treball. L’estudiant elaborarà un pla de treball per organitzar-se. Es recomana fer-ho durant 
l’octubre i que sigui la base d’una de les primeres sessions de tutoria amb el tutor/a. 
 2. Presentació del pla de treball. Es tracta de fer una primera proposta estructurada en forma de projecte pilot, juntament 
amb el pla de treball concret de desenvolupament de les tasques específiques.  
3. Valoració personal del procés. Breu relat, per part de l’estudiant,  del propi procés de treball. 

  
Fases i calendari de treball: 

Fase 1 Novembre: 8 novembre 2019, de 17a 21h: Classe magistral “El projecte final de postgrau: què, com i quan”, a càrrec 
de Mireia Asensio 
Fase 2 Desembre 2019 : Proposta: introducció i definició de la demanda. Elaboració del pla de treball de l’assignatura  
Fase 3: Gener 2020: Presentació del pla de treball: emmarcament conceptual i descripció del projecte, objectius, metodologia 
de treball, pla de treball, fases i tasques.  
Fase 4 Febrer 2020: Primer lliurament segons el pla de treball  
Fase 5 Abril 2020: Segon lliurament segons el pla de treball  
Fase 6 Juny 2020: Lliurament definitiu. Valoració del procés i idoneïtat del treball per passar a la comissió avaluadora.  
Fase 7 Juny:  13 Juny: Presentació i defensa del treball, dins el marc de les Jornada de Projectes. 

 
Les hores de treball de l’estudiant es distribueixen de la següent manera:  

ECTS 
 

Hores classe bases i 
presentació 

Hores tutoria 
amb docent 

Treball autònom Hores total Mòdul Projecte 

4 4 h. 9 h. 91 h. 100 

 
Criteris d’Avaluació 

L’avaluació es construeix a partir dels següents blocs: 
Aprofitament del seguiment tutorial.   
Qualitat del contingut del Projecte i aplicabilitat.  
Presentació i defensa oral.  
Fases d’avaluació: 
1) El tutor/a avaluarà els següents aspectes:  Iniciativa, viabilitat i originalitat de la proposta o tema.  Disseny, organització i 
gestió del treball.  Ús dels mitjans i eines de recerca apropiats.  Habilitat per superar les dificultats.  Grau d’autonomia i rigor 
mostrat per l’estudiant.  Acompliment dels terminis i pautes establerts pel tutor/a.  
2) La presentació i defensa pública es farà davant d’una comissió avaluadora constituïda pel tutor/a i dos professors/es. 
S’avaluarà:  Claredat i precisió de l’exposició.  Correcció lingüística.  Originalitat, organització i qualitat dels continguts i 
aplicabilitat en un context real.  Resultats i elaboració de les conclusions.  Adequació de les respostes a preguntes formulades 
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pels membres de la comissió avaluadora.  Adequació de la presentació al contingut del treball escrit.  
La repercussió en la nota final de cadascun dels criteris d’avaluació serà: 

 Tutor/a Comissió 
avaluadora 

Total 

Seguiment del procés 20%  20% 

Contingut  60% 60% 

Defensa  20% 20% 
 

 
Seguiment tutorial 

El tutor/a serà la persona responsable de fer el suport i el seguiment del projecte de l’estudiant. Aquest seguiment es farà a 
través de tutories individuals presencials o virtuals amb un mínim de tres tutories al llarg del curs per assegurar el correcte 
seguiment.  
Les tasques del/la tutor/a són:   

● Orientar l’estudiant en la definició del projecte.   
● Suggerir i orientar la recerca de bibliografia i/o materials que contribueixin a la fonamentació del treball que 

s’està realitzant.   
● Donar suport en els contingut temàtic del projecte.   
● Comentar i guiar el treball de l'estudiant segons els lliuraments parcials que vagi realitzant al seu tutor/a.   
● Assegurar 3 tutories individuals presencials de seguiment per projecte al llarg del curs.   
● Mantenir una comunicació estable amb l’estudiant que faciliti la solució de dubtes en el temps comprès entre les 

tutories.  
L’estudiant ha de concretar un calendari de seguiment amb el/la tutor/a. El/la tutor/a del projecte es responsabilitza del 
seguiment, sempre que l’estudiant respecti les dates acordades per a la presentació dels materials que vagi produint i 
mantingui un treball raonablement constant.  
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL CURS DEL “POSTGRAU 
EN ARTS ESCENIQUES I ACCIÓ SOCIAL” PER AL CURS 2019-2020” DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
INSTITUT DEL TEATRE. 
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL CURS DEL “POSTGRAU 
EN ARTS ESCENIQUES I ACCIÓ SOCIAL” PER AL CURS 2019-2020” DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
INSTITUT DEL TEATRE. 
 

“  
 

MEMÒRIA ECONÒMICA I FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS 
“POSTGRAU EN ARTS ESCENIQUES I ACCIÓ SOCIAL PER AL CURS 2019-2020” 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 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 a la matrícula del curs “Postgrau en Arts 
Escèniques i Acció Social per al curs 2019-2020” 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 a la matrícula del curs “Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social per al curs 2019-2020” de l'Organisme 
Autònom Institut del Teatre.  
 
El preu públic que es proposa per al curs “Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social per al curs 2019-2020” 
es fixa en MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS (1.350,00 €) per alumne. Els ingressos mínims en 
concepte de matrícules previstos són de TRENTA-DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS (32.400,00 €), que no 
s'estima suficient per donar cobertura al conjunt de costos del mateix, però serà complementat pel pressupost 
de l’Institut del Teatre.  
 
3.- Vigència 
 
Aquest preu 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. 
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4.1.- Justificació de la quantia 
 
D’acord amb l’art. 44.2 del TRLLRHL, quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que 
així ho aconsellin, l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit. Dins de les línies estratègiques de 
l’Institut del Teatre es considera que la impartició de cursos especials i postgraus és una part fonamental 
que contempla el pla educatiu impulsat des de la institució.  
En el quadre adjunt es detalla el conjunt de costos imputats al càlcul del preu.  
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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. Els ingressos previstos per les matrícules no cobriran els costos, però es preveu la 
disponibilitat pressupostària suficient per cobrir la despesa amb càrrec als crèdits aprovats als 
pressupostos 2019 i 2020, d’acord amb les previsions de l’art. 44.2 del TRLLRHL. 
 
En aquest Postgrau concorren raons culturals i d'interès públic per poder iniciar aquest nova línia 
formativa  amb un preu públic que no és autofinançat  pels següents motius: 
  

m) És una línia bàsica en el desenvolupament del pla educatiu de l’Institut del Teatre. Aquesta nova 
acció formativa donarà un valor afegit als ensenyaments artístics i de cara una formació 
necessària per la inserció laboral, per tant, produirà uns efectes d'utilitat pública. 
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n) Que l'increment del preu de matrícula que puguin donar lloc a l'autofinançament del curs no és 
possible perquè faria inviable la matriculació dels alumnes i d'acord amb els preus que regeixen 
actualment en el mercat per als Postgraus de característiques similars. 

 
o) Que l'increment d'alumnes que pugui generar més ingressos no és viable atès que resta limitat 

per l'aforament dels espais on s'impartirà la formació. 
 

p) Finalment, tampoc és possible la disminució de costos atenent a la circumstància que les 
retribucions o honoraris que percebran els docents que participen en la impartició del present 
Postgrau s'han aplicat d'acord amb la normativa vigent. 

 
V. 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 (34200/99003).  
 

 Les despeses fan referència a despeses de personal (Capítol I), a honoraris de col·laboradors externs, 
serveis professionals i a despeses diverses (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 
 

 

 

 
De tot l’anterior, es desprèn que les despeses directes i indirectes derivades del curs “Postgrau en Arts 
Escèniques i Acció Social per al curs 2019-2020” seran compensades pels ingressos de les matrícules i la 
diferència fins al total anirà a càrrec dels pressupostos 2019 i 2020 de l’Institut del Teatre.  
 
El POA 2018-2019 aprovat en Junta de Govern de l’Institut del Teatre el 17 de juliol de 2018, contempla 
QUINZE MIL TRENTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (15.030,04 €) de despesa de Postgrau en Arts 
Escèniques i Acció Social.  
 
 

  
 
 
DESPESES 

 
Curs “Postgrau en Arts Escèniques i 

Acció Social curs 2019-2020” 

Costos directes capítol I 15.123,88 

Costos directes capítol II 16.130,00 

Costos indirectes 6.250,78 

TOTAL COST  37.504,66 

 
 
 
INGRESSOS 

 
Curs “Postgrau en Arts Escèniques i 

Acció Social curs 2019-2020” 

Cap. III 32.400,00 

TOTAL INGRESSOS 32.400,00 

Percentatge de cobertura 86,39% 
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La realització de l’esmentat curs, amb una despesa total de TRENTA-SET MIL CINC-CENTS QUATRE 
EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (37.504,66 €), quedarà condicionada a l’obtenció per part de 
l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de TRENTA-DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS 
(32.400,00 €) de matrícules. De tot l’anterior es deriva que el cost net per a l’Institut del Teatre, sense 
imputar la despesa indirecta, serà zero. 
 
Es preveu a més una despesa indirecta per import de SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB 
SETANTA-VUIT CÈNTIMS (6.250,78 €) que assumeix l’Institut del Teatre com a despeses per la 
utilització dels espais i les despeses de consums i funcionament per a la realització de l’activitat.  
 
Vist que a l’expedient queda acreditat que concorren raons culturals i d’interès públic i que existeix 
consignació pressupostària suficient per a cobrir la diferència entre els costos de l’activitat i els ingressos 
provinents dels preus públics fixats, tal com exigeix el mencionat article 44.2 del TRLLRHL.”   

 
 
 
12. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a l’acceptació de la 
donació del “Fons Teresa Cunillé i Domènec Vilarrasa” a favor de l’Institut del 
Teatre.  
 
El President dona 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. 
 
La Teresa Cunillé i Rovira  és una actriu catalana amb una gran trajectòria professional. Inicia 
la seva carrera professional com actriu l’any 1951 al Teatre Romea i es retira als 83 anys. Ha 
treballat en més de 100 obres de teatre i ha rebut una gran quantitat de premis.  
 
En Domènec Vilarrasa i Pérez va ser un actor i director de teatre,  procedent del teatre 
amateur de Sabadell. Va  començar la seva vida com a actor professional l'any 1951 i 
s’acomiadà dels escenaris el 1995, a l'edat de 72 anys, amb l'obra de Francesc Lucchetti 
Picadillo i canelons. 
 
La Sra. Cunillé té la voluntat de donar un fons documental de “Teresa Cunillé i Domènec 
Vilarrasa” a l’Institut del Teatre 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. 
 
El fons objecte de la donació conté:  
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 17 cartells 

 79 sobres amb notícies de prensa 

 107 programes de mà  

 8 llibres de censura  

 35 sobre amb documentació diversa  

 4 quaderns de direcció 

 89 sobres amb fotografies   
 
El MAE està interessat en incorporar als seus fons la documentació 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 donació s’efectua amb caràcter gratuït, indefinit i sense possibilitat de reversió. 
 
Els donants podran ampliar en el futur la donació efectuada, amb la incorporació d’altres 
obres, documents i elements escenogràfics. 
 
L’Institut del Teatre 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, 
 
- 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. 
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- En qualsevol activitat de difusió de les obres donades es farà constar la seva procedència de 
la següent manera “Fons Teresa Cunillé i Domènec Vilarrasa” 
 
- La donant, en condició de titular dels drets de propietat intel·lectual, autoritzen a 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 usos de caràcter acadèmic, cultural i d’investigació, sense que en cap cas puguin 
ser cedits a tercers per finalitats comercials. En conseqüència, els donants es reserven els 
drets d’explotació de les seves obres 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 dels donants, especialment el de reconeixement de 
l’autoria. La  donant garanteix l’exercici pacífic dels drets cedits.  

 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“La Teresa Cunillé i Rovira  (Sabadell, 1924 -) és una actriu catalana amb una gran trajectòria 
professional. Inicia la seva carrera professional com actriu l’any 1951 al Teatre Romea i es retira als 83 
anys. Ha treballat en més de 100 obres de teatre i ha rebut una gran quantitat de premis.  
En Domènec Vilarrasa i Pérez (1923 - 2016) va ser un actor i director de teatre,  procedent del teatre 
amateur de Sabadell. Va  començar la seva vida com a actor professional l'any 1951 i s’acomiadà dels 
escenaris el 1995, a l'edat de 72 anys, amb l'obra de Francesc Lucchetti Picadillo i canelons. 
 
La Teresa Cunillé i  Domènec Vilarrasa es van casar l'any 1948 i van  treballar junts professionalment 
molts anys.  A finals dels anys 50 creen la Companyia Teresa Cunillé , i Domènec Vilarrasa en fou el 
director.   
 
La Sra. Cunillé té la voluntat de donar un fons documental a l’Institut del Teatre 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. 
 
El valor del fons no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, sinó que destaca pel seu valor 
artístic i històric.  
 
La donant que tenen la condició de propietària del fons, 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.  
 
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 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. 
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Vist el que es disposa sobre aquest acte jurídic en els articles 618 i següents del Codi Civil. 
 
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. 
 
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 Teresa Cunillé i Domènec Vilarrasa” 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 TERESA CUNILLÉ A FAVOR DE L’INSTITUT DEL TEATRE 

 
REUNITS 

 
D’una part, en condició de donant, la Sra. Teresa Cunillé i Rovira, amb NIF 37214071W, domicili 
a Ronda General Mitre 216, propietària d’un fons documental fruit de la trajectòria artística del 
seu marit Domènec Vilarrasa i d’ella mateixa.   
 
D’altra part, en condició de donatari, L’INSTITUT DEL TEATRE, Organisme Autònom de la 
Diputació de Barcelona, representat per l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, President de 
l’Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, Institut del Teatre, 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 12 de juliol de 2018 (BOPB de 17 de juliol de 2018), 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. Teresa Cunillé i Rovira  (Sabadell, 1924 -) és una actriu catalana amb una gran trajectòria 
professional. Inicia la seva carrera professional com actriu l’any 1951 al Teatre Romea i es 
retira als 83 anys. Ha treballat en més de 100 obres de teatre i ha rebut una gran quantitat 
de premis.  

II.  
Domènec Vilarrasa i Pérez (1923 - 2016) va ser un actor i director de teatre, procedent del 
teatre amateur de Sabadell. Va  començar la seva vida com a actor professional l'any 
1951 i s’acomiadà dels escenaris el 1995, a l'edat de 72 anys, amb l'obra de Francesc 
Lucchetti Picadillo i canelons. 
 
Teresa Cunillé i  Domènec Vilarrasa es van casar l'any 1948 i van  treballar junts 
professionalment molts anys.  A finals dels anys 50 creen la Companyia Teresa Cunillé , i 
Domènec Vilarrasa en fou el director.   
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III. 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.  
 

IV. 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.  

 
V. Donat l’interès 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.  

 
VI. 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 referent a la vida professional de Domènec 
Vilarrasa i Teresa Cunillé. En inventari annex a aquest contracte es detalla el contingut 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 i 
documents. 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 de la 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, el donant declaren que són els legals propietaris de la 
totalitat dels objectes que integren la donació i que estan plenament capacitats 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 
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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 possibilitar el préstec de la col·lecció a altres 
institucions museístiques i culturals rellevants, que programin exposicions, retrospectives i 
activitats culturals similars relacionades amb el contingut del fons, 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 Teresa Cunillé i Domènec Vilarrasa”  
 
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. 
  
Sisè. Retirada temporal. 
 
La donant es reserva la possibilitat de retirar temporalment part dels elements cedits, en cas que 
ho necessiti per la reposició d’un espectacle o alguna exposició, sense que això imp liqui 
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 comporti. 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 titulars 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 usos de caràcter acadèmic, cultural i d’investigació, sense que en cap cas 
puguin ser cedits a tercers per 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 
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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 a les obres quina titularitat de drets l’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.  
 
Desè. Legislació d’aplicació. 
 
Serà 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 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.  

 
ANNEX - INVENTARI   

17 cartells 
79 sobres amb notícies de prensa 
107 programes de mà  
8 llibres de censura  
35 sobre amb documentació diversa  
4 quaderns de direcció 
89 sobres amb fotografies   

 
 
Tercer.- DISPOSAR que l’arxiu objecte d’aquesta donació serà incorporat a l’inventari de l’Institut del 
Teatre. 
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Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la Sra. Teresa Cunillé i Rovira, 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.”  

 
 
 
13. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a l’acceptació de la 
donació del  “Dibuix “Apunts de dansa” de l’artista Francesc Crespo Giménez” a 
favor de l’Institut del Teatre.  
 
El President dona 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. 
 
La Montse Majench Pueyo, l’Anna Majench Pueyo, la Georgina Majench Pueyo i eI Jaume 
Majench Pueyo, són propietaris del dibuix a sanguina sobre paper que el pintor Francesc 
Crespo Giménez, -de nom artístic, Crespo-, els va regalar dedicat als seus pares. 
 
La família Majench Pueyo tenen la voluntat de donar el dibuix esmentat a l’Institut del Teatre 
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. 
 
El MAE està interessat en incorporar al seu fons el dibuix esmentat donat el seu valor 
documental i artístic. 
 
El valor del dibuix no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, sinó que destaca 
pel seu valor artístic i històric. 
 
Condicions de la donació 
Els donants cedeixen a favor del donatari, que l’accepta en aquest acte, el dibuix com a 
donació gratuïta de béns propietat de l'oferent. 
 
Els donants 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 el bé donat 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.  
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- L’Institut del Teatre posarà a disposició del públic imatges digitalitzades del bé, 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 del bé 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.  
 
- Els donants 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, 
 
- Els donants 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. 
 
- Els donants no són titulars dels drets de propietat intel·lectual, de l’obra. 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.  

 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“La Montse Majench Pueyo, l’Anna Majench Pueyo, la Georgina Majench Pueyo i eI Jaume Majench 
Pueyo, són propietaris del dibuix a sanguina sobre paper que el pintor Francesc Crespo Giménez, -de 
nom artístic, Crespo-, els va regalar dedicat als seus pares. 
 
La família Majench Pueyo tenen la voluntat de donar el dibuix esmentat a l’Institut del Teatre 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. 
 
El valor del dibuix no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, sinó que destaca pel seu valor 
artístic i històric.  
 
Els donants que tenen la condició de propietaris del dibuix, tenen 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.  
 
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 titelles, de fotografies, 
d’indumentària, de cartells, de dibuixos, entre d’altres. El museu, actualment sense exposició permanent, 
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difon les seves col·leccions per Internet (a través del portal Escena Digital) i a través d’exposicions 
temporals. 
 
Vist el que es disposa sobre aquest acte jurídic en els articles 618 i següents del Codi Civil. 
 
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. 
 
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  “Dibuix “Apunts de dansa” de l’artista Francesc Crespo Giménez” 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 DEL DIBUIX “APUNTS DE  DANSA” DE  FRANCESC CRESPO 

GIMENEZ  A FAVOR DE L’INSTITUT DEL TEATRE 

 
 

REUNITS 
D’una part, en condició de donants Montse Majench Pueyo, 46.115.288-N, Carrer Carme 3, àtic 
1ª, 08001 Barcelona; Anna Majench Pueyo, 35.053.338-G, Carrer Espinoi 5, esc. A, 1er 4ª, 
08023 Barcelona; Georgina Majench Pueyo, 35.086.497-C, Carrer de la Costa, 5, baixos, 08023 
Barcelona I Jaume Majench Pueyo, 36.987.417-J, Carrer del Torrent d'en Vidalet, 41, 1er 3ª, 
08012 Barcelona, propietaris del dibuix a sanguina Apunts de dansa de Francesc Crespo 
Giménez . 
 
D’altra part, en condició de donatari, L’INSTITUT DEL TEATRE, organisme autònom de la 
Diputació de Barcelona, representat per l’Excm. Sr Marc Castells i Berzosa, President 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 12 de juliol de 2018 (BOPB de 17 de juliol de 2018), 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. Els donants són propietaris del dibuix a sanguina sobre paper que el pintor Francesc Crespo 
Giménez,-de nom artístic, Crespo-, els va regalar dedicat  als seus pares, i amb aquesta 
condició, tenen  capacitat d’obrar suficient per a disposar del dibuix donat i poder de disposició 
sobre aquest, d’acord amb el que preveu l’art. 531-10 del Codi Civil Català. La seva voluntat és 
donar aquest dibuix 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. 
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II. 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.  

 
III. Donat l’interès i el valor artístic i testimonial del dibuix, 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 del dibuix.  

 
IV. 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 al dibuix “Apunts de dansa”  (fitxa de la peça a l’annex) de 
l’artista Francesc Crespo Giménez. 
 
Els donants cedeixen a favor del donatari, que l’accepta en aquest acte, el dibuix com a donació 
gratuïta de bé propietat dels oferents. 
 
Segon. Caràcter de la donació. 
L’Institut del Teatre accepta l’oferiment d’aquest bé com a donació pura i simple de l’objecte 
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, els donants declaren que són els legals propietaris de la 
totalitat dels objectes que integren la donació i que estan plenament capacitats per a fer donació 
del bé 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 el bé no està subjecte 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 realitzarà la tasca de catalogació i conservació del bé, que es tractarà 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 el bé donat als fons del Museu de les Arts 
Escèniques, conservar-lo i difondre’l 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 la imatge digitalitzada del bé amb l’autorització de l’artista. 
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L’Institut del Teatre es compromet a fer constar en els crèdits del dibuix Apunts de dansa de 
Crespo, “Donació de la família Majench Pueyo”. 
 
L’Institut del Teatre es compromet a difondre i possibilitar el préstec de la col·lecció a altres 
institucions museístiques i culturals rellevants, que programin exposicions, retrospectives i 
activitats culturals similars, d’acord amb la normativa per al préstec temporal de documents de 
les col·leccions del MAE.  
 
Cinquè. Lliurament del bé  
El bé integrant de la donació es lliurarà a l’Institut del Teatre a partir de la signatura del present 
document.  
 
Sisè. Retirada temporal. 
Els donants es reserven la possibilitat de retirar temporalment el dibuix cedit, en cas que el 
necessitin  per 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, descripció de les dades bàsiques de l’activitat, 
duració del préstec, i dates previstes de recollida i devolució.  
 
Els donants es faran càrrec de totes les despeses que la retirada i devolució comporti. Durant el 
període de retirada temporal l’Institut del Teatre no es farà càrrec de les despeses de 
conservació del bé. En qualsevol cas, tant la retirada temporal com la devolució del dibuix serà 
formalitzada mitjançant document signat per les parts. 
 
Setè.- Drets de propietat intel·lectual.   
En relació al bé donat, els donants no són titulars dels drets de propietat intel·lectual, de l’obra. 
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 dibuix 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.  
 
Desè. Legislació d’aplicació. 
Serà 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 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. 
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I en prova de conformitat, signen per duplicat el present document en el lloc i data indicats.  
 
 
ANNEX  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercer.- DISPOSAR que l’arxiu objecte d’aquesta donació serà incorporat a l’inventari de l’Institut del 
Teatre. 
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Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la Montse Majench Pueyo, a l’Anna Majench Pueyo, a la Georgina 
Majench Pueyo i a en Jaume Majench Pueyo, 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.”  
 
 
 

14. Dictamen que proposa donar compte de les activitats docents no reglades 
que han estat realitzades en el període comprès entre setembre de 2018 i febrer 
de 2019 en el marc de la instrucció aprovada per acord de la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre en data 20 de juliol de 2016. 
 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi les activitats docents no reglades que han estat realitzades en el període 
comprès entre setembre de 2018 i febrer de 2019 en el marc de la instrucció 
 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 20 de juliol de 2016 es va aprovar la Instrucció per 
a la regulació de les activitats docents no reglades de l’Institut del Teatre en els supòsits 
següents:  
 

1. Col·laboracions per a la participació en jornades, congressos, tallers, conferències i 
seminaris organitzats per l’Institut del Teatre o en els què participi l’Institut del Teatre. 

 
2. Col·laboracions per a la impartició de Masterclasses a alumnat (compreses en un 

projecte o activitat) fora de l’àmbit reglat, organitzades per l’Institut del Teatre. 
 

3. Col·laboracions per a la impartició de lectivitat en cursos de formació especialitzada 
organitzats per l’Institut del Teatre o en els què participi l’Institut del Teatre. 

 
A l’acord tercer del dictamen aprovat es va disposar que amb caràcter semestral es donarà 
compte a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de les col·laboracions docents que hagin estat 
realitzades en l’esmentat període. 
 
Període:  De setembre de 2018 a febrer de 2019. 
 
La despesa total del període ha estat de:  135.103,23€ 

 
 
 
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, de data 20 de juliol de 2016 (núm. registre 
121/2016), es va aprovar la instrucció per a la regulació de les activitats docents no reglades de l’Institut 
del Teatre en els supòsits següents:  
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4. Col·laboracions per a la participació en jornades, congressos, tallers, conferències i seminaris 
organitzats per l’Institut del Teatre o en els què participi l’Institut del Teatre. 

 
5. Col·laboracions per a la impartició de Masterclasses a alumnat (compreses en un projecte o 

activitat) fora de l’àmbit reglat, organitzades per l’Institut del Teatre. 
 

6. Col·laboracions per a la impartició de lectivitat en cursos de formació especialitzada organitzats 
per l’Institut del Teatre o en els què participi l’Institut del Teatre. 

 
Vist que a l’acord tercer del dictamen aprovat es va disposar que amb caràcter semestral es donarà 
compte a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de les col·laboracions docents que s’hagin realitzat per a 
les diferents activitats acadèmiques en què es derivin retribucions a professionals interns i externs de manera 
puntual i no permanent.  
 
Vist, per tant, que transcorregut el termini comprès entre setembre de 2018 i febrer de 2019, procedeix donar 
compte de dita informació. 
 
Per tot això, i a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de Govern, per a la 
seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 

Únic.- DONAR COMPTE de les activitats docents no reglades que han estat realitzades en el període 
comprès entre setembre de 2018 i febrer de 2019 en el marc de la instrucció aprovada per acord de la 
Junta de Govern de l’Institut del Teatre en data 20 de juliol de 2016 (núm. registre 121/2016) i que es 
detallen tot seguit: 
 
PERSONAL DOCENT 
 
DIRECCIÓ GENERAL 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

SEGURA CRESPO, CLARA 
Col·laboració 
docent 

         
700,00 €  

22/11/2018 

LLIÇÓ INAUGURAL DEL 
CURS 18-19. 
CONFERÈNCIA 
ESPECTACLE EL  23.10.18 

TOTAL DIRECCIÓ GENERAL 
         
700,00 € 

 

 
COORDINACIÓ ACADÈMICA 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

CORTES MOLINA, JORDI 
Col·laboració 
docent 

   360,00 €  14/11/2018 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. 
PERIODE 27/10/18  i 
09/11/18 (6h) 

PEDROL VILADOT, LAIA 
Col·laboració 
docent 

   120,00 €  14/11/2018 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. 
DOCÈNCIA EL DIA 10/11/18 
(2h) 
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SERRATOSA LOPEZ, SANTI 
Serveis 
professionals 

    360,00 €  23/11/2018 

122/18 (28/10/2018) 
FORMACIÓ POSTGRAU 
ARTS ESCÈNIQUES I 
ACCIÓ SOCIAL 

BONAL SARRO, ESTER 
Col·laboració 
docent 

1.350,00 €  11/12/2018 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. 
COORDINACIÓ DEL 
POSTGRAU OCT-DES'2018 
(15h) 

HARRAM FERNANDEZ, 
MICHAEL 

Col·laboració 
docent 

    120,00 €  11/12/2018 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. 
DOCÈNCIA EL DIA 10/11/18 
(2h) 

MARTINEZ SANCHEZ, DAVID 
Col·laboració 
docent 

    180,00 €  11/12/2018 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. 
PERIODE 24/11/18  i 
01/12/18 (3h) 

RUIZ, DIDIER 
Col·laboració 
docent 

    600,00 €  11/12/2018 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. 
PERIODE 23-24/11/18 (10h) 

SABATE HUETE, ANNA 
Col·laboració 
docent 

    480,00 €  11/12/2018 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. 
PERIODE 23-27/11/18 (8h) 

SZWARCER, EUGENIO 
Serveis 
professionals 

    600,00 €  13/12/2018 

69 (04/12/2018) POSTGRAU 
D'ARTS ESCENIQUES I 
ACCIÓ SOCIAL' CURS 18-
19. PERIODE 24/11/18  i 
01/12/18 (10h) /TRFINT/349/ 

ALONSO MARTINEZ, HECTOR 
Col·laboració 
docent 

    300,00 €  17/12/2018 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. 
PERIODE 15/12/18 (5h) 

ASENSIO LIÑAN, MIREIA 
Serveis 
professionals 

    240,00 €  17/12/2018 

05 (30/11/2018) LECTURA 
ASSOCIADA POSTGRAU 
ARTS ESCÈNIQUES I 
ACCIÓ SOCIAL. 16/11/2018 

BONAL SARRO, XAVIER 
Col·laboració 
docent 

    300,00 €  17/12/2018 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. 
PERIODE 15.12.2018 (5h) 

CASAS CASTAÑE, MARTA 
Col·laboració 
docent 

    600,00 €  27/12/2018 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. 
PERIODE 22/12/18 (10h) 

ARAGAY BORRAS, JOSEP 
MARIA 

Col·laboració 
docent 

   180,00 €  25/1/2019 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. 
CONFERÈNCIA EL 11.01.19 
(3h) 
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GARCIA MORENO, EVA 
Col·laboració 
docent 

   180,00 €  25/1/2019 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. 
CONFERÈNCIA EL 12.01.19 
(3h) 

PRATS BRUGUERA, QUERALT 
Col·laboració 
docent 

   180,00 €  25/1/2019 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. 
CONFERÈNCIA EL 19.01.19 
(3h) 

ROSALES CABRERA, ANGELA 
Col·laboració 
docent 

   180,00 €  25/1/2019 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. 
CONFERÈNCIA EL 19.01.19 
(3h) 

RUBIO GOMEZ, NOEMI 
Col·laboració 
docent 

   180,00 €  25/1/2019 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. 
CONFERÈNCIA EL 12.01.19 
(3h) 

COLLADO GRIERA, ANNA 
Col·laboració 
docent 

      90,00 €  11/2/2019 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. 
CONFERÈNCIA EL 25.01.19 
(1,5h) 

VALETTE, CARINE 
Col·laboració 
docent 

      90,00 €  11/2/2019 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. 
CONFERÈNCIA EL 25.01.19 
(1,5h) 

CASAS CASTAÑE, MARTA 
Col·laboració 
docent 

    240,00 €  21/2/2019 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. 
DOCÈNCIA EL 16.01.19 (4h) 

ASENSIO LIÑAN, MIREIA 
Col·laboració 
docent 

    480,00 €  1/3/2019 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCENIQUES I ACCIÓ 
SOCIAL' CURS 18-19. 
DOCÈNCIA EL 23-23/02/19 
(8h) 

TOTAL COORDINACIÓ ACADÈMICA 7.410,00 €  

 
ESAD 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

CARBALLO GONZALEZ, 
RAQUEL 

Serveis 
professionals 

2.100,00 €  2/10/2018 

12/2018 (27/09/2018) 
IMPARTICIÓ ASSIGNATURA 
""DICCIÓ CASTELLANA"" A 
4RT INTERPRETACIÓ A 
L'ESAD. 12-26/09/2018 

MIRANDA BOSISIO, JUAN 
PABLO 

Col·laboració 
docent 

2.100,00 €  25/10/2018 
(POA) HONORARIS PER 
ASSIGNATURA 'PRÀCTICA 
COMUNA 3'' PERIODE 
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12/09/18 A 05/10/18 (30h) 

PASCUAL NOGUE, ALBERT 
Col·laboració 
docent 

2.100,00 €  25/10/2018 

(POA) HONORARIS PER 
ASSIGNATURA 'PRÀCTICA 
COMUNA 1'' PERIODE 
12/09/18 A 28/09/18 (30h) 

SPYCHER, LIONEL 
Col·laboració 
docent 

  480,00 €  30/10/2018 

NO POA - SUPORT A LA 
DOCÈNCIA ASSIGNATURA 
PROJECTE 
ESCENOGRÀFIC 4 + 
MASTERCLASS 
IL.LUMINACIÓ . PERIODE 
18-19/10/18 (8h) 

SOLSONA VILADIU, ISIL 
Col·laboració 
docent 

   315,00 €  5/12/2018 

(POA) 
COL·LABORACIÓCOM A 
MODEL EN VIU A 
L'ASSIGNATURA 'DIBUIX ' 
PEL PERIODE 06/11/18 A 
20/11/18 (9h) 

LARI VIAPLANA, JOSEP MARIA 
Col·laboració 
docent 

   180,00 €  13/12/2018 
MASTERCLASS ' 
DRAMATÚRGIA VISUAL DE 
L'ELISIÓ (6h) EL 05.12.18 

PEREZ GARCIA, ANA 
Col·laboració 
docent 

1.750,00 €  13/12/2018 

(POA) HONORARIS PER 
TÈCNICA APLICADA A LA 
PRÀCTICA DE TEXT 2' de 
4rt. PERIODE 25/10/18 A 
05/12/18 (25h) 

BALLBE MARTI, SANDRA 
Col·laboració 
docent 

  630,00 €  14/12/2018 

(POA) 
COL·LABORACIÓCOM A 
MODEL A L'ASSIGNATURA 
'DIBUIX 1 i 2' 
D'ESCENOGRAFIA PEL 
PERIODE 22/11/18 A 
13/12/18 (18h) 

PINTO CODINASALTAS, DAVID 
Col·laboració 
docent 

1.200,00 €  14/12/2018 

NO POA - SUPORT A LA 
DOCÈNCIA ASSIGNATURA 
PRÀCTICA MUSICAL 2 . 
PERIODE 08/10/18 A 
14/12/18 (20h) 

ABULAFIA, YARON 
Serveis 
professionals 

   210,00 €  17/12/2018 

031/2018 (POA) 
HONORARIS PER 
ASSIGNATURA 
'IL.LUMNACIÓ II'+ 
MASTERCLASS ESAD-CSD, 
PERIODE 26/11/18 A 
29/11/18 (12h) 

SPYCHER, LIONEL 
Col·laboració 
docent 

   300,00 €  17/12/2018 

SUPORT A LA DOCÈNCIA 
PER SESSIÓ PRÈVIA I 
POST A LA 
REPRESENTACIÓ DEL 
TALLER DE 4rt DURANT 
ELS DIES 14-15/12/18 (5h) 
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ACOSTA, LEONIDES MARTIN 
Col·laboració 
docent 

   450,00 €  19/12/2018 
FIT 2018 - MASTERCLASS: 
'HERRAMIENTAS DE LA 
FICCIÓN' (5h) 

COLMAN, GEOFFREY 
Col·laboració 
docent 

   450,00 €  19/12/2018 

FIT 2018 - 
MASTERCLASS:SIX 
DEGREES OF SEPARATION 
(5h) 

PRETTENHOFER, WALTER 
Col·laboració 
docent 

   450,00 €  19/12/2018 
FIT 2018 - MASTERCLASS: 
THE GENERAL METHOD IN 
ACTING AND SPEACH (5h) 

VAN WATERMEULEN, STEVEN 
ALBERT 

Col·laboració 
docent 

   450,00 €  19/12/2018 

FIT 2018 - MASTERCLASS: 
EVERYTHING CAN BE 
DONE IF DONE PROPERLY 
(5h) 

CASANOVA BARBERA, 
MISERICORDIA 

Col·laboració 
docent 

   240,00 €  25/1/2019 

NO POA - SUPORT A LA 
DOCÈNCIA  
D'INTERPRETACIÓ SOBRE ' 
SALUT VOCAL' A CÀRREC 
D'UNA FONIATRIA (4h) EL 
18.01.2019 

HOCHSTATTER, THIERRY 
ROGER 

Col·laboració 
docent 

   360,00 €  25/1/2019 
NO POA - MASTER CLASS 
DE PRÀCTICA RÍTMICA I EL 
DIA 18.01.19  (3h) /349/ 

SOLSONA VILADIU, ISIL 
Col·laboració 
docent 

   315,00 €  25/1/2019 

(POA) HONORARIS PER 
SUPORT A LA DOCÈNCIA 
DE L'ASSIGNATURA DIBUIX 
2'.(9h)  PERIODE 10/01/19 A 
24/01/19 

CARBALLO GONZALEZ, 
RAQUEL 

Serveis 
professionals 

2.100,00 €  6/2/2019 

02/2019 (28/01/2019) 
IMPARTICIÓ ASSIGNATURA 
""DICCIÓ CASTELLANA"" A 
L'ESAD. 8-18/01/2019 

CASTELLS PLANAS, JORDI 
Serveis 
professionals 

2.800,00 €  6/2/2019 

001/2019 (22/01/2019) 
IMPARTICIÓ CURS ""3ER 
CURS ESCENOGRAFIA: 
PROJECTE D'AUTOR"" A 
ESAD. 8-18/01/2019 

FAURA HOMEDES, ALBERT 
Col·laboració 
docent 
 

   350,00 €  11/2/2019 

(POA) HONORARIS PER 
ASSIGNATURA 'PROJECTE 
D'AUTOR A 3r 
ESCENOGRAFIA' (5h) 
PERIODE 29/01/19 A 
31/01/19 

UTZET SADURNI, FERRAN 
Serveis 
professionals 

3.000,00 €  22/2/2019 

01/2019 (19/02/2019) 
DOCÈNCIA ""PROJECTE 2 
DE TEXT: CURS 
INTERPRETACIÓ"" A 
L'ESAD. 8-31/1/19 

UTZET SADURNI, FERRAN 
Serveis 
professionals 

2.600,00 €  28/2/2019 

02/2019 (25/02/2019) 
IMPARTICIÓ ""PROJECTE 2 
TEXT INTERPRETACIÓ"". 
FACTURA 2: 01-22/02/2019 

MILLAN MAYOL, JAVIER 
Serveis 
professionals 

1.995,00 €  5/3/2019 
0001/2019 (2802/2019) 
CLASSES DE DIRECCIÓ 
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ARTÍSTICA 
ESCENOGRAFIA TERCER 
CURS DE L'ESAD. PRIMER 
PAGAMENT. 

BERNAT DE NAEYER, ROGER 
Col·laboració 
docent 

   700,00 €  7/3/2019 

(POA) HONORARIS PER 
ASSIGNATURA 'MÈTODES 
D'ESCENIFICACIÓ'. 
PERIODE 26/02/19 A 
01/03/19 (10h) 

TOTAL ESAD 27.625,00 €  

 
CSD 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

CAMPOS ARROYO, MARIA 
Col·laboració 
docent 

  750,00 €  25/9/2018 

NO POA -HONORARIS 
DOCÈNCIA  A L'STAGE 
INTERNACIONAL DE 
DANSA . 03/09/18-
07/09/18 (12,5h). AJG 
109/18 

CAMPOS ARROYO, MARIA 
Col·laboració 
docent 

  510,00 €  25/9/2018 
NO POA - MASTER 
CLASS . PERIODE 03-
07/09/18 (8,5h) 

HAUERT, THOMAS 
Col·laboració 
docent 

1.500,00 €  25/9/2018 

NO POA -HONORARIS 
DOCÈNCIA  A L'STAGE 
INTERNACIONAL DE 
DANSA . 03/09/18-
07/09/18 (25h). AJG 
109/18 

HAUERT, THOMAS 
Col·laboració 
docent 

  855,00 €  25/9/2018 

NO POA - TALLER DE 
'FORM EMERGING 
FROM PROCES' . 
PERIODE 03-07/09/18 
(9,5h) 

MARIN GARCIA, SANDRA 
Col·laboració 
docent 

1.800,00 €  25/9/2018 

(POA) HONORARIS PER 
ASSIGNATURA 'ANÀLISI 
I PRÀCTICA DEL 
REPERTORI ' . PERIODE 
09/06/18 A 21/06/18 (30h) 

MONACO, NICOLA 
Col·laboració 
docent 

  495,00 €  25/9/2018 

NO POA - CLASSE 
ESPECIALITZADA DEL 
REPERTORI 'KAASH' I 
'TMOI' . PERIODE 03-
07/09/18 (5,5h) 

NADER, GUY 
Col·laboració 
docent 

   750,00 €  25/9/2018 

NO POA -HONORARIS 
DOCÈNCIA  A L'STAGE 
INTERNACIONAL DE 
DANSA . 03/09/18-
07/09/18 (12,5h). AJG 
109/18 

NADER, GUY 
Col·laboració 
docent 

   510,00 €  25/9/2018 
NO POA - MASTER 
CLASS. PERIODE 03-
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07/09/18 (8,5h) 

MONACO, NICOLA 
Col·laboració 
docent 

1.500,00 €  2/10/2018 

NO POA -HONORARIS 
DOCÈNCIA  A L'STAGE 
INTERNACIONAL DE 
DANSA . 03/09/18-
07/09/18 (25h). AJG 
109/18 

COSTA LIMA, JOAO 
Col·laboració 
docent 

   630,00 €  25/10/2018 

(POA) HONORARIS PER 
IMPARTIR 
ASSIGNATURA 
'SEMINARIS TEMÀTICS' 
(9h). PERIODE 25/09/18 
A 27/09/18 

GRACIA PARRA, PATRICIA 
Col·laboració 
docent 

1.050,00 €  25/10/2018 

(POA) HONORARIS PER 
ASSIGNATURA 
'SEMINARIS TEMÀTICS 
I'' PERIODE 17/09/18 A 
21/09/18 (15h) 

ROSELL COSTA, JOSE ORIOL 
Serveis 
professionals 

1.050,00 €  30/10/2018 

254 (18/10/2018) 
IMPARTICIÓ 
ASSIGNATURA 
""TECNOLOGIA 
APLICADA CREACIÓ 
MUSICAL"" CSD. 
OCTUBRE 2018 

CASADO PULIDO, JAVIER 
Col·laboració 
docent 

   360,00 €  14/11/2018 

NO POA - CLASSES DE 
DANSA URBANA (6h). 
PERIODE 17/10/18 A 
29/10/18 

LETELLIER, SAMUEL YVES 
ANDRE 

Serveis 
professionals 

1.050,00 €  14/11/2018 

E-2018-10-01 
(31/10/2018) CLASSES 
DE FELDENKRAIS 
""EDUCACIÓ 
SOMÀTICA"". OCTUBRE 
(CSD) 

MARTINEZ CABEZA DE VACA, 
MARIA 

Serveis 
professionals 

1.680,00 €  14/11/2018 

2, 20108 (26/10/2018) 
TÈCNIQUES DE DANSA 
IV CONTEMPORÀNIA. 1-
25/10/2018 AL CSD (24 
HORES) 

SIEGMUND, GERALD ERWIN 
Col·laboració 
docent 

 180,00 €  14/11/2018 
MASTER-CLASS CSD 
(3h) I CONFERÈNCIA 
(2h) EL 19.10.2018 /349/ 

VIDAL-RIBAS BELIL, GUILLERMO 
Col·laboració 
docent 

  270,00 €  14/11/2018 

NO POA - CLASSES DE 
DANSA URBANA (4,5h). 
PERIODE 15/10/18 A 
22/10/18 

LETELLIER, SAMUEL YVES 
ANDRE 

Serveis 
professionals 

  840,00 €  10/12/2018 

E-2018-11-01 
(28/11/2018) (POA) 
HONORARIS PER 
IMPARTIR 
ASSIGNATURA 
'EDUCACIÓ SOMÀTICA' 
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(12h). PERIODE 
NOVEMBRE 

MARTINEZ CABEZA DE VACA, 
MARIA 

Serveis 
professionals 

1.995,00 €  10/12/2018 

3-2018 (29/11/2018) 
(POA) HONORARIS PER 
IMPARTIR 'TÈCNIQUES 
DE DANSA IV CON' 
(28,5h). PERIODE 
29/10/18 A 29/11/18 

ROSELL COSTA, JOSE ORIOL 
Serveis 
professionals 

   840,00 €  10/12/2018 

256 (20/11/2018) (POA) 
HONORARIS PER 
IMPARTIR 
ASSIG'TECNOLOGIA 
APLICADA A CREACIÓ 
MUSICAL' (12h). 
PERIODE NOVEMBRE 

ARAGAY SASTRE, TOMAS 
Col·laboració 
docent 

   180,00 €  11/12/2018 

NO POA- HONORARIS 
PER IMPARTIR 
ASSIGNATURA 
'COMPOSICIÓ I '  EL 
15/11/18 (3h) 

ASENCIO AZNAR, SOFIA MARIA 
Col·laboració 
docent 

   180,00 €  11/12/2018 

NO POA- HONORARIS 
PER IMPARTIR 
ASSIGNATURA 
'COMPOSICIÓ I '  EL 
15/11/18 (3h) 

CASAS MONTE, ROSA 
Col·laboració 
docent 

  180,00 €  11/12/2018 

NO POA - HONORARIS 
PER IMPARTIR ASSIG 
'ORG, GESTIÓ I 
ELABORACIÓ DE 
PROJECTES 
PEDAGÒGICS'  (3h). EL 
21.11.18 

GUERRERO NIETO, JAVIER 
Col·laboració 
docent 

   540,00 €  11/12/2018 

NO POA - 
ACOMPANYAMENT A LA 
DOCÈNCIA DE 
L'ASSIGNATURA 
'COMPOSICIÓ II' 
PERIODE 19/11/18 A 
26/11/18 (9h) 

LETELLIER, SAMUEL YVES 
ANDRE 

Serveis 
professionals 

   630,00 €  11/12/2018 

E-2018-12-01 
(11/12/2018) CLASSES 
DE FELDENKRAIS 
""EDUCACIÓ 
SOMÀTICA"" CSD. 

MEDINA DIAZ, MARIA DEL MAR 
Col·laboració 
docent 

  900,00 €  11/12/2018 

NO POA - 
ASSIGNATURA 
'IMPROVISACIÓ I'.  
PERIODE 05/10/18 A 
16/11/18 (15h) 

NISHIWAKI, KOTOMI 
Col·laboració 
docent 

   180,00 €  11/12/2018 
NO POA - MASTER 
CLASS EL 16/11/18 (3h) 
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RAMOS PERICET, OLGA 
Col·laboració 
docent 

   240,00 €  11/12/2018 
NO POA - MASTER 
CLASS AL CSD EL 
30.11.18 (3h) 

SANCHEZ BARCENA, DAVID 
Col·laboració 
docent 

     90,00 €  11/12/2018 

NO POA - 
MASTERCLASS DE 
DANSA ESPANYOLA AL 
CSD EL 3.12.18 (1,5h) 

BERNAT DE NAEYER, ROGER 
Col·laboració 
docent 

   420,00 €  13/12/2018 

(POA) HONORARIS PER 
IMPARTIR ASSIG 
'DRAMATÚRGIA I'  (6h). 
PERIODE 22/11/18 A 
29/11/18 

BERNAT DE NAEYER, ROGER 
Col·laboració 
docent 

   360,00 €  13/12/2018 

NO POA-  HONORARIS 
PER IMPARTIR MASTER 
CLASS  (6h). PERIODE 
23/11/18 A 30/11/18 

BERNAT DE NAEYER, ROGER 
Col·laboració 
docent 

   120,00 €  13/12/2018 

NO POA - 
PARTICIPACIÓ A LES 
TAULES DE 
DEBAT/TREBALL DEL 
NOU PLA D'ESTUDIS EL 
30/11/18 (2h) 

BLANCO FOLGADO, CRISTINA 
Col·laboració 
docent 

   120,00 €  13/12/2018 

NO POA - 
PARTICIPACIÓ A LES 
TAULES DE 
DEBAT/TREBALL DEL 
NOU PLA D'ESTUDIS. 
PERIODE 01/12/18 (2h) 

JAVIERRE GARCES, CASIMIRO 
FRANCISCO 

Col·laboració 
docent 

   120,00 €  13/12/2018 

NO POA - 
PARTICIPACIÓ A LES 
TAULES DE 
DEBAT/TREBALL DEL 
NOU PLA D'ESTUDIS 
DEL CSD EL 30.11.18 
(2h) 

LOPEZ RODRIGUEZ, FERNANDO 
Col·laboració 
docent 

   270,00 €  13/12/2018 

NO POA - 
PARTICIPACIÓ A LES 
TAULES DE 
DEBAT/TREBALL DEL 
NOU PLA D'ESTUDIS. 
PERIODE 30/11/12 (4,5h) 

MESTRE LAPORTA, 
MONTSERRAT 

Col·laboració 
docent 

   630,00 €  13/12/2018 

(POA) HONORARIS PER 
IMPARTIR ASSIG 
'SEMINARIS TEMÀTICS I'  
(9h). PERIODE 06/11/18 
A 20/11/18 

PLA CRUAÑAS, SERGI 
Col·laboració 
docent 

   120,00 €  13/12/2018 

NO POA - 
PARTICIPACIÓ A LES 
TAULES DE 
DEBAT/TREBALL DEL 
NOU PLA D'ESTUDIS. 
PERIODE 30/11/18 (2h) 

ROSELL COSTA, JOSE ORIOL 
Serveis 
professionals 

   630,00 €  13/12/2018 
257 (11/12/2018) 
IMPARTICIÓ 
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ASSIGNATURA 
""TECNOLOGIA 
APLICADA CREACIÓ 
MUSICAL"" (CSD). 
DESEMBRE 2018 

ALEJOS, CAROLINA 
Col·laboració 
docent 

     90,00 €  14/12/2018 

NO POA- HONORARIS 
PER IMPARTIR 
ASSIGNATURA 'DANSA 
APLICADA '  EL 30/11/18 
+ 14/12/18 (1,5h) 

BARROSO GARCIA, ANA 
Col·laboració 
docent 

   540,00 €  14/12/2018 

NO POA - 
ACOMPANYAMENT A LA 
DOCÈNCIA DE 
L'ASSIGNATURA 
'COMPOSICIÓ II'. 
PERIODE 28/11/18-
05/12/18 (9h) 

ELGARRISTA VIVES, SILVIA 
Col·laboració 
docent 

    90,00 €  14/12/2018 

NO POA - HONORARIS 
PER ASSIGNATURA 
'DANSA APLICADA' DIES 
30/11/18 -14/12/18 (1,5h) 

GARRIDO ABRIL, DIEGO 
Col·laboració 
docent 

   420,00 €  14/12/2018 

NO POA -HONORARIS 
PER LA DOCÈNCIA AL' 
'STAGE DE DANSA 
D'HIVERN' DEL 6 -
9/12/18 (7h) 

GORDO GOMEZ, MOISES 
Col·laboració 
docent 

   420,00 €  14/12/2018 

NO POA -HONORARIS 
PER LA DOCÈNCIA AL' 
'STAGE DE DANSA 
D'HIVERN' DEL 6 -
9/12/18 (7h) 

RUSSELL, ROBERT E 
Col·laboració 
docent 

   180,00 €  14/12/2018 

NO POA - HONORARIS 
PER IMPARTIR 
ASSIGNATURA ' 
DIDÀCTICA ESPECÍFICA 
DE LA DANSA II CON' EL 
DIA 13/12/18 (3h) 

STROUZAS, ANTONIOS 
Col·laboració 
docent 

1.280,00 €  14/12/2018 

NO POA -HONORARIS 
PER LA DOCÈNCIA AL' 
'STAGE DE DANSA 
D'HIVERN' DEL 6 -
9/12/18 (16h) 

ABULAFIA, YARON 
Serveis 
professionals 

  840,00 €  17/12/2018 

031/2018 (POA) 
HONORARIS PER 
ASSIGNATURA 
'IL.LUMNACIÓ II'+ 
MASTERCLASS ESAD-
CSD, PERIODE 26/11/18 
A 29/11/18 (12h) 

ABULAFIA, YARON 
Serveis 
professionals 

   180,00 €  17/12/2018 

031/2018 (POA) 
HONORARIS PER 
ASSIGNATURA 
'IL.LUMNACIÓ II'+ 
MASTERCLASS ESAD-
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CSD, PERIODE 26/11/18 
A 29/11/18 (12h) 

BENZAL MONTES, JESUS 
Col·laboració 
docent 

   600,00 €  17/12/2018 

NO POA- PARTICIPACIÓ 
EN LA GALA DEL PREMI 
DE DANSA 2018 AMB LA 
COREO 'HANDLE WITH 
CARE' (10h). PERIODE 
03-09/12/18 

BERMUDEZ PASCUAL, BERTHA 
Col·laboració 
docent 

   270,00 €  17/12/2018 

NO POA - 
PARTICIPACIÓ A LES 
TAULES DE 
DEBAT/TREBALL DEL 
NOU PLA D'ESTUDIS. 
PERIODE 15/12/18  
(4,5h) 

FRIDMAN, SHARON 
Col·laboració 
docent 

  270,00 €  17/12/2018 

NO POA - 
PARTICIPACIÓ A LES 
TAULES DE 
DEBAT/TREBALL DEL 
NOU PLA D'ESTUDIS. 
PERIODE 15/12/2018 
(4,5h) 

JESÚS SALVADOR ARAGÓN 
VALVERDE 

Col·laboració 
docent 

   510,00 €  17/12/2018 

NO POA - TALLER DE 
COREOGRAFIA. 
PERIODE 03/12/18 A 
09/12/18 (8,5h) 

MESA GUTIERREZ, JOEL 
Col·laboració 
docent 

   510,00 €  17/12/2018 

NO POA - TALLER DE 
COREOGRAFIA. 
PERIODE 03/12/18 A 
09/12/18 (8,5h) 

MILA MOLIST, NURIA 
Col·laboració 
docent 

   510,00 €  17/12/2018 

NO POA - TALLER DE 
COREOGRAFIA. 
PERIODE 03/12/18 A 
09/12/18 (8,5h) 

PRAVKINA, MARINA 
Col·laboració 
docent 

   450,00 €  17/12/2018 

NO POA - CLASSES DE 
DANSA URBANA (7,5h). 
PERIODE 31/10/18 A 
21/11/18 

TOLOZA FERNANDEZ, 
GONZALO JAVIER 

Col·laboració 
docent 

   120,00 €  17/12/2018 

NO POA - 
PARTICIPACIÓ A LES 
TAULES DE 
DEBAT/TREBALL DEL 
NOU PLA D'ESTUDIS. 
PERIODE 15/12/18 (2h) 

TOMAS CODORNIU, RAQUEL 
Col·laboració 
docent 

   510,00 €  17/12/2018 

NO POA - TALLER DE 
COREOGRAFIA. 
PERIODE 03/12/18 A 
09/12/18 (8,5h) 

DAHRENDORF, SABINE 
Col·laboració 
docent 

1.680,00 €  19/12/2018 

(POA) HONORARIS PER 
ASSIGNATURA 
COMPOSICIÓ III. 
PERIODE 26/11/18 A 
19/12/18 (24h) 
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JOU SANTACREU, PERE 
Col·laboració 
docent 

   360,00 €  19/12/2018 

NO POA- HONORARIS 
PER IMPARTIR 
ASSIGNATURA 
'IMPROVISACIÓ III' ELS 
DIES 4-11/12/18 (6h) 

PEREZ GARCIA, ANA 
Col·laboració 
docent 

   180,00 €  19/12/2018 

NO POA - 
ASSIGNATURA 
'ORGANITZACIÓ, 
GESTIÓ I ELABORACIÓ 
DE PROJECTES 
PEDAGÒGICS' EL 
19.12.18 (3h) 

BEYELER CEBRIAN, TANJA 
Col·laboració 
docent 

   210,00 €  20/12/2018 

(POA) HONORARIS PER 
IMPARTIR ASSIG 
'DRAMATÚRGIA I' . 
PERIODE 13/12/18 I 
20/12/18  (3h). 

GISBERT DONAT, PABLO 
Col·laboració 
docent 

   210,00 €  20/12/2018 

(POA) HONORARIS PER 
IMPARTIR ASSIG 
'DRAMATÚRGIA I' . 
PERIODE 13/12/18 I 
20/12/18  (3h). 

BLASCO CASTIÑEYRA, MARIA 
SELINA 

Col·laboració 
docent 

   270,00 €  27/12/2018 

NO POA - 
PARTICIPACIÓ A LES 
TAULES DE 
DEBAT/TREBALL DEL 
NOU PLA D'ESTUDIS. 
PERIODE 30/11/18 A 
21/12/18 (4,5h) 

BUTTA, LICIA 
Col·laboració 
docent 

   120,00 €  27/12/2018 

NO POA - 
PARTICIPACIÓ A LES 
TAULES DE 
DEBAT/TREBALL DEL 
NOU PLA D'ESTUDIS. 
PERIODE 15/12/18 A 
21/12/18 (2h) 

CONDE-SALAZAR PEREZ, JAIME 
Col·laboració 
docent 

   270,00 €  27/12/2018 

NO POA - 
PARTICIPACIÓ A LES 
TAULES DE 
DEBAT/TREBALL DEL 
NOU PLA D'ESTUDIS. 
PERIODE 30/11/18 A 
21/12/18 (4,5h) 

CONDRO, LUCAS 
Col·laboració 
docent 

   270,00 €  27/12/2018 

NO POA - 
PARTICIPACIÓ A LES 
TAULES DE 
DEBAT/TREBALL DEL 
NOU PLA D'ESTUDIS. 
PERIODE 30/11/18 A 
21/12/18 (4,5h) 

JAQUES PI, JESSICA PATRICIA 
Col·laboració 
docent 

   120,00 €  27/12/2018 

NO POA - 
PARTICIPACIÓ A LES 
TAULES DE 
DEBAT/TREBALL DEL 
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NOU PLA D'ESTUDIS. 
PERIODE 21/12/18 (2h) 

LANAS CORTES, AINA 
Col·laboració 
docent 

   360,00 €  27/12/2018 

NO POA - CLASSES DE 
DANSA URBANA (6h). 
PERIODE 22/10/18 A 
12/11/18 

MEDINA DIAZ, MARIA DEL MAR 
Col·laboració 
docent 

   720,00 €  27/12/2018 

NO POA - 
ASSIGNATURA 
'IMPROVISACIÓ I'.  
PERIODE 17/11/18 A 
21/12/18  (12h) 

MORANDEIRA ARRIZABALAGA, 
JULIA 

Col·laboració 
docent 

  270,00 €  27/12/2018 

NO POA - 
PARTICIPACIÓ A LES 
TAULES DE 
DEBAT/TREBALL DEL 
NOU PLA D'ESTUDIS. 
PERIODE 15/12/18 A 
21/12/18 (4,5h) 

NOGUERO RIBES, JOAQUIM 
Col·laboració 
docent 

   720,00 €  27/12/2018 

NO POA - TREBALL AMB 
ALUMNES CSD : 
DIRECCIÓ I EDICIÓ DE 
LA REVISTA 'LINIES 
APUNTS DE DANSA 2. 
PERIODE 10-21/12/18 
(12h) 

SORIANO SALA, MARIA 
ASUNCION 

Col·laboració 
docent 

   120,00 €  27/12/2018 

NO POA - 
PARTICIPACIÓ A LES 
TAULES DE 
DEBAT/TREBALL DEL 
NOU PLA D'ESTUDIS. 
PERIODE 30/11/18 A 
21/12/18 (2h) 

TOMAS CODORNIU, RAQUEL 
Col·laboració 
docent 

   540,00 €  27/12/2018 

NO POA - 
PARTICIPACIÓ A LES 
TAULES DE 
DEBAT/TREBALL DEL 
NOU PLA D'ESTUDIS. 
PERIODE 15/12/18 A 
21/12/18 (9h) 

VARDAROU, GEORGIA 
Col·laboració 
docent 

   780,00 €  27/12/2018 

NO POA - DOCÈNCIA 
ASSIGNATURA 'TALLER 
REPERTORI I' PERIODE 
10/12/18 A 21/12/18 (13h) 

DAHRENDORF, SABINE 
Col·laboració 
docent 

   420,00 €  25/1/2019 

(POA) HONORARIS PER 
IMPARTIR 
ASSIGNATURA 
'COMPOSICIÓ III' (6h). 
PERIODE 09/01/19 A 
14/01/19 

HOCHSTATTER, THIERRY 
ROGER 

Col·laboració 
docent 

   270,00 €  25/1/2019 

NO POA - MASTER 
CLASS DE PRÀCTICA 
RÍTMICA I EL DIA 
18.01.19  (3h) /349/ 
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MARTINEZ SOLER, XAVIER 
Col·laboració 
docent 

   180,00 €  25/1/2019 
NO POA - MASTER 
CLASS EL DIA 
18.01.2019 (3h) 

MEDINA DIAZ, MARIA DEL MAR 
Col·laboració 
docent 

   360,00 €  25/1/2019 

NO POA - MASTER 
CLASS D'IMPROVISACIÓ 
I . PERIODE 08/01/19 A 
18/01/19 (6h) 

PEREZ ROYO, VICTORIA 
Col·laboració 
docent 

   180,00 €  25/1/2019 

NO POA - MASTER 
CLASS DE TEORIA DE 
LA DANSA EL DIA 
09.01.2019 (3h) 

COOLS, GUY 
Col·laboració 
docent 

   210,00 €  30/1/2019 

(POA) HONORARIS PER 
'DRAMATÚRGIA I' (3h) 
EL 10.01.19 + NO POA - 
MASTERCLASS (6h) ELS 
DIES 11-12/01/19 /349/ 

COOLS, GUY 
Col·laboració 
docent 

   360,00 €  30/1/2019 

(POA) HONORARIS PER 
'DRAMATÚRGIA I' (3h) 
EL 10.01.19 + NO POA - 
MASTERCLASS (6h) ELS 
DIES 11-12/01/19 /349/ 

IRANZO DOMINGO, 
MONTSERRAT 

Col·laboració 
docent 

     90,00 €  30/1/2019 

NO POA - MASTER 
CLASS DE DANSA 
APLICADA EL DIA 
11.01.2019 (1,5h) 

ROSELL COSTA, JOSE ORIOL 
Serveis 
professionals 

   630,00 €  6/2/2019 

259 (23/01/2019) 
IMPARTICIÓ 
ASSIGNATURA 
""TECNOLOGIA 
APLICADA CREACIÓ 
MUSICAL"" CURS 3 CSD. 
GENER 2019 

PALET TORT, GEMMA 
Col·laboració 
docent 

   210,00 €  11/2/2019 

(POA) HONORARIS PER 
ASSIGNATURA 
'SEMINARIS TEMÀTICS I' 
(3h) EL DIA 25.01.2019 

BEECHEY, JASON THOMAS 
Col·laboració 
docent 

   120,00 €  1/3/2019 

(POA) HONORARIS PER 
DOCÈNCIA A EESA-CPD 
(8,75h)+ (POA) DANSA 
CLÀSSICA ITD (2,5h)+ 
MASTERCLASS CSD 
(2h) 18-22/03/19 /349/ 

CONDE-SALAZAR PEREZ, JAIME 
Col·laboració 
docent 

   780,00 €  1/3/2019 

NO POA - XERRADES 
TEÒRIQUES DEL 
PROJECTE SALMON ON 
PARTICIPEN ALUMNES 
DEL CSD. (13h). 
PERIODE 25/01/19 A 
01/02/19 

HEITZINGER, IRIS 
Col·laboració 
docent 

2.310,00 €  1/3/2019 

(POA) HONORARIS PER 
TÈCNIQUES DANSA IV 
CONTEMP (18h)+ 
SEMINARIS TEMÀTICSII 
(15h) + MASTERCLASS 
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(1,5h) 04-21/02/19 /349/ 

HEITZINGER, IRIS 
Col·laboració 
docent 

     90,00 €  1/3/2019 

(POA) HONORARIS PER 
TÈCNIQUES DANSA IV 
CONTEMP (18h)+ 
SEMINARIS TEMÀTICSII 
(15h) + MASTERCLASS 
(1,5h) 04-21/02/19 /349/ 

LETELLIER, SAMUEL YVES 
ANDRE 

Serveis 
professionals 

   630,00 €  5/3/2019 

E-2019-01-01 
(19/01/2019) CLASSE 
FELDENKRAIS A 
ASSIGNATURA 
""EDUCACIÓ 
SOMÀTICA"" DEL CSD. 

TOTAL CSD 46.355,00 €  

 
EESA/CPD 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

PINTO CODINASALTAS, DAVID 
Serveis 
professionals 

   1.250,00 €  7/9/2018 

16/2018 (23/07/52018) 
TALLER TEATRE 
MUSICAL ALUMNAT 
CPD CURS ESTIU 
""ENDANSA'IT"" 

COL·LECTIU PUNT 6, SCCL 
Serveis 
professionals 

      180,24 €  20/9/2018 

21/2018 (13/06/2018) 
ACTIVITATS 
FORMATIVES ALUMNAT 
PERSPECTIVA 
FEMINISTA I ESPAI 
(EESA/CPD) 

ANTON HERNANDEZ, ANDREA 
Col·laboració 
docent 

      180,00 €  25/9/2018 

NO POA -
COL·LABORACIÓCOM A 
BALLARINA A LA 
INAUGURACIÓ DEL 
CURS ACADÈMIC 18-19  
EL 17.09.18 (3h) 

MESA GUTIERREZ, JOEL 
Col·laboració 
docent 

      180,00 €  25/9/2018 

NO POA -
COL·LABORACIÓCOM A 
BALLARÍ A LA 
INAUGURACIÓ DEL 
CURS ACADÈMIC 18-19  
EL 17.09.18 (3h) 

TATO HORCAJO, PAULA 
Col·laboració 
docent 

      180,00 €  25/9/2018 

NO POA -
COL·LABORACIÓCOM A 
BALLARINA A LA 
INAUGURACIÓ DEL 
CURS ACADÈMIC 18-19  
EL 17.09.18 (3h) 

RAMIREZ SANSANO, GUSTAVO 
Serveis 
professionals 

   2.640,00 €  14/11/2018 
09/18 (22/10/2018) 
TALLER 5CLAVI A 
ALUMNAT DANSA 
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CLÀSSICA EESA/CPD. 
17-31/10/2018 (33 
HORES) 

NAVARRO LOPEZ, AFRICA 
Col·laboració 
docent 

      360,00 €  5/12/2018 

(POA) HONORARIS PER 
IMPARTIR ASSIG 
DANSA 
CONTEMPORÀNIA. PAS 
A DOS 5CON'. PERIODE 
14/11/18 A 30/11/18 
(4,5h) 

PEREZ MANZANARES, IVAN 
GUILLERMO 

Col·laboració 
docent 

      270,00 €  13/12/2018 

(POA) HONORARIS PER 
L'ASSIGNATURA 'SALUT 
I COS 
5CON.SOMÀTIQUES 
5CON IV'. PERIODE 
27/11/18-11/12/18 (4,5h) 

PEREZ RODRIGUEZ, ANTONIO 
Col·laboració 
docent 

  1.600,00 €  13/12/2018 

(POA) HONORARIS PER 
IMPARTIR TALLER 
REPERTORI 4t, 5e, 6ESP 
VII. PERIODE 29/11/18 A 
06/12/18 (20h) 

SANCHEZ BARCENA, DAVID 
Col·laboració 
docent 

      680,00 €  13/12/2018 

(POA) HONORARIS PER 
IMPARTIR TALLER 
REPERTORI 6ESP VI I 
VII. PERIODE 29/11/18 A 
06/12/18 (8,5h) 

COLE, RUDI 
Serveis 
professionals 

   1.600,00 €  17/12/2018 

1 (28/11/2018) 
ASSIGNATURA 
""TALLER 5CON"" AL 
CPD. 29/10/2018 A 
20/11/2018 

MARI, SEBASTIEN VINCENT 
Col·laboració 
docent 

   1.200,00 €  17/12/2018 

(POA) HONORARIS PER 
'TALLER DE CREACIÓ 
6CLA IX' PERIODE 
3/12/18 A 15/12/18 (15h) 

VEGA ANTOLIN, ADRIA 
Col·laboració 
docent 

      990,00 €  19/12/2018 

(POA) HONORARIS PER 
ASSIGNATURA 
'SOMÀTIQUES 3' CON 
(16,5h). PERIODE 
07/11/18 A 19/12/18 

NADER, GUY 
Serveis 
professionals 

   5.400,00 €  15/2/2019 

2-2019 (25/02/2019) 
COL·LABORACIÓ 
IMPARTIR TALLER 
CREACIÓ Y TÈCNICA 
ALUMNAT 6È 
EESA/CPD. 05-
22/02/02019 

ROMAN HORCAJO, ANA 
CATALINA 

Col·laboració 
docent 

   1.040,00 €  21/2/2019 

(POA) HONORARIS PER 
ASSIGNATURA 'TALLER 
5CLA VI' (13h). PERIODE 
14/02/19 A 16/02/09. 

PEREZ MANZANARES, IVAN 
GUILLERMO 

Col·laboració 
docent 

      450,00 €  26/2/2019 
(POA) HONORARIS PER 
L'ASSIGNATURA 
'SOMÀTIQUES 5CON IV'. 
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PERIODE 08/01/19 A 
26/02/19 (7,5h) /349/ 

TOTAL EESA/CPD 18.200,24 €  

 
ESTAE 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

ALVAREZ CALZADA, OMAR 
Col·laboració 
docent 

      242,18 €  5/10/2018 

SEMINARI PRÀCTIC DE 
'VIDEO PROJECCIÓ ALS 
ALUMNES DE 2n (6h). 
PERIODE 1 i 3 
D'OCTUBRE/18 

CASTEDO GRACIA, ARIADNA 
Col·laboració 
docent 

      129,41 €  25/10/2018 

CONFERÈNCIA SOBRE 
REGIDORIA A LES ARTS 
ESCÈNIQUES ALS 
ALUMNES DE 2n EL 
17.10.18  (3h) 

LLOTJE RABADA, GUILLEM 
Col·laboració 
docent 

      242,18 €  25/10/2018 

(POA) HONORARIS PER 
TALLER 8.3(CANVIS) DE 
L'ESPECIALITAT DE SO 
EL 24.09.18 (6h) 

UBACH MILLANES, ANTONI 
Col·laboració 
docent 

      484,36 €  7/11/2018 

COL.LABORADOR COM 
A IL.LUMINADOR AL 
TALLER 6 DE L'ESTAE 
ELS DIES 22-24/10/18 
(12h) 

SANZ SALMERON, MARTA 
Col·laboració 
docent 

      129,41 €  14/11/2018 

PRL - SEMINARI/SESSIÓ 
PRÀCTICA DE PRIMERS 
AUXILIS DINS ASSIG 
PRL-III A 2n. (3h). 
PERIODE 31.10.18 

PORTELL PUIGHERMANAL, 
NIKOLE 

Col·laboració 
docent 

      406,42 €  20/11/2018 

(POA) 
COL·LABORACIÓCOM A 
ACTRIU PER A LA 
REPRESENTACIÓ DEL 
TALLER 6 i 8.3 COMU 
(12h) ELS DIES 23-26/10 
i 14/11/18 

ROMERO GUERRERO, JORDI 
Col·laboració 
docent 

      406,42 €  20/11/2018 

(POA) 
COL·LABORACIÓCOM A 
ACTOR PER A LA 
REPRESENTACIÓ DEL 
TALLER 6 i 8.3 COMU 
(12h) ELS DIES 23-26/10 
i 14/11/18 

GONZALEZ FELICES, CARLOS 
Col·laboració 
docent 

        89,05 €  5/12/2018 

SUPORT MUSICAL PER 
A LA PRÀCTICA 
D'ENREGISTRAMENT 
EN DIRECTE A L'ASSIG 
'REPRODUCTORS I 
ENREGISTRADORS' EL 
30.11.18 (2,5h 
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GONZALEZ FELICES, DANIEL 
Col·laboració 
docent 

        89,05 €  5/12/2018 

SUPORT MUSICAL PER 
A LA PRÀCTICA 
D'ENREGISTRAMENT 
EN DIRECTE A L'ASSIG 
'REPRODUCTORS I 
ENREGISTRADORS' EL 
30.11.18 (2,5h 

LUCHA GONZALEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

Col·laboració 
docent 

      406,42 €  5/12/2018 

(POA) 
COL·LABORACIÓCOM A 
ACTOR PER A LA 
REPRESENTACIÓ DEL 
TALLER 6 i 8.3 COMU 
(12h) ELS DIES 23-26/10 
i 14/11/18 

MARTIN VAZQUEZ, SERGIO 
Col·laboració 
docent 

        89,05 €  5/12/2018 

SUPORT MUSICAL PER 
A LA PRÀCTICA 
D'ENREGISTRAMENT 
EN DIRECTE A L'ASSIG 
'REPRODUCTORS I 
ENREGISTRADORS' EL 
30.11.18 (2,5h 

MARTINEZ GALEOTE, VICTOR 
Col·laboració 
docent 

        80,73 €  5/12/2018 

SUPORT MUSICAL PER 
A LA PRÀCTICA 
D'ENREGISTRAMENT 
EN DIRECTE (ASSIG 
REPRODUCTORS I 
ENREGISTRADORS EL 
30.11.18 (2,5h) 

SUBIRA POCINO, BALTASAR 
Col·laboració 
docent 

      739,37 €  5/12/2018 

(POA) HONORARIS PER 
ASSIGNATURA 
'ORIENTACIÓ I 
ORIENTACIÓ LABORAL '  
12/09/18 A 28/11/18 (15h) 

NAVARRO SALAZAR, BEATRIZ 
Col·laboració 
docent 

      129,41 €  13/12/2018 

REALITZACIÓ D'UNA 
SESSIÓ PRÀCTICA 
SOBRE HIGIENE 
POSTURAL DINS ASSIG 
PRL I (1r CURS) EL 
11/12/18 (3h) 

ASIN PUEYO, AINA 
Col·laboració 
docent 

      109,23 €  28/1/2019 

NO POA - 
COL·LABORACIÓCOM A 
PROFESSORA DE 
REGIDORIA AL TALLER 
8.3 DE L'ESTAE (2,5h) EL 
8/01/2019 

FERRER MUÑOZ, JAUME 
Col·laboració 
docent 

      129,41 €  28/1/2019 

NO POA - 
COL·LABORACIÓCOM A 
PROFESSOR AL 
TALLER 8.3 DE L'ESTAE 
(3h) ELS DIES 7-
8/01/2019 

LUCHA GONZALEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

Col·laboració 
docent 

        99,00 €  28/1/2019 
NO POA - 
COL·LABORACIÓCOM 
ACTOR AL TALLER 8.3 
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DE L'ESTAE (3h) EL 
8/01/2019 

PORTELL PUIGHERMANAL, 
NIKOLE 

Col·laboració 
docent 

      107,32 € 28/1/2019 

NO POA - 
COL·LABORACIÓCOM 
ACTRIU AL TALLER 8.3 
DE L'ESTAE (3h) EL 
8/01/2019 

ROMERO GUERRERO, JORDI 
Col·laboració 
docent 

      107,32 € 28/1/2019 

NO POA - 
COL·LABORACIÓCOM 
ACTOR AL TALLER 8.3 
DE L'ESTAE (3h) EL 
8/01/2019 

GARCIA DE CASAS, JUAN 
MANUEL 

Col·laboració 
docent 

      290,86 €  11/2/2019 

(POA) REALITZACIÓ DE 
LA SESSIÓ LINE ARRAY 
DE L'ASSIGNATURA 331 
ELECTROAÚSTICA (7h) 
EL DIA 25/01/19 

RIOS RUBIRAS, ROGER 
Col·laboració 
docent 

      250,50 €  11/2/2019 

(POA) REALITZACIÓ 
DEL MÒDUL E TALLER 
8.3 (SO) (6h) EL DIA 
21/01/19 

SANTANACH ASENSIO, MARC 
Col·laboració 
docent 

      169,77 €  11/2/2019 

NO POA - 
CONFERÈNCIA SOBRE ' 
MUNTATGE DE XARXES 
DIGITALS PEL 
CONTROL D'EQUIPS 
LUMINOTÈCNICS' (4h) 
EL DIA 01.02.19 

ALBALADEJO QUESADA, PILAR 
Col·laboració 
docent 

      363,27 €  21/2/2019 

(POA) HONORARIS PER 
IMPARTIR 
ASSIGNATURA 
'MATERIALS TÈXTILS - 
MÒDUL A'. PERIODE 12-
14/02/19 (9h) 

ALBET TORRES, BERNAT 
Col·laboració 
docent 

      189,82 €  7/3/2019 

(POA) 
COL·LABORACIÓCOM A 
MÚSIC PER A LA 
REPRESENTACIÓ DEL 
TALLER 5 (6h) ELS DIES 
20-21/FEB/19 

BACH ESCAYOL, RICARD 
Col·laboració 
docent 

   1.331,99 €  7/3/2019 

(POA) REALITZACIÓ DE 
6 SESSIONS DE 
L'ASSIGNATURA 
TALLER 5 MAQUINÀRIA 
ESCÈNICA (33h). 
PERIODE 18/01/19 A 
25/02/19 

CANDELA PARRILLA, POL 
Col·laboració 
docent 

      189,82 €  7/3/2019 

(POA) 
COL·LABORACIÓCOM A 
MÚSIC PER A LA 
REPRESENTACIÓ DEL 
TALLER 5 (6h) ELS DIES 
20-21/FEB/19 
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CARLES SANTACANA, RICARD 
Col·laboració 
docent 

      189,82 €  7/3/2019 

(POA) 
COL·LABORACIÓCOM A 
MÚSIC PER A LA 
REPRESENTACIÓ DEL 
TALLER 5 (6h) ELS DIES 
20-21/FEB/19 

ESCOLANO BENACH, ORIOL 
Col·laboració 
docent 

      189,82 €  7/3/2019 

(POA) 
COL·LABORACIÓCOM A 
MÚSIC PER A LA 
REPRESENTACIÓ DEL 
TALLER 5 (6h) ELS DIES 
20-21/FEB/19 

GARCIA SALES, PAU 
Col·laboració 
docent 

      189,82 €  7/3/2019 

(POA) 
COL·LABORACIÓCOM A 
MÚSIC PER A LA 
REPRESENTACIÓ DEL 
TALLER 5 (6h) ELS DIES 
20-21/FEB/19 

GONZALEZ I ORTI, ORIOL 
Col·laboració 
docent 

      156,82 €  7/3/2019 

(POA) 
COL·LABORACIÓCOM A 
MÚSIC PER A LA 
REPRESENTACIÓ DEL 
TALLER 5 (5h) EL DIA 
21/FEB/19 

GUTIERREZ RIVAS, SUSANA 
Col·laboració 
docent 

      156,82 €  7/3/2019 

(POA) 
COL·LABORACIÓCOM A 
MÚSIC PER A LA 
REPRESENTACIÓ DEL 
TALLER 5 (5h) EL DIA 
21/FEB/19 

HUMET ALSIUS, JOAN 
Col·laboració 
docent 

      189,82 €  7/3/2019 

(POA) 
COL·LABORACIÓCOM A 
MÚSIC PER A LA 
REPRESENTACIÓ DEL 
TALLER 5 (6h) ELS DIES 
20-21/FEB/19 

HUMET ALSIUS, JOSEP 
Col·laboració 
docent 

      189,82 €  7/3/2019 

(POA) 
COL·LABORACIÓCOM A 
MÚSIC PER A LA 
REPRESENTACIÓ DEL 
TALLER 5 (6h) ELS DIES 
20-21/FEB/19 

JORBA VIDAL, JOSEP 
Col·laboració 
docent 

      189,82 €  7/3/2019 

(POA) 
COL·LABORACIÓCOM A 
MÚSIC PER A LA 
REPRESENTACIÓ DEL 
TALLER 5 (6h) ELS DIES 
20-21/FEB/19 

MARTINEZ GALEOTE, VICTOR 
Col·laboració 
docent 

      148,50 €  7/3/2019 

(POA) 
COL·LABORACIÓCOM A 
MÚSIC PER A LA 
REPRESENTACIÓ DEL 
TALLER 5 (5h) EL DIA 
21/FEB/19 

mailto:i.teatre@institutdelteatre.cat


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

 

 

 

PONS PIÑAS, ARNAU 
Col·laboració 
docent 

      189,82 €  7/3/2019 

(POA) 
COL·LABORACIÓCOM A 
MÚSIC PER A LA 
REPRESENTACIÓ DEL 
TALLER 5 (6h) ELS DIES 
20-21/FEB/19 

ROBLES DIAZ, JUDIT 
Col·laboració 
docent 

      189,82 €  7/3/2019 

(POA) 
COL·LABORACIÓCOM A 
MÚSIC PER A LA 
REPRESENTACIÓ DEL 
TALLER 5 (6h) ELS DIES 
20-21/FEB/19 

VIGO MUÑIZ, ARIEL GUSTAVO 
Col·laboració 
docent 

      156,82 €  7/3/2019 

(POA) 
COL·LABORACIÓCOM A 
MÚSIC PER A LA 
REPRESENTACIÓ DEL 
TALLER 5 (5h) EL DIA 
21/FEB/19 

TOTAL ESTAE 9.139,29 €  

 
SERVEIS CULTURALS 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

BERNAT DE NAEYER, ROGER 
Col·laboració 
docent 

      400,00 €  5/10/2018 
SIMPOSI: TEATRE I 
CIUTAT. PONÈNCIA EL 
28/09/18 

CARNEVALI, DAVIDE 
Col·laboració 
docent 

      400,00 €  5/10/2018 
SIMPOSI: TEATRE I 
CIUTAT. CONFERÈNCIA 
EL 28/09/18 

GOLDA PONGRATZ, KATHRIN 
Col·laboració 
docent 

      400,00 €  5/10/2018 
SIMPOSI: TEATRE I 
CIUTAT. PONÈNCIA EL 
27/09/18 

HAUG, HELGARD IRENE 
Col·laboració 
docent 

      400,00 €  5/10/2018 
SIMPOSI: TEATRE I 
CIUTAT. CONFERÈNCIA 
EL 28/09/18 

HOHLER, ANNA 
Col·laboració 
docent 

      250,00 €  5/10/2018 

SIMPOSI: TEATRE I 
CIUTAT. PONÈNCIA 
'INTER ACTUAR CON LA 
ARQUITECTURA' EL 
27/09/18 

MULERO GUINART, ESTEVE 
Col·laboració 
docent 

      400,00 €  5/10/2018 

SIMPOSI : TEATRE I 
CIUTAT. SUPORTS ALS 
DOCENTS. DIES 27-
28/9/18 

NEWESELY, BRIGITTE 
Col·laboració 
docent 

      400,00 €  5/10/2018 
SIMPOSI: TEATRE I 
CIUTAT. PONÈNCIA EL 
27/09/18 

OLLE GUILLEN, CARLES 
Col·laboració 
docent 

      400,00 €  5/10/2018 
SIMPOSI: TEATRE I 
CIUTAT. SUPORT ALS 
PONENTS 
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MOLINE I BOIXAREU, ROSA 
Serveis 
professionals 

      600,80 €  14/11/2018 

34/2018 (12/11/2018) 
DIRECCIÓ LECTURA 
DRAMATITZADA 
""QÜESTIÓ D'HONOR"" 
L. HUBNER 
DRAMATURGIA 
ALEMANA FESTIVAL 
RBLS 

SIEGMUND, GERALD ERWIN 
Col·laboració 
docent 

      120,00 €  14/11/2018 
MASTER-CLASS CSD 
(3h) I CONFERÈNCIA 
(2h) EL 19.10.2018 /349/ 

ARAGAY SASTRE, TOMAS 
Col·laboració 
docent 

      250,00 €  14/12/2018 

SCANNER. LA 
RECERCA APLICADA A 
LA PRÀCTICA 
ESCÈNICA. TAULA 
RODONA 12.12.18: 
RECERCA EN CONTEXT 
ARTÍSTIC 
PROFESSIONAL 

BERGADA SERRA, EULALIA 
Col·laboració 
docent 

      100,00 €  14/12/2018 

SCANNER. LA 
RECERCA APLICADA A 
LA PRÀCTICA 
ESCÈNICA. TAULA 
RODONA: LA RECERCA 
A L'IT 

BLANCO FOLGADO, CRISTINA 
Col·laboració 
docent 

      200,00 €  14/12/2018 

SCANNER. LA 
RECERCA APLICADA A 
LA PRÀCTICA 
ESCÈNICA. TAULA 
RODONA 12.12.18: 
RECERCA EN CONTEXT 
ARTISTIC 
PROFESSIONAL 

BLAZQUEZ PUERTO, ESTHER 
Col·laboració 
docent 

      100,00 €  14/12/2018 

SCANNER. LA 
RECERCA APLICADA A 
LA PRÀCTICA 
ESCÈNICA. TAULA 
RODONA 13.12.18: LA 
RECERCA A L'IT 

CORNAGO BERNAL, OSCAR 
Col·laboració 
docent 

      300,00 €  14/12/2018 

SCANNER. LA 
RECERCA APLICADA A 
LA PRÀCTICA 
ESCÈNICA. TAULA 
RODONA 13.12.18: 
RECERCA EN CONTEXT 
ESTRUCTURA 
ARTICULADORA 

DASI PEREZ, OSCAR 
Col·laboració 
docent 

      200,00 €  14/12/2018 

SCANNER. LA 
RECERCA APLICADA A 
LA PRÀCTICA 
ESCÈNICA.TAULA 
RODONA 13.12.18: 
RECERCA EN CONTEXT 
INFRAESTRUCTURA 
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ARTICULAD 

LOPEZ FEIJOO, MATEO 
Col·laboració 
docent 

      300,00 €  14/12/2018 

SCANNER. LA 
RECERCA APLICADA A 
LA PRÀCTICA 
ESCÈNICA. TAULA 
RODONA 13.12.18: 
RECERCA EN CONTEXT 
ESTRUCTURES 
ARTICULADORES 

NAVAS RAMIREZ, VERONICA 
Col·laboració 
docent 

   1.512,50 €  14/12/2018 

SCANNER. LA 
RECERCA APLICADA A 
LA PRÀCTICA 
ESCÈNICA. RELATORIA 
ELS 12 i 13.12.18 

PUJOL LLOP, JUDIT 
Col·laboració 
docent 

      100,00 €  14/12/2018 

SCANNER. LA 
RECERCA APLICADA A 
LA PRÀCTICA 
ESCÈNICA. TAULA 
RODONA 13.12.18: LA 
RECERCA A L'IT 

TOTAL SERVEIS CULTURALS 6.833,30 €  

 
IT DANSA 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

MONACO, NICOLA 
Col·laboració 
docent 

      360,00 €  2/10/2018 

(POA) HONORARIS PER 
ASSIGNATURA 
'REPERTORI GRUP1 '' 
PERIODE 04/09/18 A 
08/09/18 (4h) 

NOGAL NAVARRO, LORENA 
Serveis 
professionals 

   3.000,00 €  25/10/2018 

9 (20/10/2018) 
DOCÈNCIA 
ASSIGNATURA 
""REPERTORI"" PER A 
ITDANSA. REPOSICIÓ 
PEÇA ""THE PROM"" 

AYGUADE FARRO, EULALIA 
Serveis 
professionals 

   1.995,00 € 14/11/2018 

16 (29/10/2018) 
COREOGRAFIA 
""KAASH"" A ITDANSA 
(28.5 HORES) TALLER 
DE REPERTORI. 22-
27/10/2018 

TOTAL IT DANSA 5.355,00 €  
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CENTRE TERRITORIAL D’OSONA 
 

COGNOMS I NOM TIPUS IMPORT DATA MOTIU 

NARANJO LLANAS, MILAGROS 
Col·laboració 
docent 

      993,70 €  25/10/2018 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCÈNIQUES I 
EDUCACIÓ. MÒDUL 
PSICOLOGIA. PERIODE 
6-7/10/18 (20h) 

ADROS TUNEU, NURIA 
Col·laboració 
docent 

      650,00 €  25/10/2018 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCÈNIQUES I 
EDUCACIÓ. MÒDUL 
PSICOLOGIA/BLOC 
PSICOLOGIA DEL 
DESENVOLUPAMENT. 
PERIODE 5-6/10/18 (10h) 

JIMENEZ PERALES, VERONICA 
Col·laboració 
docent 

      487,50 €  30/10/2018 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCÈNIQUES I 
EDUCACIÓ. MÒDUL 
PSICOLOGIA/BLOC 
ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT. PERIODE 
26-27/10/18 (7,5h) 

SOLDEVILA PEREZ, JESUS 
Col·laboració 
docent 

      506,20 €  30/10/2018 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCÈNIQUES I 
EDUCACIÓ. MÒDUL 
PSICOLOGIA/BLOC 
ATTN A LA DIVERSITAT. 
PERIODE 27/10/18 (7,5h) 

ALLAIN, PAUL 
Col·laboració 
docent 

   1.712,20 €  14/11/2018 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCÈNIQUES I 
EDUCACIÓ. MÒDUL 
DRAMATÚRGIA I 
DINÀMIQUES 
TEATRALS. PERIODE 2-
3-4/11/18 (20h) 

ARUS LEITA, MARIA EUGENIA 
Col·laboració 
docent 

   1.300,00 €  5/12/2018 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCÈNIQUES I 
EDUCACIÓ. MÒDUL 
COMPOSICIÓ I 
TÈCNIQUES DEL 
COS/TÈCNICA 
DALCROZE. PERIODE 
30/11-02/12 (20h) 

BERCEBAL GUERRERO, 
FERNANDO 

Col·laboració 
docent 

   1.662,20 €  17/12/2018 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCÈNIQUES I 
EDUCACIÓ. MÒDUL 
DRAMATÚRGIA I 
DINÀMIQUES 
TEATRALS. PERIODE 
14,15,16/12/18 (20h) 

LUBEIGT ORBEGOZO, AMAYA 
Col·laboració 
docent 

   1.899,20 €  25/1/2019 

POSTGRAU EN ARTS 
ESCÈNIQUES I 
EDUCACIÓ. BLOC DE 
DANSA COMUNITÀRIA. 
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PERIODE 11-12-
13/GEN/19  (20h) /349/ 

CONDRO, LUCAS 
Col·laboració 
docent 

   1.524,80 €  11/2/2019 

POSTGRAU EN ARTS 
ESCÈNIQUES I 
EDUCACIÓ. BLOC 
IMPROVISACIÓ DEL 
MOVIMENT. PERIODE 
8,9,10/FEB/19  (20h) 

SAGARRA TRIAS, MARIONA 
Col·laboració 
docent 

   1.374,80 €  21/2/2019 

POSTGRAU D'ARTS 
ESCÈNIQUES I 
EDUCACIÓ. BLOC VEU 
(20h). PERIODE 16-
17/02/2019 

MILLA SALDON, CONCEPCION 
Serveis 
professionals 

   1.374,80 €  11/3/2019 

15/2019 (13/02/2019) 
CLASSES POSTGRAU 
ARTS ESCÈNIQUES: 
MÒDUL TÈCNIQUES 
BLOC INTERPRETACIÓ. 
25-27/01/2019 

TOTAL CENTRE TERRITORIAL D’OSONA 13.485,40 €  

 
RESUM DESPESA TOTAL:  135.103,23€” 
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15. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 
Exposa el seu informe el Gerent de l’IT, el qual es desglossa en els següents punts: 
 
1. Lliura als presents resum del calendari de les activitats més rellevants, així com de 

les actuacions previstes, que comenta punt per punt. 
 

NOM ACTE DATA HORA ÀREA LLOC

Actuació final Dansa Ara 02/04/2019 CPD Palau Sant Jordi

Portes obertes ESAD (Direcció i dramatúrgia i Escenografia): 3 i 10 d'abril 03/04/2019 ESAD

Remou-te (dies 4 i 5) 04/04/2019 CSD

Tallers de 4t ESAD Interpretació (del 4, 5, 6 i 7 abril), dirigit per Oriol Broggi 04/04/2019 ESAD Plató

IT Dansa a Ripollet 05/04/2019 21h IT Dansa Auditori del Mercat Vell de Ripollet

Creadansa (dies 6 i 7) 06/04/2019 CSD

TF CSD Coreografia i interpretació, amb Barbara Cappi (6 i 7 abril) 06/04/2019 CSD Ovidi

Taller de doblatge alumnes 2n Batxillerat EESA/CPD 08/04/2019 CPD

Inauguració exposició José de Udaeta i Emma Maleras 09/04/2019

Encuentros de dansa (trobada conservatoris de Bilbao, Valencia, Madrid i BCN) a Valencia. Del 9 al 12 09/04/2019 CSD Valencia

Programa IT Râdio amb microdramatúrgia en castellà del Lucas Ubach 11/04/2019

Inscripcions proves accés ESAD Interpretació (de l'11 al 30 d'abril) 11/04/2019 ESAD

Inscripcions proves accés ESAD Escenografia i Direcció i dramatúrgia (de l'11 d'abril al 17 de maig) 11/04/2019 ESAD

Portes obertes ESAD (Interpretació) 24 abril 24/04/2019 ESAD

TF CSD Coreografia i interpretació, amb Andrea Jiménez 12 i 13 CSD Teatre Estudi

Últim dia per presentar-se a les beques d'art escèniques aplicades 23/04/2019 OAEA

IT Ràdio, programa Això és un drama: programa especial a la UPC!! 25/04/2019 Emissió a la UPC

Celebrem DID; al matí (10 a 12 h i 12 a 14 h) alumnes CSD de Pedagogia amb alumnes de primària de 2 escoles i de 

batxillerat; a les 20 h actuació alumnes Coreografia CSD de tallers lliures i repertori com Dijous a l'IT (preu 5 €) 25/04/2019 de 10 a 14 h i 20 h CSD Teatre Laboratori Institut del Teatre Vic

Pedagogia de l'espectacle, CPD presentem programa davant 800 alumnes primària de Terrassa 25/04/2019 CPD Centre Cultural Terrassa

Participem al Sismògraf (26, 27 i 28). 5 minuts de dansa, coreo de Lorena Nogal. El 26 es presenta el Premi de Dansa 26/04/2019 CSD Olot

Presentació de 2 finalistes del Premi de Dansa al SAT (Irene i Tuixen) 27/04/2019 SAT

CPD celebra Sant Jordi a la Bonnemaison
26/04/2019 CPD Centre Cultural Fcesca. Bonnemaison

4t ESO fan espectacle
27/04/2019 CPD Centre Cultural Fcesca. Bonnemaison

Mostra de dansa amb el CPD pel DID: peces de 3 especialitats, amb coreos dels alumnes
27/04/2019 18.30 h CPD Centre Cívic El Sortidor

Termini presentació projectes per optar a Beques de Formació i Perfeccionament - del 2 al 15 de maig 02/05/2019 Graduats

TF CSD Coreografia i interpretació, amb Sivgin Dalkilinc 03/05/2019 CSD Teatre Ovidi

TF CSD Coreografia i interpretació, amb Carmen Muñoz 03/05/2019 CSD Teatre Estudi

Inscripcions proves accés CSD: del 2 al 27 de maig 02/05/2019 CSD

Preinscripció nou Postgrau Projectes pedagògics i escènics a Vic (de l'1 al 31 de maig) 01/05/2019 IT Vic

Preinscripció Postgrau Arts Escèniques i Eduació - 2 itineraris (de l'1 al 31 de maig) 02/05/2019 IT Vic

Finalistes Premi de Dansa a l'Estruch de Sabadell 04/05/2019 Estruch de Sabadell

TF CSD Coreografia i interpretació, amb Almudena Pardo 11/05/2019

TF CSD Coreografia i interpretació, amb Eugenia Pujol-Galceran 11 i 12 /5/2019

IT Dansa actua a Igualada 11/05/2019 21h IT Dansa Teatre municipal l'Ateneu d'Igualada

Presentació llibre Moisès Maicas. Apassionat pel teatre 13/05/2019

Visionat assaig general tallers de dansa especialitats (ofert a escoles projecte Tot Dansa) - dies 15, 22 i 29 maig 15/05/2018 17 h CPD Teatre Ovidi

IT Dansa al Liceu - del 19 al 25 de maig 19/05/2019 11 i 12 h IT Dansa Gran Teatre del Liceu

abr-19

maig-19

 
 
 
2. Exposició als presents d’un resum de la situació de l’edifici “Bombers”, on s’hi 

ubica la seu de l’IT del Vallès, a Terrassa 
 
Situació edifici Bombers, seu Terrassa 
 
Dona compte el Gerent de que s’ha procedit a senyalitzar totes les zones de perill i els 
accessos; tot això seguint les instruccions dels experts. Es manté l’activitat docent, 
però s’han hagut de traslladar diferents aules. 
S’ha encarregat un estudi-informe de diagnosi, del que segurament s’en disposarà un 
exemplar el proper mes de juny. El Gerent destaca la necessitat de garantir la 
seguretat dels alumnes i de les persones en general, així com dels béns mobles, fins i 
tot per sobre de la continuïtat de les classes, si això fos necessari. Abans que res hi ha 
la seguretat de les persones. 
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Explica que s’ha creat un cert malestar per la situació, amb el director del centre i amb 
els directors de les escoles, perquè aquesta situació ha comportat reorganitzar les 
activitats, però ens trobem en una situació sobrevinguda i estem treballant per 
mantenir l’activitat assegurant en tot moment la seguretat. 
El Gerent valora com adequada les actuacions que s’estan fent, tot i la distorció de 
l’activitat, aquesta de moment la podem mantenir.  
Un cop es disposi de la diagnosi pericial, caldrà l’adopció de l’acord precís, en funció 
del que es diagnostiqui. També s’està preparant les necessitats de rehabilitació, que 
contempla les actuacions mínimes per a adequar  en matèria de seguretat i viabilitat 
de tots els edificis de la seu de Terrassa i presenta una aproximació pressupòstaria 
mínima (aproximat 1.350.000€) però que no podrem detallar amb més exactitud fins 
tenir l’informe  de diagnosi.  
 
La Sra. Puyo mostra la seva preocupació per aquesta situació. Afegeix que cal definir 
quin tipus d’activitat pedagògica i cultural es vol fer a la seu de Terrassa. Creu que és 
molt important tenir un bon projecte pedagògic al territori del Vallès i recorda que la 
Direcció General està preparant un projecte de Centre Singular amb els estudis de 
Formació Professional Superior d’Actuació i de Tècnics de l’Espectacle. Pensa que 
l’Institut i la Diputació no es poden permetre perdre l’activitat en aquest territori i que 
per tant cal buscar solucions. La possibilitat d’arribar a un acord amb l’Ajuntament de 
Terrassa sobre una nova ubicació de l’Institut és la més idònia. L’any 1993 ja consta 
una documentació que reflecteix problemes d’estructura en l’edificació de Bombers, 
per altra part, la docència a l’edifici Catex també és problemàtica donat que no té les 
condicions d’accessibilitat que demana un centre de formació.  Així doncs, si es vol la 
presència de l’IT en el territori cal una decisió política clara i ferma. 
 
El Gerent, Sr. Roig, es planteja què fer pel curs 2019/2020. Caldrà concretar les 
actuacions a desenvolupar a Terrassa. 
 
La Sra. Anna del Frago considera que cal abordar la feina d’avui amb perspectiva de 
futur. Es pregunta si es disposa de documents escrits i signats dels estructuristes, que 
informin de la possible continuïtat de l’activitat. La Sra. Del Frago entén que aquestes 
actuacions haurien d’estar recollides en un document tècnic subscrit pels tècnics. 
D’altra banda, recolza les decisions que s’adoptin per tal que els projectes formatius no 
abandonin la comarca del Vallès. Finalment considera indispensable iniciar una 
actuació conjuntament amb l’Ajuntament de Terrassa, i amb la Diputació de Barcelona. 
Conclou que es tracta d’una actuació que s’haurà d’abordar amb reflexió i no pas de 
forma precipitada. 
 
El President també ho consiera així i dona indicacions al Gerent per tal d’obtenir el 
document tècnic que es pronunciï sobre la continuïtat de l’activitat a l’actual seu 
territorial. 
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16. Precs i preguntes 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta, 
que signen el President Substitut de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre i el 
Secretari que en dóna fe.  
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