
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Guia del candidat 

 

Procediment 
VAE 

 
Validació 

dels 
aprenentatges 

de 
l’experiència 

 
 
  

1 
 



 
 

 

 

Validació dels Aprenentatges de l’Experiència (VAE-2022-2023)  - Guia del candidat 2 de 15 
ESTAE - Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle  - Institut del Teatre  Diputació de Barcelona 

 

 
 
 
 
 

 
Taula de continguts 
 
 

1. Per a què serveix aquesta guia? .................................................................. 3 

2. Què és el procés de VAE? ........................................................................... 3 

2.1. Objectiu. Per què seguir un procés VAE? ......................................... 4 

2.2. Quina titulació s’obté? ....................................................................... 4 

3. Qui pot ser candidat? ................................................................................... 5 

3.1. Quins requisits haig de complir?........................................................ 5 

3.2. Quantes places es convoques en aquesta edició? ............................ 6 

4. Quins son els meus drets i compromisos com a candidat? ......................... 6 

5. Quina documentació hauré d’aportar? ......................................................... 7 

6. Com es desenvolupa el procés de VAE? ..................................................... 8 

6.1. Com es seleccionen els candidats? .................................................. 9 

6.2. En què consisteix la fase de construcció del dossier i presentació 
d’evidències? ............................................................................................. 9 

6.3. En què consisteix la fase de projecte? ............................................ 10 

6.4. Tutories. ............................................................................................11 

6.5. Calendari ......................................................................................... 12 

7. Com s’avaluarà la meva candidatura? ....................................................... 13 

7.1. L’informe del tutor ............................................................................ 13 

7.2. L’avaluació del tribunal .................................................................... 13 

8. Quins motius poden causar la revocació de la meva candidatura? ........... 13 

9. Preus públics ............................................................................................. 14 

10. Diagrama del procés .................................................................................. 15 

 



 
 

 

 

Validació dels Aprenentatges de l’Experiència (VAE-2022-2023)  - Guia del candidat 3 de 15 
ESTAE - Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle  - Institut del Teatre  Diputació de Barcelona 

 

 
 

1. Per a què serveix aquesta guia? 
 
Aquesta guia ha estat concebuda per a familiaritzar-te amb el procés VAE, com 
es portarà a terme i quins seran els teus drets i els compromisos que 
adquireixes. Per tant, abans de fer cap altre pas: 
 

• Llegeix aquesta guia amb atenció 

• Comença per el principi i no oblidis cap apartat 

• Per qualsevol dubte posa’t en contacte amb l’ESTAE 
 
 
 

2. Què és el procés de VAE? 
 
El procés de VAE no és un examen, sinó que es tracta d’un un procediment de 
validació que permet a algú que exerceix actualment com a tècnic de 
l’espectacle en viu, demostrar que disposa de les competències establertes en 
el perfil professional associat al títol de “Tècniques de les Arts de l’Espectacle” 
atorgat per l’Institut del Teatre i la Fundació Politècnica de Catalunya 
(Universitat Politècnica de Catalunya) i que per tant és mereixedor del 
document que ho acredita, i que en aquest cas és el títol acadèmic de l’ESTAE. 
 
El procediment de validació guia i acompanya al candidat en el camí per 
acreditar que disposa de les competències professionals requerides per a la 
titulació.  
 
Això es farà mitjançant l’aportació d’una sèrie d’evidències que seran 
valorades pels tutors i per un tribunal. 
 
Les evidències prenen múltiples i diverses formes, per exemple: 
 

• Redacció de documents 

• Aportació de documentació acreditativa,  

• Demostracions pràctiques si s’escau 

• Elaboració d’un projecte 

• Realització de sessions de tutoria i entrevistes. 
 
Les proves i justificacions recollides seran examinades per un conjunt 
d’avaluadors i per un tribunal de composició internacional davant el qual el 
candidat farà també defensa del seu projecte. 
 
El candidat no afronta sol el procés.  És guiat i acompanyat en tot moment per 
un tutor de l’ESTAE. 
 



 
 

 

 

Validació dels Aprenentatges de l’Experiència (VAE-2022-2023)  - Guia del candidat 4 de 15 
ESTAE - Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle  - Institut del Teatre  Diputació de Barcelona 

 

 

2.1. Objectiu. Per què seguir un procés VAE? 

 
L’objectiu de seguir un procediment de Validació dels Aprenentatges de 
l’Experiència és obtenir la titulació acadèmica que acrediti els esmentats 
aprenentatges. La titulació que s’obté esdevé un reconeixement oficial -amb 
valor en el món del treball- de les competències adquirides. 

 
 

Tal com diu el Consell de la CE:  
 

 
En el context del principi d'aprenentatge al llarg de tota la vida, la determinació i 
convalidació de l'educació no formal i informal tenen com a finalitat avaluar i posar de 
manifest tota la varietat de coneixements i aptituds que tingui una persona, 
independentment d'on o com les hagi adquirit. La determinació i convalidació de 
l'educació no formal i informal es realitzaran dins i fora de l'educació i formació formals, al 
lloc de treball i en la societat civil. 
 
La determinació i la convalidació constitueixen instruments primordials per a la 
transferència i acceptació de tots els resultats educatius assolits en diferents àmbits. 
Amb la determinació es consignen i posen de manifest els resultats educatius individuals. 
Això no porta a un certificat o diploma formal, però pot oferir una base per aquest 
reconeixement formal. La convalidació es basa en l'avaluació dels resultats educatius 
d'una persona, i pot portar a un certificat o diploma. 
 
 

2.2. Quina titulació s’obté? 

 
El perfil professional de referència amb el que el candidat contrastarà les 
seves competències professionals, és el corresponent a les formacions que 
s’imparteixen a l’ESTAE en cada una de les especialitats (luminotècnia, so o 
maquinària escènica), que tenen un format corresponent a un Cicle de Grau 
Superior de FP de 2000 hores lectives (120 crèdits ECTS). 
 

La titulació obtinguda és exactament la mateixa que la resta d’alumnes de 
l’escola: Títol propi de l’Institut del Teatre (IT) i la Fundació Politècnica 
(Universitat Politècnica de Catalunya, UPC). 

 
Al diploma, en lloc de dir “ha realitzat amb profit els estudis de...”  dirà “... ha 
superat el procés VAE....” 
 

El procés VAE, que condueix a una titulació és diferent dels processos de 
“reconeixement de les competències professionals adquirides per 
l’experiència laboral” que donen lloc a un Certificat de Professionalitat. Per 
una part, el procediment VAE de l’ESTAE acredita més hores de formació 
que les associades a un Certificat i per l’altre el títol obtingut és un títol propi 
de l’IT i la UPC únic en el seu nivell en el territori de l’Estat. 
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3. Qui pot ser candidat? 
 
Tot aquell tècnic de l’espectacle en viu en qualsevol de les especialitats de 
maquinària escènica, luminotècnia o so, que tingui assolides les competències 
corresponents al perfil professional associat al títol de l’ESTAE en alguna 
d’aquestes especialitats i desitgi la validació acadèmica de l’aprenentatge per 
l’experiència professional. 
 
 

3.1. Quins requisits haig de complir? 

 
Per presentar la candidatura al procés VAE cal complir els següents 
requisits: 
 

• Ser major de 18 anys 

• Tenir la nacionalitat espanyola, o haver obtingut el certificat de registre 
de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà o ciutadana 
de la Unió Europea o ser titular d’una autorització de residència o, de 
residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establerts en la 
normativa espanyola d’estrangeria i immigració. 

• Tenir experiència laboral en les competències professionals que es volen 
acreditar: Justificar almenys 10 anys, amb un mínim de 1.500 hores 
treballades en total en els últims 4 anys transcorreguts abans de 
realitzar-se la convocatòria. 

• Disposar de qualsevol de les acreditacions següents, o equivalent: 
- Estar en possessió del títol de Batxillerat. 
- Estar en possessió d’un títol de FP de grau mitjà amb el curs 

específic per a l'accés als cicles de grau superior finalitzat. 
- Haver superat la “Prova d'accés al grau superior de formació 

professional”. 
- Estar en possessió d’un títol de FP de grau superior. 

• Les persones majors de 25 anys que, tot i reunint els requisits 
d’experiència laboral o formativa, no els puguin justificar mitjançant la 
documentació exigida, podran presentar qualsevol prova admesa en dret 
de la seva experiència laboral o aprenentatges no formals de formació, 
que serà sotmesa a la consideració corresponent per tal de valorar la 
conveniència o no de ser admès al procés d’acreditació. 

 
Els cassos especials no inclosos en les condicions anteriors s’estudiaran 
individualment. 
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3.2. Quantes places es convoques en aquesta edició? 

 
El nombre de places de la present convocatòria és d’un màxim de 9 
candidats en el conjunt de les tres especialitats. 
El nombre mínim d’inscrits per a la realització del curs serà de 5. 
  
Si en una especialitat es generen vacants, les places podran ser ocupades 
per aspirants d’altres especialitats.  El nombre de candidats seleccionats en 
una especialitat serà com a màxim de 5. 
 

 

4. Quins son els meus drets i compromisos com a candidat? 
 
Com a candidat/a tens dret a: 
 

• Disposar de l’acompanyament individualitzat del tutor al llarg del procés. 

• Tenir garantida la confidencialitat i protecció de les seves dades i els 
resultats d’assessorament i valoració. 

• Rebre un tracte que garanteixi la igualtat de oportunitats, la no 
discriminació i l’accessibilitat universal. 

• Ser informat pels tutors dels resultats de les diferents fases amb les 
pertinents recomanacions mitjançant informe escrit. 

• Que les evidències siguin valorades mitjançant un procés que sigui 
transparent, objectiu, fiable i vàlid. 

• Ser informat dels resultats de l’avaluació i dels seus efectes. 

• En cas de disconformitat, reclamar davant el tribunal d’avaluació. 
 
Com a candidat/a et compromets a: 
 

• Aportar la documentació acreditativa que es sol·liciti durant la seva 
participació en el procés. 

• Que tota la informació subministrada sigui verídica. L’aportació 
d’evidències falses comportarà l’exclusió automàtica del procés.  

• Confeccionar la documentació seguint les instruccions i pautes del tutor i 
lliurar-la en els terminis acordats. 

• Assistir a les convocatòries dels tutors i dels avaluadors durant el 
procés. 

• Complir les instruccions dels tutors i dels avaluadors. 

• Participar en les proves (test, memòries, exercicis pràctics entre d’altres) 
que es requereixin en cas de precisar avaluació d’evidències directes. 
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5. Quina documentació hauré d’aportar per participar al procés 
de selecció de candidatures? 

 
 
A la presentació de sol·licitud  per a la Selecció de Candidatures hauràs de 
presentar (al registre de l’Institut del Teatre trobaràs l’imprès oficial d’inscripció): 
 

• Fotocòpia del DNI o passaport, o document oficial d’identitat 
corresponent en els supòsits de personal estranger 

• Currículum Vitae del sol·licitant. 

• Carta de motivació (breu exposició dels motius pels quals es vol cursar 
el procés VAE) Màxim 300 paraules. 

• Informe de vida laboral, contractes o certificacions d’empresa, 
liquidacions d’autònom o qualsevol altra documentació acreditativa del 
requisit d’experiència laboral segons l’apartat 3.1 (requisits). 

• Documentació acreditativa del compliment del requisit acadèmic que 
s’indica a l’apartat 3.1 (requisits). 

• Justificant  de la realització del test d’autoavaluació que es trobarà a la 
web de l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 

• Justificant del pagament del preu d’inscripció al procés de selecció. 
 
 
 

 
 

 
IMPORTANT!!: 

 
En aquesta primera fase (procés de selecció) no es demanarà l’aportació d’altres 
evidències o  documents acreditatius, llevat dels exigits per a la sol·licitud de 
preinscripció.  
 
Malgrat això, totes les declaracions i informacions que s’aportin durant aquesta 
etapa seran vinculants per al desenvolupament del procés i s’hauran de poder 
acreditar posteriorment. Si un cop iniciat el procés VAE es comprova que les 
declaracions i/o informacions aportades durant el procés d'avaluació i selecció de 
candidatures no es corresponen amb la realitat o no es poden justificar, es 
consideraran no assolides les competències associades i això podria comportar 
l’exclusió de la candidatura per pèrdua d’idoneïtat. 
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6. Com es desenvolupa el procés de VAE? 
 
 
El procés de VAE consta de quatre fases o etapes agrupades en dues parts 

 
 
Part 1. Avaluació i selecció de candidatures 
 
Període desembre 2022- gener 2023 
 
 

A.- Selecció de candidatures. En aquesta fase es seleccionen, 
d’entre tots els presentats,  els candidats de cada especialitat que 
seguiran el procés atenent al nombre de places previstes. 

 
 
Part 2  PROCEDIMENT VAE  
 
Període febrer – setembre 2023 
 

A.- Construcció del dossier i presentació d’evidències.  En aquesta 
etapa, el candidat, que disposa d’assessorament individualitzat, 
redacta documents i aporta evidències documentals per tal 
d’acreditar l’assoliment de les competències que ha declarat en la 
seva candidatura. Si n’és el cas, el candidat efectuarà proves per a 
l’avaluació directa. 
 
B.- Redacció del projecte. La tercera etapa inclou la redacció d’un 
projecte tècnic tutoritzat per un docent de l’ESTAE.  El tema del 
projecte es determinarà conjuntament amb el tutor per tal que s’ajusti 
a les exigències del procés.   

 
C.- Avaluació. Els membres del tribunal avaluaran el dossier de 
candidatura i el projecte final. L’avaluació inclou una entrevista 
personal amb el tribunal on l’aspirant defensarà la seva candidatura i 
projecte final. 

 
Durant tot el procés el candidat disposarà de l’acompanyament d’un tutor i serà 
convocat a diverses sessions presencials de tutoria. 
 
Per passar a l’etapa següent cal tenir superada l’anterior. 
 
A l’apartat  6.6 del present document, trobaràs el calendari de l’edició VAE  
2022-2023. 
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6.1. Com es seleccionen els candidats? 

 
El procés de selecció dels candidats consistirà en: 

 

• Avaluació del currículum professional 

• Avaluació del currículum formatiu 

• Avaluació de la carta de motivació 

• Valoració del Test d’autoavaluació 

• Entrevista personal 
 
En aquesta primera fase no es demana l’aportació d’altres evidències o  
documents acreditatius, llevat dels exigits per a la sol·licitud de preinscripció. 
Malgrat això, totes les declaracions i informacions que s’aportin durant aquesta 
etapa seran vinculants per al desenvolupament del procés i s’hauran de poder 
acreditar posteriorment mitjançant documents com els especificats a la base 
segona. Si un cop iniciat el procés VAE es comprova que les declaracions i/o 
informacions aportades durant el procés de selecció no es corresponen amb la 
realitat o no es poden justificar, es consideraran no assolides les competències 
associades i això podria comportar l’exclusió de la candidatura per pèrdua 
d’idoneïtat. 
 
Entre tots els aspirants presentats a aquesta fase, se seleccionaran els nou 
candidats més idonis per a la realització del procediment VAE 2022-2023.  
 
 

6.2. En què consisteix la fase de construcció del dossier i presentació 
d’evidències? 

 
En aquesta etapa, el candidat, que disposa d’assessorament individualitzat, 
redacta documents i aporta evidències directes i indirectes per tal d’acreditar 
l’assoliment de les competències que ha declarat en la seva candidatura. Si 
n’és el cas, el candidat efectuarà proves per a l’avaluació directa. 

 
El candidat haurà d’acreditar un nombre suficient de competències de perfil 
professional associat al títol de referència. Ho farà mitjançant diverses accions 
que realitzarà amb l’acompanyament del tutor personal que li és assignat. Entre 
d’altres: 
 

• Elaboració de les Fitxes de Recorregut Professional. El candidat 
justificarà l’obtenció dels aprenentatges i assoliment de competències 
mitjançant l’anàlisi de la seva experiència als diversos llocs de treball a 
partir de les Fitxes de competències que se li proporcionen. 

 

• Elaboració d’un Currículum Vitae detallat i justificat documentalment en 
base a les Fitxes de Recorregut Professional. 
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• Justificació de les formacions específiques realitzades que tinguin relació 
amb el perfil professional. 

 

• Si s’escau, realització de les formacions complementàries necessàries 
per a l’assoliment de competències. 

 

• Si s’escau, realització de supòsits pràctics per a l’acreditació de 
competències. 

 

• Aportació de les documentacions acreditatives. 
 
 

6.3. En què consisteix la fase de projecte? 

 
Aquesta etapa inclou la redacció d’un projecte tècnic tutoritzat per un docent 
de l’ESTAE.  El tema del projecte es determinarà conjuntament amb el tutor 
per tal que s’ajusti a les exigències del procés.   
 
La realització del projecte es correspon a l’esperit del Mòdul Professional de 
Projecte dels cicles formatius de grau superior. 

 
En el cas particular del procés VAE, proposem el redactat del Projecte amb 
l’esperit de permetre justificar una praxis professional que integra els  
coneixements i capacitats  associades al perfil professional del títol. 
 

 
A) Elaboració del projecte. 
 
En la primera fase, el candidat -a partir d’una proposta del candidat o del 
tutor- desenvolupa un projecte sobre una temàtica professional relacionada 
amb l’especialitat a la que es presenta. 
 
 
Aquest son uns exemples de projectes fets: 
 

- Organització d’una gira des de la perspectiva del cap de .... 
- Gestió de les condicions tècniques d’espectacles per part dels 

espais d’acollida. 
- Organització de recursos tècnics i humans durant la realització 

d’un festival. 
 

D’acord amb el tutor, en alguns cassos s’han desenvolupat altres tipus de 
projectes més orientats a la innovació, recerca aplicada o estudi aprofundit 
d’un tema tècnic. 
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El projecte es desenvolupa en un temps determinat i amb el suport del tutor. 
que n’haurà de d’acceptar el tema. 
 
 
B) Defensa del projecte 
 

El darrer pas del procés és la defensa del projecte i de la pròpia candidatura 
davant del tribunal avaluador. El format és d’entrevista personal amb els 
membres del tribunal, els quals escoltaran la defensa del projecte i establiran 
un diàleg amb el candidat. 
 
La composició del tribunal és: 
 

- President. 
- Secretari. 
- Representant Institut del Teatre. 
- Representant Universitat Politècnica de Catalunya 
- Tutors de l’ESTAE per cada especialitat.  
- Representant del sector productiu català de reconegut prestigi. 

 
 
 

6.4. Tutories. 

 
La figura del tutor és clau i t’acompanyarà durant el procés a fi de garantir-ne 
el desenvolupament adequat. S’estableix un nombre mínim de tutories 
obligatòries  com a garantia d’un bon seguiment i correcta validació dels teus 
aprenentatges.  
 
Sempre que el tutor o el candidat ho creguin necessari, es poden convocar 
tutories addicionals. Pots fer tantes tutories con necessitis, però la no 
realització de les mínimes obligatòries en els períodes assignats pot 
comportar l’exclusió de la candidatura per pèrdua d’idoneïtat. 

 



 
 

 

 

Validació dels Aprenentatges de l’Experiència (VAE-2022-2023)  - Guia del candidat 12 de 15 
ESTAE - Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle  - Institut del Teatre  Diputació de Barcelona 

 

6.5. Calendari  

 

CRONOGRAMA CURS VAE 2022-2023 

PART 1  
terminis a partir de la publicació de la convocatòria BOBP (previsió finals 

novembre- principi desembre) 

Període inscripció a la fase de Selecció 
de candidatures i assessorament 
individualitzat 

10 dies naturals després de la  
publicació de la convocatòria.  

Esmenes a la presentació de sol·licituds 
10 dies naturals després de  
la publicació del llistat provisional  
d’admesos 

Resolució de la DG de l’IT  Màxim 1 mes 

Llistat definitiu admesos al procés de 
selecció 

3 dies desprès de la resolució de la 
DG 

Període d’entrevistes  
Després de la  publicació del  
llistat definitiu d’admesos 

Publicació candidats admesos al 
Procediment VAE 

L’endemà de la  
finalització de les entrevistes 

 

PART 2 

Inscripció al Procediment VAE Del 6 al 10 de febrer  

Construcció del dossier i presentació 
d’evidències 

Del 13 de febrer a l’1 de maig 

Elaboració del projecte. Tutorització Del 2 de maig al 5 de setembre  

Lliurament del projecte 6 de setembre 

Valoració del projecte  Del 8 al 15 de setembre 

Defensa projecte (Tribunal) Del 18 al 22 de setembre 

Reunió d’avaluació 22 de setembre 

Publicació. Emissió de títols 25 de setembre 

(*) Als candidats admesos se’ls proporcionarà un calendari detallat amb indicació, 
entre d’altres, dels períodes de tutories obligatòries. 
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7. Com s’avaluarà la meva candidatura? 
 
L’avaluació final es fa a partir de: 
 

7.1. L’informe del tutor 

 
En finalitzar la fase d’acreditació de competències i presentació d’evidències, 
el tutor elabora un informe de l’adequació del perfil del candidat al perfil del 
títol i la seva idoneïtat per seguir el procés. 
 
També informarà a les candidatures no admeses, el motiu i, si s’escau, les 
accions a seguir per ser admesos en properes convocatòries. 
 
 

7.2. L’avaluació del tribunal 

 
El tribunal valorarà les teves fitxes de recorregut professional, la 
documentació aportada, el informe del tutor i el teu projecte. Igualment, 
valorarà la defensa oral del teu projecte. 
 
Un cop finalitzada la defensa, vistes totes les evidències presentades i 
l’informe del tutor, el tribunal informarà sobre la candidatura presentada.  
 
Si n’és el cas, el tribunal podrà fer les esmenes pertinents sobre el projecte o 
les fitxes de recorregut professional per tal que -en segona convocatòria -
aquestes siguin modificades per a satisfer els requisits aportant noves 
evidències. 
 

 
 

8. Quins motius poden causar la revocació de la meva 
candidatura? 

 
Un cop inscrit a la realització del VAE es important tenir en compte que la 
teva candidatura es pot veure revocada per diversos motius com els que es 
relacionen a continuació: 

 

• No aportar la documentació requerida 

• No assistir a les tutories obligatòries 

• No complir els terminis de lliurament 

• No abonar les taxes pertinents 

• Falsejar documents o informacions 
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9.   Preus públics 
 
Les taxes a abonar per a la inscripció al procés de selecció  i realització del 
VAE son: 
 

• Inscripció al procés de selecció de candidatures: 78,00 €  

• Realització del Procediment VAE:  656,00 €+ 17,00 € Assegurança 
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10. Diagrama del procés 
 

 


