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L’Institut del Teatre presenta la segona
edició del Postgrau en Esceni!cació  
i Tecnologia Digital, dins del context 
d'una reformulació de les arts en 
convivència amb la realitat digital que  
ja és present en la nostra societat.

El Postgrau en Esceni!cació i Tecnologia 
Digital té per objectiu fornir els 
professionals de les arts en viu d’eines 
per pensar en les tecnologies digitals  
(so, vídeo, il·luminació, interacció  
i programació) com un agent dins del 
procés creatiu, així com facilitar-los la 
incorporació d’aquestes tecnologies  
en els seus projectes artístics, no només 
com a suport o recurs tècnic, sinó també 
com a vector expressiu.

El postgrau promou un aprenentatge 
transversal i pràctic, treballant en equip 
i de manera multidisciplinària. L’objectiu 
general és capacitar professionalment 
per generar o intervenir en projectes 
artístics on s’apliquin una o diverses 
tecnologies digitals.

Destinataris

+ Professionals de l’escena en 
viu dedicats a l’escenogra!a, la 
dramatúrgia, els llenguatges del cos  
i el moviment.

+ Professionals de per!l tècnic amb 
experiència en disseny d’il·luminació, 
so, l’audiovisual i multimèdia. 

+ Persones graduades en arquitectura, 
disseny, comunicació audiovisual  
i arts visuals.

+ I qualsevol persona interessada en 
l’aplicació de la tecnologia digital a 
les arts en viu. 

Sortides professionals

A partir del per!l de l’alumne i de  
l’accent del projecte !nal del postgrau  
es desenvolupen diferents per!ls que  
són complementaris entre si:

+ Creador de les arts en viu que integra 
les tecnologies digitals en les seves 
creacions.

+ Professional de les tecnologies digitals 
vinculat a la creació escènica, tant del 
camp visual, com sonor o interactiu. 

+ Dramaturgista de continguts 
tecnològics.

+ Productor d’espectacles digitals.

Equip de docent

Albert Boronat, Cecilia H. Molano, Xavier 
Gibert, Alex Posada, Alba G. Corral, Luis 
Martí, Guillem Gelabert, Roger Bernat, 
Maria de la Cámara Delás (Cube.bz), 
Maria G. Vera, Citlali Hernandez, David 
Roesner, Lina Bautista i Marc Villanueva 
Mir, com a docents.

Philip Auslander, Christof Migone, Nina 
Solà, Yolanda Uritz Elizade i Itziar Zorita-
Aguirre, en seminaris puntuals. 

Estructura dels estudis

L’estructura dels estudis permet tant 
adquirir una visió panoràmica de les 
diferents possibilitats de l’esceni!cació 
digital com aprofundir en el coneixement 
dels recursos propis d’un àmbit 
tecnològic concret, sempre en relació 
amb el procés creatiu aplicat a les arts en 
viu, enteses en un sentit ampli.



El postgrau és de 30 ECTS i es divideix 
en quatre blocs:

+ Bloc conceptual: aproximació teòrica 
a la tecnologia entesa com a dispositiu 
artístic i com a agent performatiu, amb 
l’objectiu d’explorar les implicacions 
conceptuals i dramatúrgiques de 
l’aplicació dels llenguatges digitals  
a l’art.  

+ Bloc tecnològic: adquisició d’eines 
tècniques diverses, per tal de 
poder fer disseny creatiu de so, 
il·luminació, interacció i audiovisuals, 
tot explorant les possibilitats de 
programes com Ableton Live, Max, 
Processing, Millumin o QLab, així com 
diferents equips i materials tècnics 
especialitzats.

+ Bloc experimental: exercicis  
i plantejaments creatius oberts, que 
es concreten en l’elaboració en grup 
de diverses peces amb el suport del 
professorat tant del bloc conceptual 
com tecnològic.

+ Projecte !nal: desenvolupament  
i mostra d’un projecte artístic personal 
que permeti a l’estudiant aprofundir 
en els aspectes o preguntes que més 
l’hagin interessat al llarg del postgrau.

Aquests blocs es complementaran amb 
diferents seminaris amb artistes que 
compartiran la seva pràctica.

Metodologia

El postgrau en Esceni!cació i Tecnologia 
Digital s’inscriu en el marc conceptual 
de l’escena contemporània, un espai 
"uid i complex de capes semàntiques, 
multimèdia i transmèdia.

Per això, un dels principals objectius 
metodològics del postgrau és el treball 
en equips heterogenis i interdisciplinaris 
per fomentar el diàleg i ampliar les 
possibilitats creatives.

L’experimentació de les eines en  
un entorn escènic i també fora d’ell, 
permetrà apreciar les possibilitats 
existents en les tecnologies digitals 
per controlar estratègies de narració 
i confrontar diferents presències 
escèniques.

Finalment, el treball per projectes té 
l’objectiu d’aprendre a utilitzar les 
estratègies del pensament tecnològic  
per a crear pensament escènic.

Per a més informació consulteu el 
web http://www.institutdelteatre.cat/
postgrauescenadigital 

Places

12 places.

Idiomes

Català, castellà i anglès.

Lloc

Institut del Teatre – Seu central
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
Tel. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

Títol

Postgrau de títol propi de l’Institut  
del Teatre.



Preu

+ Alumnes externs: 5.551,50 #
+ Graduats IT: 4.441,20 #
+ Alumnes IT: 4.163,63 #

Facilitats de !nançament

+ Possibilitat de pagament fraccionat en 
tres parts (60% desembre, 20% març, 
20% octubre)

+ També es pot sol·licitar un crèdit 
d’estudis al Banc de Sabadell, amb qui 
l’Institut del Teatre té conveni.

Matrícula del postgrau

+ Inscripcions obertes del 25 de juliol 
al 30 de novembre de 2022. 

+ Matrícula i pagament de l’1 al 16 de 
desembre de 2022.

L’Institut del Teatre es reserva el dret de 
suspendre el postgrau si no s’arriba al 
mínim d’alumnes matriculats.

Calendari i horaris

+ El postgrau s’impartirà entre els mesos 
de gener i desembre del 2023. 

+ L’horari se centrarà, de gener a juny, en 
cap de setmana (divendres i dissabtes). 
Posteriorment, i per desenvolupar el 
projecte !nal de postgrau, la dinàmica 
de treball en equips i amb el tutor serà 
molt més "exible.

Contacte i consultes generals

formaciocontinuada@institutdelteatre.cat
Tel. 932 273 900 (ext. 308)

Inscripció

+ Del 25 de juliol al 30 de novembre de 
2022.

 
+ En el moment de fer la inscripció del 

postgrau és obligatori presentar un 
currículum acadèmic i professional 
justi!cat documentalment i una 
carta de motivació. La coordinació 
del postgrau pot sol·licitar fer una 
entrevista a l’aspirant.

+ En el moment de la inscripció es 
cobrarà un 10% de la matrícula que 
es descomptarà del preu total si la 
persona és acceptada i es retornarà 
en cas de no ser seleccionada. En 
cas d'haver estat seleccionat i no 
formalitzar la matrícula, aquest 10%  
no serà retornat.

+ Els documents d'inscripció es 
presentaran en línia a través del web 
de l'Institut del Teatre.

Secretaria Acadèmica General 
Atenció presencial: de dilluns  
a divendres, d'11 a 14 h
Atenció telefònica: de dilluns  
a divendres, de 8 a 15 h
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
Tel. 93 227 39 55
secretaria@institutdelteatre.cat

Procés de selecció

La selecció de l’alumnat es farà sobre 
cadascuna de les fases d’inscripció. 
Durant la primera setmana d’octubre 
es publicarà la llista de persones 
seleccionades i la llista d’espera. 





IT Estudis de Postgrau
Plaça Margarida Xirgu, s/n – 08004 Barcelona
Tel. 932 273 940 / 932 273 900 ext. 308
formaciocontinuada@institutdelteatre.cat 
www.institutdelteatre.cat/itpostgraus
www.facebook.com/institutdelteatre 
www.twitter.com/institutteatre
www.youtube.com/ITcanalo!cial 
www.instagram.com/institutdelteatre 

Secretaria Acadèmica
Horari d’atenció al públic:
Atenció presencial: de dilluns a divendres, d'11 a 14 h
Atenció telefònica: de dilluns a divendres, de 8 a 15 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’edi!ci 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
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