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lPLA DE FORMACIÓ ACTORAL

Pla de formació de l’actor/actriu contemporanis, 
on la interpretació s’integra en un projecte 
educatiu coherent i pragmàtic, que facilita als i 
les intèrprets les bases per a la seva autonomia 
com a creadors/res. Programa anual de dos anys 
de durada. 

A qui s’adreça?

A totes aquelles persones, futurs actors i actrius, 
que vulguin assumir competències professionals 
actorals.

Un cop acabada aquesta formació es pot accedir 
als Postgraus d’especialització:

• Postgrau d’Interpretació teatral.  
Metodologia CODA

• Postgrau d’Interpretació en Cinema i TV 
• Postgrau en Creació Teatral

Pla d’estudis

El programa d’assignatures compta amb totes les 
matèries necessàries perquè l’alumnat assoleixi 
un domini suficient del propi cos, de la veu i de 
les tècniques d’actuació de base. El programa 
compta amb l’aplicació de tècniques de formació 
pròpies (Metodologia CODA).

Període lectiu

Dos cursos d’Octubre a Juny amb un total de  
900 h lectives + 400 h de treball autònom totals.
Formació compatible amb altres activitats de matí 
(estudis o feina).
El compromís d’assistència i pagament és anual.
Inici de curs: 30 de setembre de 2020. 

Horari

Dilluns, dimecres i divendres  
de 16.00 a 20.00 h (12 h setmanals).  
Les assignatures complementàries es 
cursaran els dimecres de 20.00 a 22.00 h 
i algun cap de setmana puntual.

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES PRIMER CURS SEGON CURS

Trimestrals

Interpretació I. Tècnica sense text
Interpretació II. Naturalisme
Interpretació III. Naturalisme
Improvisació

Interpretació IV. Comèdia Clàssica
Interpretació V. Càmera
Interpretació VI. Teatre èpic i polític 
de Bertold Brecht
Taller escènic

Semestrals Llenguatges escènics Màscara II

Anuals
Màscara I
Entrenament de la veu I
Entrenament corporal I

Entrenament de la veu II
Entrenament corporal II

Assignatures optatives
Lluita escènica (cap de setmana)
Cant (Monogràfic)

Formació i orientació laboral 
(Monogràfic)
Dramatúrgia (Monogràfic)

Formació 
professional

en horari 
de tarda!!!



Proves d’accés

Per poder accedir als estudis cal superar una prova d’accés. La taxa de les proves és de 40 €.

Convocatòria de juliol: 
La prova es realitzarà el dilluns 13 de juliol de 2020 a el timbal, de 15.00h a 20.00h. Cal pre-
sentar-se 20 minuts abans. La inscripció a la prova s’obre el 4 de maig i es tanca el 10 de juliol.

Convocatòria de setembre: 
La prova es realitzarà el dilluns 14 de setembre de 2020 a el timbal, de 15.00 a 20.00h. Cal 
presentar-se 20 minuts abans. La inscripció a la prova s’obre el 14 de juliol i es tanca l’11 de 
setembre.

Places limitades per ordre d’inscripció.

Requeriments: 
L’assistència i la puntualitat a tots els exercicis de les proves són obligatòries, així com la uti-
lització de roba còmoda i adient per a les proves. És necessari venir amb roba de treball negre 
i amb mitjons antilliscants o descalços.

Estructura de la prova: 
La prova s’estructura en dos blocs de dues hores amb una pausa entre els dos.

Durant la primera part es treballarà amb el professorat d’entrenament de cos i de veu per tal 
de portar a terme una avaluació inicial de les aptituds de les persones aspirants. Es tracta de 
proves comunes on es treballa amb el format de grup-classe.

Durant la segona part es treballarà amb el professorat d’interpretació. La prova constarà 
d’una part comuna (grup-classe) on es plantejaran exercicis d’imaginari , improvisació , vincu-
lació i interrelació. La part individual consistirà en la presentació d’un monòleg que l’aspirant 
triarà entre les opcions proposades pel centre.  Es valorarà la capacitat interpretativa així com 
la de proposta escènica. L’aspirant pot portar el vestuari i l’ escenografia que consideri impor-
tant per la posada en escena del seu monòleg.

Avaluació, Resultats i Matriculació: 
La comissió estarà designada per l’equip directiu del centre i constarà d’entre dos a quatre 
professors/res de diferents matèries.

Els resultats seran ADMÈS O NO ADMÈS (i en aquest cas una recomanació per tal de poder tor-
nar a intentar-ho el proper curs si es desitja) i es comunicaran via mail el dia següent de la prova.

Un cop la persona és admesa s’inicia el procés de matriculació. El Centre ofereix un màxim de 
16 places i es van omplint en estricte ordre d’inscripció.

Material per la prova individual: 
El monòleg proposat pel centre es pot demanar per mail a la 
secretaria de l’escola: escola@eltimbal.org
També es podrà presentar qualsevol dels monòlegs proposats 
per a les proves de l’ESAD . En aquest cas, però, caldrà comu-
nicar-ho al centre i facilitar una còpia digital o en paper en el 
moment de la inscripció a les proves.

Preus del curs 2020-21*

3.980 € 
Pagament fraccionat: matricula de 425 €  
i nou mensualitats de 395 € 
(consulteu a la secretaria del centre el descompte per fer 
pagament únic)

* Els preus són vàlids pel curs 2020-21 i poden ser modificats de 
cara al curs vinent.

Professorat

Departament d’Interpretació: Montse Bernad, Marc Brualla, 
Ricard Boluda, Mònica Cordomí, Roger Ribó, Josep Sàbat, 
Blanca Solé.

Departament de Moviment: Olga Álvarez, Mónica Extremiana, 
Maribel Martínez, Xavier Calderer.

Departament de Veu: Roser de Castro

Departament de Llenguatges escènics, FOL i dramatúrgia: 
Blanca Bardagil, Montse Bernad, Tino Carreño.

Sessions informatives desde casa via zoom

Si vols saber-ne més, cal inscriure’s des del web o per mail a 
escola@eltimbal.org. Quan la data de la sessió s’apropi, re-
breu les indicacions pertinents per connectar-vos a la sessió. 
Properes sessions informatives el dimecres 20 de maig a les 
18.00 h o el dilluns 29 de juny a les 19 h.
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Roger de Flor, 85 I 08013 Barcelona I Tel. 93 302 73 47 
escola@eltimbal.org I eltimbal.org


