
ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC (ESAD)
CALENDARI PROVES D’ACCÉS PER CURS 2023-2024

CALENDARI DE LES PROVES D'ACCÉS A L’ESCOLA SUPERIOR
D’ART DRAMÀTIC (ESAD) CURS 23-24

DIRECCIÓ I DRAMATÚRGIA

● PERÍODE D’INSCRIPCIÓ: de dia 11 d’abril a dia 10 de maig (ambdós inclosos)*.

● Publicació de la llista provisional d’admesos: dia 11 de maig.

● Esmenes per defectes en la documentació presentada: de dia 12 de maig a dia 25 de

maig (ambdós inclosos).

● Publicació de la llista definitiva d’admesos: dia 26 de maig.

● PERÍODE DE PROVES
● PROVA A1: Dia 27 de maig – Prova comuna a les 3 especialitats. Obertura de portes a

les 9 h. Inici de la prova: 10 h. Finalització: 13.30 h. Lloc: Teatre Ovidi Montllor (Institut

del Teatre de Barcelona).

● PROVA A2:
● Anàlisi dramatúrgica d’un text dramàtic: dia 12 de juny de 10 h a 14 h.

● Direcció d’actors: dia 13 de juny de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h.

● Publicació notes provisionals prova A: dia 15 de juny a partir de les 14 h. 

● Reclamacions per escrit prova A: dia 16, 19 i 20 de juny.

● PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES PROVA A: dia 21 de juny a partir de les 14 h.

● Prova B:
● Escriptura d’un text dramàtic: dia 28 de juny de 10 h a 14 h.

● Proposta d’escenificació d’un text dramàtic: dia 28 de juny de 16 a 19 h.

● Presentació oral de la proposta. Defensa: dia 29 de juny de 10 h a 12 h.

● Publicació de les notes provisionals Prova B: dia 4 de juliol a partir de les 14 h.
● Reclamacions prova B: dia 5, 6 i 7 de juliol.

● Sorteig en cas d’empat: dia 10 de juliol.

● PUBLICACIÓ A LA WEB DE LES LLISTES DEFINITIVES ADMESOS: dia 10 de juliol

a partir de les 14 h
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● MATRÍCULA: a partir del dia 12 de juliol (el dia de matrícula es comunicarà

personalment als aspirants admesos i es realitzarà telemàticament).

* Els alumnes que es presentin a les PAU ho han de fer constar alhora de la Inscripció.

Exàmens de les PAU a Catalunya: 7, 8 i 9 de juny del 2023.
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ESCENOGRAFIA

● PERÍODE D’INSCRIPCIÓ: de dia 11 d’abril a dia 10 de maig (ambdós inclosos)*.

● Publicació de la llista provisional d’admesos: dia 11 de maig.

● Esmenes per defectes en la documentació presentada: de dia 12 de maig a dia 25 de

maig (ambdós inclosos).

● Publicació de la llista definitiva d’admesos: dia 26 de maig.

● PERÍODE DE PROVES
● PROVA A1: Dia 27 de maig – Prova comuna a les 3 especialitats. Obertura de portes a

les 9 h. Inici de la prova: 10 h. Finalització: 13.30 h. Lloc: Teatre Ovidi Montllor (Institut

del Teatre de Barcelona).

● PROVA A2
● Dibuix (quadern d’esbossos d’una localització): dia 12 de juny de 12 a 15 h.

● Dibuix (recreació a l’aula de la localització) 13 de juny de 12 a 15 h.

● Publicació notes provisionals prova A: dia 15 de juny a partir de les 14 h. 

● Reclamacions per escrit prova A: dia 16, 19 i 20 de juny.

● Reunió informativa Prova B: 19 de juny. (virtual) de 13.00 a 14 h.

● PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES PROVA A: dia 21 de juny a partir de les 14 h.

● PROVA B: 27 de juny i 28 juny. Horari: de 10 a 13 h i de 15 a 17 h.

● Publicació de les notes provisionals Prova B: dia 4 de juliol a partir de les 14 h.
● Reclamacions prova B: dia 5, 6 i 7 de juliol.

● Sorteig en cas d’empat: dia 10 de juliol.

● PUBLICACIÓ A LA WEB DE LES LLISTES DEFINITIVES ADMESOS: dia 10 de juliol

a partir de les 14 h.
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● MATRÍCULA: a partir del dia 12 de juliol (el dia de matrícula es comunicarà

personalment als aspirants admesos i es realitzarà telemàticament).

* Els alumnes que es presentin a les PAU ho han de fer constar alhora de la Inscripció.

Exàmens de les PAU a Catalunya: 7, 8 i 9 de juny del 2023.
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INTERPRETACIÓ

● PERÍODE D’INSCRIPCIÓ: de dia 27 de març a dia 21 d’abril (ambdós inclosos)*

● Publicació de la llista provisional d’admesos: dia 24 d’abril a partir de les 14 h.

● Esmenes per defectes en la documentació presentada: de dia 25 d’abril al 8 de maig

(ambdós inclosos):

● Publicació de la llista definitiva d’admesos: dia 9 de maig.

PERÍODE DE PROVES

● PROVA A1
Dia 27 de maig – Prova comuna a les 3 especialitats. Obertura de portes a les 9 h. Inici

de la prova: 10 h. Finalització: 13.30 h. Lloc: Teatre Ovidi Montllor (Institut del Teatre de

Barcelona).

● PROVA A2
Dia 11, 12, 18, 19, 25, 26, 31 de maig i 1 de juny. L’aspirant serà citat per un dels
anteriors dies.

Els aspirants que no puguin fer la prova A2 en algun d’aquests dies, hauran d’omplir un
formulari (que estarà obert a la nostra web de dia 27 de març fins dia 23 d’abril a les 14
h).
Els aspirants admesos rebran la convocatòria del dia de realització de la prova A2 a
partir de dia 2 de maig. Si no s’ha presentat la instància corresponent (a través del
formulari web), no es podrà canviar la data adjudicada de la prova A2.

● Publicació notes provisionals prova A (a partir de les 14 h ) dia 9 de juny.
● Reclamacions per escrit prova A: 12, 13, 14 de juny.

● Publicació llista definitiva prova A: 15 de juny.
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● PROVA B
19, 20, 21, 22, 23, 26 i 27 de juny.

L’aspirant haurà de tindre disponibilitat durant aquests dies de juny i serà citat durant la
franja de matí i/o tarda. Es publicaran els horaris de la prova B juntament amb el llistat
de notes definitives de la prova A.

● Publicació de les notes provisionals Prova B: dia 3 de juliol.

● Reclamacions prova B: 4, 5, 6 de juliol.

● Sorteig en cas d’empat: dia 7 de juliol.

● PUBLICACIÓ A LA WEB DE LES LLISTES DEFINITIVES ADMESOS: dia 10 de juliol
es publicarà la llista definitiva de la prova B.

*Els alumnes que es presentin a les PAU ho han de fer constar alhora de la Inscripció.

Exàmens de les PAU a Catalunya: 7, 8 i 9 de juny del 2023.

● MATRÍCULA
A partir del dia 12 de juliol (el dia de matrícula es comunicarà personalment als aspirants

admesos i es realitzarà telemàticament).

Més informació a:
www.institutdelteatre.cat

Secretaria Acadèmica General
Plaça Margarida Xirgu, s/n 08004 Barcelona

Telèfon: 666 03 25 50, 671 44 07 50,  627 03 99 94 o 93 227 39 55
secretaria@institutdelteatre.cat
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