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Els estudis de postgrau de l’Institut 
del Teatre complementen la 
formació superior universitària en 
arts escèniques i la seva aplicació.
Amb titulacions homologades  
i titulacions pròpies, s’ofereixen 
estudis en diferents línies 
o focus perquè els professionals 
de les arts escèniques i d’altres 
especialitats complementin, 
s’especialitzin o redirigeixin el seu 
perfil professional dins o des dels 
valors de l’escena amb voluntat 
internacionalitzadora.



Objectius

+ Proporcionar formació de 
perfeccionament als professionals 
de les arts escèniques: oferir als 
professionals de les arts escèniques 
(en els àmbits de la interpretació, 
dramatúrgia/guió, escenografia, direcció, 
dansa, tècniques de l’escena...) la 
possibilitat de perfeccionar la professió al 
llarg de la seva vida en actiu.

+ Oferir formació per ajudar a satisfer 
les transformacions dels perfils 
professionals amb relació a noves 
sortides laborals: ser sensibles a les 
necessitats professionals i ajudar a 
satisfer l’evolució dels diferents perfils, 
especialment en l’espai de la creació 
i l’aplicació de les arts escèniques en 
altres àmbits del coneixement.

+ Innovar en la formació superior de 
segon cicle des de l’experiència que 
ens dóna ser un centre de formació 
superior de referència internacional: 
oferir als graduats en arts escèniques 
i altres àmbits artístics de la creació, 
l’audiovisual, les arts escèniques 
aplicades, la reflexió i la teorització, entre 
d’altres, formacions que permetin accedir 
a la investigació a través de la pràctica 
amb programes de doctorat i línies de 
recerca que els siguin pròpies.

Focus

+ Arts escèniques aplicades (educació, 
salut i acció social): formacions per a 
professionals de les arts escèniques i 
també de l’educació, el treball social, 
la salut i l’acció social que proporcionin 
eines i metodologies pròpies de les arts 
escèniques per desplegar els objectius 
d’atenció a la diversitat, construcció de la 
comunitat i millora de la dignitat individual 
i col·lectiva.

+ Postgrau en Moviment i educació
+ Postgrau en Teatre i educació
+ Postgrau en Arts escèniques,  

música i acció social
+ Seminari de Teatre de l’oprimit
+ Curs d’Arts escèniqes i psicodrama

+ Audiovisual: formacions per 
especialitzar intèrprets, dramaturgs i 
escenògrafs en l’àmbit de l’audiovisual 
(cinema, televisió i publicitat).

+ Postgrau Actors i guionistes per  
l’audiovisual

+ Estudis teatrals: estudis de màster 
interuniversitaris (Universitat Autònoma 
de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 
Universitat Politècnica de Catalunya 
i Institut del Teatre) que ofereixen els 
instruments metodològics per formar 
investigadors i professionals de les arts 
escèniques, combinant els plantejaments 
teòrics amb la recerca sobre la pràctica.

+ Màster Universitari en Estudis
 Teatrals (MUET)



+ Creació contemporània: com a líders 
en la formació de creadors escènics, 
aquesta línia de formació de segon cicle 
és l’aposta més important de l’Institut del 
Teatre, ja que cobreix tant les necessitats 
dels professionals amb relació a les 
metodologies (Màster de Creació 
Contemporània) com dels recursos que 
demana l’escena contemporània.

+ Postgrau en Escenificació,   
escenografia i dramatúrgia digital

+ Internacionalització: la cultura i les 
arts escèniques neixen d’un context i 
una singularitat específics. Tanmateix, els 
nostres professionals han de ser capaços 
de desenvolupar-se més enllà del 
territori. Aquest focus proposa estudis 
que permeten que els professionals de 
les arts escèniques estiguin preparats, 
idiomàticament i conceptualment, per 
afrontar el repte de treballar a l’estranger.

+ Postgrau English on Stage

+ Música i arts escèniques: la 
música i les arts escèniques es troben 
relacionades a l’escena en diverses 
formes. El departament d’instrumentistes 
de l’Institut del Teatre, amb la seva 
llarga experiència en l’acompanyament 
a l’assaig del ball o l’escena, organitza 
estudis per a músics que vulguin ampliar 
els seus coneixements i possibilitats 
laborals.

+ Curs d’acompanyament musical  
del moviment en les arts   
escèniques

+ Tècniques: l’Escola Superior de 
Tècniques de les Arts Escèniques 
(ESTAE), amb una llarga i sòlida 
experiència en la formació continuada 
de professionals tècnics, lidera aquest 
focus. De manera regular i contínua 
s’ofereixen cursos de diferents 
continguts i tipus per a professionals.

+ Postgrau en Producció i gestió  
d’espectacles i festivals





IT Estudis de Postgrau
Plaça Margarida Xirgu, s/n · 08004 Barcelona
Tel. 932 273 940 / 932 273 916 · Fax 932 273 939
formaciocontinuada@institutdelteatre.cat
www.institutdelteatre.cat
futursestudiants.institutdelteatre.cat
www.facebook.com/institutdelteatre
www.twitter.com/institutteatre
www.youtube.com/ITcanaloficial
www.instagram.com/institutdelteatre

Secretaria Acadèmica
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 10.30 a 14.30 h
De dilluns a dijous, de 15.30 a 17.00 h

L’Institut del Teatre

Creat per la Diputació de Barcelona  
l’any 1913, l’Institut del Teatre té més  
de cent anys d’història com a centre 
dedicat a la docència, la creació,  
la recerca, la conservació i la difusió 
del patrimoni en el camp de les arts 
escèniques, i ha tingut un paper 
determinant en la modernització  
de l’escena catalana. 

Des de l’any 2000, té la seu a la muntanya 
de Montjuïc de Barcelona, i comparteix 
l’espai que envolta la plaça de Margarida 
Xirgu amb el Teatre Lliure i el Mercat de 
les Flors. L’edifici de Barcelona ocupa 
un total de 24.000 m2, que inclouen els 
teatres Estudi (130 localitats) i Ovidi 
Montllor (320 localitats), una biblioteca 
oberta al públic i una sala d’exposicions. 
Disposa de dues seus territorials, una a 
Terrassa, amb el Teatre Alegria i la Sala 
Maria Plans, i una altra a Vic, amb la Sala 
Laboratori.

Formen part de l’Institut del Teatre:

+ L’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD)
+ El Conservatori Superior de Dansa (CSD)
+ L’Escola d’Ensenyament Secundari 
Artístic i Conservatori Professional de 
Dansa (EESA/CPD)
+ L’Escola Superior de Tècniques 
de les Arts de l’Espectacle (ESTAE), 
en col·laboració amb la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) a Terrassa
+ Els programes de formació, creació  
i inserció laboral per a graduats: IT Teatre, 
IT Dansa i IT Tècnica
+ Els programes d’IT Estudis de Postgrau: 
màster en estudis teatrals, postgraus  
i cursos especialitzats
+ El Centre de Documentació i el Museu 
de les Arts Escèniques (MAE)
+ L’Observatori de les Arts Escèniques 
Aplicades a la Comunitat, l’Educació
i la Salut
+ La producció editorial de col·leccions 
d’escrits teòrics, textos dramàtics 
i materials pedagògics TEATRE
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