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El Galliner imparteix
el CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral,
uns estudis de 2 anys de durada
pensats per formar
actors i actrius professionals.
Durada

2

anys
acadèmics

CALENDARI

de

setembre
a

juny

FORMACIÓ

2.000
hores

1.834
h
a l’Escola

Un pla d’estudis on les assignatures
estan pensades per sumar com un tot
A partir de les assignatures troncals (Interpretació, Cos i Veu) programem un seguit de matèries
complementàries amb l’objectiu que rebis una formació global i en profunditat.
HORARI

de dilluns
a divendres
de a
h.

9 15

166
h
de pràctiques

a les principals
empreses del sector

La transversalitat
Les assignatures són eminentment pràctiques i estan interconnectades.
El que aprenguis d’una disciplina ho aplicaràs a les altres.

Un equip experimentat, on tots els
docents són professionals en actiu
La pràctica escènica és continuada
El Galliner posa l’accent en l’autonomia creativa de l’alumne, facilitant espais perquè pugui
confrontar els resultats de la seva feina amb el públic.

Primer

Segon

Interpretació I
Màscara / Commedia dell’arte
Història del teatre
Clown
Cos I
Dansa per a actors
Acrobàcia
Lluita escènica
Veu I
Cant I
Dicció catalana
Com parlar en públic
Producció teatral

Interpretació II
Taller escènic
Càmera en anglès
Cos II
Dansa creativa
Veu II
Cant II
Dicció castellana
Com fer classes de teatre
Il·luminació i escenografia
Preparació al càsting
Projecte Integrat
Pràctiques d’empresa

Sortiràs amb un espectacle sota el braç
Sota la tutoria del professorat, són els mateixos alumnes els qui assumeixen la producció, en
la seva globalitat, del muntatge que presentaran, com a projecte de final de carrera, en format
d’espectacle acabat, en una sala de teatre professional.

Et donem les eines per gestionar
els teus projectes
Rebràs formació sobre tots els aspectes tècnics i artístics imprescindibles de la creació escènica
perquè puguis produir els teus muntatges de forma autònoma.

Un tracte proper i personalitzat
Perquè el rigor no és incompatible amb l’empatia ni l’exigència amb la calidesa en el tracte.
Perquè sabem que no hi ha dues persones iguals i no tothom té les mateixes necessitats.

Nombre d’hores

Les assignatures

* Assignatures de lliure disposició del Centre (132 h en total)

462

330

330

66

Interpretació
Màscara i Commedia dell’arte
Clown
Càmera en anglès (+ 66 h) *

Cos
Dansa per a actors/creativa
Acrobàcia
Lluita escènica (+ 33 h) *

Veu
Cant
Dicció catalana i castellana

Com parlar en públic
Com fer classes de teatre

382

66

66

166

Taller escènic
Treball d’escenes
Il·luminació i escenografia (+ 33 h) *

Preparació al càsting
Producció teatral

Tècniques d’Interpretació

Pràctica escènica

Acrobàcia
i lluita
escènica

Perquè algun dia et
tocarà protagonitzar
escenes d’acció.

Il·luminació i
escenografia

Màxima autonomia a
l’hora de crear els teus
espectacles.

Tècniques de moviment

Tècniques de Veu i Cant

Formació i
Orientació Laboral

Clown
i Màscara

Pausa. Mirada. Gest.
Ritme. Improvisació.
Comèdia. Comencem
pel començament.

Com fer
classes
de teatre

La docència com a
sortida professional.

Projecte Integrat

Producció
teatral

Et donem les eines per
aprendre a gestionar la
teva companyia i a produir
els teus espectacles.

El món
és molt gran

Treballaràs en català,
castellà i anglès.

Comunicació i
dinamització

Pràctiques
en empreses

Cant

Teatre
i càmera

Si dónes la nota,
que sigui afinada.

Els detalls ho són tot.

Cos / Dansa
La qualitat del
moviment marca
diferències.

Sortides professionals

Requisits d’accés

· Actor/actriu de teatre, cinema o tv.
· Especialista en activitats de dinamització,
expressió, comunicació i pedagogia teatral.

Per poder cursar el CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral
cal superar la prova d’accés pròpia d’aquest CFGS i acreditar:
• Tenir 18 anys
(o complir-los durant
aquest any).

• Tenir el títol de Batxillerat (independentment de la modalitat
cursada) o equivalent, o bé complir un d’aquests requisits:
- Tenir el títol d’un altre CFGS.
- Haver superat el Curs d’accés a cicles formatius de grau
superior (CAS) fent les àrees de català, castellà, anglès i
comentari de text (Història).
- Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de
25 anys.
- Alumnat estranger: tenir el títol de Batxillerat homologat.

I podràs gaudir de...

Vestuari

Biblioteca teatral
/Sala d’estudi
Biblioteca especialitzada
en teatre amb un fons
que depassa els 3.000
títols. És també la sala
d’estudi i de treball, amb
ordinadors i connexió
wifi.

Servei de
vestuari teatral i
atrezzo, adreçat
a professionals i
amateurs. Més
de 2.500 peces
de roba i
complements a
la teva disposició.

El carnet
d’El Galliner
Amb importants
descomptes en la
programació de
teatres i festivals.
També podràs disposar del
carnet de l’ACET (Associació
Catalana d’Escoles de Teatre),
que ofereix un ampli ventall
d’ofertes i descomptes en
teatres, serveis i establiments
d’arreu de Catalunya.

Formació

Espais d’assaig

Sabem que el cuc
del teatre fa venir
molta gana. Per
això tens, a meitat
de preu, tots els
cursos regulars que
ofereix El Galliner,
a banda del Cicle
formatiu. I en són
molts!

Les aules de l’Escola
estan a la teva
disposició per assajar
els teus projectes, de
setembre a juliol, de
9 a 23 h.

Ensenya
el que fas

Borsa de treball
Apunta’t al Fitxer de
càsting que l’Escola
té a disposició de
tots aquells que
necessiten actors i
figurants per a les seves
produccions. Cartellera
i facebook amb ofertes
de treball.

La Planeta
Els muntatges
teatrals es
presenten
en una sala
professional.

L’Escola posa a la
teva disposició
espais d’exhibició
perquè puguis
confrontar les teves
propostes amb el
públic.

I, quan acabis, t’acompanyem
en el salt a la professionalització
L’entitat cultural sense ànim de
lucre que gestiona El Galliner

T’esperem a l’associació d’actors i professionals
del teatre de les comarques gironines.
La titulació et dóna dret a fer-te soci
automàticament i fruir dels seus avantatges:
• Estaràs al rovell de l’ou: un punt de trobada
d’actors, directors, escenògrafs, dramaturgs,
figurinistes, gestors, productors...
• Continuaràs gaudint dels serveis de l’Escola
(aules d’assaig, carnet, servei de vestuari,
biblioteca).
• Et podràs continuar formant amb
professionals de primera fila.

• Rebràs, setmanalment, informació d’ofertes de
feina, convocatòries i ajuts per a professionals i
farem difusió dels teus espectacles.
I, sobretot, podràs:
• Figurar en el directori d’actors i companyies de
la web de l’AGT (www.agt.cat).
• Rebre, de la mà d’experts, assessorament
personalitzat per fer el salt a la
professionalització.
En conveni amb l’Associació
d’Actors i Directors
Professionals de Catalunya

Sabem de
què parlem
• Formem actors des de 1990. Des de llavors
hem impartit classes de teatre a més de 35.000
alumnes de totes les edats.
• Per les nostres aules passen cada any
-només en cursos regulars- més de 800
alumnes, procedents de més de 100 localitats
diferents.
• El Galliner és l’escola de teatre privada més
gran de Catalunya i, sens dubte, la referència
en pedagogia teatral a les comarques
gironines.

O RGANI TZA

AM B EL SU PO RT D E

C. Dr. Gaspar Casal, 5 · 17001 Girona
(Casa de Cultura de Girona)
Tel. 972 20 58 84
elgalliner@elgalliner.cat

Horari de Secretaria:
de dl. a dv., de 17 a 21 h.
ds. lectius, de 10 a 13 i de 16 a 19 h.

www.elgalliner.cat

CENTRE RECONEGUT

A M B LA C O L · L A B O R A C IÓ D E

ENSENYAMENTS
PROFESSIONALS
DE TEATRE
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