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ESTRUCTURA RECORREGUT PROFESSIONAL PER 
ADULTS 

Cada curs, estructurat en cinc blocs diferents obligatoris, comença la segona quinzena de 
setembre i acaba a finals de juliol. 

 

Bloc 1: PRECURS. Segona quinzena de setembre 

El precurs és el primer contacte amb l’escola abans de començar el curs oficial. Hi ha diferents 
models de precurs segons el nivell: 

• 1er: La primera setmana es rep una sessió de dues hores de la majoria d’assignatures que 
es tenen durant el curs i els alumnes poden conèixer al professor i el programa de la 
matèria. La segona setmana es treballa amb alumnes dels altres nivells i es crea una 
producció de petit format. 

• 2on: La primera setmana es realitza un workshop dirigit per un/a professional de 
qualsevol disciplina de les arts escèniques, és per això que cada any és diferent. La 
segona setmana es treballa amb alumnes dels altres nivells i crea una producció de petit 
format. 

• 3er: La primera setmana es fa un workshop dirigit per un/a professional de qualsevol 
disciplina de les arts escèniques, és per això que cada any és diferent. La segona setmana 
es treballa amb alumnes dels altres nivells i crearan una producció de petit format. 

•  

Bloc 2: 1er QUADRIMESTRE. Octubre-gener 

Assignatures específiques obligatòries del pla d’estudis per a cada nivell. 

Bloc 3: MONOGRÀFICS. Febrer 

Workshops setmanals de material artístic complementari a la formació. 

Bloc 4: 2on QUADRIMESTRE. Març-juny 

Assignatures específiques obligatòries del pla d’estudis per a cada nivell. 
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Bloc 5: MUNTATGE D’UN MUSICAL. Juliol 

Taller obligatori per tots aquells que fan el recorregut professional. Amb una implicació de 20 
hores de classe setmanal, és el moment on es posen en pràctica i s’integren totes les eines 
apreses durant el curs. Aquest taller es presenta davant de públic i va acompanyat de música en 
directe. 

A més a més… 

És important saber que, durant tot el curs, els/les alumnes realitzaran aules obertes  al finalitzar 
les assignatures, és a dir, mostraran la feina realitzada davant d’un públic. I a més a més, a tots 
tres cursos es farà un muntatge teatral: els alumnes de primer faran un espectacle de Commédia 
dell’arte i els alumnes de segon i tercer faran un muntatge de text cada nivell; així com la 
participació en diferents esdeveniments organitzats per l’escola. 

 


