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"AULES és tot el que passa a les classes i molt més
que això: és formar part d’una xarxa de
connexions amb el món professional, una família
creativa que t’acompanya durant el viatge, un
centre d’alt rendiment que t’empeny a superar els
teus límits, un espai protegit on jugar i
e x p e r i m e n t a r, p e r e v o l u c i o n a r i d e s e n v o l u p a r - s e
com a persona creativa."
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L’ESCOLA
AULES
L’Escola AULES · ARTS ESCÈNIQUES és un
projecte nascut l’any 2003 amb l’objectiu
d’oferir una formació de màxima qualitat en
totes les diferents disciplines escèniques,
reunint per primera vegada en un mateix
espai l’estructura pedagògica d’una escola
de música, una escola de dansa i cos, una
escola de cant i veu, i una escola
d’interpretació.
La nostra missió com a escola és contribuir
a formar una comunitat de persones
creatives i compromeses amb el món
cultural, a través de l’aprenentatge de les
arts escèniques.

Aspirem a ser:
· Una institució acadèmica de referència en totes les diferents disciplines escèniques:
interpretació, música, dansa i cant.
· Una escola reconeguda per la seva connexió amb la indústria cultural i l’emprenedoria
creativa.
· Una experiència educativa de qualitat, basada en un professorat d’alt nivell i en una
proposta pedagògica pròpia i molt personalitzada.
· Un espai on acompanyar infants, joves i adults en el seu viatge per una formació
artística al llarg de tota la vida.
. Un punt de trobada entre professionals i estudiants en constant evolució a través de
l’aprenentatge mutu.
Els nostres valors són:

compromís · dedicació · comunicació · empatia · excel·lència
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PLA
D’ESTUDIS

El Recorregut de Formació Professional en
Arts Escèniques (RFP-AE) consta de dues
etapes orientades a donar a l’alumne/a les
eines pràctiques i teòriques imprescindibles
per afrontar els reptes interpretatius de
manera multidisciplinària (Interpretació,
Dansa/Cos, Cant i Música) i preparar-se per
al món laboral professional.
Des del primer dia potenciem el contacte
amb el públic i la projecció externa de la
feina que els alumnes realitzen a classe.
La filosofia de l´escola és la de crear actors/
actrius amb capacitats per assolir qualsevol
repte artístic en qualsevol de les seves
disciplines.
L’RFP-AE s’emmarca en dues etapes:
1 · L’Escènic; a partir de 16 anys
2 · El Recorregut; a partir de 18 anys.
Aquesta segona etapa es subdivideix en
Primer - Segon - Tercer com a etapa
acadèmica i el Quart com a etapa final.
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Un cop superades aquestes etapes, els
alumnes obtindran la titulació corresponent,
estaran preparats per a qualsevol repte
professional i podran optar a cursar
qualsevol dels laboratoris o màsters
exclusius per a professionals per mantenirse actualitzats i en contacte amb
professionals en actiu, del nostre país i
internacionals, que oferirà l’escola.
Tant L’Escènic com els dos primers cursos
de El Recorregut estan formats per matèries
comunes obligatòries. Tercer i Quart es
compon de matèries obligatòries i matèries
optatives amb l’objectiu de que l’alumne/a
pugui especialitzar la seva formació segons
les seves aptituds i interessos.
L’Escènic i els tres primers cursos de El
Recorregut s’organitzen en tres trimestres
més un taller al juliol. El Quart s’organitza al
voltant de dos Projectes Interdisciplinaris i
una Tesina Final.
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El Recorregut de Formació Professional en Arts Escèniques inclou els següents títols
oficials per a tots els alumnes:
· TÍTOL OFICIAL d’ABRSM DE GRAU 6 DE CANT
· TÍTOL OFICIAL d’ABRSM DE GRAU 5 DE TEORIA MUSICAL
· TÍTOL OFICIAL d’ABRSM DE GRAU 5 DE SENTIT MUSICAL PRÀCTIC
· TÍTOL OFICIAL d’ABRSM DE GRAU 1 DE PIANO
· CERTIFICAT OFICIAL D’ESTILL VOICE TRAINING (NIVELLS 1 i 2)

“El perfil del professional que obté la titulació d’Aules és el d’un actor i una actriu
multidisciplinari en qualsevol àmbit de les arts escèniques.”
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COM ACCEDIR A
L’RFP-AE
> L’ESCÈNIC
A partir de 16 anys, amb una entrevista
personal.

> EL RECORREGUT
A partir de 18 anys, mitjançant una
d’aquestes quatre vies:
_ L ́E S C È N I C
_ P R O V E S d ́A C C É S
_TIM
_ T A L L E R d ́E S T I U
En funció del nivell, els alumnes que
necessitin un treball previ abans d’accedir a
1r podran optar al curs d’accés Preparatori.

> RFP 4t - Projectes i Tesina A partir de 22 anys, obrim la porta a
persones ja formades professionalment a
completar la seva formació en l’etapa final
del recorregut.
Podran accedir mitjançant:
_ ACREDITACIÓ d’haver cursat algun altre Pla
d’Estudis en Arts Escèniques i/o experiència
professional avalada.
_ PROVA DE NIVELL i ENTREVISTA AMB L’EQUIP
DIRECTIU

AULES · ARTS ESCÈNIQUES
_ L’ E S C È N I C

CURS 2020 > 2021

_ P R O V E S D ’A C C É S

Les proves consten de dues parts. La primera,
de deu minuts per persona, inclou la
presentació d’un monòleg, una cançó i una
entrevista personal amb l'equip directiu de
l'Escola. La segona és una sessió conjunta,
És imprescindible tenir el curs aprovat (*) i d'una hora, de moviment i cos on s’avaluarà el
se’ls convocarà a una entrevista personal amb nivell de dansa inicial de l’alumne/a i es
direcció durant les mateixes dates de prova decidirà quin nivell cursarà.
d’accés: dissabte 16 de maig; dimarts 7 i
Les proves d’accés es realitzaran en tres
dimarts 14 de juliol.
convocatòries, una el 16 de maig (*) i dues
El resultat de les proves es comunicarà el durant el mes de juliol: dimarts 7 i dimarts 14.
divendres 22 de maig i el divendres 17 de
juliol. A partir d’aleshores, els alumnes Les inscripcions a les proves d'accés s'han de
disposen de tres dies laborables per a realitzar a la Secretaria de l'Escola omplint la
sol·licitud i abonant la taxa corresponent
formalitzar la matrícula.
(120€).
Els alumnes que estiguin cursant L’Escènic
l’any en què compleixen 18 anys, hauran de
́
formalitzar la sol·licitud d’ingrés
presentant-la
a la Secretaria de l’escola abans de l’1 de juny.

(*) En cas de tenir assignatures no aprovades es podrà
accedir a través de proves d’accés.

El resultat de les proves es comunicarà el
divendres 22 de maig i el divendres 17 de
juliol. A partir d’aleshores, els alumnes
disposen de tres dies laborables per a
formalitzar la matrícula.
(*) Els alumnes que facin les proves d’accés al mes de
maig i no les superin poden tornar-ho a intentar a les
convocatòries de juliol (amb condicions econòmiques
especials).

_ TIM

_ TA L L E R D ’ E S T I U

Els alumnes que estiguin cursant els TIM
(Taller d'Iniciació al Musical) l’any en què
compleixen 18 anys, podran sol·licitar l’ingrés
a El Recorregut i seran avaluats en claustre
durant el curs, decidint si l'alumne/a compleix
els requisits per iniciar els seus estudis al RFP.

Els alumnes poden sol·licitar l’ingrés a El
Recorregut cursant un dels Tallers d ́Estiu i, per
tant, sent avaluats en claustre pel treball
realitzat en aquest.
Aquesta sol·licitud s'haurà de presentar a
Secretaria en el moment de matricular-se al
taller, abonant la taxa corresponent (40€).
Aquesta sol·licitud s'haurà de presentar a L'equip directiu convocarà a l'alumne/a a una
Secretaria un mes abans, com a data límit, de entrevista personal durant les mateixes dates
la presentació del taller, abonant la taxa de prova d’accés: dimarts 7 i dimarts 14 de
corresponent (40€).
juliol.
L'equip directiu convocarà a l'alumne/a a una
entrevista personal i li comunicarà la decisió el
divendres 17 de juliol. A partir d’aleshores, els
alumnes disposen de tres dies laborables per a
formalitzar la matrícula.

El resultat de les proves es comunicarà el
divendres 17 de juliol. A partir d’aleshores, els
alumnes disposen de tres dies laborables per a
formalitzar la matrícula.
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_ L’ E S C È N I C

_ L’ E S C È N I C
L'Escènic d'Aules és una formació preuniversitària dirigida a joves d ́entre 16 i 18 anys
que volen començar a professionalitzar-se en el món de les Arts Escèniques.
Oferim un pla d'estudis específic i absolutament compatible amb qualsevol batxillerat o
cicle formatiu en el que dotem a l'alumne/a de la formació tècnica i les eines necessàries
a nivell interpretatiu per a iniciar-se en el món professional i accedir a estudis superiors
d’Arts Escèniques com el Recorregut de Formació Professional (RFP) d ́Aules.
L'únic requisit per poder cursar l'Escènic és tenir o complir 16 anys durant el 2020.
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_ L’ E S C È N I C

Pla d’Estudis
L'Escènic consta de 6 hores de classes
presencials entre setmana, 5 hores de
classes presencials el cap de setmana i 2,5
hores de cant particular al trimestre, en
horari compatible amb el batxillerat.
Estan distribuïdes en quatre assignatures i
un taller: TCC (Tècniques de Coneixement
Corporal), Entrenament Actoral, Treball
d’Escenes, Cant Particular i el Taller de
Musical. En el taller, l'alumne/a aplicarà les
tècniques que anirà assolint durant la
setmana a través d’assaigs i muntatge d’un
espectacle musical que es presentarà davant
de públic a final de curs.
Es podran fer grups de treball per edat si es
considera necessari.

AULES · ARTS ESCÈNIQUES
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_ L’ E S C È N I C
Descripció de cada assignatura
Entrenament Actoral:
L'Entrenament està dissenyat per a proveir a
l'intèrpret dels elements tècnics i de
disponibilitat necessaris pel joc escènic.
Tècniques de Coneixement Corporal (TCC):
Treball per tal de conèixer l’instrument (el
c o s a m b e l q u e h e m d e t re b a l l a r ) .
Experimentarem a través del moviment, la
relació del cos amb el pes, el centre de
gravetat, la pròpia estructura, l’agilitat i les
connexions internes.
Escenes:
Treball de diferents escenes, textos i material
divers on s'aplicaran tots els coneixements
tècnics adquirits a les altres assignatures.
Taller de musical:
Preparació d'un espectacle de teatre musical, incloent assajos coreogràfics, musicals i de
les pròpies escenes amb una presentació final davant de públic.
Cant Particular:
Treball personalitzat on l'alumne/a aprendrà a controlar i treure el màxim profit del seu
instrument vocal utilitzant les tècniques apropiades.

Horaris
Formació de l'actor
dimarts i dijous de 17.30 h a 20.30 h
Taller de Musical
dissabte de 10.00 h a 15.00 h
Cant Particular
horari a convenir a Secretaria
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_ L’ E S C È N I C

COM ACCEDIR A 1r d’RFP-AE
Els alumnes que estiguin cursant L’Escènic,
l’any en què compleixen 18 anys, hauran de
formalitzar la sol·licitud d'ingrés abans de l´1
de juny.
En cas que l'alumne/a obtingui un Notable o
un Excel·lent en la nota final,
accedirà
directament a 1r de El Recorregut. En cas
que l’aspirant hagi cursat L’Escènic sense
haver aprovat totes les assignatures haurà
de fer la prova d’accés en el moment de
l’entrevista personal.
En qualsevol cas, haurà de fer una entrevista
personal amb el Claustre i es valorarà el seu
procés.

"L’escola ofereix formació de màxima
qualitat en totes les diferents disciplines
escèniques, reunint en un mateix espai
l’estructura pedagògica d’una escola de
música, escola de dansa i cos, escola de cant
i veu, i escola d’interpretació."

AULES · ARTS ESCÈNIQUES
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_ L’ E S C È N I C

Assignatures

Hores setmanals

· FORMACIÓ DE L’ACTOR

1 h 30 min

ENTRENAMENT ACTORAL

1 h 30 min

ESCENES
TEC. DE CONEIXEMENT CORPORAL

3h
1 h 30 min

· TALLER DE MUSICAL
ASSAIG COREOGRÀFIC,

5h

MUSICAL i D’ESCENES

CANT PARTICULAR

5 classes de 25 min trimestrals

* Aquesta estructura es pot veure modificada si la dinàmica del grup ho aconsella.
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CONTINGUT
ACADÈMIC _ E L R E C O R R E G U T

_ P R E PA R A T O R I
Els alumnes que superin les proves d'accés però que, segons l’equip directiu, necessitin
un treball intens de veu, cos i entrenament actoral previ abans d'iniciar-se en els
continguts del primer curs, accediran a Preparatori d’RFP-AE.
El Preparatori és un curs base, l'objectiu del qual és proveir a l'alumne/a de les eines
necessàries per a poder assolir amb comoditat el contingut dels cursos posteriors de El
Recorregut.
Té una durada de 10 mesos, d'octubre a juliol. S'organitza en tres trimestres (d'octubre a
juny) i un Taller d'Estiu (juliol). Durant els tres trimestres, l'alumne/a rebrà 25 hores
setmanals distribuïdes en diferents assignatures i un taller anual. Es requereix
disponibilitat presencial totes les tardes de la setmana.

“Som un centre d’alt rendiment en arts escèniques.”

AULES · ARTS ESCÈNIQUES
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_ P R E PA R A T O R I
Descripció de cada assignatura
Interpretació:
Aprenentatge del llenguatge dramàtic com a
mitjà d'expressió i comunicació per conduir a
l'alumne/a cap a una percepció cada vegada
més reflexiva dels codis teatrals.
Cos:
Preparació i entrenament del cos a nivell físic
com a instrument bàsic per a l'expressió de
l'intèrpret.
Moviment:
Treball d'alliberació corporal buscant un cos
disponible, en alerta, sensible, amb capacitat
de resposta i obert a l'espai i als altres.
Joc teatral:
Desenvolupament de les habilitats per
expressar i comunicar, amb un codi específic,
el món interior i les imatges que hi habiten:
l'art de l'ara i l’aquí.
Assaig:
Posada en pràctica del llenguatge global que
requereix tots els recursos de l' intèrpret per
a desenvolupar la imaginació, l'observació, la
concentració i les emocions, sempre conduït
cap a l'acció i articulat al voltant del fet
escènic.
Editorial:
Aproximació a l'anàlisi, la reflexió i el sentit
crític del panorama cultural més actual
necessari per l'actor i la seva formació a
nivell global i transversal.
Cor:
Treball de veus, escolta i afinació de grup a
partir de cançons corals. Com a primera
aproximació al treball vocal d'un espectacle
musical, aquesta assignatura es
complementa amb la de Solistes.

AULES · ARTS ESCÈNIQUES
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_ P R E PA R A T O R I

Solistes:
Aplicació pràctica del treball realitzat a les
sessions de cant particular, començant a
fusionar la tècnica amb la pràctica a partir de
cançons solistes. Com a primera
aproximació al treball vocal d'un espectacle
musical, aquesta assignatura es
complementa amb la de Cor.
Cant Particular:
Treball personalitzat on l'alumne/a aprendrà
a controlar i treure el màxim profit del seu
instrument vocal utilitzant les tècniques
apropiades.
Taller d´estiu:
Els Tallers d’Estiu estan considerats com un
complement imprescindible de la formació,
on l’alumne/a haurà de posar en pràctica tot
el que ha après durant el curs de forma
intensiva. Aquests tallers es faran durant el
mes de juliol i tindran una durada de 80
hores.

AULES · ARTS ESCÈNIQUES
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_ P R E PA R A T O R I

Assignatures

Hores setmanals

COS

3h

MOVIMENT

3h

INTERPRETACIÓ

3h

JOC TEATRAL
ASSAIG

1 h 30 min
3h

EDITORIAL

1 h 30 min

COR

1 h 30 min

SOLISTES

1 h 30 min

TALLER ANUAL PREPARATORI

CANT PARTICULAR
2 WORKSHOPS

TALLER D’ESTIU

5h

25 min
darrera setmana del trimestre
80 hores totals + presentacions

* Aquesta estructura es pot veure modificada si la dinàmica del grup ho aconsella.
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_ 1 r, 2 n , 3 r i 4 t
· M AT È R I E S O B L I G AT Ò R I E S

Descripció de cada assignatura
> Àrea d’Interpretació
Training Actoral:
L’adquisició de la tècnica interpretativa és un
llarg i apassionat camí que l’actor ha de
recórrer. Per a desenvolupar i consolidar
aquest llenguatge global es requereix tots els
recursos de l’intèrpret. L’objectiu és aprendre
a dominar les eines i principis tècnics propis
del llenguatge escènic, tan a nivell creatiu
com interpretatiu.
Imaginació, joc, relaxació, concentració,
desenvolupament de la percepció sensorial,
coneixement de l’aparell psicofísic, acció,
emoció, paraula, ritme, veritat, escolta... Són
elements que configuren el procés creador
de l’actor i que l’alumne/a desenvolupa i
aprèn a utilitzar durant els seus anys de
formació, assolint un gran coneixement del
propi instrument i autonomia i solvència en
l’anàlisi, la creació i l’execució de qualsevol
material escènic.
Training Actoral Avançat:
Treball d’acompanyament com a coach
actoral tant dels Projectes Interdisciplinaris
com de la Tesina de cada alumne/a.
Taller d’Interpretació 1 - Eines Bàsiques:
Treball orientat al descobriment i plaer del
cos en comunicació. Activem la presència
que reconeix i potencia la intel·ligència del
cos i l’espai. I del cos en l’espai. Som
testimonis de les reaccions involuntàries i
obrim camp a l’elecció creativa. Enfoquem
l’atenció en els potencials corporals de
fluïdesa, consistència, projecció i pulsació.
Meditació en moviment.

AULES · ARTS ESCÈNIQUES
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_ 1 r, 2 n , 3 r i 4 t

Taller d’Interpretació 2 - Màscares:
És una continuació de l'anterior taller. El
contingut és el de les eines de l’antiga
"màscara neutra". El tipus de treball és més
formal però també desenvolupa treball bàsic
o preparatori, eminentment físic.
Taller d’Interpretació 3 - Commedia dell’arte:
Amb la Commedia dell´arte s’estableixen
codis que incorporen del treball anterior
d’Eines Bàsiques i Màscares i es comença a
treballar amb la idea de personatge
(màscara), trama (cannovaccio), estructura
de joc i música.

Taller d’Interpretació 4 - Taller de creació:
En aquest taller els alumnes realitzen un treball de creació d’una peça, amb la supervisió
del professor, emprant les eines de la creació contemporània a nivell de dramatúrgia,
moviment i posada en escena.
Taller d’Interpretació 5 - Text Complex · Drama:
Treball que permet als alumnes avançar a nivell formal, incorporant les eines de la
interpretació i la dicció diferenciada del vers i la prosa, en una dramatúrgia clàssica
d’estructures molt definides i en el Drama com a gènere i territori dramàtic.
Taller d´Interpretació 6 - Text Complex · Comèdia:
Treball que permet als alumnes avançar a nivell formal, incorporant les eines de la
interpretació i la dicció diferenciada del vers i la prosa, en una dramatúrgia clàssica
d’estructures molt definides i en la Comèdia com a gènere i territori dramàtic.
Taller d’Interpretació 7 - Text Contemporani:
Es realitza la posada en escena d’un text que incorpori els elements propis de les
dramatúrgies contemporànies tant a nivell formal com de continguts.

AULES · ARTS ESCÈNIQUES
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_ 1 r, 2 n , 3 r i 4 t

Taller d’Intepretació 8 - Noves Dramatúrgies:
Treball i posada en escena d’un espectacle
que explora les arts escèniques utilitzant
recursos propis de l’escena i/o altres
disciplines per a vertebrar la seva narrativa i
desplegar la seva poètica. Un diàleg en el
camp de l’experimentació.
Taller d'Interpretació 9 - Càmera:
L’objectiu del taller és que cada alumne/a
desenvolupi al màxim el seu ventall de
possibilitats expressives davant la càmera.
Es tracta del taller d’interpretació més
avançat, ja que en ell s’apliquen els
coneixements incorporats al llarg de tot el
procés de formació en aquesta àrea.

Tècniques de Coneixement Corporal (TCC):
Espai on es treballa des de diferents punts de vista tot allò que cal conèixer i
experimentar per a poder anar afinant l’instrument (el cos), conèixer-lo a través de
l’experiència i concebre el cos com a forma global, no fraccionada. Experimentarem a
través del moviment, la relació del cos amb la gravetat, el centre de gravetat, la pròpia
estructura, l’agilitat i les connexions internes.
Dicció:
Presa de consciència de la pròpia parla. Coneixement de la llengua. Introducció́ a l'estudi
i l’aplicació́ de l’estàndard oral, amb tota la seva flexibilitat (variants, àmbits d’ús i
registres). Conèixer el sistema fonètic del català ̀ (producció́ i audició́ ).
> Observacions: El professor recomanarà ̀ l’assistència a fonètica extra curricular als
alumnes que ho necessitin.
Història del Teatre:
Es fa un viatge des dels inicis del teatre fins el segle XXI, fent èmfasi en la història de
l'escenificació, l'evolució dels públics, l'arquitectura i disposició del fet teatral. Es
llegeixen textos dramàtics i de teoria dramàtica per explicar els canvis i crisis de models.
Les metodologies són a partir de treballs i exposicions de l'alumnat, visites d'experts i
classes del docent.

AULES · ARTS ESCÈNIQUES
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_ 1 r, 2 n , 3 r i 4 t

Literatura Dramàtica:
Es trien 10 fites teatrals de tota la història del
teatre i s'estudien a fons. Des del punt de
vista literari i teatral com també des de les
influències d'altres (pintura, música, cinema,
televisió, moda, còmic,...), o les influències de
diferents moviments socials (drets humans,
feminisme, ecologisme, religió, drets
LGTBI,...). Les metodologies són a partir de
treballs i exposicions de l'alumnat, visites
d'experts i classes del docent.

> Àrea de Dansa
L'àrea ofereix un ampli ventall d'estils i tècniques per dotar a l'alumne/a, tenint en compte
el seu punt d'inici i les seves capacitats, dels coneixements necessaris per a poder
realitzar i desenvolupar qualsevol coreografia.
Les classes de Clàssic i Modern Jazz es dividiran en grups de nivell, independentment del
curs que s’estigui fent.
Clàssic:
A través d’un treball adaptat i la correcta utilització del cos s ́ aconsegueix un
aprenentatge individual i adult de les bases posturals i línies de la dansa clàssica. A partir
de diferents dinàmiques treballem el control del tors i les extremitats així com les seves
capacitats.
Modern Jazz:
Evolució de la dansa Jazz a partir de tècniques com la dansa contemporània i la dansa
clàssica on es treballen diferents estils com el “Lyrical jazz”, “Street Jazz”, “Broadway
style”, “Latin Jazz”... aconseguint un gran control corporal, rítmic i expressiu.
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Broadway Tap:
Treball tècnic i rítmic propi del “Tap Dance”
adaptat al treball corporal i expressiu dels
números de teatre musical. El ballarí es
transforma en músic i intèrpret de les peces.
Estudi no només de la tècnica de peus sinó
del cos sencer.
Staging:
Treball en estat pur de números original
d’espectacles de Teatre Musical. Sota la
direcció de professionals del sector en
l’àmbit del treball de veus i coreografia, es
realitza un treball complert en cant i dansa
com a intèrpret de Teatre Musical.

> Àrea de Música
Llenguatge Musical Graus 1 i 2:
Consciència de la memòria musical. Iniciació a la lectura a vista i al reconeixement i
composició de seqüències rítmico-melòdiques. Aprenentatge de les tonalitats, els acords
tríades d’aquestes i la seva ubicació al teclat. Avaluació mitjançant exàmens oficials de
“Theory – grade 2” i “Practical Musicianship – grade 2” de l’Associated Board of the
Royal Schools Music (ABRSM).
Llenguatge Musical Grau 3 i 4:
Desenvolupament de la memòria musical. Iniciació a la lectura a vista harmònica i al
reconeixement i composició de seqüències melòdiques i harmòniques. Aprofundiment en
les tonalitats, els acords tríades i les funcions tonal bàsiques i la seva ubicació al teclat.
Avaluació mitjançant exàmens oficials de “Theory – grade 4” i “Practical Musicianship –
grade 4” de l’Associated Board of the Royal Schools Music (ABRSM).
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Llenguatge Musical Grau 5:
Consolidació de les pràctiques de memòria
musical, lectura a vista harmònica i del
reconeixement i composició de seqüències
melòdiques i harmòniques. Domini de les
tonalitats i els seus acords en totes les seves
funcions i el perfeccionament de la seva
ubicació al teclat. Avaluació mitjançant
exàmens oficial de “Theory – grade 5” i
“Practical Musicianship – grade 5” de
l’Associated Board of the Royal Schools
Music (ABRSM).

Piano 1:
Aprenentatge de la tècnica i com ubicar amb rapidesa les diferents tonalitats a
l’instrument. Estudi del repertori de Grau 1. Entrenament de la capacitat de l’alumne/a a
llegir a vista des del nivell inicial. Avaluació mitjançant examen oficial de Piano Grau 1 de
l’Associated Board of the Royal Schools Music (ABRSM).

> Àrea de Cant
Repertori de Cançons:
Assignatura on es treballa la interpretació de cançons tant a nivell de cant com del text i
del context proposat pels professors. D'aquesta manera, es posa en pràctica tot allò que
s'aprèn especialment a Cant Particular i Training. El treball de Repertori acostuma a ser
individual o per duets, amb la qual cosa la seva presentació, al final de cada trimestre,
representa també exposar-se de forma més directa davant dels companys i del públic.
L'acompanyament musical de les cançons corre a càrrec del professor pianista, i per tant
la relació amb la partitura és constant. Al llarg dels diferents trimestres de Repertori,
l'alumne/a es va construint, també, un repertori de material personal i personalitzat,
treballat i a punt per fer servir.
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Repertori de Cançons Avançat:
Una cançó és, moltes vegades, la carta de
presentació d’un intèrpret.
L’objectiu és escollir el material més adient i
treballar-lo a nivell musical, vocal i
interpretatiu fins a tenir un repertori de
diferents estils amb el que ens sentim
segurs, utilitzem diferents registres i
mostrem tot el nostre potencial.

Tècnica Vocal:
Curs basat en els nivells 1 i 2 de la tècnica vocal americana Estill Voice Training, on
l'alumne/a aprèn: en primer lloc, els conceptes bàsics i les diverses parts de l'aparell
fonador; en segon lloc, la relació entre les diferents posicions d'aquestes parts i el so que
se'n deriva (figures); i finalment, la combinació de diverses d'aquestes posicions per
emetre una qualitat de so concreta (qualitats). Les sessions de Tècnica Vocal combinen
la teoria de la tècnica amb la pràctica, indispensable per tal que l'alumne/a aprengui a
identificar en ell mateix el so de les figures i les qualitats. Una part important d'aquest
curs és que construeix un llenguatge vocal comú entre l'alumne/a i els professors,
sobretot, de Cant Particular i Repertori.
Cant Particular / Entrenament vocal:
És una de les assignatures clau del pla d'estudis d'RFP, que consisteix en un treball
setmanal individual de la veu de l'alumne/a i de tot el que té a veure amb el seu aparell
fonador. Els continguts principals de l'assignatura són, lògicament, la tècnica vocal i
també el treball del repertori de cançons per als exàmens de Cant de l'ABRSM, així com
de donar suport a l'alumne/a amb les cançons d'altres assignatures que involucren la
veu. Avaluació mitjançant l ́examen oficial de Cant dels Gaus 2, 4 i 6 de l’Associated
Board of the Royal Schools Music (ABRSM).
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> Matèries Paral·leles
Editorial:
Intentarem trobar la manera d'entendre una
mica el món on vivim a nivell social i cultural,
ja que aquesta és la manera de conèixer-nos
a nosaltres mateixos. Com a futurs artistes,
hi ha molt a dir i molt a expressar, i per poder
fer-ho cal posicionar- se. Per pujar a un
escenari cal ser un mateix i per descobrir qui
som cal observar el món per entendre el
n o stre p ro p i re f le x e n l'e sp e c tad o r.
Assignatura basada en la lectura, observació
i escolta, en el descobriment per poder
argumentar i defensar el per què de la nostra
postura davant l'actualitat.

Setmana off / Workshops:
De la filosofia de l’Escola - potenciar l’aspecte multidisciplinari i crear ponts amb el món
professional - neix la Setmana Off, la darrera setmana dels trimestres on els alumnes
participen en activitats diferents i complementàries: Workshops (impartits per
professionals especialistes), Tallers Coreogràfics, conferències i xerrades amb actors i
directors de l'escena actual dins del cicle En Cartell o En Gira. La Setmana Off també és el
moment de presentar en públic tots els tallers treballats durant el trimestre. Durant el
tercer trimestre té lloc la setmana d’exàmens finals, i les seves presentacions es realitzen
a l’Aulesfest.
Els workshops serviran com a càpsules formatives que complementen l’aprenentatge de
l’actor/actriu donant-li noves eines i adaptant-se a les necessitats actuals del sector. El
contingut serà impartit per especialistes en l`àmbit a treballar i ampliaran la formació
troncal de l´alumne/a. Alguns exemples: Clown, Improshow, Maquillatge, Anatomia i
prevenció de lesions, Adaptació de cançons, Edició de cançons, Currículum Vitae, Titelles
i objectes, Història del Teatre Musical, etc.
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Taller d’Estiu
Durant aquest taller l´alumne/a s’enfrontarà
al treball d´una proposta artística
multidisciplinària (teatre musical, treball
d’una obra de text, una creació basada en la
dansa teatre…) on posarà a prova les seves
aptituds i aprenentatge aconseguit durant
els trimestres anteriors. Els directors de la
proposta fonamentaran el treball en pro de
l’aprenentatge, l´hàbit de treball i la mostra
en públic al final del procés. El taller es farà
durant el mes de juliol i tindrà una durada de
80 hores. No tindrà nota pròpia però sí que
servirà per a arrodonir a l’alça o la baixa la
nota global del curs. En cas de modificar les
notes, el Claustre ho haurà de comunicar a la
persona afectada abans de l’1 d’agost.

> Projectes Professionals Finals:
Projecte Interdisciplinari:
Es proposarà un treball artístic on l’actor/actriu haurà de demostrar el seu nivell i
solvència en qualsevol de les àrees treballades durant el seu procés formatiu:
interpretació, cant, dansa i música.
El tipus de proposta dependrà dels interessos dels integrants. Anirà enfocat al grup de
treball, al seu profit formatiu i anant a favor dels seus perfils artístics. Així, podrà tenir el
format d´obra de teatre musical, obra de creació, adaptació d´un títol en actiu al circuit
professional, etc.
El projecte serà dirigit per especialistes del sector en les diferents àrees a treballar i es
replicarà en tot moment l´ambient i l’estructura de treball professional. L’actor/actriu
haurà de posar en pràctica les seves eines, la seva capacitat d´autogestió i d’organització
enfront del treball.
La nota final dependrà totalment del resultat aconseguit i es valorarà des de el propi
equip directiu juntament amb un jurat extern format per professionals del sector.

AULES · ARTS ESCÈNIQUES

CURS 2020 > 2021

_ 1 r, 2 n , 3 r i 4 t

Projecte de Text:
Integrar el treball d’interpretació en una
proposta escènica que parteix d’un text
(clàssic o contemporani) i explorar-ne totes
les capacitats/possibilitats. L’actor/actriu
haurà de desplegar i demostrar la seva
solvència, les seves eines, la seva autonomia
en tot el procés i demostrar la seva
professionalitat a tots nivells.
Els projectes es tractaran com a produccions
professionals.
Sempre finalitzaran en una mostra en públic
amb la possibilitat de passar al circuit
comercial de teatres.

Tesina:
La Tesina és el treball final de l’alumne/a i on aquest es podrà definir-posicionar de
manera professional com a intèrpret.
És un treball individual escollit pel propi alumne/a (monòleg, concert, peça de dansa,
performance, peça interdisciplinar, etc.) i estarà tutoritzat per un especialista de la
disciplina escollida que es realitzarà durant 6 setmanes. Es valorarà la capacitat
d’escollir i crear la peça, així com enfrontar-se al públic en solitari anant a buscar el millor
d’ell/a mateix amb la finalitat de demostrar la capacitat d’exercir de manera professional
les habilitats adquirides. La peça i la posada en escena serà valorada per un jurat format
per l’equip directiu i especialistes del sector.
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· M AT È R I E S O P T AT I V E S
D ’ E S P E C I A L I T Z A C I Ó:
Els interessos artístics i les sortides
professionals després de El Recorregut són
molt diversos i finalment cada alumne/a ha
de trobar el seu propi camí dins la professió.
Per a això, a partir del 3r curs El Recorregut
ofereix un ventall de Matèries Optatives
d’Especialització que complementen les
Matèries Obligatòries per tal que cada
alumne/a perfili la seva formació de forma
personalitzada.
Les Matèries Optatives tenen places
limitades i el seu accés vindrà determinat per
la nota de l’examen final de l’alumne/a el
curs anterior.

L’alumne/a haurà d’escollir vàries matèries que podran estar repartides en diferents
formats (intensius, classes regulars, periòdiques...). Cada matèria serà comptabilitzades
pel clautre segons durada i rellevància del contingut acadèmic.
Les matèries optatives poden variar segons promoció i tendències del sector.
Dicció Catalana / Dicció Castellana / Dicció Anglesa / Dramatúrgia / Direcció d’Actors /
Viewpoints / Improvisació / Tècniques de Coneixement Corporal 3 / Tècniques de
Coneixement Corporal 4 / Dansa Contemporània / Puntes / Urban / Creació
Coreogràfica / Claqué 3 / Claqué 4 / Cant A Cappella / Control de Figures Estill Voice /
Training / Llenguatge Musical Avançat / Composició Musical / Piano 2 / Piano 3 / Màgia

· AVA LUA C I Ó
El 1r i 2n curs es valorarà el treball a classe, la implicació i l’evolució del propi intèrpret.
El 3r curs es valorarà tant l’evolució de l’intèrpret com el resultat final.
El 4t curs es valorarà el resultat final presentat per l’intèrpret.
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_ PRIMER
Assignatures

Hores setmanals

INTERPRETACIÓ 1
TRAINING ACTORAL 1

2 h 30 min

TALLER D’INT. 1: EINES BÀSIQUES (1T)

5h

TALLER D’INT. 2: MÀSCARES (2T)

5h

TALLER D'INT. 3: COMMEDIA DELL’ARTE (3T)

5h

TÈCNIQUES DE CONEIXEMENT CORPORAL 1

1 h 15 min

HISTÒRIA DEL TEATRE

1h

DANSA 1
MODERN JAZZ

3h

CLÀSSIC

3h

STAGING

1 h 15 min

BROADWAY TAP

1h

CANT 1
REPERTORI DE CANÇONS 1
TÈCNICA VOCAL
CANT PARTICULAR 1

1h
1 h 15 min
25 min

MÚSICA 1
LLENGUATGE MUSICAL 1

1 h 30 min

(GRAUS 1 - 2)
MATÈRIES COMPLEMENTÀRIES
EDITORIAL 1
2 WORKSHOPS
TALLER D'ESTIU

1h
darrera setmana del trim.
80 hores totals + presentacions

* Aquesta estructura es pot veure modificada si la dinàmica del grup ho aconsella.
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_ SEGON
Assignatures

Hores setmanals

INTERPRETACIÓ 2
TRAINING ACTORAL 2

2 h 30 min

TALLER D’INT. 4: CREACIÓ (1T)

5h

TALLER D’INT. 5: TEXT COMPLEX · DRAMA (2T)

5h

TALLER D'INT. 6: TEXT COMPLEX · COMÈDIA (3T)

5h

TÈCNIQUES DE CONEIXEMENT CORPORAL 2

1 h 15 min

DICCIÓ 1

1h

LITERATURA DRAMÀTICA

1h

DANSA 2
MODERN JAZZ

3h

CLÀSSIC

3h

STAGING

1 h 15 min

BROADWAY TAP

1h

CANT 2
REPERTORI DE CANÇONS 2
CANT PARTICULAR 2

1h
25 min

MÚSICA 2
LLENGUATGE MUSICAL 2

1 h 30 min

(GRAUS 3 - 4)
MATÈRIES COMPLEMENTÀRIES
EDITORIAL
2 WORKSHOPS
TALLER D'ESTIU

1h
darrera setmana del trim.
80 hores totals + presentacions

* Aquesta estructura es pot veure modificada si la dinàmica del grup ho aconsella.
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_ TERCER
Assignatures

Hores setmanals

INTERPRETACIÓ 3
TRAINING ACTORAL 3

2 h 30 min

TALLER D’INT. 7: TEXT CONTEMPORANI (1T)

5h

TALLER D'INT. 8: NOVES DRAMATÚRGIES (2T)

5h

TALLER D'INT. 9: CÀMERA (3T)

5h

TÈCNIQUES DE CONEIXEMENT CORPORAL 3

1 h 15 min

DANSA 3
MODERN JAZZ

3h

CLÀSSIC

3h

CANT 3
REPERTORI DE CANÇONS 3
CANT PARTICULAR 3

1h
25 min

MÚSICA 3
LLENGUATGE MUSICAL 3

1 h 30 min

(GRAU 5)
MATÈRIES OPTATIVES D’ESPECIALITZACIÓ
MATÈRIES COMPLEMENTÀRIES
2 WORKSHOPS
TALLER D'ESTIU

darrera setmana del trim.
80 hores totals + presentacions

* Aquesta estructura es pot veure modificada si la dinàmica del grup ho aconsella.
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_ QUART
Assignatures

Hores setmanals

INTERPRETACIÓ
TRAINING ACTORAL AVANÇAT

2 h 30 min

DANSA
MODERN JAZZ AVANÇAT

3h

CLÀSSIC AVANÇAT

3h

CANT 4
REPERTORI DE CANÇONS AVANÇAT
CANT PARTICULAR

1 h 30 min
25 min

MATÈRIES OPTATIVES D’ESPECIALITZACIÓ
PROJECTES PROFESSIONALS FINALS
PROJECTE DE TEXT
PROJECTE INTERDISCIPLINARI
TESINA

* Aquesta estructura es pot veure modificada si la dinàmica del grup ho aconsella.
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Què hi ha després de El Recorregut?

NOU!
2022

És el moment d’endinsar-se en el món professional. Entrar i formar part de ple de la indústria cultural. Crear
projectes propis, formar part de grans i petites produccions. És l’inici de la gran aventura de pujar a
l’escenari, oferir el millor de tu en cada funció i entregar-te al públic. D’anar a càstings, de buscar
productors, d’escriure material propi, etc. Com en totes les professions és importantíssim mantenir-se
actiu i en contacte constant amb les noves tècniques i tendències del sector.
A l’escola AULES · ARTS ESCÈNIQUES et seguirem acompanyant en aquestes etapes futures.

AULES_LAB
Laboratoris de Creació Professional / Màsters / Post-graus
Els Laboratoris, els Màsters i els Post-Graus consistiran en produccions de creació, de
reciclatge i constant innovació, destinades a alumnes llicenciats d’Aules (i/o en altres
centres on la seva formació es consideri compatible) i en actiu en el món professional.
Seran formacions professionals liderades per a creatius i directors especialistes en el
sector de les Arts Escèniques del nostre país i d’arreu.
Els alumnes que hi vulguin accedir ho hauran de sol·licitar prèviament dins el termini en
el qual l'Escola marqui la convocatòria. Posteriorment l'Escola decidirà, en Claustre, els
alumnes admesos tenint en compte el tipus de Laboratoris previstos, la disponibilitat, el
compromís i el nivell de cadascun d'ells. En la data prevista l'Escola publicarà la llista
d’admesos.

CURS 2020 > 2021

AULES · ARTS ESCÈNIQUES

Daniel Anglès
Soci Fundador
Direcció

Direcció de Continguts

Susanna Domènech

Oscar Reyes

Mireia Sanmartin

Jordi Taixés

Socia Fundadora

Cap d’Àrea de Dansa

Cap d’Àrea d’Interpretació

Cap d’Àrea de Música i Cant

· Equip de Professors Habitual

Adrià Aguilera, Àgata Casanovas, Albert Bolea, Alícia Serrat, Annalisa Mattoli, Anna Sahun, Beatriz Macías, Clara
Solé, David Anguera, Elena Fortuny, Ester Cort, Eva Marín, Ginna Munné, Gustavo Llull, Júlia Jové, Jumon Erra,
Marc Chornet, Marc Font, Marc Vilavella, Mariona Castillo, Mireia Scatti, Míriam Escurriola, Pilar Capellades, Pep
Armengol, Roger Julià, Sergi Cuenca, Teresa García, Toni Font, Vanessa Segura, Víctor Arbelo, Yasmina Azlor i
Montse Colomé.

· Col·laboradors dels darrers anys

Blanca Bardagil, Cia. La Cubana, Cia. La Danesa, Cia. T de Teatre, Cristina Genebat, Daniel J. Meyer, Félix Hérzog,
Ilona Muñoz, Ivan Benet, Laia Alberch, Lucía Torres, Marc de la Varga, Maria Samper, Marta Montiel, Oriol Anglada,
Oriol Vila, Patricia Paisal, Pep Tosar, Santi Monreal, Víctor González, etc.
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“ A U L E S busca sempre la individualitat de l’alumne,

treballant sempre amb grups reduïts i mantenint un tracte
personalitzat i directe amb les persones que en formen part.
Desde la seva fundació, Daniel Anglès dirigeix un equip
de joves professionals en actiu en la recerca constant de noves
vies per desenvolupar el talent i la creativitat"
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Direcció Daniel Anglès

