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INFORMACIO PER A LA INSCRIPCIÓ I L’ADMISSIÓ  A L’ESCOLA 
SUPERIOR DE TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L’ESPECTACLE PER AL 

CURS 2023-2024. 
 
 

• QUINS SÓN ELS REQUISITS PER PODER REALITZAR LA INSCRIPCIÓ? 
 
Per poder realitzar la inscripció, és necessari és necessari tenir 18 anys o més o complir-los dins  
del mateix any de la convocatòria i algun dels requisits acadèmics següents. 
 

• Títol de Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats o estudis equivalents. 

• Títol de tècnic de formació professional de grau mitjà o d'arts plàstiques i disseny  + Prova 
d'accés a cicles formatius de grau superior. 

• Títol de tècnic/a superior. (CFGS) 

• Títol de tècnic/a especialista. (FP2) 

• Qualsevol títol oficial superior. (Titulació universitària o equivalent) 

• Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. 
 
No obstant això, podran inscriure’s a l’escola els aspirants que no tinguin els requisits acadèmics i 
que acreditin experiència laboral relacionada amb les competències professionals d’aquests 
estudis. La inscripció està condicionada a la valoració individual del seu Cv professional.   
 

• QUÈ HE DE FER PER INSCRIURE’M AL PROCÉS D’ADMISSIÓ? 
 
1- Presentar la següent documentació través de la pàgina web de l’institut del Teatre 

(www.institutdelteatre.cat). 
 

- Imprès de inscripció. 
- Fotocòpia DNI.     
- Fotocòpia del certificat d’estudis que s'aporti com a requisit d'accés. (Cal que al 

certificat s’especifiqui la nota mitjana dels estudis) 
- Currículum Vitae. 
- Carta de motivació. (Breu exposició dels motius pels quals vols fer aquests estudis)  

Màxim 300 paraules. 
- Formulari de declaració de Necessitats Educatives Especials complimentat.  
- Formulari de sol·licitud de matriculació en modalitat a temps parcial, si n’és el cas. 
- Fotocopia del títol que acredita la aplicació del descompte o exempció de la taxa de 

matrícula,  si n’és el cas. (família monoparental, nombrosa, etc). 
 

 
 

La presentació de la documentació es podrà fer des del dia de la publicació de la 
convocatòria fins al  23 de juny de 2023. 

 
 
2- Realitzar una entrevista personal. Les entrevistes personals es duran a terme els dies 27, 

28 i 29 de juny, prèvia convocatòria individualitzada. 
 

 

https://www.institutdelteatre.cat/ca/pl696/estudis/provesacces/estae/id118/inscripcio-i-admissio-a-l-estae.htm


 

 

• QUANTS ALUMNES S’ADMETEN PER PROMOCIÓ? 
 
El nombre total de places a cobrir és limitat a un màxim de  24, que seran cobertes per decisió de 
la Comissió d’Admissions. L’alumnat que repeteix curs té dret preferencial a l’ocupació d’aquestes 
places. Hi ha una reserva de  5 places per estudiants de nacionalitat no espanyola que resideixin 
a l’estranger.  
 
En cas que el nombre de persones inscrites superi el de places ofertades, l’admissió a l’escola es 
farà atenent a la valoració que efectuarà  la Comissió d’Admissions sobre la idoneïtat del candidat 
en relació al perfil professional del títol atenent als criteris per a l’avaluació dels/de les preinscrits/-
es als estudis especificats a la convocatòria del procés d’admissió. 
 
L’ESTAE pot admetre fins a un màxim d’un o una estudiant de nou ingrés en la modalitat de temps 
parcial sempre que es matriculi a un mínim del 50% dels crèdits del curs, ho sol·liciti al moment de 
formular la inscripció i n’acrediti les condicions per a meritar-ho. 
 
* Les places que ofereix l'ESTAE per al curs 2023-2024 queda condicionada a l'aprovació del 
dictamen d'oferta de places de l'escoles pel curs 23-24 
 
 

• QUAN SABRÉ SI HE ESTAT ADMÈS? 
 

• Dilluns dia 3 de juliol del 2023 a les 12 hores es faran públiques les llistes provisionals 
d’admesos/-es. Es podrà consultar a www.institutdelteatre.cat 
 

• El/la candidat/-a podrà reclamar per escrit la revisió de la seva valoració fins a les 12 
hores de dimecres 5 de juliol de 2023. 
 

• Les revisions sol·licitades es faran dijous dia 6 de juliol de 2023 de 10 a 12 hores. 
 

• Divendres dia 7 de juliol de 2023 a les 12 hores es faran públiques les llistes definitives 
d’admesos/-es. Es podrà consultar a www.institutdelteatre.cat 
 

Aquest calendari podrà ser modificat en compliment de noves instruccions de les autoritats amb 
relació a la prevenció del contagi de la COVID19. 
 
 

• COM ES VALORA LA IDONEÏTAT DEL CANDIDAT? 
 
A partir de la documentació presentada i el resultat de l’entrevista personal. 
 
-  Currículum acadèmic.  Es valorarà: 

Nota mitjana de la formació requisit d'accés 
Formacions oficials en l’àmbit de les arts i l’espectacle 
Altres formacions oficials. 
Formacions no oficials. 
Idiomes. 

 
- Currículum Professional. Es valorarà: 

Experiència professional en Arts Escèniques. 

https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/provesacces/estae.htm
https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/provesacces/estae.htm


 

 

Experiència amateur en Arts Escèniques. 
Altres experiències i/o activitats professionals , de lleure i voluntariat. 

 
- Carta de motivació. Es valorarà: 

Expressió formal. 
Pertinència dels elements de justificació de la motivació. 

 
- Entrevista personal. Es valorarà: 

Maduresa i idoneïtat per a seguir amb èxit la formació. 
Habilitat de comunicació verbal. 
Adequació al perfil professional del títol. 

 

• QUI COMPOSA LA COMISSIÓ D’ADMISSIONS? 
 
La Comissió d’Admissions està composta per la Direcció de l’ESTAE, coordinadors d’especialitat, 
coordinador d’estudis de la Fundació Politècnica de Catalunya i la Secretaria acadèmica. 

 
• QUÈ HE DE FER PER MATRICULAR-ME? 
 
Les persones admeses hauran de formalitzar la matrícula els dies 12 i 13 de juliol. 
 

• QUIN DIA COMENÇA EL CURS? 
 
12 de setembre de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E.S.T.A.E. INSTITUT DEL TEATRE 

Pl. Didó, 1 08221 Terrassa Tel 93 788 74 40 - 671 48 14 68 
www.institutdelteatre.cat 

https://www.facebook.com/estaeit 

 
La inscripció i la matriculació es faran preferentment de manera telemàtica  

al web www.institutdelteatre.cat 
 

Per a consultes ens trobaràs a 
estae@institutdelteatre.cat 

 
 
 

 
 
 
 

La inscripció i la matriculació es faran preferentment de manera telemàtica. En cas que no 
disposis de la tecnologia necessària per a fer-ho, l’escola t’atendrà per a poder fer-ho a 

través del telèfon o de manera presencial amb cita prèvia.  
 

El primer que has de fer és contactar per e-mail explicant el teu cas. 
 

estae@institutdelteatre.cat 
 
 

Hauriem de posar un telèfon de contacte?? 

http://www.institutdelteatre.cat/
https://www.facebook.com/estaeit
http://www.institutdelteatre.cat/
mailto:estae@institutdelteatre.cat
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