PROVA D’ACCÉS ESPECÍFICA
PEL CURS 2022-23 DEL CFGS EN TÈCNIQUES D’ACTUACIÓ TEATRAL
Continguts i objectius de la prova específica
L'objectiu de la prova específica és comprovar les aptituds dels aspirants per accedir 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 posada en escena d’un dels monòlegs proposats o dur una
proposta de monòleg lliure (no superior a 3 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.
Es recomana portar vestuari, utillatge o elements diversos per caracteritzar el personatge o enriquir
l’estètica de la posada en escena. Es treballarà la prova per grups reduïts, segons sorteig el mateix dia.
Prova d’aptitud física i vocal: 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 la prova específica.

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

Inscripció a la prova específica
✔

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

el full d’inscripció amb les dades complertes

✗

còpia, fotografia o escàner del DNI, NIE o passaport

✗

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

✗

fulla dels drets d’imatge pel dia de la prova específica (veure apartat observacions).

✔ 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

Calendari CONVOCATÒRIA JUNY 2022
Sol·licitud inscripció prova de juny: del 4 d’abril al 10 de juny de 2022.
Llistes a la prova d'accés (a l’apartat NOTÍCIES de la pàgina web de l’escola):
13 de juny: llista provisional d’admesos i exclosos a la prova (reclamacions via correu electrònic del 14 al 16 de juny).
17 de juny: llista definitiva d’admesos i exclosos a fer la prova.
Prova d’accés de juny:
Dimarts, 21 de juny. El centre donarà les hores concertades i les instruccions als participants per establir grups reduïts i
respectar les mesures de seguretat establertes.
Llistes qualificacions (a l’apartat NOTÍCIES de la pàgina web de l’escola):
22 de juny: llista provisional de qualificacions (reclamacions del 23 al 28 de juny per escrit al correu electrònic).
29 de juny: llista definitiva de qualificacions.
Matriculació: de l’1 al 15 de juliol de 2022.
Benvinguda al curs acadèmic: divendres, 16 de setembre de 2022 d’11 a 14h.

Calendari CONVOCATÒRIA SETEMBRE 2022 (*en el cas de places vacants a l’escola)
Sol·licitud inscripció prova de setembre: del 18 de juliol al 2 de setembre de 2022.
Llistes a la prova d'accés (a l’apartat NOTÍCIES de la pàgina web de l’escola):
5 de setembre: llista provisional d’admesos i exclosos a fer la prova (reclamacions via e-mail del 5 al 7 de setembre).
8 de setembre: llista definitiva d’admesos i exclosos a fer la prova.
Prova d’accés de setembre:
Divendres, 9 de setembre de 2022. El centre donarà les hores concertades i les instruccions als participants per establir
grups reduïts i respectar les mesures de seguretat establertes.
Llistes qualificacions (a l’apartat NOTÍCIES de la pàgina web de l’escola):
13 de setembre: llista provisional de qualificacions (reclamacions del 13 al 15 de setembre per escrit al correu electrònic).
16 de setembre: llista definitiva de qualificacions.
Matriculació i benvinguda: divendres, 16 de setembre de 2022 d’11 a 14h.

Inici del curs 2021-22: dilluns, 19 de setembre de 2022.

Propostes de textos de monòlegs per a la prova individual
•

Monòleg 1 – LA PEIXERA de Karl Valentin

•

Monòleg 2 – 2114 de Jordi Faura

•

Monòleg 3 - EL FUTUR de Hannes Becker

Un cop publicada la llista d’admesos a fer la prova, caldrà enviar un correu electrònic a l’escola (info@eaemanresa.art)
amb la proposta escollida de monòleg o, en el cas d’una altra proposta, el text del monòleg individual escollit per la prova
(durada màxima 3 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). No hi haurà
possibilitat de canviar-se al centre per mesures de seguretat, per tant caldrà venir amb la roba de treball adequada.
Es obligatori l’ús de mascareta, així com dur un bolígraf propi per si cal emplenar documentació.
No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que
presentin símptomes; en aquest cas, hauran d’avisar al centre.
La prova d’accés serà gravada en vídeo per possibles visualitzacions posteriors de la comissió avaluadora. Per
aquest motiu, caldrà omplir el full de drets d’imatge i enviar-lo per correu electrònic a info@eaemanresa.art.

◦ Full dels drets d’imatge per a majors d’edat (més 18 anys)
◦ Full dels drets d’imatge per a menors d’edat firmat per pare/mare/tutor/a legal (menors de 18 anys)
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.

