INSCRIPCIÓ A LA PROVA D’ACCÉS ESPECÍFICA
PEL CURS 2019-20 DEL CFGS EN TÈCNIQUES D’ACTUACIÓ TEATRAL
resolució EDU/517/2019, de 28 de Febrer de 2019

Continguts i objectius de la prova específica
L'objectiu de la prova específica és comprovar les aptituds de la persona aspirant per accedir als ensenyaments en
Tècniques d’Actuació Teatral a l’EAEManresa. Concretament, es valorarà la interpretació, l'expressió corporal i vocal
i, el treball i l'adaptació al grup. La prova es divideix en dues parts:
Prova individual: l'aspirant haurà de portar una proposta de monòleg lliure (entre 3 i 5 minuts de durada), que
haurà de presentar davant de la comissió avaluadora. A continuació haurà de seguir les indicacions del tribunal,
que li farà propostes al voltant de la presentació, i tornar a fer la proposta amb la incorporació d’aquestes.
Prova de grup: es treballarà en grup exercicis físics i de moviment, exercicis de veu i d’improvisacions
proposats per la comissió avaluadora en el mateix moment de l’exercici.

Avaluació i qualificació
Caldrà una qualificació mínima global de 5 punts per a superar la prova específica als estudis professionals del cicle
formatiu de grau superior:

Calendari CONVOCATÒRIA SETEMBRE 2019
Llistes a la prova d'accés (a l’apartat NOTÍCIES de la pàgina web de l’escola):
9 de setembre: llista provisional d’admesos i exclosos a fer la prova (reclamacions via correu electrònic del 9 al 12 de
setembre).
13 de setembre: llista definitiva d’admesos i exclosos a fer la prova.
Prova d’accés de setembre:
Dilluns, 16 de setembre de 10 a 14h al centre escolar.
Llistes qualificacions (a l’apartat NOTÍCIES de la pàgina web de l’escola):
18 de setembre: llista provisional de qualificacions (reclamacions del 18 al 20 de setembre per escrit al correu
electrònic).
23 de setembre: llista definitiva de qualificacions.
Matriculació i inici de curs el 23 de setembre de 2019.

Inscripció a la prova específica
✔

Enviar un correu electrònic a l’escola (info@eaemanresa.art) amb:
✗

el full d’inscripció amb les dades complertes

✗

fotocòpia del DNI, NIE o passaport

✗

còpia del Títol de Batxillerat (o equivalent) o de la Prova Comuna d’Accés a Grau Superior

✔ Realitzar el pagament de la inscripció a la prova (50 €) amb una transferència bancària a:
✗

concepte: NOM.COGNOM1.COGNOM2

✗

número cc: ES61 3140 0001 9900 1386 5700

Un cop publicada la llista definitiva d’admesos a fer la prova, el 9 de setembre, caldrà completar la inscripció enviant
un correu electrònic a l’escola (info@eaemanresa.art) amb l’escrit del monòleg individual escollit per la prova (de
durada aproximada entre 3 i 5 minuts).

Observacions
Es demana màxima puntualitat per tal de respectar els horaris de les proves.
Cal portar roba còmoda que permeti treballar, el DNI, NIE o passaport, i la targeta sanitària (TSI).
La NO assistència a la prova específica s’entendrà com una renúncia a la mateixa per part de la persona
interessada i no es retornarà l’import d’aquesta.
Qualsevol dubte o pregunta poseu-vos en contacte amb l’escola mitjançant el correu electrònic:
info@eaemanresa.art.

