
 

 

 
 

 
 
 
NOTA D’ACLARIMENTS SOBRE EL DOCUMENT DE TREBALL QUE ES DEMANA 
PER A LA FASE PRIMERA: APRECIACIÓ DE LA CAPACITAT. 
 
El document de treball té com a objectiu complementar a nivell teòric la fase B) 
Proves  del concurs (eminentment pràctiques). El document no té caràcter eliminatori. 
Pel contrari, cal entendre’l com un complement per tal que el tribunal pugui conèixer 
amb més profunditat la tècnica i treball que proposa l’aspirant per tal d’assolir els 
objectius i la planificació del Pla docent de les assignatures per a les que concursa. 
Per aquesta raó s’aconsella ser el màxim de concret i aportar tota aquella informació 
addicional (bibliografia, noms de mestres, escoles, etc…) que ajudi a l’objectiu final del 
document. 
 
Aclariment dels punts proposats per tal d’organitzar el document: 
 
1. L’àmbit específic de la tècnica proposada.  

 
Es refereix en quin àmbit concret o específic del treball actoral incideix la tècnica que 
proposa. Això és, un treball basat essencialment en la improvisació, en exercicis 
dirigits amb text o sense, en la fisicalitat com a motor de treball, l’emoció, el text, el 
cant, etc… 
Qualsevol apunt bibliogràfic serà benvingut, sempre amb l’objectiu de poder entendre 
millor la proposta de tècnica o les seves fonts. 
 
  
2. Criteris pedagògics.  
  
Quins criteris pedagògics hi ha darrera de la tècnica. Per què i què aporta aquesta 
tècnica a l’assignatura i al treball actoral. Quin discurs hi ha darrera. 
 
  
3. Exemple de planificació del Pla docent d’una de les assignatures per a la que 
es concursa (publicades al web de l’Institut del Teatre: 
http://institutdelteatre.cat) 
  
Tenint en compte les hores de treball a classe i les hores de treball autònom, utilitzant 
un dels Plans docents de les assignatures per a la qual es concursa, es podria fer un 
esquema de temporització del treball entre Temps/Tècnica proposada/Objectius 
docents de l’assignatura. 
 
 
4. Necessitats i objectius d’una tècnica en la interpretació actoral. 
 
Aquest punt és el més personal. Articular una defensa de la tècnica proposada i 
sobretot què aporta i quina missió acompleix la tècnica en el treball actoral. 


