Juliol-agost de 2016 •

Educació

Proves d’accés per als nous estudis teatrals de grau superior
• La inscripció es pot fer de l’1 al 6 de setembre i els exàmens tindran lloc els dies 13 i 14 del mateix mes
La inscripció a l’Aula Municipal de Teatre
de Lleida per dur a terme les proves específiques d’accés al Cicle Formatiu de Grau
Superior en Tècniques d’Actuació Teatral
(CFGS) es pot fer de l’1 al 6 de setembre. Amb aquest títol oficial de
Els
nova creació la Generalitat
de Catalunya reconeix
candidats
acadèmicament els eshauran de
tudis d’art dramàtic que
demostrar les seves
imparteix l’escola de tehabilitats en uns
atre lleidatana des de fa
exercicis col·lectius
més de 30 anys.

i individuals

Els exàmens d’ingrés
tindran lloc el 13 i el 14 de setembre i les qualificacions definitives se
sabran el dia 19, just quan s’inicia el curs
escolar. Els candidats a alumnes hauran
de superar uns exercicis col·lectius, que
consisteixen en el treball de l’energia i el
joc escènic, els ritmes i la coreografia, l’expressió del cos, el moviment, la veu i la
vocalització.
Els joves també duran a terme pràctiques individuals, que inclouran la presentació de propostes de textos dramàtics
dels escolars i l’aplicació de les indicacions
del professorat.
Els objectius del Cicle Formatiu de Grau
Superior en Tècniques d’Actuació Teatral
són assolir la preparació física i interpretativa idònia per a l’actuació teatral, aplicar
i integrar les tècniques d’interpretació,

Estudiants de la primera promoció del Cicle Formatiu de Grau Superior. © Aula de Teatre

nes es fa en empreses del sector.
S’han de dur a terme 2.000 hores de
classe, repartides en dos anys acadèmics.
D’aquestes, 165 hores corresponen a les
pràctiques externes.

Alumnes de l’Aula de Teatre. © Aula de Teatre

moviment i veu a l’actuació, assolir la interpretació d’un personatge dins de la
dramatúrgia i dotar d’autonomia creativa
i professional els actors i les actrius.
El CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral
consta de deu mòduls professionals, nou
dels quals s’imparteixen al centre educatiu
i un corresponent a les pràctiques exter-

Per accedir a les proves d’ingrés al cicle
formatiu cal disposar del títol de batxillerat, un Cicle Formatiu de Grau Superior o
un Cicle Formatiu de Grau Mitjà amb accés
a Grau Superior. També hi pot entrar qui
hagi superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. •••

Més informació:
Aula de Teatre
Tel. 973 26 83 18

Festa de cloenda amb les famílies participants en el projecte FIL
• Més de 500 infants prenen part en un programa que inclou tallers, xerrades i sortides
Les famílies que participen durant l’any en
el “Família i Ludoteca FIL” van celebrar a la
Ludoteca de Cappont la festa de cloenda
del projecte. Aquest programa, impulsat
pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de
Lleida, pretén ser un complement al treball
quotidià que es fa a la xarxa de ludoteques
municipals amb els infants de la ciutat de
3 a 12 anys.
Més de 500 nens i nenes participen cada
any en el programa educatiu municipal FIL

(Família i Ludoteca). Aquest servei, que es
desenvolupa des d’octubre fins al juny als
centres de Balàfia, la Bordeta, Centre Històric, Cappont i Parc de Gardeny, és un espai
on els pares i les mares i els familiars, que
esdevenen els educadors, comparteixen
joc amb els seus fills d’1 a 3 anys i té com
a objectiu esdevenir un complement a la
tasca quotidiana del treball que es fa a la
xarxa de ludoteques municipals. Entre les
activitats destaquen els tallers, les xerrades
i les sortides. •••
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