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 Introducció 

 Aquest  projecte  d’escola  d’arts  escèniques 

 pren  com  a  inspiració  el  subtítol  del  llibre 

 de  l’Anne  Bogart  (2007):  “  And  then,  you 1

 Act.  Making  art  in  an  unpredictable 

 world.  ” 

 El  llibre  és  un  assaig  sobre  la  importància 

 de  l’acció  per  part  dels  artistes  en  moments 

 de  dificultats,  tant  de  caire  personal  com 

 de caire polític. 

 Aquest  projecte  s’ha  construït  també 

 inspirat  en  les  línies  troncals  del  Projecte 

 de  la  Direcció  general  i  per  la  missió,  visió  i 

 valors  del  Pla  estratègic  de  l'Institut  del 

 teatre  2022/2025,  i  se'n  posa  al  servei  per 

 sumar  forces  en  aconseguir  els  objectius 

 estratègics i objectius específics. 

 1  Anne Bogart és directora escènica. Directora Artística  de la companyia SITI, és també  professora a la Columbia 

 University, on encapçala els estudis de Direcció. 
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 Així  doncs,  el  nostre  projecte  comparteix  els  objectius  estratègics  amb  els  que  ens  sentim 

 molt en línia: 

 OBJECTIUS ESTRATÈGICS del Pla estratègic de l'Institut del teatre  2022/2025 (Pàg. 3): 

 1.  Posicionar  i  diferenciar  a  l'IT  com  a  estructura  estratègica  al  mapa  cultural  nacional  i 

 internacional  de  les  arts  en  viu  i  definir  el  seu  paper  en  tant  que  estructura  cultural 

 catalana. 

 2.  Perfeccionar  els  ensenyaments  actualitzant-los  a  la  realitat  sectorial  del  S.XXI  en 

 relació  als  perfils  formatius  i  la  revisió  de  praxis,  canons  i  metodologies  docents 

 atenent especialment a la diversitat. 

 3.  Desplegar  i  implantar  un  pla  de  mesures  per  prevenir  qualsevol  risc  psicosocial,  amb 

 especial  atenció  a  la  relació  docent  alumne,  a  les  qüestions  de  gènere,  la  diferència  i 

 la igualtat d'oportunitats. 

 4.  Impulsar  la  recerca  i  la  innovació  en  les  arts  en  viu  per  esdevenir  una  institució 

 prescriptora i líder en continguts i formació en les arts en viu. 

 5.  Implementar  i  activar  les  estratègies  i  eines  adequades  per  promoure  una  eficiència 

 coordinada  i  una  acció  col·laborativa  i  coordinada  de  l'estructura  i  dels  fluxos  de 

 treball  globals  que  millori  l'eficiència  i  l'eficàcia  dels  processos  administratius  per 

 posar-los al servei de les arts en viu i dels seus professionals i estudiants. 

 6.  Projectar  i  comunicar  adequadament,  atenent  als  diversos  contextos,  l'activitat  i 

 continguts  de  l'IT  a  l'exterior,  contribuint  a  la  transferència  de  coneixement,  la 

 transformació social i la internacionalització de les arts en viu catalanes  . 

 Així els  OBJECTIUS de l'Escola Superior d'Art Dramàtic  de l'Institut del teatre són: 

 1.  Reconèixer-nos  i  posicionar-nos  com  l'Escola  d'Art  Dramàtic  de  referència  a  escala 

 nacional  i  internacional.  Mostrant-se  oberta,  de  qualitat,  propositiva  i  prescriptora  en 

 la innovació i els sabers escènics transversals. 

 2.  Reconèixer-nos  i  mostrar-nos  com  l'Escola  pública  Superior  d'Art  Dramàtic. 

 Responsable  en  l'àmbit  social,  en  la  gestió  de  recursos  de  forma  sostenible  i  coherent 

 amb  el  context  d’emergència  climàtica,  en  perspectiva  de  gènere,  atenent  la 

 diversitat  i  les  bones  praxis  professionals  i  pedagògiques,  capaç  de  projectar  la 

 tradició, la cultura i la llengua catalana des del fet escènic i artístic. 

 3.  Esdevenir  escola  de  l'aprenentatge  d’Art  Dramàtic  amb  metodologies  innovadores, 

 des  de  l'experiència  pràctica  i  la  teòrica,  potenciant-ne  la  recerca  en  ambdós  àmbits, 

 per  poder  proporcionar  professionals,  creadors  i  pensadors  de  prestigi  al  panorama 

 teatral nacional i internacional. 

 4.  Posicionar  a  l'ESAD  com  a  referent  dels  Ensenyaments  Artístics  Superiors  amb 

 professionals  de  prestigi,  de  perfils  diversos  i  amb  vincle  directe  amb  el  context 

 artístic contemporani de primer nivell. 
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 Construint  una  escola  d’arts  escèniques  en  temps  incerts  ,  el  projecte  de  direcció  de  l'ESAD, 

 doncs,  s'estructura  en  7  punts.  Set  punts  per  on  pivotaran  les  informacions,  reflexions  i 

 propostes a diversos nivells i sempre des d’una acció: 

 Explicar.  Relatar el Context social, cultural i de  la pròpia institució. 

 Mirar.  Fer  la  diagnosi  de  l’estat  actual  de  l‘Escola  i  des  de  quin  punt 

 de vista i a partir de quines dades es recolza aquesta anàlisi. 

 Proposar.  Les  accions  de  desenvolupament  de  l’escola  i  les 

 Propostes educatives. 

 Concretar.  Els  detalls  des  les  especialitats  de  l’ESAD  i  les  línies 

 d’actuació a partir dels Objectius estratègics de l’IT i els de l’ESAD. 

 Articular.  l’Estructura  organitzativa  proposada,  les  taules  de 

 funcions i tasques de l’equip directiu de l’ESAD. 

 Valorar.  Establir  els  indicadors  de  procés  i  els  mecanismes 

 d’avaluació del propi desenvolupament del projecte. 

 Actuar.  Quines  accions  s’han  realitzat  en  aquest  any  zero,  l’actual 

 curs 21-22. 

 Per  acabar,  s’inclou  també  un  Annex  amb  informacions  per  acabar 

 de complementar el projecte. 
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 1-Explicar 

 Història d’un context 

 El  curs  2020-21  no  l'oblidarem.  Ja  mai  més  serem  els  mateixos.  Mai  més  serem  les  mateixes. 

 Per sort. 

 Just  ara  fa  dos  anys  que  es  va  declarar  una  pandèmia  mundial.  Els  esforços  ingents  de  la 

 Direcció  i  docents  de  l'ESAD  en  aquelles  circumstàncies  van  aconseguir  mantenir  la  formació 

 i van acompanyar els alumnes amb tot el que era possible. 

 El  curs  següent  20-21  es  va  reprendre  la  majoria  de  l'activitat  presencial  i  fins  i  tot  es  van 

 doblar  els  esforços  de  tota  la  comunitat  per  tal  que  es  recuperessin  al  màxim  possible  les 

 pràctiques  escèniques  que  s'havien  perdut  a  causa  del  confinament  obligatori.  L'organització 

 del  dia  a  dia  va  ser  totalment  difícil  i  esgotadora,  sumant-se  així  a  la  complexitat  de  l'activitat 

 natural de l'escola. 

 Però  en  ple  procés  d'adaptació  als  elements  de  prevenció  que  tant  dificultaven  les  classes, 

 que  separaven  grups,  i  que  ens  feien  modificar  metodologies  i  pràctiques,  ara  fa  just  un  any, 

 un  article  al  diari  Ara  ens  feia  tremolar  el  terra  de  tots.  De  totes.  Es  denunciaven  males 

 praxis,  abusos  de  poder  i  casos  d'assetjament  de  caràcter  sexual.  Terrible.  El  terrible 

 sentiment  de  responsabilitat  va  esberlar  a  la  comunitat.  L'alumnat  es  va  organitzar  en 

 moviments  assemblearis  i  van  manifestar-se  aturant  les  classes  i  provocant  la  dimissió  de  la 

 Direcció General i la renúncia al renovament del càrrec de la Direcció de l'ESAD. 

 Va  arribar  doncs  forçosament  un  temps  de  fer  autocrítica,  de  repensar-nos,  de  conèixer-nos  i 

 sobretot  de  guarir-nos.  Havia  de  començar  la  restauració  i  la  reparació.  I  per  fer  aquesta 

 transformació,  per  entendre  i  assumir  que  el  canvi  de  paradigma  social  és  en  present,  que 

 hem  de  donar  respostes  als  joves  de  la  nostra  comunitat  educativa,  ens  cal  formació,  ens  cal 

 temps i ens cal espai de treball comú. 

 “En  casi  todas  sus  acepciones  y  tradiciones,  la  crítica  tiene  algo  que  ver  con  la 

 idea  de  mostrar  o  iluminar  algo  que  no  vemos:  una  verdad  escondida,  unas 

 condiciones  de  posibilidad,  una  contradicción,  una  irracionalidad,  lo 

 intolerable,  los  límites  de  lo  que  somos,  etc.  Por  tanto,  la  crítica  es  un  efecto  de 

 visión  que  no  es  contemplativo  sino  que  se  le  supone  un  poder  de 

 transformación:  transformación  de  la  conciencia,  del  sujeto,  de  la  historia,  de 

 las  formas  de  vida,  etc.  En  este  sentido,  la  crítica  muestra  los  límites 

 desplazándolos.” 

 (Marina Garcés dins Cornago, 2011) 
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 Fa  poques  setmanes  una  guerra  ha  esclatat  a  3000  km  de  Barcelona,  i  una  vegada  més  se’ns 

 fa  present  un  món  incert,  una  veritat  canviant,  una  vida  on  el  nou  disc  de  la  Rosalia  es  solapa 

 a  les  notícies  amb  els  supervivents  de  la  destrucció  del  Teatre  de  la  ciutat  de  Mariúpol  on 

 centenars  de  persones  es  refugiaven  de  la  guerra.  Un  món  incert.  Habitem  un  món  incert  en 

 plena  transformació.  Anem  cap  a  un  futur  per  descobrir,  amb  un  llegat  que  hem  de 

 redescobrir  constantment.  I  en  aquest  context  cal  tornar  a  mesurar  el  potencial  de  la  cultura 

 i veure el teatre com un acte de creació poètica. 

 En  el  passat,  l'educació  adquiria  moltes  formes  i  va  anar  ajustar-se  a  les  circumstàncies 

 canviants,  fixant-se  nous  objectius  i  dissenyant  noves  estratègies.  Però  el  canvi  actual  no  és 

 com  els  canvis  del  passat.  Com  diu  Bauman  (2008),  en  cap  altre  punt  d'inflexió  de  la  història 

 humana  els  educadors  van  haver  d’afrontar  un  desafiament  estrictament  comparable  amb  el 

 que  es  presenta  ara.  Encara  hem  d'aprendre  l'art  de  viure  en  un  món  sobresaturat.  I  també 

 hem  d'aprendre  l'encara  més  difícil  art  de  preparar  a  les  noves  generacions  per  a  viure  en 

 aquest món. 

 “On  són  les  nostres  cerimònies  de  commemoració?  Què  cal  que  recordem? 

 Quins  són  els  rituals  que  ens  permeten,  per  fi,  reimaginar  i  començar  a  assajar 

 els passos que no hem fet mai abans? 

 El  teatre  de  la  visió  èpica,  dels  propòsits,  de  la  recuperació,  de  la  reparació  i  de 

 la  cura  necessita  nous  rituals.  No  cal  que  ens  entretinguin.  Ens  hem  de  reunir. 

 Hem  de  compartir  l’espai  i  hem  de  cultivar  l’espai  compartit.  Necessitem  espais 

 protegits d'escolta activa i d’igualtat. “ 

 Peter Sellars, del missatge Internacional del dia Mundial del Teatre 2022. 
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 2-  Mirar 
 Des d’on miro 

 theatron (θέατρον) = "lloc per veure" “lloc des d’on mirar” “allò que es mira” 

 El  1999,  un  any  després  d'haver  acabat  la  carrera  d'arquitectura  per  l'ETSAB  de  la  Universitat 

 Politècnica  de  Catalunya,  i  d'haver  exercit  com  a  docent  a  un  institut  de  l'ESO  i  d'arquitecte 

 en  el  meu  propi  estudi,  ingresso  a  l'ESAD  de  l'Institut  del  Teatre  a  l'especialitat  d'Escenografia 

 a  la  seu  de  Sant  Pere  més  Baix,  i  un  any  després  ens  traslladem  a  la  seu  actual.  El  2003  aturo 

 els  estudis  per  un  període  perquè  passo  al  cos  docent  amb  una  assignatura  d'estructures  a 

 l'especialitat  d'Escenografia.  Reprenc  els  estudis  d'escenografia  i  acabo  el  2006.  Just  en 

 aquell  any  comença  la  meva  col·laboració  amb  l'Escola  de  Tècnics  del  que  en  mantinc  la 

 relació  com  a  docent  fins  al  curs  passat.  El  2009  entro  a  formar  part  del  cos  docent  de  l'ESAD. 

 Al  2013  passo  a  ser  Interina  en  provisió  de  plaça  i  el  2017  sóc  elegida  directora  del 

 Departament  de  Disseny  Escènic.  El  2020  es  realitza  la  primera  edició  del  Postgrau  en 

 Escenificació  i  Tecnologia  Digital  del  que  en  vaig  ser  co-dissenyadora  i  Coordinadora.  El  maig 

 del  2021,  després  de  quedar  desert  el  procés  de  selecció  per  la  Direcció  de  l'ESAD,  formo  un 

 equip i em presento per poder exercir de directora al Consell d'Escola i és aprovat. 

 La  meva  formació  és  d'arquitecta  on  l'art  i  la  tècnica  no  es  poden  mai  desvincular.  La  meva 

 formació  i  el  meu  desenvolupament  professional  com  a  escenògrafa  en  tots  els  vessants 

 (espai  escènic,  personatge  i  il·luminació)  han  fet  que  davant  de  qualsevol  projecte  em 

 posicioni  com  una  mediadora  entre  "la  matèria  de  què  estan  fets  els  somnis"  i  la  seva  realitat 

 constructiva,  estructural  i  tècnica.  Faig  de  traductora  entre  equips  artístics,  d'on  en  pertanyo, 

 a  equips  tècnics,  de  desenvolupament  o  de  construcció,  on  col·laboro,  en  faig  el  control  i  el 

 seguiment.  Aterrar  els  projectes  o  dissenyar  un  projecte  desplegant  totes  les  seves 

 necessitats  dramatúrgiques  i  artístiques,  buscant  la  meva  veu  artística  també,  i  sempre 

 mesurades  en  els  recursos,  els  temps  i  el  com  és  el  meu  ofici.  Sempre  és  treball  en  equip,  on 

 jo  en  sóc  una  baula  més.  És  per  aquesta  raó  que  a  partir  d'aquest  moment  el  plural  serà  la 

 forma d'expressar-me. 

 Mirem 

 És  imprescindible  mirar,  observar  i  entendre  les  activitats  i  els  projectes  acadèmics,  els 

 processos  que  se  segueixen  i  sobretot  les  persones;  professorat,  alumnat,  graduats  i  suport  a 

 la docència tant en l'àmbit artístic i tècnic, documental, o de gestió. 

 Per  poder-ho  fer  cal  el  temps  de  la  mirada,  cal  afinar  l'escolta  i  trobar  els  canals  i  els  espais 

 de comunicació per poder-ne ser proactius en la millora dia a dia. 

 Els  espais  de  converses  amb  els  diversos  components  de  la  comunitat  (les  taules  de  diàleg,  el 

 procés  participatiu  des  dels  departaments/suports/alumnat...),  els  espais  de  trobada  amb 
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 l'alumnat  i  amb  el  professorat  compartint  formació  o  el  fet  artístic  (el  FAT  n'és  un  exemple), 

 la  sala  de  trobada  de  la  6a  planta  (lloc  de  formació,  converses  amb  experts, 

 celebracions)...són alguns dels llocs on l'escolta apareix, una escolta recíproca. 

 La  recollida  de  dades,  de  documentació  i  de  gestió  construeix  memòria  i  també  ens  permet 

 fer l'anàlisi per fer-ne la diagnosi. 

 Procés participatiu 

 Per  començar  la  diagnosi  necessària  per  entendre  el  funcionament  de  l'escola, 

 durant  el  mes  de  juny  2021  es  va  realitzar  el  que  vam  anomenar  Procés 

 participatiu. 

 Van  ser  12  reunions  de  30  minuts  que  vam  organitzar  virtualment  i  on  vam 

 copsar  i  compartir  les  inquietuds  i  necessitats  de  la  comunitat  de  l'ESAD.  El 

 procés  es  va  portar  a  terme  focalitzant-nos  en  els  tres  col·lectius 

 essencialment  vinculats  a  l'ESAD:  professorat  (agrupats  per  departaments), 

 alumnat (agrupats per cursos) i suport a la docència i administració. 

 Alguns moments del  Procés participatiu 
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 Mostra: 

 Professorat:  7 Sessions, 35 participants 

 Alumnat: 3 Sessions, 15 participants ( 2 (1r) + 9 (2n) + 4 (3r i 4t…) 

 Personal de suport a la docència i administració: 2 Sessions, 9 participants 

 Les preguntes que es van fer van ser: 

 1.  Amb una frase, què n’espero del nou projecte de direcció? 

 2.  Quina podria ser la meva aportació en aquest nou projecte? 

 3.  Quins 3 aspectes prioritaris  s'haurien d'incloure en el nou projecte de 

 direcció?  (paraules) 

 Resum de les respostes: 

 1.  Amb una frase, què n’espero del nou projecte de direcció? 

 Professorat: 

 Inclusió i respecte entre professorat, alumnat i professorat-alumnat 

 Professionalitat,  reconeixement  de  la  feina  feta  pel  professorat,  sentit  d'equip, 

 sentir-se valorat 

 Recuperació de vincles trencats 

 Definir valors que guiaran l’escola 

 Coordinació i planificació d’assignatures 

 Direcció transparent i compromesa 

 Gestionar espais 

 Alumnat: 

 Transversalitat en especialitats i escoles 

 Seguretat a les aules 

 Crear un espai de confiança 

 Que s’escolti la veu de l’alumnat 

 Millor comunicació 

 Millorar l’aprenentatge a les aules i la convivència a l’IT 

 Que no sigui una república bananera 

 Suport a la docència i administració: 

 Desjerarquització 

 Cohesió 

 Fluïdesa i coordinació de la informació 

 Més interacció entre departaments, instrumentistes i escoles 

 2.  Quina podria ser la meva aportació en aquest nou projecte? 
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 Professorat: 

 Sentit comú, gestió de la incertesa 

 Il·lusió i ganes d’aprendre 

 Perspectiva de l’activitat professional amb ganes d’aportar 

 Experiència tant en la docència com en recerca nacional/internacional 

 Recerca i innovació 

 Alumnat: 

 Formar part del diàleg i decisions que l’afectin 

 Comunicació amb professorat i institució 

 Experiència envers a l’alumnat novell (passar testimoni) 

 Aportar noves idees per millorar la institució 

 Suport a la docència i administració: 

 Participar en decisions creatives 

 Elaborar circuits administratius i de gestió 

 Experiència de treball en equips grans 

 Ajudar a millorar serveis 

 Més implicació 

 3.  Quins 3 aspectes prioritaris  s'haurien d'incloure en el nou projecte de 

 direcció? 

 Amb les paraules resultants  es va elaborar un núvol de paraules: 
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 Núvol de paraules del professorat 

 Núvol de paraules de l’alumnat 
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 Núvol de paraules del personal de suport a la docència i administració 
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 Debilitats/Amenaces/Fortaleses/Oportunitats 

 Com a document de diagnosi mostrem també el DAFO compartit amb la DG el novembre del 

 2021 i que en surt d'aquesta anàlisi: 

 Fortaleses (Anàlisi interna) 

 1.  Voluntat  de  l’alumnat.  L’alumnat  de  l’ESAD  té  ganes  de  participar  més  i  ser  més  coneixedor 
 dels processos de decisió. Hi ha una creixent activació a les assemblees i al consell d’alumnat. 

 2.  Recursos  d'espais  i  equipaments.  Foment  de  recursos  tècnics,  pedagògics,  de  documentació 
 (MAE,  fons  de  documentació,  biblioteca)  i  tecnològics.  Activació  de  laboratoris  digitals, 
 d’il·luminació,  taller  d'indumentària  i  de  construcció  amb  atenció  professional  durant  treball 
 autònom).  Existència  de  nous  protocols  d'ús  que  potencia  l’autonomia  de  l'alumnat  de 
 l’ESAD. 

 3.  Altíssim  nivell  acadèmic  i  professional  del  cos  docent.  Tenim  una  àmplia  diversitat  de  perfils 
 professionals  a  l’ESAD,  amb  un  ventall  de  sabers,  metodologies  pedagògiques  i  tècniques 
 molt ric. 

 4.  Capacitat  de  generació  de  projectes.  Hi  ha  una  gran  implicació  de  l’alumnat  i  el  professorat 
 per imaginar i concretar projectes, per exemple el FAT. 

 5.  Revisió  del  Treball  Final  (TF).  Nova  organització  dels  TF.  Impuls  i  visibilitat  de  la  Dramatúrgia. 
 Escenificacions d’alta diversitat. 

 6.  Equip  directiu  amb  una  nova  organització,  complexa  i  de  diversitat  de  sabers,  amb  dinàmica 
 natural i imprescindible de treball en equip. 

 7.  Internacionalització.  Alimentació  i  ampliació  de  la  xarxa  amb  altres  escoles  superiors  d’art 
 dramàtic d’altres ciutats. 

 Debilitats (Anàlisi interna) 

 1.  Manca  de  sentiment  de  pertinença  de  l’alumnat  i  el  professorat  .  L'alumnat  en  general  i  el  de 
 l’ESAD  concretament  té  poc  sentiment  de  pertinença  a  l’escola  i  a  la  institució.  Senten  que  els 
 processos  de  decisió  són  poc  visibles  i  poc  comparatits.  Les  sensacions  de  no  pertànyer  a  cap 
 projecte també té lloc entre docents i administració i la resta de la comunitat. 

 2.  Transversalitat  insuficient.  La  interacció  entre  nivells,  entre  especialitats  i  entre  escoles  és 
 molt  discreta.  Això  provoca  un  desconeixement  del  treball  de  les  persones  companyes 
 d'altres grups (alumnat i docents). 

 3.  Manca  de  coherència  i  desequilibri  entre  plans  docents  i  criteris  POA  .  Hi  ha  un  desajust  de 
 POA  que  provoca  excés  de  feina  (alumnat)  saturació  d'espais  i  encariment  de  recursos. 
 S’oculta en el POA necessitats de les propostes pedagògiques. 

 4.  Manca d’encontres regulars de la comunitat. 
 5.  Inexistència  d’historial  de  documentació  de  la  gestió  que  provoca  excés  de  càrrega  laboral 

 amb  els  docents  i  administració/gestió.  Cal  revisió  flux  de  gestió  i  comunicació  d'aquests. 
 Manca de plantilles, bons hàbits, bones pràctiques, sistematització, protocols, datació... 

 6.  Poca  diversitat  d’eines  de  recollida  d'  avaluació  de  la  qualitat  .  Enquestes  poc  representatives, 
 poc utilitzades i poc valorades. 

 7.  Crisi de motivació d’alguns professionals  . 
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 Amenaces (Anàlisi externa) 

 1.  Continuïtat  del  Còvid  .  Pèrdua  de  presencialitat,  complexitat  pedagògica  i  desconnexió  i 
 pèrdua de vincles. 

 2.  Poca  capacitat  d’autogestió  .  Impedeix  aplicació  d'economia  circular  (reciclatge,  reutilització, 
 manteniment…)  i  dificultat  en  la  reinversió  en  recursos  no  necessàriament  fungibles  de 
 l’ESAD. (Capítol 6 vs capítol 2) 

 3.  Excessiva  pressió  de  la  Intervenció  no  alineada  amb  criteris  acadèmics/pedagògics.  També 
 en els concursos. Necessitat d'experts sense graduació superior en certes matèries. 

 4.  Comunicació  fallida  ,  es  genera  soroll,  no  hi  ha  prou  nítidesa,  poc  organitzada  ni  per  canals  ni 
 per conceptes. 

 5.  Manca  d'eines  tecnològiques  per  la  gestió  (horaris/codex).  Manca  d’unificació  entre  escoles 
 de les eines i aplicacions tecnològiques. 

 6.  Manca  de  visibilitat  i  explicació  del  conjunt  dels  estudis  de  l’ESAD.  Pesa  una  mirada  tòpica 
 que cal revertir. 

 7.  Tendència a la  baixa de les  matriculacions  d’alumnat. 

 Oportunitats (Anàlisi externa) 

 1.  Consolidació  de  programes  de  mobilitat  i  teixit  internacional  i  de  l’estat  espanyol.  Convenis  i 
 col·laboracions amb altres escoles i instituciones. 

 2.  Molt  bona  imatge  entre  altres  escoles.  Referent  històric  i  d'innovació.  (FIT,  W,  F.Dresden,  F.I. 
 Commedia, Esad en Red, PQ23, San Miniato...) 

 3.  Interès  creixent  d'experts  externs  a  col·laborar  amb  l'escola  en  el  nou  projecte  que  es 
 planteja. 

 4.  Noves  connexions  amb  el  teixit  sociocultural  que  provoca  la  participació  en  espais  on  erem 
 poc presents i la diversificació de sortides professionals. 

 5.  Nou Pla d’estudis  . Seguir estudiant opcions de millora. 
 6.  Noves  mirades  des  de  la  inclusió:  la  perspectiva  de  gèneres,  altres  capacitats,  diversitat 

 lingüística… 
 7.  Campus  de  les  arts.  Creació  d’aliances  transdisciplinars  amb  centres  artístics  del  context 

 proper. 
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 Autoinforme d’acreditació  ESAD 
 09 d'octubre del 2018 

 Pla de Millora 

 Hem  fet  també  una  extracció  dels  aspectes  a  revisar  i  millorar  des  de  l’escola  o  per  a  l’escola 

 detectats en Autoinforme d’acreditació de l’octubre del 2018 dins el pla de millora. 

 proposta de millora 
 calendari 
 d'aplicació  responsable 

 agents 
 implicats 

 Grau de compliment del 

 títol, pràctiques externes; 

 treball final; programa de 

 mobilitat; coordinació 

 docent 
 Millorar el protocol del treball final de 
 grau  en procés 

 Coordinadors 
 TF, 
 equip directiu 

 Coordinadors TF, 
 equip directiu 

 Grau de compliment del 

 títol,  pràctiques 

 externes; treball final; 

 programa de mobilitat; 

 coordinació docent 

 Afinar l’organització de les reunions de 
 seguiment de curs en relació a les 
 reunions d’avaluació  en procés 

 Caps 
 especialitat, 
 secretaria 
 acadèmica, 
 tutors 

 Qualitat del programa 

 formatiu  Revisar les competències del perfil del 
 titulat 

 2017-18 i 
 2018-19 
 en procés  Equip Directiu 

 Comissió de nou 
 pla d’estudis 

 El perfil de competències 

 de la titulació  Revisar el programa formatiu i la 
 distribució de crèdits de les assignatures 

 2017-18 i 
 2018-19 
 en procés  Equip Directiu 

 Comissió de nou 
 pla d’estudis 

 El Pla d’Estudis i 

 l’estructura del 

 currículum 

 Millorar la coordinació dels treballs 
 finals, establint responsables de 
 continguts i espais 

 2017-18 i 
 2018-19 
 en procés  Equip Directiu 

 Professorat 
 específic 

 Coordinació entre Pràctiques de 
 l’especialitat d’Interpretació i els 
 projectes escenogràfics 

 2017-18 i 
 2018-19 
 en procés 

 Equip Directiu 
 caps 
 especialitat, 

 Equip directiu, 
 Caps especialitat, 
 Professorat 
 específic 

 Pràctiques de direcció escènica i 
 dramatúrgia. Pla metodològic 
 d’utilització i reserva d’espais  2018-19  Equip Directiu  Equip Directiu 

 Implementar una unitat de escena 
 digital amb recursos materials i 
 professionals  2018-19 

 Unitat 
 post-grau  Unitat post-grau 

 Revisar, actualitzar i publicar un nou 
 protocol de Treball Final  executat 

 professorat 
 responsable 

 caps 
 d'especialitat 

 Resultats acadèmic: 

 graduació, 

 abandonament i 

 eficiència 

 Continuar impulsant els incentius de 
 cara a acabar el TF dins dels cursos 
 establerts per la titulació  en procés  Equip Directiu 

 caps 
 d'especialitat 
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 serveis d’orientació 

 acadèmica 
 Revisar, actualitzar i impulsar el Pla 
 d’Acció Tutorial 

 Curs 
 2018-19 
 en procès 

 Direcció ESAD 
 Dir. 
 Departament 
 de Pedagogia 

 Caps 
 d’especialitat, 
 Responsable del 
 PAT 

 Revisar la funció del tutor del TF en 
 relació a la funció d’inserció laboral 

 Curs 
 2018-19 
 en procès 

 Coordinadors 
 TF 

 Coordinadors TF 
 Tutors TF 

 recursos materials 

 disponibles 
 Obrir espais adequats i equipats de 
 visibilització per al treball que fan els 
 alumnes a l’escola 

 Curs 
 2019-20 
 en procès 

 Equip directiu 
 Coordinació 
 acadèmica IT  Servei tècnic IT 

 Millorar el servei d’Attrezzo  en procés  Gerència 
 Unitat de Serveis 
 Tècnics 

 resultats dels programes 

 formatius  Impulsar el TF per acabar els estudis en 
 els anys de la titulació 

 Curs 
 2017-18 
 en procès  Equip Directiu 

 caps 
 d'especialitat 

 Dissenyar, de cara un nou pla d’estudis, 
 una planificació més favorable a les 
 pràctiques i el TF, dedicant el darrer curs 
 de la titulació 

 Curs 
 2017-18 
 en procès  Equip Directiu 

 Comissió Pla 
 d’estudis 

 Les activitats 

 formatives, la 

 metodologia docent i 

 el sistema d’avaluació 

 Establir un protocol per rebre i acollir el 
 professorat de nou ingrés a la seva 
 arribada. 

 Curs 
 2018-2019 
 en procès 

 caps 
 d'especialitat 

 Equip directiu, 
 Professorat 
 implicat 

 Coordinar-se amb el Cap 
 d’Instrumentistes a partir de les 
 següents accions: 
 ● Celebrar reunions al llarg del curs per 
 tractar temes d’assignació 
 d’instrumentistes horaris d’assignatures 
 i continguts. 

 Curs 
 2018-19 
 en procès 

 Caps 
 especialitat 
 Coordinació 
 d’Instrumentist 
 es IT 

 Equip directiu 
 Coordinació 
 Acadèmica IT 

 Necessitat d’un encarregat de producció 
 per gestionar pràctiques i tallers  en procés 

 Equip Directiu, 
 D. General, 
 Gerència 

 Coordinar-se amb d’altres àrees de la 
 institució: 
 ● Celebrar reunions amb l’Observatori 
 de les Arts Escèniques Aplicades s’han 
 realitzat tres reunions al llarg del curs 
 per tractar projectes compartits en els 
 que hi participen alumnes del ESAD. A 
 algunes d'aquestes reunions també hi 
 han assistit professors de les 
 assignatures involucrades. S’ha 
 mantingut un contacte via email. 
 ● Celebrar reunions amb l’àrea d’imatge 
 i comunicació un cop al mes. S’ha 
 mantingut contacte regular via email. 
 ● Celebrar reunions amb el servei 
 d’ERASMUS, per parlar entre d’altres 
 coses de la rebuda i acompanyament 
 feta als estudiants ERASMUS. 

 Curs 
 2018-19 
 en procès 

 Equip directiu 
 Caps 
 especialitat 

 Altres unitats IT 
 Coordinació 
 Acadèmica IT 
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 3.  Proposar 
 [  Objectiu  ESTRATÈGIC  IT_1.  Posicionar  i  diferenciar  a  l'IT  com  a  estructura 
 estratègica  al  mapa  cultural  nacional  i  internacional  de  les  arts  en  viu  i 
 definir el seu paper en tant que estructura cultural catalana.  ] 

 [Objectiu  ESTRATÈGIC  IT_3.  Desplegar  i  implantar  un  pla  de  mesures  per 
 prevenir  qualsevol  risc  psicosocial,  amb  especial  atenció  a  la  relació  docent 
 alumne, a les qüestions de gènere, la diferència i la igualtat d'oportunitats.] 

 [Objectiu  ESTRATÈGIC  IT_5.  Implementar  i  activar  les  estratègies  i  eines 
 adequades  per  promoure  una  eficiència  coordinada  i  una  acció 
 col·laborativa  i  coordinada  de  l'estructura  i  dels  fluxos  de  treball  globals  que 
 millori  l'eficiència  i  l'eficàcia  dels  processos  administratius  per  posar-los  al 
 servei de les arts en viu i dels seus professionals i estudiants. ] 

 [  Objectiu  ESTRATÈGIC  IT_6.  Projectar  i  comunicar  adequadament,  atenent 
 als  diversos  contextos,  l'activitat  i  continguts  de  l'IT  a  l'exterior,  contribuint  a 
 la  transferència  de  coneixement,  la  transformació  social  i  la 
 internacionalització de les arts en viu catalanes  .] 

 L’ESAD  és  una  escola  oberta  i  al  nostre  context  cultural  i  escènic  tant  en  l’àmbit 

 acadèmic,  com  cultural,  com  social.  I  oberta  amb  les  organitzacions  i  festivals  nacionals  i 

 internacionals.  Així  mateix,  també  pot  ser  enriquidor  buscar  altres  complicitats  amb  altres 

 institucions dedicades a la formació artística. 

 [Objectiu  ESAD_1.  Reconèixer-nos  i  posicionar-nos  com  l'Escola  d'Art 
 Dramàtic  de  referència  a  escala  nacional  i  internacional.  Mostrant-se  oberta, 
 de  qualitat,  propositiva  i  prescriptora  en  la  innovació  i  els  sabers  escènics 
 transversals] 

 [  L’Escola  Superior  d’art  dramàtic  és  una  escola  oberta  i  plural,  amb  una  visió 
 clarament multidisciplinar i integradora.(web IT)  ] 

 Oberta  al  nostre  Context  Cultural  i  escènic  tant  en  l’àmbit  acadèmic,  com  cultural,  com  social. 

 I  oberta  amb  les  organitzacions  i  festivals  nacionals  i  internacionals.  Així  mateix,  també  pot 

 ser  enriquidor  buscar  altres  complicitats  amb  altres  institucions  dedicades  a  la  formació 

 artística. 

 Actualment comptem amb els convenis següents (info de web IT): 

 Convenis Marc 
 Convenis marc d’interès per l’ESAD: 

 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (TNC) 
 Vigència: 20/3/22 
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 ESCOLA SUPERIOR ESART SA 
 Vigència: 4/2/22 

 LA FUNDACIÓ TEATRE LLIURE 
 Vigència: 9/10/22 

 LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 
 Vigència: 7/4/23 

 JULVE I JULVE SL (Escenari Joan Brossa) 
 Vigència: 3/11/23 

 Convenis específics 
 Els darrers 4 anys convenis vigents a proposta de l’ESAD 
 (es signen en nom d’Institut del Teatre) 

 L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 
 Objecte:  la  participació  d’alumnes  de  l’especialitat  d’Escenografia  de  l’Escola 
 Superior  d’Art  Dramàtic  de  l’Institut  del  Teatre  en  el  Festival  Llum  BCN  2022,  amb  la 
 presentació d’un projecte d’instal·lació lumínica. 
 Vigència: Febrer 22 (es signa anualment) 

 FUNDACIÓ TEATRE LLIURE 
 Objecte: Participació d’alumnes en el wokshop Internacional. 
 Vigència: octubre 21 

 INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA 
 Objecte:  afavorir  que  els  alumnes  d’aquesta  darrera  entitat  puguin  realitzar 
 activitats  docents  consistents  en  reportatges  fotogràfics  dels  diferents  tallers  que  es 
 realitzen  a  l’Institut  del  Teatre,  tals  com  els  d’art  dramàtic,  els  de  dansa  i/o  dels  seus 
 assaigs. 
 Vigència: 2020 

 CENTRE  D'INNOVACIÓ  I  FORMACIÓ  OCUPACIONAL  DE  L'HOSPITALET  DE  LLOBREGAT 
 (CIFO) 

 Objecte:  realització  de  l'activitat  practica  de  curs  de  "Mitjans  audiovisuals  aplicats  a 
 les arts escèniques" a les instal·lacions de l'lnstitut del Teatre (seu de Barcelona). 
 Vigència: 2018 

 CENTRE DE LA IMATGE I LA TECNOLOGIA MULTIMÈDIA (CITM) 
 Fundació Politècnica de Catalunya (UPC) 

 Objecte  del  del  conveni:  participació  conjunta  en  les  assignatures  pràctiques  i 
 treballs  finals  de  grau  de  l’alumnat  dels  dos  centres  docents,  per  millorar  i  potenciar 
 el desenvolupament i la formació dels alumnes ja tant  a nivell creatiu com tècnic. 
 Vigència: en fase de negociació. 

 Més  enllà  de  2018  s’han  anat  fent  convenis  específics  segons  les  necessitats  i  compromisos 

 adquirits amb altres entitats. 
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 Convenis per acollir alumnes de pràctiques 

 L’Institut  del  Teatre  disposa  d’un  conveni  tipus  que  les  entitats  formalitzen  per  obrir  la 

 possibilitat d’acollir les pràctiques dels alumnes de les escoles superiors (CSD, ESAD i ESTAE). 

 Actualment  hi  ha  unes  70  entitats  obertes  a  acollir  alumnes,  cal  dir  que  no  totes  d’interès 

 per alumnes de l’ESAD. 

 A més a més hi ha  altres participacions  de l’ESAD  en diversos àmbits: 

 ÉCOLES DES ÉCOLES (EdE) 
 Xarxa europea centrada en professors i estudiants d'arts escèniques. 

 "PRIMA DEL TEATRO" SAN MINIATO 
 amb la Participació de ENSATT (Lyons), INSAS (Brussels), Accademia Nazionale D'Arte 
 Drammatica "Silvio D'Amico" (Rome), ESAD Castilla y León,  HFMT (Hamburg), UDK 
 (Berlin), Filodrammatici (Milan). 

 STAATSSCHAUSPIEL DRESDEN 
 FAST FORWARD 
 Europäisches Festival für junge Regie 
 European Festival for Young Stage Directors 
 Dates: 11 – 14 November 2021 
 https://www.staatsschauspiel-dresden.de/spielplan/a-z/fast-forward/ 

 THE JOINT-PRODUCTION PROJECT_  WTEA BEIJING 
 The Central Academy of Drama, Beijing 

 FIT 
 Escoles Acordades per 2020: 
 Roya  l Central of Speech and Drama, London; Academy  of Theatre and dance, 
 Amsterdam; The Ernst Busch Academy of Dramatic Art, Berlin; ENSATT, Lió; GITIS, 
 Moscou; Jui  lliard School, Nova York 
 I els acords amb les  institucions culturals representatives  dels països de les escoles 
 convidades: 
 Goethe Institut, British Council, Institut Français, Fundació Institut d’estudis Nord 
 americans, Casa Rússia 

 PRAGUE QUADRENNIAL_ PQ 2023 RARE 
 15th Edition of the Prague Quadrennial, Pražská Tržnice, pRAGA. 
 Del 8 al 18 de juny del 2023 

 GIORNATA MONDIALE DELLA COMMEDIA DELL’ARTE. 
 Amb: SAT, UNESCO, AIDAS, 
 25 de febrer de 2022, i anualment 
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 ESAD en Red 
 Plataforma comuna ESADS estat Espanyol 
 https://esadsenred.org/ 

 ESADFEST Càceres_V Encuentro de directores de ESADS 
 ACESEA 
 Associació Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas 
 https://www.acesea.es/ 

 PROJECTE TEATRE I ACCIÓ SOCIAL_ (APS) 
 Àrea  de  Benestar  Social  de  la  Diputació  de  Barcelona  (Programes  Socials  de  la  Diba, 
 RESPIR) 
 Direcció General d'afers penitenciaris (UPIG) 
 Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Vic, Centre de menors de Can Llupià… 

 (ÒH)PERA_MICROÒPERES DE NOVA CREACIÓ 
 En converses 
 LICEU 
 DISSENY HUB Barcelona 

 Totes  aquestes  relacions  ens  fa  veure  que  tenim  una  gran  riquesa  i  varietat  de  connexions  a 
 escala  nacional  i  internacional.  Cal,  però,  revisar,  cuidar,  actualitzar  i  millorar-ne  les 
 particularitats. 

 L’ESAD ha de ser una escola  transversal  entre les  especialitats i amb les altres 

 escoles IT. 

 Per  poder  treballar  cap  enfora  primer  hem  de  potenciar  la  transversalitat  dins  de  la  pròpia 

 ESAD,  entre  especialitats,  i  amb  les  altres  escoles  de  l’IT,  El  Conservatori  Superior  de  Dansa 

 (CSD)  i  l’  Escola  Superior  de  Tècniques  de  les  Arts  de  l’Espectacle  .  Compartim  un  objectiu 

 magnífic:  el  fet  escènic  .  La  riquesa  de  la  institució  i  el  que  ens  distingeix  com  escola  de  la 

 resta és aquesta convivència entre especialitats i escoles. 

 Cal  aprofundir  en  el  coneixement  l'una  de  les  altres.  Entre  les  especialitats  i  entre  les  escoles. 

 Hem  de  generar  equips  de  treball  comuns  i  vetllar  per  trobar  objectius  i  temps  comuns  entre 

 especialitats  i  escoles  perquè  la  col·laboració  sigui  més  profunda  i  necessària.  Hem  de 

 reforçar els espais acadèmics i artístics que hi ha actualment i potenciar-ne de nous. 

 Basant-nos en l’informe Delors (1996), podem atendre la transversalitat a diversos nivells: 

 •  Des  dels  sabers:  compartir  assignatures,  compartir  professors,  compartir  llenguatge, 

 compartir  sabers.  Ens  recolzem  també  en  els  Departaments  que  tenen  aquest  caràcter 

 clarament transversal. 
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 Dins  dels  nostres  plans  d'estudi  actuals  podem  descobrir  espais  comuns  i  ens 

 agradaria trobar-ne més. 

 Compartir  optatives  i  altres  matèries  comunes  (tecnologia,  coreografia, 

 dramatúrgia,  assignatures  de  disseny  escènic...)  entre  especialitats  i  amb  el 

 CSD  és  d'alt  interès  conceptual  i  es  resol  en  un  primer  nivell  amb  una  posada 

 en  comú  amb  el  sistema  organitzatiu  dels  estudis,  els  horaris  i  amb  la 

 concreció dels fins comuns. 

 Totes  les  escoles  compartim  també  el  Museu  de  les  Arts  escèniques  i  el  Centre 

 de  documentació,  l’Àrea  de  Recerca  i  Innovació  i  Serveis  Culturals.  Aquestes 

 estructures  poden  ajudar  a  aquesta  transversalitat  des  dels  sabers  en  accions 

 comunes. 

 •  Des  del  fer:  compartir  projectes  pedagògics,  amb  equips  docents,  on  les  diverses  mirades, 

 rols  i  processos  d'aprenentatges  són  més  enriquidors  si  són  comuns.  Aprendre  a 

 comunicar-se. Crear plegats. 

 Volem  continuar  desenvolupant  projectes  artístics,  tècnics  i  pedagògics 

 comuns  amb  El  CSD  i  amb  l'ESTAE,  que  ara  són  molt  discrets.  Des  de  fa  anys 

 compartim  4  tallers  a  l'any.  Dos  de  4t  d'ESAD  i  2n  ESTAE  i  dos  de  3r  d'ESAD  i  1r 

 d'ESTAE,  on  l'alumnat  de  les  especialitats  d'Interpretació  i  Escenografia  i  les 

 tres  especialitats  de  l'ESTAE  tenen  el  privilegi  d'aprendre  plegats.  Volem 

 continuar  cuidant  aquests  projectes  i  creiem  que  podem  trobar  altres 

 propostes de col·laboració. Els TFG poden ser un bon espai a explorar. 

 •  Des  del  (con)viure:  treballar  en  projectes  d'interès  comú,  implica  una  nova  actitud  cap  a  un 

 mateix,  amb  l'altre  i  la  realitat.  Hem  de  cultivar  l'empatia  que  es  desplega  quan  coneixem  el 

 punt  de  vista,  els  coneixements  i  els  processos  de  les  altres  formacions.  Potenciar  aquesta 

 transversalitat  farà  que  els  equips  artístics  polièdrics  es  formin  de  manera  natural,  des  del 

 treball en equip. 

 Les  pràctiques  comunes  en  són  un  bon  exemple,  però  també  considerem 

 propostes  fora  del  pla  d'estudis.  La  participació  de  totes  les  especialitats  i  les 

 dues  escoles  dins  el  FAT  o  el  cicle  "Entrenament,  cos  i  creació"  que  vàrem  fer 

 el  novembre  i  desembre  del  2021  ESAD  i  CSD,  o  la  participació  en  el  FIT  de 

 l'ESTAE, són alguns dels exemples que hem de potenciar. 

 •  Des  del  ser:  l'aprenentatge  des  del  ser,  té  una  mirada  més  general  i  és  la  que  contribueix  a 

 la  formació  integral  de  l'individu,  en  tots  els  vessants  del  coneixement,  la  intel·ligència  i  les 

 habilitats  de  pensament.  És  el  que  projectarà  a  l'alumne  dels  últims  cursos  cap  a  un  perfil 

 més  madur,  coneixedor  de  les  seves  competències  i  els  seus  interessos  artístics  i 

 professionals,  però  que  reconeix  com  pot  créixer  amb  els  altres,  en  xarxa.  Això  segur  que 

 donarà fruits i influenciarà en l'àmbit professional. 
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 L’ESAD  és  una  escola  pública  i  com  a  tal  hem  de  ser  exemplars  i  ser  responsables  en 

 molts camps: 

 [Objectiu  ESAD_2.  Reconèixer-nos  i  mostrar-nos  com  l'Escola  pública 
 Superior  d'Art  Dramàtic.  Responsable  en  l'àmbit  social,  en  la  gestió  de 
 recursos  de  forma  sostenible  i  coherent  amb  el  context  d’emergència 
 climàtica,  en  perspectiva  de  gènere,  atenent  la  diversitat  i  les  bones  praxis 
 professionals  i  pedagògiques,  capaç  de  projectar  la  tradició,  la  cultura  i  la 
 llengua catalana des del fet escènic i artístic.] 

 Responsabilitat social 

 Cal  portar  a  terme  accions  reals  que  no  només  serveixin  per  garantir  els  criteris  de  qualitat, 

 sinó  perquè  a  més  fomentin  la  sensibilitat  i  consciència  en  les  accions  del  dia  a  dia.  Amb 

 actuacions  sinceres  podem  aconseguir  un  impacte  real  en  el  món  i  la  implicació  de  la 

 comunitat.  Pensem  que  és  una  sort  comptar  amb  complicitat  i  l’experiència  de  l’Observatori 

 de  les  Arts  Escèniques  Aplicades  que  des  del  2013  promou  el  teatre  i  la  dansa  en  els  àmbits 

 de  la  salut,  l’educació  i  la  comunitat  i  vetlla  per  una  visió  inclusiva  i  de  proximitat  de  les  arts 

 escèniques. 

 Els  projectes  d’acció  socials  que  duem  a  terme  encara  tímidament  han  mostrat  una  gran 

 acollida.  L’alumnat  implicat  segueix  el  seu  aprenentatge,  coneix  realitats  socials  properes  i 

 molt diverses i reconeix possibles sortides professionals. 

 Aquesta  responsabilitat  ha  de  ser  transversal  i  ha  de  formar  part  des  dels  valors  més 

 filosòfics  fins  a  les  pràctiques  del  dia  a  dia.  Paral·lelament,  també  es  pot  fer  èmfasi  en 

 algunes  assignatures,  tallers,  projectes  o  TF.  Per  exemple,  de  Pedagogia  o  Teatre  com  a  motor 

 de  canvi  es  visibilitzen  projectes  amb  diferents  col·lectius  i  es  dissenyen  propostes  teatrals 

 amb finalitats educatives, terapèutiques, socials o comunitàries. 

 Aprenentatge servei (ApS) 

 L'Aprenentatge  Servei  (ApS)  és  una  proposta  educativa  on  l’alumnat  porta  a  terme 
 l’aprenentatge  mitjançant  la  participació  en  un  projecte  orientat  a  resoldre  una  necessitat 
 real  en  una  comunitat,  millorant  així,  les  condicions  de  vida  de  les  persones  o  la  qualitat  de 
 l’entorn.  L’ApS  no  és  un  voluntariat,  ni  només  una  estratègia  d’aprenentatge  per  aconseguir 
 que  l’alumnat  adquireixi  més  i  millors  coneixements,  sinó  que  fomenta  l’aprenentatge 
 competencial  i  significatiu  combinant  processos  d’aprenentatge  i  de  servei  a  la  comunitat  en 
 un sol projecte articulat. Els objectius de l’ApS a l’ESAD són: 
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 •  Vincular  el  coneixement  acadèmic  amb  l’activitat  pràctica  provocant  així  un  aprenentatge 

 més significatiu del fet escènic. 

 • Oferir una experiència artística formativa que tingui una repercussió social real. 

 • Contribuir a la formació d’artistes professionals amb una mirada sensible i crítica. 

 Aquest  curs  s'estan  portant  a  terme  algunes  propostes.  Un  exemple  d’això, 

 s’està  fent  dins  les  Pràctiques  d´Escenificació  2,  de  Direcció  i  dramatúrgia.  Una 

 de  les  pràctiques,  per  iniciativa  de  l’estudiant,  s’està  vinculant  amb  alumnat  de 

 l’Escola  Sant  Francesc  Xavier.  Aquesta  escola  es  troba  just  al  costat  de  l’edifici 

 de  l’Institut  del  teatre,  al  barri  del  Poble  Sec  de  Barcelona.  Un  altre  exemple, 

 és  un  TF  de  Direcció  i  dramatúrgia,  premiat  amb  una  beca  SOS  Cultura  de  la 

 Fundació  Carulla,  un  projecte  artístic  transformador  dirigit  a  persones  grans  en 

 risc  d’aïllament  del  barri  de  Poble  Sec  de  Barcelona  en  connexió  amb  un  grup 

 d’estudiants d’arts escèniques. 

 Perspectiva de  gènere 

 L’Estatut  d’Autonomia  de  Catalunya  (2006),  en  el  capítol  V  art.  41  dels  Principis  rectors,  indica 

 que  els  poders  públics  han  de  garantir  el  compliment  del  principi  d’igualtat  d’oportunitats 

 entre  dones  i  homes  en  l’accés  a  l’ocupació,  la  formació,  la  promoció  professional,  etc.  També 

 indica  que  els  poders  públics  han  de  garantir  la  transversalitat  en  la  incorporació  de  la 

 perspectiva  de  gènere  en  totes  les  polítiques  públiques  i  que  aquestes  han  de  fomentar  el 

 reconeixement  del  paper  de  les  dones  en  els  àmbits  cultural,  històric,  social  i  econòmic.  Una 

 altra  referència  clau  en  l’àmbit  català  és  el  Pla  Estratègic  de  Polítiques  d’Igualtat  de  Gènere 

 del  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  2019-2020,  el  qual,  dóna  resposta  al  mandat  que 

 estableix la Llei d’igualtat catalana en l’article 21 (Rodríguez, i Gil, 2021). 

 Considerem  la  perspectiva  de  gènere  un  dels  temes  transversals  fonamentals  que  cal 

 incloure  en  tot  el  treball  a  l’ESAD,  per  actuar  de  forma  directa  en  l’arrel  de  la  formació  d’un 

 imaginari  col·lectiu  per  no  continuar  perpetuant  el  sexisme  a  les  nostres  aules.  Les  accions 

 que es poden portar a terme poden ser les següents: 

 • Promoure la perspectiva de gènere com a competència transversal a cada especialitat. 

 •Incloure  la  perspectiva  de  gènere  en  el  plantejament  curricular  i  en  el  seu  desenvolupament 

 docent. 

 •  Promoure  que  les  pràctiques,  tallers  i  projectes  tinguin  en  compte  la  perspectiva  de  gènere 

 i la igualtat d’oportunitats. 

 •  Fomentar  en  cada  estudi  exemples  de  bones  pràctiques  en  aquest  terreny,  a  escala 

 internacional i, fins i tot, fer un pla per a cada estudi. 

 • Incloure la perspectiva de gènere en les avaluacions del professorat que fa l’alumnat. 
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 Responsabilitat  ecològica i de sostenibilitat 

 És  la  nostra  obligació  com  a  institució  pública  parar  atenció  i  posar  la  consciència  en 

 l’impacte  que  té  l’escola  en  la  societat,  en  l’economia  i  en  el  medi  ambient.  És  imprescindible 

 que  ens  afanyem  a  pensar  i  activar  l'economia  circular.  Reutilitzar,  reciclar,  vigilar  la  petjada 

 que fem en els processos de construcció i muntatges, és una postura urgent. 

 Impulsat  per  la  Direcció  anterior  i  recolzada  per  la  Institució,  fa  un  parell 

 d'anys  es  va  poder  fer  una  inversió  en  elements  constructius  de  repertori  que 

 permeten  un  ventall  ampli  de  tipus  de  construccions  amb  menys  despesa  de 

 material. Aquests és un magnífic exemple, però n'hem d'anar abraçant més. 

 L’ESAD  gestiona  un  pressupost  que  no  pot  atendre  capítols  vinculats  a  la  inversió,  però 

 creiem  que  treballant  conjuntament  amb  la  DG  i  la  Gerència  podem  avançar  en  aquest  tema. 

 I si volem col·laborar amb altres institucions públiques serà d’obligat compliment. 

 I  hem  d’arrelar  aquests  conceptes  als  propis  plans  docents,  des  del  disseny,  des  de  l’inici  de  la 

 proposta, seguint referències d’altres estudis que ho han fet seriosament i des de fa anys. 

 Optimització  dels recursos 

 Un  altre  punt  imprescindible  és  l’optimització  dels  recursos  públics,  que  hem  de  racionalitzar, 

 seguint  processos  clars,  transparents  i  sobretot  que  construeixin  un  arxiu  documental  fàcil  de 

 consultar i compartir. Per continuar creixent. 

 Els  equipaments  i  els  recursos  dels  quals  gaudim  a  l'ESAD  de  l'Institut  del  teatre  són 

 incomparables.  Només  fa  falta  recórrer  alguna  escola  de  l'estat  o  internacional  per 

 adonar-nos-en,  i  clarament  és  un  valor  que  ens  distingeix  davant  les  altres  escoles  d'art 

 dramàtic,  per  les  experiències  pràctiques  que  proporciona  al  currículum  acadèmic  de 

 l'alumnat. Així doncs els passos que ens cal seguir són: 

 •  Optimitzar  els  recursos.  Hem  de  ser  responsables  de  la  despesa  pública  i  això  ens  fa 

 entendre  que  podem  racionalitzar-la  si  afinem  les  necessitats  acadèmiques  i  reorganitzem 

 espais i temporalitats de les múltiples, complexes i imprescindibles pràctiques escèniques. 

 •  Compartir  i  visibilitzar  la  informació  dels  recursos  emprats  és  tan  important  com 

 revisar-los,  ja  que  tots  podrem  valorar  aquesta  dimensió  i  per  l'alumnat  en  serà  també  part 

 de l'aprenentatge. 

 • El seguiment de la despesa, 

 •  Organitzar  les  presentacions  de  certes  pràctoques  unificant  muntatges  i  reduint  costos 

 sense minvar la qualitat acadèmica ni artística. 
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 Aquesta  és  una  acció  que  ja  hem  començat  a  activar.  Des  del  suport  a  la  gestió 

 i  sempre  en  col·laboració  i  organització  des  d'Articulació  IT,  que  esperem  que 

 es  reafirmi  com  a  part  imprescindible  de  l'estructura  IT,  creiem  que  encara 

 podem  ser  més  eficients  amb  els  recursos.  Uns  exemples  les  revisions  de 

 Protocols de TF i les pràctiques d’escenificació de 4t. 

 •  Reordenar  procediments  és  imprescindible,  esclarir-los  i  redissenyar-los,  si  cal.  Hem  de  fer 

 que  entre  tots  millorem  els  procediments  de  reserva  i  utilització  d'espais,  serveis  de  préstec, 

 la utilització de material pedagògic, tècnic, tecnològic, artístic, documental… 

 D'altra  banda  creiem  imprescindible  que  els  equips  de  Direcció  tinguin  una  formació 

 específica  sobre  els  processos  administratius  i  de  gestió.  Un  equip  directiu  d’una  escola  d’art 

 ha  de  poder  pensar,  projectar,  dissenyar  estudis,  metodologies  transformadores,  i  veure  i 

 viure  les  experiències  formatives  de  l’escola.  Per  tot  això  estarem  preparats,  però  necessitem 

 un  fort  suport  des  de  la  gestió,  des  de  l'administració  i  des  de  la  Gerència  perquè  puguem 

 atendre aquest nivell acadèmic i no perdre’ns entre les operacions i gestions administratives. 

 Optimitzar  també  té  una  altra  cara,  i  és  acadèmica.  Quan  despleguem  tots  els  recursos  en  les 

 pràctiques  actorals  i  els  projectes  escenogràfics  de  4t,  creiem  que  que  hauríem  de  verure 

 com  podem  fer  més  funcions.  Els  alumnes  d’Interpretació  necessiten  hores  de  vol,  amb 

 espectadors,  que  podrien  ser  d’escoles  de  la  ciutat,  o  associacions  del  barri.  Han  de  viure  la 

 pràctica i sobretot la repetició, a un nivell més professionalitzador. 

 Sabem  de  la  saturació  d’espais  a  l’IT  i  sobretot  dels  escènics,  però  voldriem  estudiar 

 profundament  amb la DG les possibilitats de donar més dies a aquestes pràctiques. 

 Escola amb  memòria 

 L’activitat  vibrant  de  l’ESAD  ha  fet  sovint  que  ens  oblidem  de  construir  memòria.  Memòria 

 dels  que  han  format  part.  Memòria  de  coneixements  i  sabers.  Reservori  de  la  tradició.  I 

 també, memòria de la gestió, de la documentació i dels procesos. 

 Una  escola  sense  memòria  no  és  agraïda  amb  la  comunitat,  no  es  mostra  orgullosa  i  no  pot 

 reparar. 

 Volem  treballar  amb  la  DG,  SSCC  i  MAE  per  construir  algunes  accions  comunes.  I  en  aquestes 

 propostes  hi  hem  d’incorporar  els  alumnes.  A  la  taula  de  diàleg  que  varem  fer  professors  i 

 alumnes  ESAD  va  sortir  diverses  vegades  el  concepte  que  es  feia  invisible  el  rastre  del  seu  pas 

 i  per  tant  dels  pas  de  tants  que  han  viscut  l’escola  i  la  Institució.  Hem  de  trobar  les  accions 

 necessàries per poder recuperar aquest rastre, aquesta memòria. 

 Per  exemple,  en  el  FAT,  la  cap  d’especialitat  de  Direcció  escènica  i  Dramatúrgia 

 va  proposar  una  trobada  amb  els  caps  d’especialitat  anteriors.  Va  ser  a  porta 

 tancada  i  va  ser  sense  acta  de  la  sessió.  En  tenim  una  valoració  molt  positiva 
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 de  la  trobada,  i  aquesta  memòria,  des  de  l’oralitat,  des  de  l’experiència,  també 

 és un acte reparador que construeix futur 

 Escola  Catalana d’Art dramàtic 
 En  aquest  apartat,  fem  algunes  propostes  recollint  punts  del  Reglament  sobre  la  Llengua  que 

 trobem  dins  de  l'Informe  Reflexions  i  algunes  propostes  des  del  Servei  de  Llengua  de  l'Institut 

 del teatre del juliol 2019. 

 L'ESAD  també  vol  fer  compatible  la  promoció  del  català  amb  el  multilingüisme  que  impulsa 

 l'espai  europeu  d'educació  superior.  Així,  considerem  també  les  indicacions  de  la  Comissió  de 

 Llengua  de  la  Xarxa  Vives  d'Universitats  (2021)  que  essencialment  tracta  de  prestigiar  la 

 llengua  catalana  en  l'àmbit  acadèmic  per  mitjà  de  polítiques  d'ús.  El  català  és  la  llengua 

 pròpia  de  l'Institut  del  Teatre.  La  condició  de  llengua  pròpia  de  l'ESAD,  fa  de  la  llengua 

 catalana  un  element  essencial  per  assolir  l'excel·lència  en  els  diferents  àmbits  de  les  arts 

 dramàtiques. 

 •L'ESAD dins el territori de llengua catalana i la projecció exterior: 

 Mantenir  el  compromís  fundacional  de  l'ESAD  amb  la  llengua  i  la  cultura  catalanes. 

 Fer  que  la  llengua  catalana  estigui  present,  oralment  o  per  escrit,  en  tots  els  actes 

 institucionals que es duguin a terme i en sigui la llengua vehicular. 

 Reforçar  la  col·laboració  entre  les  ESADs  que  utilitzen  la  llengua  catalana  per  a  la 

 creació  i  l'intercanvi  de  projectes  culturals.  Potenciar  les  modalitats  dialectals  com  a 

 gran potència de la llengua. 

 Recolzar,  en  tot  el  possible  des  de  l'ESAD,  que  l'IT  estableixi  i  mantingui  vincles  de 

 col·laboració  amb  altres  institucions,  organismes  i  entitats,  com  ara  l'Institut 

 d'Estudis  Catalans,  l'Acadèmia  Valenciana  de  la  Llengua,  l'Institut  d'Estudis  Baleàrics, 

 l'Institut Ramon Llull, etc., per a la promoció de la llengua. 

 •Fer comunitat multilingüe amb persones plurilingües a l'ESAD: 

 Promoure  la  intercomprensió  lingüística  per  garantir  els  drets  i  els  deures  de 

 l'alumnat i del professorat, i per a facilitar la comunicació entre persones i cultures. 

 Promoure  i  reconèixer  la  formació  en  llengües  i  l'acreditació  de  les  competències  en 

 llengües, també en els processos de selecció, promoció del professorat. 

 Promoure  que  els  alumnes  que  hagin  entrat  a  l'ESAD  amb  un  nivell  de  llengua 

 catalana  baix  o  nul,  hagin  assolit,  en  acabar  el  grau,  una  competència  social  i  de 
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 parla  catalana  que  els  permet  l'ús  artístic.  (C1)  En  acabar  el  grau,  l'alumnat  de 

 text-musical ha d'haver obtingut un nivell màxim de la llengua. 

 • Fomentar la transferència del coneixement en català: 

 Comprometre's  a  vetllar  per  l'ús  expressiu  de  la  llengua  catalana  al  màxim  nivell  en 

 els estudis d'Interpretació de l'ESAD. 

 Promoure  des  de  l'escola  l'ús  de  la  llengua  catalana  en  espais  de  creació 

 contemporània des de la Interpretació, la Dramatúrgia i la Direcció escènica. 

 Fomentar la difusió del coneixement i de la tecnologia en català. 

 Fomentar la recerca en català, des dels processos de documentació fins als TF. 

 Donar  suport  a  el  Servei  de  Llengua  IT  ,  com  vetllador  i  corresponsable  del  disseny  i 

 del desplegament de la política lingüística juntament amb la DG IT. 
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 L’ESAD és una escola de l’  alumnat 
 [  Objectiu  ESTRATÈGIC  IT_3.  Desplegar  i  implantar  un  pla  de  mesures  per 
 prevenir  qualsevol  risc  psicosocial,  amb  especial  atenció  a  la  relació  docent 
 alumne, a les qüestions de gènere, la diferència i la igualtat d'oportunitats  ] 

 [  Objectiu  ESTRATÈGIC  IT_4.  Impulsar  la  recerca  i  la  innovació  en  les  arts  en 
 viu  per  esdevenir  una  institució  prescriptora  i  líder  en  continguts  i  formació 
 en les arts en viu.  ] 

 [Objectiu  ESAD_3.  Esdevenir  escola  de  l'aprenentatge  d’Art  Dramàtic 
 amb  metodologies  innovadores,  des  de  l'experiència  pràctica  i  la 
 teòrica,  potenciant-ne  la  recerca  en  ambdós  àmbits,  per  poder 
 proporcionar  professionals,  creadors  i  pensadors  de  prestigi  al 
 panorama teatral nacional i internacional.] 

 “Schools  produce  a  complex  set  of  relationships,  and  these  are  always 

 reciprocal.  Art  schools,  in  particular,  are  meant  to  be  places  where  a  new 

 generation  of  practitioners  can  and  must  imagine  themselves  anew  within  the 

 context  of  formal  education.  The  school  offers  a  support  structure  for  artists  to 

 imagine  themselves  as  individual  and  collective  forces  that  can  shape  the  art 

 field  and  have  an  impact  on  other  spheres.  It  offers  a  unique  space  where 

 students  can  experience  a  estructural  safety,  have  time  to  focus  on  their  work 

 and  can  make  use  of  facilities  to  explore,  deepen  and  broaden  aesthetic  forms 

 and research questions. 

 Graduate  and  post-graduate  education,  in  particular,  offer  conditions  for  an 

 in-depth  peer  exchange  and  forms  of  encounters  based  on  learning  rather 

 than on teaching  .” 

 Silvia Bottiroli, A ‘what if’ exercise. On the institution of the art school. (2019) 

 [Traducció] 

 “Les  escoles  produeixen  un  conjunt  complex  de  relacions,  i  aquestes  són  sempre  recíproques. 

 Les  escoles  d’art,  en  particular,  han  de  ser  llocs  en  els  quals  una  nova  generació  de 

 professionals  pugui  i  hagi  d’imaginar-se  a  si  mateixa  de  nou  en  el  context  de  l’educació 

 acadèmica.  L’escola  ofereix  una  estructura  de  suport  als  artistes  perquè  s’imaginin  a  si 

 mateixos  com  a  forces  individuals  i  col·lectives  que  poden  donar  forma  al  camp  de  les  arts  i 

 tenir  un  impacte  en  altres  àmbits.  Ofereix  un  espai  únic  on  els  estudiants  poden  experimentar 

 una  seguretat  estructural,  tenir  temps  per  centrar-se  en  el  seu  treball  i  fer  ús  de  les 

 instal·lacions  per  explorar,  aprofundir  i  ampliar  formes  estètiques  i  qüestions  de  recerca.  Els 

 estudis  de  grau  i  de  postgrau,  en  particular,  ofereixen  les  condicions  per  a  un  intercanvi 

 exhaustiu  entre  iguals  i  modalitats  de  trobades  més  basades  en  el  fet  d’aprendre  que  en  el  fet 

 d’ensenyar.” 
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 Silvia Bottiroli, Un exercici de “I si”. Sobre la institució de l’escola d’art. (2019) 

 L’ESAD  ha  de  ser  l’escola  de  l’  aprenentatge  abans  que  l’escola  de  l’ensenyament.  És  a 

 dir,  l’escola  on  posem  l’alumne  en  el  centre.  I  per  poder-ho  fer  hem  d’observar  i  potenciar 

 des de l’escola els següents aspectes: 

 •  Fomentar  la  vida  entre  estudiants  i  l’ESAD.  El  contacte  freqüent  dins  i  fora  de  les  aules  és 

 el  factor  més  important  en  la  motivació  i  la  implicació  dels  estudiants.  Conèixer  més  els 

 altres  membres  de  l’escola  pot  millorar  el  compromís  intel·lectual  de  l’alumnat  i  els  pot 

 animar a sentir-se part de la comunitat. 

 •  Desenvolupar  la  cooperació  de  l’alumnat  .  L'aprenentatge  millora  quan  aquest  es  planteja 

 més  com  un  esforç  en  equip  que  com  una  carrera  en  solitari.  Un  bon  aprenentatge,  com  un 

 bon  treball,  és  col·laboratiu  i  socialitzat,  no  competitiu  i  aïllat.  Treballar  amb  altres  persones 

 sovint  augmenta  la  diversitat  de  competències  ja  que  demana  més  habilitats  per  poder 

 portar  a  terme  els  objectius.  Compartir  les  idees  pròpies  i  respondre  a  les  reaccions  dels 

 altres afina el pensament i aprofundeix la comprensió. 

 •  Aprenentatge  actiu  i  significatiu.  L’alumnat  aprèn  molt  només  quan  no  només  escolta  el 

 professorat.  Han  de  parlar  sobre  el  que  estan  aprenent,  escriure  sobre  això,  relacionar-ho 

 amb experiències passades i aplicar-ho a les seves vides diàries. 

 •  Emfatitzar  i  optimitzar  els  temps  d’aprenentatge  .  L'aprenentatge  d'utilitzar  bé  el  temps  és 

 crític  per  a  l’alumnat  i  professorat.  Un  aprenentatge  paral·lel  i  constant  ha  de  ser  la  gestió  del 

 temps  eficaç.  Assignar  una  quantitat  de  temps  realista  significa  un  aprenentatge  efectiu.  Cal 

 establir  la  base  d'un  alt  rendiment  i  optimització  del  temps.  Això  no  vol  dir  anar  amb  preses 

 ni  provocar  cansament.  Volem  afinar  més  els  càlculs  dels  temps  oportuns  per  cada  fase  de 

 l'aprenentatge. 

 •  Comunicar  les  expectatives.  Les  expectatives  són  importants  per  a  tothom.  Quan  el 

 professorat  i  la  institucions  tenen  bones  expectatives  en  l’alumnat  i  fan  esforços  per 

 comunicar-les sovint provoquen que l’alumnat funcioni amb motivació i creativitat. 

 •  Respectar  els  diferents  ritmes  i  maneres  d'aprenentatge.  Hi  ha  moltes  maneres 

 d’aprendre.  Les  persones  d’un  mateix  grup  poden  tenir  diferents  talents  i  diversos  estils 

 d'aprenentatge.  Els  estudiants  necessiten  l'oportunitat  de  mostrar  i  desenvolupar  els  seus 

 talents  i  aprendre  de  maneres  diverses,  amb  una  varietat  de  recursos  i  estratègies 

 didàctiques. 

 •  Avaluació  constructiva.  Els  estudiants  necessiten  informació  sobre  com  són  els  seus 

 processos  d’aprenentatge  i  necessiten  saber  en  quin  punt  està  el  seu  coneixement  i  de  quina 

 manera  estan  progressant  les  seves  competències.  En  les  classes,  l’alumnat  necessita 

 oportunitats  freqüents  per  actuar  i  rebre  suggeriments  per  continuar  millorant.  De  la 

 mateixa  manera,  al  final  dels  projectes,  tallers  i  assignatures,  l’alumnat  ha  de  saber  com 

 s’avaluarà  i  necessita  un  temps  i  un  espai  per  tenir  l’oportunitat  de  reflexionar  sobre  el  que 

 ha après i el que encara necessita saber. 
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 L’ESAD  és una  escola  que acull, acompanya l’alumnat  i es manté en vincle amb els graduats. 

 Pla d’  acolliment 

 Tots  els  aspirants  que  superen  les  proves  d’accés  i  són  seleccionats  per  accedir  als  estudis, 

 necessiten  d’un  procés  d’acollida.  L’Institut  és  una  institució  enorme,  amb  centenars  de 

 recursos  i  molts  professionals  fent  que  la  casa  funcioni.  És  impressionant  i  és  imprescindible 

 ajudar als nous alumnes a entrar i començar així a plantar la llavor del sentit de pertinença. 

 Des  del  curs  passat  hem  començat  a  desenvolupar  un  pla  d'acolliment  a 

 l'alumnat  de  1r.  Vàrem  dissenyar  diversos  blocs  dins  de  la  Pràctica  Comuna  de 

 Grau  1  on  desplegàvem,  presentàvem  els  equipaments  (tallers  de  construcció  i 

 d'indumentària,  els  laboratoris,  el  MAE...),  els  recursos  (servei  d'atrezzo,  de 

 vestuari,  audiovisuals...),  els  espais  i  equipaments  (Teatres  i  espais  escènics), 

 Direcció  General,  gestió  i  organitzacions  acadèmiques  (Sílvia  Ferrando,  Suport 

 auxiliar  6a  planta,  secretaria  acadèmica...),  els  projectes,  plans  i  serveis 

 (coordinadora  prevenció  riscos  psicosocials,  responsable  del  servei  lingüístic, 

 observatori,  PAT...),  i  els  alumnes  i  les  seves  organitzacions.  Tot  això,  sempre 

 acompanyats de les persones que hi ha al darrere, que n'hi tenen cura. 

 Els aspirants: Les  proves d’accés 

 Actualment,  hem  revisat  les  PPAA,  seguint  la  RESOLUCIÓ  EDU/121/2022,  de  26  de  gener,  per 

 la  qual  es  convoquen  les  proves  d'accés  als  graus  en  ensenyaments  artístics  superiors 

 adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, corresponents al curs 2022-2023. 

 Per  afrontar  el  repte  de  les  PPAA  hem  creat  la  Comissió  (formada  per  membres  de  les  tres 

 especialitats)  per  revisar  les  rúbriques,  els  criteris  d'avaluació  i  clarificar  els  processos  de 

 selecció posant al centre l'aspirant, les futures alumnes de la nostra escola. 

 Aquest  any  la  prova  A1  no  manté  canvis  destacables;  on  podem  observar  més 

 modificacions  és  a  la  part  A2.  Un  dels  canvis  introduïts  és  el  treball  en  grup. 

 D'aquesta  manera  ens  permet  veure  l'aspirant  dintre  d'una  dinàmica 

 d'interacció  grupal.  Entenem  aquest  canvi  com  a  positiu,  ja  que  ens  permetrà 

 avaluar l'aspirant des de diferents prismes i veure com treballa amb els altres. 

 Hem  continuat  mantenint,  però,  una  part  individual  a  la  prova  A2 

 (d'Interpretació),  després  de  recollir  el  testimoni  de  les  passades  comissions 

 avaluadores,  perquè  poder  fer  feina  amb  un  sol  aspirant,  és  molt  útil  per  la 

 Comissió avaluadora. 

 Les  Proves  de  Direcció  i  Dramatúrgia  i  Escenografia  no  presenten  canvis 

 destacables. 
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 A  causa  de  la  RESOLUCIÓ  EDU/2054/2021,  de  29  de  juny,  per  la  qual  s'estableixen  les  bases 

 de  les  proves  específiques  d'accés  als  ensenyaments  artístics  superiors,  l'altre  aspecte  que 

 s'ha  vist  modificat,  fruit  de  la  demanda  de  l'antiga  direcció  de  l'Escola,  són  els  criteris 

 d'avaluació.  Tenim,  doncs,  que  la  Part  A  passa  a  ser  apte  o  no  apte  i  que  la  nota  final  es 

 decideix a la Part B. 

 La  comissió  de  PPAA  ha  centrat,  també,  els  seus  esforços  per  augmentar  la  presència 

 d'autores,  escriptores  i  dramaturgues,  en  el  material  que  les  aspirants  han  de  preparar:  hem 

 introduït  autores  en  les  proves  teòriques  i  en  el  material  de  la  part  pràctica.  Encara  queda 

 camí per fer en aquest sentit, però els esforços i la mirada estan centrats en aquesta direcció. 

 Una  qüestió  a  considerar  és  que  el  nombre  d’aspirants  és  insuficient  sobretot  a  les 

 especialitats  de  Direcció  escènica  i  Dramatúrgia  i  a  la  d’Escenografia.  Ens  hem  d’explicar 

 millor.  Hem  de  generar  materials  audiovisuals  de  comunicació  i  trobar  els  canals  per  els 

 objectius  del  futur  alumnat.  Joves  que  sovint  utilitzen  xarxes  i  altes  tipus  de  canals  que 

 trobem oportunes. Cal fer un estudi profund si ho volem reparar. 

 Hem  reforçat  les  visites  a  l’IT  de  centres  de  formació  secundària  i  de  batxillerat  i  hem  de 

 seguir  recolzant  les  visites  a  centres,  i  en  general  mimar  qualsevol  oportunitat  que  tinguem 

 per visibilitzar-nos i explicar-nos millor. 

 Pla d’  acció tutorial 

   La  funció  docent  va  més  enllà  de  la  funció  instructiva.  És  a  dir,  la  docència  de  competències 

 fonamentals  educatives  va  més  enllà  de  la  instrucció.  La  Ley  General  de  Educación  (LGE)  de 

 1970  introdueix  l’orientació  dins  el  Sistema  Educatiu  Espanyol  i  la  Ley  Orgánica  de  Educación 

 (LOE)  i  el  progressiu  desenvolupament  legislatiu  va  realçar  encara  més  aquesta  posició  en  la 

 que el professorat està implicat en l'acció tutorial. 

 L'acció  tutorial  està  vinculada  amb  la  funció  docent,  no  l’hem  de  veure  com  una  tasca  a  part. 

 En  aquest  sentit,  no  només  afecta  de  forma  aïllada  a  uns  docents  sinó  que  l'acció  tutorial 

 forma part de l'acció docent de tot el professorat de l’ESAD. 

 El  seguiment  de  l’alumne  des  del  primer  dia  fins  a  l’últim  és  clau.  El  Pla  d’acció  Tutorial  (PAT) 

 és  fonamental  pel  bon  desenvolupament  de  l’alumne  i  el  seu  aprenentatge.  La  funció  del 

 tutor  o  de  la  tutora  ha  de  ser  fonamentalment  motivar,  orientar,  facilitar  i  crear  el  clima 

 adequat  per  a  què  l'alumnat  aprengui  i  maduri  intel·lectualment  i  personalment.  En  línies 

 generals, els objectius del PAT són: 

 1.-Acompanyar l’alumnat de nou ingrés en el procés d’acollida inicial a l’ESAD. 

 2.-Afavorir l’adaptació al context d’estudis superiors. 

 3.-Acompanyar a elaborar el perfil professional. 

 4.-Contribuir en la planificació del seu itinerari curricular. 
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 5.-Afavorir la millora en el rendiment acadèmic. 

 6.-Impulsar la formació personal, professional i artística. 

 7.-Reforçar l’autoavaluació. 

 8.-Detectar dificultats acadèmiques i contribuir en la seva millora. 

 9.-Apropar l’alumnat al context laboral professional. 

 Tipus de tutoria: 

 Criteris  Tipus de tutoria 

 Modalitats i continguts de les tutories  1.  tutoria d’assignatura (inclou la 2 i la 3) 
 2.  tutoria de pràctiques externes 
 3.  tutoria de TF 
 4.  tutoria de titulació (inclou la 5) 
 5.  tutoria d’estudiants d’intercanvi 

 Figura del Tutor  1.  professor tutor 
 2.  alumne tutor (tutoria entre iguals) 

 Moment on es desenvolupa  1.  tutoria de curs 
 2.  tutoria de titulació 

 Destinataris  1.  tutoria individual 
 2.  tutorial grupal 

 A partir del Model UAM (Universitat Autònoma de Madrid) 

 Escola  segura  de riscos psicosocials 

 Vinculada  amb  l’Observatori  del  Benestar,  que  s’està  desplegant  des  de  l’Institut  del  Teatre, 

 entenem  que  l’escola  ha  de  participar  activament  per  la  millora  i  la  prevenció  de  qualsevol 

 tipus  de  risc  psicosocial.  És  per  aquesta  raó  que  activem  conjuntament  amb  l’Observatori 

 d'Arts  Escèniques  Aplicades  i  des  del  Consell  d’escola  la  comissió  del  Benestar  i  la  comissió 

 mediadora,  necessàries  pel  Pla  de  Convivència  que  estem  elaborant  tal  com  demana  la 

 Resolució ENS/585/2017, de 17 de març del 2017. 

 Les  demandas  d'assistència  psiquiàtrica  i  psicològica  de  joves  s’ha  incrementat  de  forma 

 exponencial  després  de  la  pandèmia  i  l’ESAD  no  n’és  una  excepció.  Ens  cal  un  reflexió 

 calmada  i  prendre  mesures  de  prevenció  i  recolzament.  Les  conseqüències  adverses  de  la 

 pandèmia  a  la  salut  mental  dels  més  joves  poden  ser  prolongades  i  intenses.  A  més,  les 

 circumstàncies polítiques i socioeconòmiques no ajuden a veure un futur gaire esperançador. 

 Els  nostres  estudis  remouen,  generen  fases  de  canvis  intensos  en  l'alumne  que  ha  d'afrontar 

 processos  creatius,  que  passen  sovint  per  moments  de  crisi  i  de  dubtes  intensos  i  profunds. 

 Coneixedors  i  empàtics  amb  aquests  processos  ens  fa,  a  tota  la  comunitat,  especialment 

 sensible  amb  aquestes  situacions.  L'assistència  que  donen  l'Observatori  de  les  Arts 
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 Escèniques  Aplicades  i  el  Servei  d'Atenció  Psicològica  que  ofereix  IT  és  clau  per  recolzar  la 

 comunitat en aquests temes que abracen realitats complexes de la formació. 

 Coordinarem,  conjuntament  amb  lT,  la  formació  continuada  del  professorat  per  enfortir  les 

 competències necessàries per tenir una vida acadèmica sana i saludable. 

 Pla d’acció d’  inserció  al món laboral 

 Tan  important  és  garantir  la  qualitat  i  l'excel·lència  en  la  formació  de  l’alumnat  com 

 procurar-los  una  entrada  al  món  laboral.  Per  fer-ho  l’alumnat  ha  de  tenir  accés  a  tota  la 

 informació  possible  de  les  sortides  professionals  que  proporciona  el  context  proper  i  també 

 l’Internacional. 

 Espais  pensats  per  això  i  que  cal  potenciar  al  màxim  son  les  Pràctiques  externes,  on  hem  de 

 procurar  convenis  de  pràctiques  de  qualitat,  i  fer-ne  el  seguiment  i  acompanyament 

 d’aquestes.  La  mobilitat  de  l’alumne  (Erasmus)  amb  projectes  acadèmics  i  d’experiència 

 cultural  i  artística  n’és  un  altre  exemple.  I  aquest  fet  ens  remet  a  la  necessitat  de  les 

 competències  amb  la  3a  llengua  .  Actualment  no  és  necessari  i  depèn  de  l’opció  de  cada 

 escola  o  universitat,  malgrat  això  des  de  la  direcció  creiem  que  és  interessant  que  un 

 estudiant  surti  amb  aquesta  acreditació,  però  perquè  així  sigui  hem  de  donar  suport  als 

 alumnes que no han gaudit d’una educació en llengua estrangera suficient. 

 Hauriem de proporcionar unes opcions pels que no tenen cap certificat B2 en la 3a llengua, 

 com per exemple els que es proposen des de l’UPC: 

 •  Assegurar  que  un  alumne  podrà  cursar  un  mínim  de  crèdits  en  aquesta  llengua  durant  els 

 estudis. (UPC parla de 9ECTS) 

 • Elaborar i defensar el treball de fi de grau en una 3a llengua. 

 •  Potenciar  una  estada  d’estudis  o  pràctica  professional  en  aquesta  llengua  amb  un  mínim  de 

 crèdits també.  (UPC C 9ECTS) 

 Entenem  que  no  podrem  aplicar  aquestes  modificacions  en  breu  però  posem  les  llums 

 llargues i hauriem de fer l’esforç comú amb el CSD. 

 Les a seguir que plantegem són: 

 •  Revisar  les  funcions  dels  tutors  de  TF.  En  el  pla  d'inserció  laboral  hem  de  parar  molta 

 atenció  a  la  figura  del  tutor  dels  últims  cursos  i  especialment  el  tutor  de  TF  perquè  pot  ser 

 clau i és important revisar les seves funcions. 

 •  Repensar  l  es  optatives  de  3r  i  4t  de  caràcter  més  professionalitzador  amb  un  contacte 

 directe  amb  la  realitat  escènica.  Dins  de  l'Orientació  professional  són  imprescindible.  Dins 

 l'àmbit  de  les  assignatures  optatives  podem  apropar-nos  a  nous  camps  laborals  emergents, 

 amb  noves  tecnologies  aplicades  o  contextos  laterals  a  l'escena.  Tenim  un  bon  exemple  a 
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 com  s’organitzen  las  Jornadas  de  Orientación  Laboral  a  la  RESAD,  que  tenen  una  molt  bona 

 acollida i mostra bons resultats. 

 • Col·laborar amb Graduats dins de  activitats acadèmiques  de l'ESAD. 

 Per  exemple,  actualment  hem  revisat  les  ofertes  per  graduats  en  escenografia 

 que  col·laboren  en  tallers  de  3r  i  4t  d'Interpretació,  distingint  les  ofertes 

 segons  les  especialitzacions  professionals  (personatge  o  espai/Il·luminació)  i 

 fent-ne  un  seguiment  i  acompanyament  tant  en  producció  com  en  una  mirada 

 des de la professionalització. 

 Hem  d’evitar  la  frustració  i  el  vertigen  que  pateix  l’alumnat  a  l’entrada  al  món  laboral.  Per 

 això  és  tan  important  que  els  graduats  tinguin  comptin  amb  el  servei  de  graduats  i  IT 

 impulsa, i des de l’ESAD oferirem tot el suport necessari. 
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 L’ESAD és una escola del  professorat  i suport a la  docència 

 [  Objectiu  ESTRATÈGIC  IT_2.  Perfeccionar  els  ensenyaments  actualitzant-los  a 

 la  realitat  sectorial  del  S.XXI  en  relació  als  perfils  formatius  i  la  revisió  de 

 praxis, canons i metodologies docents atenent especialment a la diversitat.  ] 

 [Objectiu  ESAD_4.  Posicionar  a  l'ESAD  com  a  referent  dels 

 Ensenyaments  Artístics  Superiors  amb  professionals  de  prestigi, 

 de  perfils  diversos  i  amb  vincle  directe  amb  el  context  artístic 

 contemporani de primer nivell.] 

 Dins  les  converses  en  el  procés  participatiu  les  temàtiques  recurrents  van  ser  al  voltant  del 

 concepte de professionalitat a l’ESAD. 

 Sovint  les  destreses  professionals,  especialment  les  pedagògiques,  es  deriven 

 de  l’experiència  intuïtiva,  que  està  molt  limitada  a  allò  que  es  percep  de 

 manera  immediata  i  concreta.  Es  parteix  d’una  mirada  fragmentada  de  la 

 realitat  i  acostuma  a  haver-hi  una  tendència  a  la  introspecció  i  al  treball  en 

 solitari.  És  un  tipus  de  professionalitat  restringida;  i  volem  anar  cap  a  una 

 professionalitat  ampliada  on  les  destreses  es  derivin  de  la  reflexió  entre 

 l’experiència,  les  altres  maneres  de  fer,  la  formació,  la  innovació  i  la  recerca, 

 sense  que  es  perdi  de  vista  que  la  professionalitat  és  una  activitat  relacional  i 

 en xarxa. 

 (Imbernon,  1994) 

 Volem  partir  de  veure  la  vida  a  l’ESAD  des  d’una  perspectiva  àmplia,  en  el  conjunt  integrat 

 d’un  projecte  a  mitjà  o/i  llarg  termini,  des  d’una  mirada  global  de  la  realitat  on  es  valori  de 

 manera  positiva  i  necessària  el  treball  en  equip,  la  col·laboració  professional  i  la  construcció 

 conjunta.  La  millora  del  desenvolupament  del  professorat  és  un  conjunt  de  factors  que 

 possibiliten,  o  que  impediran  o  afavoriran,  que  el  professorat  progressi  en  l'exercici  del  seu 

 treball,  en  el  seu  benestar  docent  i  millori  l'aprenentatge  de  l'alumnat.  Volem  vetllar  per  la 

 formació  i  el  desenvolupament  del  professorat.  El  desenvolupament  docent  es  va  produint 

 per  diversos  components  que  van  impactant  al  llarg  de  la  vida.  Aquesta  evolució  afavorirà  o 

 dificultarà  que  progressi  en  l'exercici  del  seu  treball,  en  el  seu  benestar  docent  i  repercutirà 

 en  l'aprenentatge  de  l'alumnat.  Algunes  nocions  que  ens  poden  servir  per  articular  accions 

 poden ser (Imbernon, 2020): 
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 •  El  triangle  del  desenvolupament  docent.  Una  de  les  noves  mirades  és  veure  que  el 

 desenvolupament  docent  no  és  únicament  des  de  la  perspectiva  professional,  sinó  també 

 com  a  desenvolupament  personal  i  institucional.  En  el  professorat  serà  tan  important  el 

 desenvolupament  com  persona  (el  benestar  docent  provoca  millors  resultats 

 d'aprenentatge),  que  com  el  desenvolupament  professional  (com  a  formador  o  formadora),  i 

 l'institucional (les relacions i el desenvolupament en la institució, i el sentit de pertinença). 

 •  Formació  lligada  a  un  projecte  i  no  al  revés  .  Durant  un  temps  s’ha  apostat  per  realitzar 

 processos  de  formació  (cursos)  i  després  imaginar  que  el  coneixement  adquirit  dels 

 professionals  serviria  per  a  realitzar  projectes  de  canvi  en  la  institució  educativa.  I  no  és  així, 

 és  a  l'inrevés.  Cal  anar  analitzant  les  situacions  de  l’ESAD,  partint  de  les  necessitats  sentides 

 pel  professorat,  i  activar  la  formació  necessària  per  a  donar  respostes  a  aquestes  necessitats 

 mitjançant  un  projecte  de  canvi.  És  un  canvi  de  binomi,  primer  projecte  de  canvi  i  després 

 formació per a realitzar-ho adequadament i amb rigor. 

 •  Col·laboració  docent  .  L’ensenyament  és  un  treball  col·lectiu  i  en  xarxa.  Una  formació  sense 

 propòsits  de  desenvolupament  col·laboratiu  és  una  formació  portada  al  fracàs  i  a 

 l’individualisme.  És  necessari  oferir  al  professorat  situacions  de  participació  en  equips 

 docents,  per  compartir  experiències  artístiques  i  acadèmiques  i  pensar  i  escoltar  idees  de 

 millora. 

 •  Treball  docent  amb  la  comunitat  .  El  segle  XXI  demana  noves  maneres  de  fer  docència.  Cal 

 vetllar  per  transmetre  uns  valors  i  unes  formes  de  comportament  democràtic,  igualitari, 

 respectuós de la diversitat cultural i social, del medi ambient. 

 •  Carrera  docent  .  Si  no  hi  ha  carrera  docent  podem  caure  en  el  perill  de  beneficiar  al  que  no 

 fa  res  o  s'acomoda  en  els  aspectes  normatius  i  administratius.  Hem  d'avançar  en  tots  els 

 components  que  ajudin  a  millorar  la  professió  docent  a  l’ESAD  i  establir  un  nou  concepte  de 

 carrera professional docent basat en l'estímul. 

 •  Formació  permanent.  Cal  fomentar  la  formació  permanent  amb  mirada  holística  per  a  que 

 repercuteixi  en  el  desenvolupament  professional  del  professorat,  el  seu  benestar  personal  i 

 nodreixi, alhora, l’estructura acadèmica. 

 Posem alguns exemples d'accions que hem d'atendre: 

 Acollida  del  nou  docent:  Des  de  la  gestió  i  la  direcció  anterior  de  l'ESAD  es  va 

 generar  un  document  de  benvinguda  que  acompanya  al  docent  a  la  seva 

 incorporació  al  centre.  Durant  el  Covid  els  procediments  eren  diversos,  però 

 recuperem  aquest  procediment.  Igualment,  des  de  l'escola  i  els  Departaments 

 parem  atenció  al  professorat  de  nova  incorporació.  I  és  en  aquest  moment 

 que  hem  d'informar  el  docent  de  la  distribució  horària  del  seu  contracte. 

 Hores  de  lectivitat,  hores  de  preparació  i  hores  de  dedicació  al  centre.  Aquesta 

 3a  columna  és  molt  important  per  generar  comunitat  i  fer  còmplices  als 
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 docents  del  desenvolupament  dels  projectes  de  l'ESAD  i  per,  sobretot,  generar 

 sentit de pertinença. 

 Coordinació  equips  docents:  Com  hem  explicat,  l'organització  en  projectes  i 

 equips  docents  multidisciplinaris  és  un  dels  punts  fort  dels  nostres  estudis,  de 

 gran  complexitat  i  riquesa  i  que  requereix  una  atenta  coordinació.  Actualment, 

 aquesta  coordinació  es  fa  des  del  cap  d'Especialitat  i  el  suport  a  l'especialitat,  i 

 es  procura  que  totes  les  assignatures  més  complexes,  amb  equips  docents,  hi 

 hagi  una  reunió  organitzativa  a  l'inici  i  un  tancament  i  retorn  al  final,  intentant 

 incloure-les  dins  l'horari  acadèmic.  En  aquesta  coordinació  també  s’atén  al 

 Suport a la Docència, que són equip docent, també. 

 Compartir  experiències  pedagògiques  i  metodologies:  És  imprescindible  trobar 

 l’espai  i  el  temps  de  compartir  entre  docents  les  experiències  per  aquesta  raó 

 varem  reformar,  conjuntament  amb  la  direcció  del  CSD,  la  sala  de  reunions  de 

 la  6a  planta.  Un  espai  amable  on  ens  reunim,  i  podem  compartir  experiències 

 o  tenir  trobades  amb  experts.  I  hem  d’alimentar  aquests  espais  i  aquests 

 temps on el treball conjunt amb els Departaments és indispensable. 

 El  Claustre  de  Professorat  és  l'òrgan  de  participació  i  de  govern  del  centre  i 

 l’hem  reactivat  i  hem  de  seguir  donant-li  la  importància  que  té.  Proposem 

 trobades  de  claustre  regulars  durant  el  curs  en  moments  interessants.  Inici  de 

 curs,  abans  de  les  vacances  de  nadal,  abans  de  les  de  setmana  santa  i  a  final 

 de curs. 

 Si  compartim  plegats  les  preocupacions,  les  celebracions,  les  alegries,  els  pensaments  i  les 

 pulsacions, podrem ser millors docents. 
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 L’ESAD i els seus  estudis 
 [Objectiu  ESTRATÈGIC_2.  Perfeccionar  els  ensenyaments  actualitzant-los  a  la 
 realitat  sectorial  del  S.XXI  en  relació  als  perfils  formatius  i  la  revisió  de 
 praxis, canons i metodologies docents atenent especialment a la diversitat.  ] 

 [Objectiu  ESAD_3.  Esdevenir  escola  de  l'aprenentatge  d’Art  Dramàtic 
 amb  metodologies  innovadores,  des  de  l'experiència  pràctica  i  la 
 teòrica,  potenciant-ne  la  recerca  en  ambdós  àmbits,  per  poder 
 proporcionar  professionals,  creadors  i  pensadors  de  prestigi  al 
 panorama teatral nacional i internacional.] 

 [Objectiu  ESAD_4.  Posicionar  a  l'ESAD  com  a  referent  dels 

 Ensenyaments  Artístics  Superiors  amb  professionals  de  prestigi, 

 de  perfils  diversos  i  amb  vincle  directe  amb  el  context  artístic 

 contemporani de primer nivell.] 

 L'ESAD  garanteix  la  qualitat  i  l'excel·lència  en  la  formació  dels 
 seus  alumnes,  i  és  un  centre  referent  pel  que  fa  a  l'ensenyament 
 teatral, tant en els àmbits nacional com internacional. (web) 

 Aquest  pensament  complex  i  caòtic,  que  anomenem  la  Teoria  de  la 

 complexitat,  es  consolida  cada  cop  més  com  un  dels  nous  paradigmes  en  els 

 contextos  formatius,  una  metàfora  científica  des  de  la  qual  explicar-nos  la 

 societat-xarxa  del  segle  XXI.  La  teoria  del  caos  pretén  explicar  els  fenòmens 

 no  lineals  i  complexos  associats  als  sistemes  oberts,  i  una  escola-xarxa  com 

 la  nostra  cal  que  sigui  contemplada  com  un  sistema  obert.  La  construcció 

 de  coneixement  artístic  és  una  activitat  creativa  que  passa  necessàriament 

 per  fets  complexos  on  l’activitat  cooperativa  apareix  amb  naturalitat,  com  a 

 un manera necessària de treballar. 

 (Morin, 2004) 

 Processos de  Qualitat 

 Entre  els  Objectius  pel  Desenvolupament  sostenible  (ODS)  de  l’Agenda  2030  de  l’ONU,  es  fa 

 referència  explícita  a  l’Educació  de  qualitat  (ODS  4).  Procurar  garantir  l'accés  a  una  educació 

 equitativa  i  de  qualitat  durant  totes  les  etapes  de  la  vida  i  de  tots  els  nivells  educatius.  L'ODS 

 4  té  la  intenció  d'augmentar  el  nombre  de  joves  que  tinguin  habilitats  rellevants  per  accedir 

 a l'ocupació, a treballs dignes i a l'emprenedoria. 

 El  2019  l’Escola  Superior  d'Art  Dramàtic  de  l'Institut  del  Teatre  de  la  Diputació  de  Barcelona 

 és avaluada amb un informe favorable en el procés d’acreditació de Títol Oficial. 
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 El  projecte  de  direcció  de  l’ESAD  té  en  compte  aquestes  recomanacions  i  se  les  fa  seves  en 

 tot  moment.  Creiem  que  és  part  essencial  de  la  tasca  pedagògica  pública  la  cerca  de 

 l’Educació  de  Qualitat  pel  rendiment  de  comptes.  Així  doncs  atendrem  les  recomanacions  i 

 les millores proposades dels processos de les entitats supervisores. 

 Complexitat i diversitat  metodològica 

 La  diversitat  metodològica  de  les  assignatures  que  configuren  els  estudis  superiors  d'Art 

 Dramàtic  és  enorme,  i  ens  distingeix  d'altres  escoles  d'art  dramàtic,  i  també  tots  els  recursos 

 d'espais  diversos  i  de  materials  pedagògics.  La  coordinació  perquè  tot  rutlli  és 

 imprescindible,  i  ens  cal  ordenar  processos  de  com  s'ordenen  i  com  es  gestionen.  Aquesta 

 tasca  recau  a  l'equip  directiu  de  l'escola  als  Caps  d'especia  litat  i  els  seus  suports 

 conjuntament  a  la  Sotsdirecció  i  el  suport  a  la  gestió  i  treballant  conjuntament  amb 

 Coordinació Acadèmica IT i Articulació. 

 Les assignatures s'organitzen en 4 tipologies segons la seva activitat pedagògica: 

 Pràctiques, Tècniques, Teoricopràctiques i Instrumentals. 

 Pràctiques:  Pràctiques  comunes,  Pràctiques  actorals,  Pràctiques 

 d’Interpretació  (Interpretació,  Veu,  Moviment,  Música..)  i  Projectes 

 d’Interpretació,  Pràctiques  escenificació  i  d’escriptura,  direcció  d’actors, 

 Laboratoris  d’escenografia,  Pràctiques  d’Escenografia  els  projectes 

 escenogràfics. 

 Tècniques:  Tècniques  d’interpretació,  Entrenaments  actorals,  Expressió  i 

 Coneixement  corporal,  Moviment,  Música  i  Cant,  Màscara,  Dicció,  Acrobàcia, 

 Repertoris,  Sistemes  d’Interpretació,  Guió  Audiovisual,  Tecnologia  aplicada, 

 Tècniques de representació i Tècniques de realització escenogràfica. 

 Teoricopràctiques:  Història  i  teoria  de  la  Literatura  dramàtica,  Teoria  de 

 l’actuació,  Teories  de  l’espectacle  i  la  comunicació,  Antropologia,  Història  de 

 les  arts  de  l’espectacle,  Producció  i  Gestió,  Pedagogia,  Estètica  i  Història  de 

 l’Art. 

 i  instrumentals-individuals  : Música i Cant, Veu per  text. 

 Tot  i  així  les  diferències  i  les  necessitats  diverses  que  es  despleguen  entre  assignatures  és 

 molt gran i per tant l’organització i previsió d’aquestes activitats és complexe. 

 Hem  desenvolupat  un  document  on  consten  totes  les  activitats  pràctiques  que 

 es desenvolupen amb la informació següent: 

 -l’assignatura vinculades 

 -l’especialitat i curs 
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 -l’equip docent que hi treballa 

 -el docent responsable 

 -les aules que ocupen, i les dates i horaris que ho fan 

 -les  entrades  a  espais  escènics  i  els  dies  de  funció,  i  les  dates  i  horaris  que 

 es fan 

 -la necessitat de difusió des de comunicació, 

 -la opció de la gravació audiovisual 

 -obert a públic o no 

 -armaris 

 i altres observacions 

 Aquest  document  és  comú  i  compartit  amb:  caps  d’especialitat,  suports 

 especialitats,  sotsdirecció,  suport  a  la  gestió,  auxiliar  d’administració  ESAD, 

 gestió  ESAD,  Articulació,  comunicació,  departament  audiovisuals,  Teatres, 

 responsable  Taller  de  construcció,  coordinadors  d’aquestes  assignatures  i 

 Direcció ESAD. 

 Aquest  document  només  el  poden  editar,  revisar  i  actualitzar  l’equip  directiu 

 ESAD,  però  cadascú  d’aquest  llistat  té  una  funció  diversa  davant  les  pràctiques 

 escèniques  i  treballar  amb  un  únic  document  que  evoluciona  és  la  millor 

 manera  per  anar  coordinats:  coordinar  docents,  reservar  espai,  equipar 

 espais,  comunicar,  preveure  necessitats,  coordinació  muntatge,  desmuntatge, 

 càlcul  de  despeses,  ocupació  dels  tallers  de  construcció,  contractació  de 

 docents etc… 

 El  temps  de l’aprenentatge. El treball autònom 

 L'alumnat  de  l'ESAD  segueix  uns  estudis  molt  absorbents  amb  moltíssima  presencialitat, 

 imprescindible  en  les  pràctiques  escèniques,  i  a  la  vegada  tenen  la  necessitat  de  seguir 

 processos  d'aprenentatge  personal,  per  aprofundir,  per  experimentar,  per  madurar  i  per 

 compartir  experiències  entre  elles.  Per  això  és  interessant  afinar  en  la  dimensió  dels 

 projectes  acadèmics,  en  l'organització  d'horaris  i  assignatures  al  llarg  el  curs  per  poder-ne 

 treure'n  el  màxim  rendiment  i  concentració.  I  per  fer-ho  s'han  de  potenciar  els  equips 

 docents i l'organització de les assignatures entre elles i al voltant d'un projecte comú. 

 El  Treball  autònom,  per  tant,  s'ha  de  revalorar,  oferint  espais  de  qualitat  i  assessoraments  o 

 acompanyaments de sabers diversos. 

 Un  exemple  pot  ser  vincular  més  estretament  els  alumnes  al  MAE  i  a  l'Àrea  de 

 Recerca  de  l'IT  per  poder  ser  assessorats  en  el  camp  teòric  i  pràctic  de  la 

 recerca. 

 Un  altre  exemple  són  els  tallers  de  construcció  escènica,  d'indumentària,  o  de 

 titelles,  i  els  laboratoris  de  tecnologia  digital  i  d'Il·luminació.  Aquests  ofereixen 

 als  alumnes  un  espai  d'experimentació  i  aprenentatge  fora  de  les  hores 
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 lectives,  i  està  resultant  tan  profitós  que  nosaltres  en  fomentarem  tot  el 

 possible el seu ús i seguirem fent-ne el seguiment. 

 Altres  assessories  necessàries:  dramatúrgia,  música,  moviment….  Potenciar 

 aquesta figura en els últims cursos en totes les especialitats. 

 La  tècnica i la tecnologia  aplicada 

 Com  abans  explicàvem,  la  utilització  de  la  tècnica  i  de  la  tecnologia  s'està  normalitzant  dins 

 dels  mateixos  processos  d'aprenentatge  i  de  creació.  Els  Laboratoris  digitals  i  d'Il·luminació 

 escènica  ofereixen  un  espai  d'experimentació  a  l'alumnat,  però  estem  començant  a  realitzar 

 altres accions com: 

 La introducció de càpsules d'il·luminació en assignatures d'interpretació 

 El  projecte  de  capacitació  tècnica  de  tot  d'alumnat  de  3r  vinculat  a 

 l'assignatura de pràctica comuna 3. 

 Vincular  la  música  i  les  eines  de  so  digital  en  el  marc  de  les  pràctiques 

 d'escriptura i les seves lectures. 

 Reforçar  les  experiències  amb  CIFO  (Centre  d’Innovació  i  formació 

 Ocupacional) amb 4t interpretació 

 L’  avaluació 
 Posem especial atenció al sistema d'avaluació. 

 Estem  en  uns  estudis  artístics,  i  el  professorat  atenem  amb  cura  el  seguiment  i  l'avaluació 

 continuada  de  l'alumnat.  Des  de  la  direcció  volem  ajudar  en  aquest  procés  amb  l'organització 

 acadèmica  i  un  primer  pas  és  incloure  dins  la  calendarització  de  l'assignatura  l'avaluació.  És 

 tan  important  el  procés,  com  la  presentació,  com  la  reflexió  i  l'anàlisi  posterior  d'aquesta,  i 

 tot  forma  part  del  procés  d'aprenentatge.  L'anàlisi,  l'avaluació  col·lectiva,  guiada  pels 

 docents  i  compartida  pels  diversos  grups  és  enriquidor  i  imprescindible  i  per  això  les 

 presentacions  no  haurien  de  coincidir  amb  l'últim  dia  de  l'assignatura  sinó  amb  el  penúltim, 

 per donar el temps necessari a l'avaluació. 

 Metodologies  com  la  feedback  method  De  DAS  ARTS  que  va  ser  impartida  dins  el  FAT  per  a 

 docents  i  alumnes  de  l'ESAD  i  el  CSD  són  bones  fonts  per  treballar  i  adaptar-les  als  nostres 

 estudis. 

 Inclusió 

 Som  éssers  d’acollida,  però  l’acollida  pot  ser  autoritària  o  recíproca.  Una  reafirma  el  lloc  de 

 l’amo  i  l’altra  obre  espais  de  convivència  i  aprenentatge  recíprocs.  A  l’ESAD,  qui  pot  acollir  i 

 per  què?  Si  fer  lloc  al  que  arriba  no  és  tan  fàcil  és  perquè  no  hi  ha  mai  un  encaix  perfecte 

 (Garcés,  2020).  I  què  pot  fer  el  professorat  de  l’ESAD  per  afavorir  la  inclusió?  A  curt  i  a  mitjà 

 termini  podem  anar  fent  Adaptació  curricular  individualitzada  (ACI)  quan  l’estudiant  així  ho 

 requereixi.  A  mitjà  i  a  llarg  termini  volem  anar  cap  a  un  Disseny  Universal  per  a 

 l'Aprenentatge  (DUA)  que  és  la  mirada  inclusiva  des  de  l’inici,  tenint  cura  d’anar  dissenyant 
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 cap  a  un  aprenentatge  comprensible  i  assolible  per  a  totes  les  persones  que  es  matriculen  a 

 l’ESAD. 

 A curt i mitjà termini: Adaptació curricular individualitzada (ACI) 

 El  projecte  Universitat  i  discapacitat  a  Catalunya  (UNIDISCAT,  2005)  presenta  un  estudi  molt 

 detallat  sobre  els  aspectes  legals  referents  a  les  adaptacions  curriculars.  Es  va  editar,  la  Guia 

 d'atenció  dels  estudiants  amb  discapacitat  a  la  universitat  (2007),  que  ha  estat  un  document 

 cabdal per a la coordinació d’educació superior en aquest àmbit d'actuació. 

 Les ACIs poden ser de dos tipus: 

 •  No  significatives  :  modifiquen  elements  bàsics  quant  als  temps,  les  activitats,  la 

 metodologia, les tècniques i instruments d'avaluació. 

 •  Significatives  o  Molt  significatives  :  modificacions  que  es  realitzen  des  de  la  programació 

 com  adequar/prioritzar/eliminar  alguns  objectius,  continguts  i  criteris  d'avaluació  o  canviar 

 la temporalització. 

 Per  exemple,  aquest  curs  s’ha  matriculat  un  estudiant  amb  diversitat  funcional 

 motòrica  a  1r  de  Direcció  i  dramatúrgia.  Des  d’abans  de  l’inici  de  curs,  el  tutor, 

 el  professorat  de  1r  curs,  l’Observatori  de  les  Arts  Escèniques  Aplicades  i 

 l’equip de direcció de l’ESAD treballen en un Pla de suport individualitzat (PI). 

 A mitjà i llarg termini: Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA) 

 El  Disseny  Universal  per  a  l'Aprenentatge  (DUA)  és  un  model  que  facilita  el  marc  de 

 referència  per  a  la  creació  de  contextos  d’aprenentatge  en  els  quals  es  proporcionen 

 múltiples  maneres  de  presentar  la  informació,  múltiples  maneres  d’acció  i  representació  i 

 múltiples  maneres  de  comprometre's.  L’aspecte  universal  del  DUA  no  vol  dir  una  solució  per 

 a  tothom  sinó  que  planteja  la  necessitat  de  dissenyar,  des  del  principi,  activitats,  tasques  i 

 continguts flexibles i personalitzats segons la realitat de cada aula. 

 •  Organització  de  l’aula.  Pensar  en  la  situació  i  necessitats  de  cada  estudiant  i  en 

 l’organització i distribució del elements de les aulas. 

 •  Metodologia.  Revisar  com  són  les  explicacions  i  quins  recursos  ens  calen  per  a  la 

 comunicació  amb  totes  les  persones  del  grup.  Considerar  si  les  activitats  poden  ser  en  grups. 

 •  Promoure  la  participació  de  l’alumnat  i  estar  oberts  a  les  demandes  i  les  iniciatives  que 

 sol·liciti l’alumnat. 

 •  Avaluació.  Utilitzar  sempre  que  sigui  possible  les  mateixes  tècniques  d’avaluació  que 

 utilitzem  amb  els  seus  companys  (exàmens  escrits,  orals,  treballs,  etc.).  Realitzar  algunes 

 adaptacions  com  concedir  més  temps  o  permetre  l’ús  d’altres  tècniques  necessàries  per  a 

 l’estudiant. 
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 4.  CONCRETAR 
 [Els  estudis  superiors  d’art  dramàtic  de  l’Institut  del  Teatre  s’imparteixen  a 

 l’  Escola  Superior  d’Art  Dramàtic  (ESAD)  que  atorga  el  títol  superior  en  art 

 dramàtic,  corresponent  al  primer  cicle  o  grau  de  l’espai  europeu  d’educació 

 superior  en  tres  especialitats:  Interpretació  ,  Direcció  Escènica  i  Dramatúrgia 

 i  Escenografia  . (web)] 

 L’Especialitat d’Interpretació 
 [Els  estudis  d’Interpretació  proporcionen  els  coneixements  instrumentals, 

 metodològics,  conceptuals  i  pràctics  per  esdevenir  un  professional  de  la 

 interpretació  en  qualsevol  àmbit  de  les  arts  escèniques:  teatre,  cinema  o 

 televisió.  (web)] 

 L’alumnat 

 Des  de  l’especialitat  d’interpretació  ens  cal  revisar  el  periple  d’aprenentatge  i  creixement  que 

 ofereixen  els  nostres  estudis  i  els  seus  itineraris.  Centrar  la  docència  i  l’organització 

 acadèmica  en  les  persones  a  qui  ens  dirigim,  l’alumnat  i  els  egressats,  ens  obliga  a  repensar  i 

 emmarcar  de  nou  allò  que  fem  i  allò  que  som.  Es  tracta  de  situar-nos  en  un  nou  paradigma  i 

 ho  hem  de  fer  de  manera  conjunta  amb  l’alumnat  i  el  professorat.  De  manera  gradual, 

 pensant  i  comunicant  en  tot  moment  el  sentit  de  les  accions  a  fer  per  dissenyar 

 l’acompanyament de l’alumne al llarg dels seus estudis. 

 Hem  de  repensar  i  encabir  en  la  nostra  formació  i  configuració  acadèmica  el  procés  artístic 

 entès  com  un  aprenentatge  i  maduració  que  inclou  moments  de  crisi  i  reflexió  que  a  voltes 

 és  personal  i  gens  uniforme.  Hem  d’atendre  la  diversitat  en  els  seus  múltiples  aspectes.  Ens 

 cal  dissenyar  un  Pla  d’Acció  Tutorial  que  vinculi  les  tutories  d’assignatura  i  de  curs  amb  les 

 adaptacions curriculars i el seu seguiment. 

 L’especialitat  a  de  vetllar  per  l’adequat  reconeixement  del  treball  artístic  dels  nostres 

 alumnes.  I  ha  de  millorar  de  manera  clara  el  seu  procediment  En  aquest  sentit,  cal  trobar  el 

 temps  i  espai  adequat  per  al  tancament  de  projectes  i  assignatures,  i  al  retorn  de 

 l’experiència compartida entre els participants. 

 Cal  valoritzar  l’experiència  del  nostre  alumnat  i  alumni.  Hem  de  donar  espai  a  la  seva 

 transmissió  de  saber  i  experiència,  entre  cursos  i  itineraris,  i  la  seva  relació  amb  el 

 professorat.  En  els  estudis,  en  formació  internacional,  en  pràctiques,  en  treballs  finals,  hem 

 de  ser  conscients  que  són  els  millors  ambaixadors  de  l’especialitat  i  qui  millor  representa  el 

 que som. 
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 Al  llarg  dels  estudis,  hem  d’introduir  estadis  en  la  formació  que  relacionin  l’alumnat  amb  el 

 món  del  teatre  i  la  interpretació  en  la  seva  amplitud  professional  (carrer,  social,  aplicat, 

 infantil,  familiar,  juvenil,  tercera  edat,  didàctic,  polític,  inserció  social,  terapèutic,  formatiu, 

 recerca,  investigació  ...)  i  fer-los  sabedors  de  les  possibilitats  de  trajectòria  que  tenen  al  seu 

 abast.  I  Hem  de  ser  molt  conscients  que  la  nostra  tasca  és  formar-los  i  ajudar-los  a  trobar  la 

 seva visió i veu interpretativa en l’ampli context artístic. 

 Finalment  hem  de  trobar  els  moments  que  ens  vinculen  com  a  col·lectiu  sense  ser 

 pròpiament  acadèmics  o  lectius.  Festivals,  seminaris  i  encontres  ens  han  de  permetre 

 pensar-nos conjuntament alumnat, professorat , personal de suport i especialitat com un tot. 

 El professorat 

 El  canvi  de  paradigma  en  el  que  ens  trobem  ha  fet  que  les  qüestions  de  gènere  i  abús  de  tots 

 tipus,  la  diversitat,  la  inclusió,  l’estructura  patriarcal,  siguin  punts  crítics  en  les  relacions 

 humanes  i,  per  descomptat,  en  la  pedagogia  i  l’acadèmia.  Som  molt  conscients  que  tenim  els 

 millors  professionals  però  cal  actualitzar-nos  conceptualment  i  procedimental.  Amb  la 

 dificultat  que  suposa.  Com  a  Especialitat  ens  hem  de  situar  clarament  en  un  altre  estadi,  i 

 això passa per fer formacions que canviïn maneres de fer que s’han mantingut en el temps. 

 Som  en  un  moment  complex  general,  la  incertesa  plana  sobre  el  col·lectiu  i  hem  de  trobar, 

 dins  la  dificultat  general,  la  connexió  entre  docents,  amb  l’alumnat  i  amb  l’especialitat.  És  clar 

 que  aquest  tema  sobrepassa  l’Especialitat.  Correspon  a  l’escola  i  a  la  Institució.  Però  hi  ha 

 una  petita  part  que  si  correspon  a  les  tasques  de  disseny  i  organització  de  l’Especialitat,  la 

 seva relació amb els departaments i amb la relació amb el professorat. 

 Cal  establir  més  trobades  per  parlar  de  l’encadellat  d’assignatures  i  projectes.  També 

 d’objectius  i  ajust  dels  itineraris.  I,  per  descomptat,  de  l’alumnat  i  com  ens  hi  relacionem. 

 Aquesta  feina  conjunta  amb  els  departaments  i  professorat  ha  de  ser  contínua  i  ha  de  ser 

 ben  transmesa  al  claustre  i  al  consell  d’especialitat  a  tot  el  col·lectiu,  alumnat,  professorat  i 

 personal de suport. 

 També  hem  d’organitzar  formacions  en  relació  als  protocols  i  processos  que  s’hauran  d’anar 

 establint  per  dotar  a  l’especialitat  de  més  autonomia  de  la  burocràcia  en  la  que  ens  trobem 

 immersos. 

 Simplificar  i  fer  clares  i  diàfanes  les  estructures  i  procediments  de  l’especialitat  quant  a 

 pràctiques, projectes i optatives. 
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 Els estudis 

 Un  NPE  ens  obliga  a  pensar-nos,  observar  els  canvis  que  se  succeeixen  en  el  món  universitari, 

 teatral  i  social  i  situar  la  nostra  funció  com  a  especialitat  i  escola  en  el  panorama  català  i 

 europeu en un futur mig. 

 Cal  reprendre  la  tasca  feta  fins  el  moment  en  l’elaboració  del  Nou  Pla  d’Estudis 

 d’Interpretació.  El  treball  realitzat  per  l’anterior  equip  directiu  ha  estat  profitós.  Hi  ha 

 consensos  generals  en  el  disseny  general  i  ens  situem  en  el  moment  de  donar  contingut  a  les 

 assignatures i itineraris. 

 Pensem,  però,  que  caldrà  afegir  dos  aspectes  per  enfortir-lo:  Transversalitat  i 

 Internacionalització. 

 S’ha  d’incidir  de  manera  clara  en  la  transversalitat.  El  potencial  de  l’Institut  del  Teatre  com  a 

 Hub  Artístic  no  es  pot  desaprofitar:  quatre  graus  universitaris,  dos  escoles  professionals,  els 

 màsters  i  els  serveis  culturals  i  el  MAE.  I  caldrà  ser  imaginatius  en  aquest  aspecte  per  establir 

 la  simbiosi  que  alimenti  tots  els  futurs  graus  i  estudis  de  l’Institut  del  Teatre.  Aquest  aspecte 

 és  cabdal  si  volem  que  la  interrelació  sigui  el  màxim  de  profitosa  per  a  l’alumnat.  En  aquest 

 sentit  volem  fer  esment  que  educar  en  la  diferència  i  la  complementarietat  ha  de  ser  la  clau 

 de volta que alimenti el projecte des de l’Especialitat d’Interpretació. 

 La  internacionalització,  o  transnacionalització,  formativa  i  creativa  ha  d’estar  contemplada  en 

 els  nostres  estudis.  Té  a  veure  amb  la  mobilitat  Erasmus  +  d’alumnat  i  professorat  com  ja 

 fem  ara,  però  també  a  bastir  relacions  de  llarga  durada  amb  altres  escoles  que  contemplin 

 els  projectes  conjunts  i  l’intercanvi  de  saber  i  metodologies  i  que  siguin  inserits  dins  el 

 currículum  i  els  plans  docents.  En  aquest  sentit  el  Festival  Internacional  de  Teatre  que 

 organitza  l’escola  és  ja  un  element  fonamental  en  el  que  pensar  aquesta  estructuració. 

 També  l’organització  i  lideratge  de  projectes  finançats  per  Europa  creativa  que  l’especialitat  a 

 de  cercar  i  construir.  L’objectiu  és  connectar  els  nostres  estudis  i  alumnat  internacionalment  i 

 obrir portes a la seva futura professionalització 

 Creiem  que  la  tasca  d’endreça  i  cerca  d’espais  compartits  en  l’especialitat  que  estructurem  a 

 partir  de  l’alumnat  i  les  seves  necessitats  són  el  camí  per  bastir  el  nou  pla  d’estudis.  I  ens 

 disposem a treballar de manera socialitzada i transparent en aquesta direcció. 
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 L’Especialitat de Direcció escènica i Dramatúrgia 
 [Els  estudis  de  Direcció  escènica  i  Dramatúrgia  permeten 

 formar  al  director  i/o  dramaturg  com  a  professional  que  genera 

 i  composa  els  múltiples  materials  i  llenguatges  que  poden 

 participar en una peça escènica o espectacle en viu. (web)] 

 L’alumnat 

 La  tasca  de  la  nostra  escola  és  assegurar-nos  d’oferir  moltes  eines  als  nostres  alumnes.  I 

 procurar que coneguin un ampli ventall de teatralitats. 

 L’especialitat  també  ha  de  vetllar  perquè  la  tria  de  l’itinerari  per  part  de  l’alumne  sigui  el  més 

 precisa  possible.  Cal  trobar  maneres  per  tal  d’optimitzar  l’ús  dels  espais  i  afavorir  que  els 

 alumnes es responsabilitzin per tal de fer-ne un ús més planificat i sostenible. 

 Crear espais de diàleg i intercanvi, tant a nivell d’alumnat com de professorat. 

 Aquests  espais  poden  ser  físics,  virtuals  o  metafòrics:  una  cafeteria,  una  sala  de  professors, 

 un  bloc  on  penjar  textos  creats  pels  alumnes,  debats  regulars  entre  alumnes  i  professors.  Així 

 mateix, cal promoure els espais de cura tant pel que fa a l’alumnat com el professorat. 

 Donar a l’alumnat eines per poder tractar l’abús i l’assetjament amb rigor i sensibilitat. Evitar 

 l’apropiació o la vulneració dels drets de l’altre són, també, alguns dels reptes que hauran de 

 confrontar aquests professionals, i l’escola ha d’estar amatent a aquestes necessitats. 

 Obrir  l’especialitat  als  interessos  dels  alumnes  en  relació  a  la  realitat  del  món  mitjançant 

 xerrades d’expertes en temes diversos (canvi climàtic, racisme, feminisme, LGTB, geopolítica, 

 etc.).  Cal  connectar  l’especialitat  amb  una  mirada  crítica,  un  rigor  i  un  compromís.  Els 

 nostres  futurs  directors,  dramaturgs,  investigadors  i  experts  en  l’ofici  de  les  arts  escèniques 

 hauran d’estar preparats per a copsar, entendre i expressar aquesta complexitat. 

 Volem  fer  conèixer  millor  a  l’alumnat  els  recursos  que  tenen  al  seu  abast  a  l’Institut  del 

 Teatre.  Així  mateix,  aprendre  de  les  visites  de  professionals  de  l’especialitat  d’altres  països, 

 l’intercanvi entre estudiants d’aquesta especialitat d’altres centres. 

 Finalment,  una  institució  pública  ha  de  vetllar  perquè  els  seus  estudiants  siguin  el  més 

 diversos possible. Si no volem caure en el perill de la història única, hem de fer uns horaris 

 socialment  més  inclusius.  Promoure  la  creació  de  beques  o  ajudes  als  alumnes  que  tenen  els 

 talents però no els recursos econòmics necessaris. 
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 El professorat 

 Seguint  la  idea  del  triangle  del  desenvolupament  docent  ens  agradaria  crear  les  condicions 

 necessàries  perquè  el  professorat  es  formi  en  eines  que  siguin  útils  per  la  millora  de  l’ofici, 

 alhora  que  cal  trobar  espais  col·lectius  que  ajudin  a  enfortir-se  personalment  dins  la 

 institució i la comunitat. 

 Treballar  eines  que  afavoreixin  un  millor  diàleg  entre  professors  i  alumnes  a  l’hora  de  fer  el 

 retorn.  Els  professors  poden  aprendre  a  fer  un  millor  retorn,  més  clar  i  constructiu.  Els 

 alumnes  també  han  d’aprendre  a  diferenciar  allò  personal  d’allò  professional,  ajudant  a 

 desenvolupar una autocrítica des d’un lloc segur. 

 Els estudis 

 Construir  i  propiciar  el  diàleg  entre  artistes.  Artistes  que  ensenyen  i  artistes  que  aprenen. 

 Aprendre  a  donar  feedback.  Aprendre  a  rebre  feedback.  Aprendre  a  escoltar.  Aprendre  a  dir. 

 Conèixer-se a un mateix des de l’honestedat, l’autocrítica, amb precisió. 

 Hem  de  protegir  la  qualitat  de  la  transmissió.  Aprendre  a  transmetre  coneixements. 

 Aprendre  a  dosificar.  Un  teatre  que  sigui  transmissió  d’experiència,  que  mostri  que  el  món  és 

 complex. Un teatre que sacsegi, que mogui a l’acció. 

 Establir  i  mantenir  un  diàleg  més  fluït  entre  l’especialitat  i  els  departaments  per  tal  de  pensar 

 junts  en  el  viatge  de  l’alumne,  tant  a  nivell  dels  coneixements  que  haurem  de  transmetre 

 com  a  nivell  de  la  seva  dosificació  en  el  temps  de  l’any  escolar.  Revisar  tots  junts  que  la 

 quantitat  de  continguts  siguin  realistes  i  coherents  a  nivell  del  temps  disponible  dels  alumnes 

 i el professorat. 

 Necessitem  estudis  que  documentin  i  reflexionin  amb  rigor  i  precisió  a  partir  la  pràctica. 

 Pensar  quines  matèries  són  pròpies  dels  estudis  de  grau  i  quines  són  més  adients  per  als 

 estudis de postgrau o de màster ens ajudarà a repensar la dosificació dels coneixements. 

 Donar  espai  a  les  matèries  que  propicien  la  precisió,  tant  a  nivell  d’escriptura  com 

 d’escenificació  o  de  treball  amb  els  actors.  Pel  que  fa  a  l’escriptura,  oferint  eines  de  reforç 

 que  puguin  nodrir  l’exploració  de  les  possibilitats  de  la  paraula  (veu,  registres  de  llengua, 

 dicció, sonoritat, musicalitat, ritme). 

 Cal  promoure  assignatures  que  treballin  el  teatre  aplicat  per  donar  espai  als  futurs  directors  i 

 dramaturgs  que  vulguin  treballar  en  aquest  camp.  És  important  la  connexió  amb  col·lectius  a 

 nivell  local  que  puguin  beneficiar-se  de  les  funcions  dels  tallers,  pràctiques  d’escriptura  o 
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 d’escenificació.  Promoure  activitats  dins  d’aquests  col·lectius  amb  els  nostres  futurs  directors 

 i dramaturgs, i no oblidar-nos de relacionar els recursos del MAE amb l’especialitat. 

 L’Especialitat d’Escenografia 
 [Els  estudis  d'escenografia  proporcionen  formació  en  disseny  de  l'espai,  disseny  de  personatge  i  disseny 

 d'il·luminació en les arts escèniques, audiovisuals, arts expositives i esdeveniments. (web)] 

 L’alumnat 

 Una  escola  artística  ha  de  buscar  la  qualitat  també  entre  els  seus  aspirants.  Cal  tenir  un  gruix 

 el  més  gran  possible  d’aspirants  per  poder-ne  fer  una  tria.  I  saber  explicar-nos  a  la  societat 

 per seduir a les noves generacions. Per això és cabdal una bona comunicació. 

 L’especialitat  ha  d’estar  oberta  a  l’exterior  perquè  del  que  es  tracta  és  d’apropar  a  l’alumnat  a 

 un  coneixement  que  en  realitat  es  troba  ben  viu  al  món  professional,  al  món  cultural  i  a  la 

 societat en general. 

 Per tant els estudis d’Escenografia han de: 

 Mirar constantment cap en fora. 

 Promoure sortides, visites i experiències més enllà de l’escola. 

 Procurar  que  l’alumnat  disposi  del  temps  suficient  (desvinculat  de  les  hores  acadèmiques) 

 per apropar-se a la cultura en viu. 

 Fomentar  la  col·laboració  docent  de  professionals  externs,  que  puguin  aportar  la  seva 

 mirada contemporània. 

 El professorat 

 El  treball  d’equip  entre  professors  i  la  relació  entre  ells  és  bàsic.  Cal  apostar  per  a  la 

 implicació  de  tot  el  professorat  amb  les  hores  de  dedicació  en  les  reunions,  reflexions,  debats 

 i tasques. 

 De  la  mateixa  manera,  una  bona  comunicació  fluïda  és  clau  pel  vincle  professorat  i  alumnat. 

 Les  tutories  de  diverses  modalitats  són  importants  per  no  enquistar  problemes  o  per 

 afrontar les inquietuds. 

 Els estudis 

 Volem  plantejar  uns  estudis  en  els  quals  el  teatre  sigui  el  pal  de  paller,  però  alhora  tinguin 

 una  mirada  generosa  cap  a  d’altres  entorns  laborals  que  orbiten  al  voltant:  el  món 

 audiovisual,  la  televisió,  el  cinema,  la  publicitat,  els  esdeveniments,  l’aparadorisme,  les 

 exposicions,  entre  d’altres.  Aquesta  mirada  generosa  ha  d’anar  més  enllà  de  les  optatives  de 

 tercer  i  quart.  Es  pot  transmetre  des  de  qualsevol  assignatura  a  l’hora  de  plantejar  exercicis, 

 de comentar exemples, de recomanar referències o de fer visites externes, per exemple. 
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 L’especialitat  d’Escenografia  de  l’Institut  del  Teatre  ha  de  saber  explicar-se,  també,  com  una 

 escola de disseny ja que Barcelona té prestigi com a ciutat vinculada al disseny. 

 Hem  de  fomentar  la  formació  del  creador  professional  que  no  s’acontenta  amb  la  primera 

 resposta  superficial.  Els  estudis,  doncs,  han  de  valorar  el  temps  necessari  per  dissenyar.  I  per 

 aconseguir-ho hem d’evitar la pressió de l’excés de treball. 

 Cal cuidar i fomentar el treball d’equip es pot fomentar des de molts àmbits: 

 El  vincle  escenògrafa  i  tècnics:  el  treball  entre  les  escoles  ESAD  i  ESTAE  serà  de  cabdal 

 riquesa per a l’aprenentatge d’aquests oficis que es necessiten mútuament. 

 El  vincle  escenògrafa  i  la  resta  de  l’equip  artístic:  el  treball  entre  les  tres  especialitats 

 (Direcció  i  Dramatúrgia,  Interpretació  i  Escenografia).  Dins  d’aquesta  dinàmica,  potenciarem 

 que els Treball Finals de Grau d’Escenografia siguin de caràcter col·lectiu. 

 El  vincle  escenògrafa  i  amb  les  arts  en  viu  amb  mirada  global:  és  un  luxe  que  hem  d’aprofitar 

 millor el fet de coexistir en un mateix edifici amb dues escoles de Dansa. 

 Cal  relacionar  els  continguts  amb  capacitats  tècniques-pràctiques  (d’ofici)  i  capacitats  de 

 bagatge  cultural,  reflexió  i  pensaments.  Hem  de  potenciar  que  les  assignatures  pràctiques 

 dediquin  temps  a  la  mirada  panoràmica,  al  vincle  amb  la  història,  al  retorn  amb  els  alumnes, 

 a la reflexió i al pensament. 

 Els estudis d’Escenografia han d’arrelar-se al present i ambicionar cap al futur; però valorant 

 els continguts i els artistes que ens han precedit.  I hem d’aprofitar més la Biblioteca i l’Arxiu 

 (digital i no) del MAE. 

 Taula d’  accions  vinculada als Objectius Estratègics  i Objectius ESAD 
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Desplegament accions projecte de direcció ESAD

Desplegament accions projecte de direcció ESAD

ESTUDIS I PROJECTES FORMATIUS

objectiu
estratègic IT

objectiu
específic IT

objectiu
ESAD

àmbit projecte ESAD accions

on

3 3.1 i 3.2 2 benestar

2 2.1 2 i 3 qualitat

2 2.1, 2.2 i 2.4 2 i 3
revisió de les

metodologies de creació
escènica

1 i 4 1.4, 4.1 i 4.2 3
el vessant teòric i la

recerca

Pla de convivència coordinat amb l'Observatori del Benestar

Revisió del projecte de Qualitat i aplicació d'aquest en els procesos ESAD

Revisió del sistema d'avaluació. Retorn i valoracions dels processos en sessions
participatives a l'alumnes i el professorat de l'asssignatura i altres cursos INT/DD/ESC_3r i 4t_Pràctiques i projectes
Programar i establir circuits de presentació de les seves primeres presentacions
públiques de pràctiques en el benentès que treballem per establir la seva visió i veu
interpretativa en el context artístic i tecnològic. Aquestes han de sortir del treball
tècnic, competencial, teòric, de confrontació amb l’espectador i el retorn del treball
creatiu. INT_2n_Pràctiques escèniques
Introduir càpsules d'il·luminació en assignatures d'interpretació
El projecte de capacitació tècnica de tot d'alumnat de 3r vinculat a l'assignatura de
pràctica comuna 3.
Vincular la música i les eines de so digital en el marc de les pràctiques d'escriptura i
les seves lectures.
Reforçar les experiències amb CIFO (Centre d’Innovació i formació Ocupacional)
amb 4t interpretació INT/DD/ESC
Revisió de la proporció lectivitat amb treball autònom, amb també revisió de ratios
en els últims cursos DD_3r i 4t_Pràctiques d'escenificació i d'escriptura
Ajust en les dimensions dels projectes escènics últims cursos per afavorir  processos
de major profunditat i acotats al temps dels alumnes i el professorat. INT/ESC/DD_3r i 4t
Fomentar la col·laboració  docent de professionals externs, que puguin aportar la
seva mirada. ESC

Potenciar els procesos de recerca amb col·laboració amb el Dep Recerca i
Depertaments IT. Recerca/DEP/ESAD
Fomentar la relació amb el fons documental del MAE des dels mateixos estudis.
Potenciar la lectura i la cultura de les arts escèniques i vetllar per la cultura i llengua
catalana MAE/ESAD



1 i 2 1.2, 1.3 i 2.1 1, 2 i 3
transversalitat entre

especialitats

1 1.2 i 2.1 1, 2 i 3
transversalitat entre

escoles

5 i 6 5.1 i 6.1 4 visibilitat i comunicació

6
6.1, 6.2, 6.3

i 6.4
1 i 3 context local

Revisió dels continguts de assignatures ESC des de la reflexió i el pensament  per
potenciar procesos de disseny amb una forta base conceptual. ESC

Vincular els alumnes en els projectes escènics dels estudiants de Direcció i
Dramatúrgia, i escenografia. INT/DD/ESC_pràctiques escèniques INT
Vincular els alumnes en els projectes escènics dels estudiants de Direcció i
Dramatúrgia, i escenografia per participar de tot el procés teatral. Cal ampliar la
seva comprensió del fet escènic

INT/DD/ESC_3r i 4t_Pràctiques d'escenificació i
escriptura DD

Assignatures obligatòries i optatives compartides. Ajust horaris comuns. Objectius
comuns INT/DD/ESC

Redisseny dels tallers Integrats. Millors recursos i tutors específics. INT/DD/ESC_TFG

Assignatures obligatòries i optatives compartides. Ajust horaris comuns. Objectius
comuns. CSD/ESAD

Vincular les assignatures de Moviment i Música amb els estudiants del CSD. CSD/INT_2n_assignatures de Moviment i Música

Potenciar i cuidar la viculació TFG CSD amb TFG o col·laboracions amb ESC i DD CSD/DD/ESC_TFG

El cicle "Entrenament, cos i creació" CSD/ESAD

FIT Projecte comú ESTAE/ESAD ESTAE/ESAD/IT

Reforç en els pràctiques escèniques comuns amb ESTAE ESTAE/INT/ESC_3r i 4t

Vinculació TFG ESAD amb pràctiques alumnes d'ESTAE ESTAE/ESAD_TFG

Ampliar les presentacions de la Practica 2. Un esforç important en la
professionalització dels nostres estudiants mereix, pensem, un nombre més gran
d’exhibicions. Podem dedicar-les als futurs estudiants, per millorar el cercle virtuós. INT/ESC_4t
Explicar-nos millor. Nova imatge de l'ESAD.  Reforç de la comunicació digital i
audiovisuals. COMUNICACIÓ IT/ESAD
Projecte de comunicació estratègica específica per aspirants a Escenografia i
Direcció i Dramatúrgia. COMUNICACIÓ IT/ESAD
Redisseny de les visites al centre, Portes obertes i visites a altres centres. Atenció als
aspirants COMUNICACIÓ IT/ESAD
Tornar a situar l'escola com un referent del disseny. Vincles amb HUB barcelona i
altres escoles de disseny. ESC

Projectes oberts al barri -ApS
Revisió i potenciar els convenis de col·laboració, tant en projectes comuns com en
pràctiques externes, amb Institutcions acadèmiques, professionals i escèniques.. ESAD

Promoure sortides, visites i experiències més enllà de l’escola. ESC
Promoure que l’alumnat vagi a veure el major possible d'espectacles. Activar
convenis, promocions... ESAD



1 i 6 1.1, 1.3 i 6.3 1 i 4 context internacional

6 6.5 4 inserció laboral

ASPIRANTS/ALUMNAT/ALUMNI/PROFESSORAT/SUPORT/PAS

objectiu
estratègic IT

objectiu
específic IT

objectiu
ESAD

àmbit projecte ESAD
accions on

2 2.1 i 2.2 2 i 3 acollida de l'alumne

2 i 3 2.1 i 3.2 3 seguiment de l'alumne

Potenciar els intercanvis Erasmus i  cercar de vincular-los amb projectes concrets
d’altres escoles. INT/DD/ESC_3r
Programar presentacions dels alumnes que tornen d’Erasmus per explicar la seva
experiència als alumnes de propers cursos. Donem poc valor a la transmissió
d’experiència entre l’alumnat. INT/DD/ESC_2n, 3r 4t
Donar tot el suport possible a PQ Donar-ne visibilitat interna i potenciar la
participació transversal i diversa PQ/SC/IT

Participació activa en les propostes internacionals, San Miniato, PQ,

FIT

Obrir optatives que mostrin la diversitat i sortides professionals (carrer, social,
infantil, juvenil, terapeutic, pedagògic, polític, recerca, investigació…) INT_3r i 4t
Obrir optatives que mostrin la diversitat i sortides professionals (audiovisual,
televisió, cinema, publicitat, esdeveniments, museografia i exposicions, moda…) ESC_3r i 4t

Reforç a les assignatures de Pedagogia i de Producció i Gestió. Nou marc INT/DD/ESC_4t
Organitzar presentacions dels TFG en context de festivals, FAT i FIT , per valoritzar el
treball de l’alumnat, situant les seves presentacions com a ambaixadores de
l’especialitat. INT_TFG

Programar les Jornades d’acolliment a l’Escola: presentació d’espais, recursos,
relacions i protocols. Presentació dels professionals responsables. INT/DD/ESC 1r
Establir relació amb altres cursos. Organització de sessions de treball conjuntes per
introduir en la seva formació el retorn del treball creatiu. INT/DD/ESC 1r amb cursos superiors

Nova organtizació i potenciació la relació contínua entre Alumnat-Tutor-
Coordinador de PAT-Cap d'Especialitat. INT/DD/ESC  tots els cursos
Millora de l' experiència del seu darrer any a l’escola i que sentin que tanquen un
procés d’aprenentatge. Cal que sigui acurat i profitós. INT/DD/ESC_4t

Acte de graduació INT/DD/ESC_4t



2 2.3 4 graduats

6 6.5 4 inserció laboral

4 4.1 i 4.2 4
formació continuada

professorat

3 3.1, 3.2 i 3.3 2 i 4
espais de reflexió

professorat

PROCEDIMENTS

objectiu
estratègic IT

objectiu
específic IT

objectiu
ESAD

àmbit projecte ESAD
accions on

5 5.2 i 5.3 2
millora de processos i

racionalització de
recursos

Revisió de les col·laboracions amb Graduats d'escenografia amb Tallers INT.
Coordinació específica. GRADUATS ESC/INT

Organització de tutories de l'alumnat amb un perfil més professionalitzador.
Proposta de ajust horari als encàrrecs i càrrecs ESAD per solventar el enorme
desequilibri.

Els estudis d’Escenografia han d’arrelar-se al present i ambicionar cap al futur; però
sense menystenir els continguts i els artistes que ens han precedit. 

Potenciar formació comuna alumnat/professorat

Potenciar formació continua professorat

FAT / FIT

Claustre ESAD

Consell d'escola ESAD
Potenciar  la implicació de tot el professorat amb les hores de dedicació en les
reunions, reflexions, debats i tasques és prioritari. Col·laboració amb l'Escola.
FAT / FIT

Nous protocols TFG INT/ESC/DD_TFG

Nous protocols tallers Integrats INT/ESC/DD_TFG

Nous protocols pràctiques escenificació DD_3r i 4t

Nous protocols tallers INT/ESC_3r i 4t
Unificació criteris de planimetria amb Teatres, departaments tècnics i
departaments.

Previsió i Gestió FAT

Previsió i Gestió FIT

Reorganització documentació compartida



5 5.2 i 5.3 2
gestió i secretaria
acadèmica ESAD

Nou sistema d'horaris (articulació) via Calendar

Revisió de convalidacions ESAD

Revisió procesos Proves d'accés. Decret Juliol 2021
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 5.  Articular 

 Estructura  Organitzativa de l’ESAD 
 [REGLAMENT ESAD_ 
 TÍTOL III. ÒRGANS DE GOVERN,  DE REPRESENTACIÓ I DE COORDINACIÓ 
 Article  9.  Òrgans  representatius  i  executius  L’ESAD  compta  amb  els  òrgans 
 representatius i executius següents: 
 a) Òrgans col·legiats: - Consell d’Escola - Claustre de professors 
 b)  Òrgans  unipersonals:  -  Direcció  -  Sotsdirecció  -  Caps  d’Especialitat  -  Secretaria 
 Acadèmica 

 Article  10.  Òrgans  de  coordinació  L’ESAD  compta  amb  els  òrgans  de  coordinació  i  de 
 consulta següents: 
 a) Òrgans col·legiats: -  L’equip directiu - Consell d’Especialitat 
 b) Òrgans unipersonals: - Coordinació Pedagògica dels Centres Territorials 

 Capítol I. Òrgans representatius i executius 
 Secció I. Consell d’Escola 
 Article  11.  Concepte  El  Consell  d’Escola  és  l’òrgan  propi  de  participació  de 
 professors,  alumnes  i  personal  d’administració  i  serveis  en  l’activitat  del  centre,  en  la 
 seva  gestió  i  en  la  seva  avaluació.  És  el  seu  màxim  òrgan  representatiu  i  l’àmbit  de 
 discussió i aprovació de les línies d’actuació de l’Escola. 
 …/… 
 Secció II. El Claustre de Professorat 
 Article  18.  Concepte  El  Claustre  de  Professorat  és  l’òrgan  propi  de  participació  del 
 professorat  en  el  govern  del  centre  i  té  la  responsabilitat  de  planificar,  coordinar, 
 decidir  i,  si  escau,  informar  sobre  tots  els  aspectes  docents  que  afecten  a  l’Escola,  en 
 el marc del que es regula a les disposicions vigents sobre aquesta matèria. ] 

 El  Consell  d’Escola  és  el  lloc  on  podem  trobar-nos  tots  plegats  (professors,  alumnes,  i  Suport 
 a  la  docència)  per  prendre  decisions  sobre  les  línies  d’actuació  del  centre,  i  per  tant, 
 decisions  importants  per  a  tota  la  comunitat  de  l’ESAD.  Aquestes  decisions  poden  estar 
 relacionades  amb  la  gestió  i  el  funcionament  del  centre,  però  també  amb  el  benestar  i  la 
 cura dels membres de la comunitat. 

 El  compromís  de  l’equip  directiu  ha  de  ser  sempre  vetllar  perquè  les  condicions  siguin  les 
 més  adients  possibles  per  garantir  el  bon  funcionament  d’aquest  òrgan,  així  com  facilitar  la 
 feina  del  Consell  per  tal  d’assegurar  que  tots  els  col·lectius  de  l’ESAD  s’hi  puguin  veure 
 representats.  En  aquest  sentit  també  vetllarà  per  tal  de  reactivar  les  comissions  existents  o 
 afegir-ne alguna de nova si les circumstàncies del context actual ho demanen. 

 El  Claustre  de  Professorat  és  l'òrgan  de  participació  i  de  govern  del  centre  i  com  hem  explicat 

 abans  l’hem  reactivat  i  hem  tingut  una  molt  bona  acollida.  Els  Consells  d’escola  oberts  a 

 claustre  limitaven  la  llibertat  de  comunicar-nos  entre  el  professorat  (  i  suport  a  la  docència)  i 

 per  això  creiem  que  li  hem  de  tornar  a  donar  veu.  Proposem  trobades  de  claustre  regulars 

 per recollir les demandes i propostes d’aquest 
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 L’  Equip  de Direcció ESAD 
 L’equip de direcció que proposem és el mateix que hem estat aquest curs 21-22. 

 Direcció de l’ESAD 
 Elisabet Castells i Negre (DIE) 

 Sotsdirecció ESAD 

 Montserrat González Parera (PED) 

 Secretaria acadèmica 

 Cesca Vadell Cubells (VEU) 

 Cap de l’especialitat d’Interpretació 

 Lluís Graells i Montserrat (INT) 

 Suport a l’especialitat d’Interpretació 

 Alícia Puertas Espín (INT) 

 Cap de l’especialitat de Direcció Escènica i Dramatúrgia 

 Helena Tornero Brugués (DEC) 

 Cap de l’especialitat d’Escenografia 

 Xavier Erra Batiste (DIE) 

 Coordinadora tutors (PAT) 

 Glòria San Miguel (MOV) 

 TAULES de funcions: 

 DIRECCIÓ 
 SOTSDIRECCIÓ 

 (SUPORT A LA GESTIÓ) 
 SECRETARIA ACADÈMICA 

 (SUPORT  A LA SECRETARIA ACADÈMICA) 
 CAPS D’ESPECIALITATS 

 (SUPORTS A L’ESPECIALITAT) 
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Taula direcció

tasca INTRA ESAD EXTRA ESAD

Secció IV. La Direcció Article 21. Concepte La Direcció assumeix la responsabilitat
general de l’activitat del centre i vetlla per la coordinació de la seva gestió, així com per
l’adequació d’aquesta a la línia docent de l’Escola, aplicable al projecte d’activitats
docents i a la programació general.

Calendari
ObservacionsSet Oct Nov Des Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul

 Dirigir i coordinar totes les activitats de
l'escola.
Convocar i presidir els actes acadèmics i les
reunions de tots els òrgans col·legiats de
l’escola i executar els acords adoptats en
l’àmbit de la seva competència
Formular i presentar al Claustre del Professorat
i al Consell d'Escola la proposta inicial de
projecte de direcció i, si escau, les posteriors
modificacions i adaptacions.
 Vetllar per l‘aplicació dels plans docents,
garantir el seu compliment i intervenir en la
seva avaluació.
Dirigir i assegurar l’aplicació dels criteris
d’organització pedagògica i curricular, així com
dels procediments d’inclusió, i de tots els altres
plantejaments educatius, d’acord amb la seva
concreció en el projecte de direcció.
Garantir que el català sigui la llengua vehicular
de l’educació, de l’administració i de la
comunicació utilitzada normalment en les
activitats de l'escola
Coordinar l’equip directiu i orientar, dirigir i
supervisar totes les activitats de l'escola
d’acord amb les previsions de la programació
general anual, amb la col·laboració de l’equip
directiu, i sense perjudici de les competències
atribuïdes al Claustre del Professorat i al
Consell d’Escola.

Impulsar d’acord amb els indicadors de
progrés, l’avaluació del projecte i del
funcionament general de l'escola.
Impulsar, d’acord amb procediments establerts
al Sistema de Garantia Interna de la Qualitat,
l’avaluació del funcionament general de
l'escola.
Participar en l’avaluació de l‘exercici de les
funcions del personal docent i de l’altre
personal destinat a l'escola.
 Impulsar la coordinació del projecte amb els
altres centres, escoles i àmbits de la institució,
així com impulsar la relació amb altres centres
o institucions d’àmbit nacional i internacional
per crear xarxes que facin possible actuacions
conjuntes.

Ostentar la representació de l’escola.

 Col·laborar amb els òrgans de l’Institut del
Teatre i de l’Administració educativa.

Presidir el Claustre de Professorat i el Consell
d’Escola, així com els actes acadèmics de
l’escola.

Afavorir la convivència a l'escola, vetllant per
l’harmonia de les relacions interpersonals.
Intervenir, de forma directa o per persona
tècnicament capacitada a la qual designi, per
exercir funcions d’arbitratge i de mediació en
els conflictes que es generin entre membres de
la comunitat educativa.
Garantir l’exercici de drets i deures de tots els
membres de la comunitat educativa, i
orientar-los a l’assoliment dels objectius de
l'escola.
Assegurar la participació efectiva del Consell
d’Escola en l’adopció de les decisions que li
corresponen i en la tasca de control de la
gestió del centre.
 Assegurar la participació efectiva del Claustre
de Professorat en l’adopció de les tasques que
li corresponen.

Complir i fer complir les lleis i les normes
vigents.
Impulsar l’elaboració, l’aprovació i l'aplicació de
les normes d’organització i de funcionament de
l’escola.
Proposar la programació general anual de
l’escola, que també ha d’incloure les activitats i
els serveis que es presten durant tot l’horari
escolar, coordinar-ne l’aplicació amb la resta de
l’equip directiu i retre’n comptes mitjançant la
memòria actual.
Proposar a la Direcció General de l’Institut del
Teatre els llocs docents a proveir.
 Elaborar l’avantprojecte de pressupost de
l’escola.
Tramitar les despeses d’acord amb el
pressupost assignat al centre, conformar els
pagaments i visar les certificacions i
documents oficials del centre, seguint els
procediments establerts per l’Organisme
Autònom de l'Institut del Teatre.
Tenir cura del correcte compliment de les
tasques per part de tot el personal vinculat a
l’escola, així com del compliment de les
dedicacions i horaris assignats i fer les
comunicacions preceptives sobre les eventuals
incidències.

Emetre la documentació oficial de caràcter
acadèmic que estableix la normativa vigent.
Visar les certificacions acadèmiques, i totes les
altres que escaiguin, per acreditar continguts
documentals arxivats al centre.
Assegurar la custòdia de la documentació
econòmica, acadèmica i administrativa
mitjançant la secretaria de l'escola i aplicar
mesures per garantir la seguretat i
confidencialitat de les dades d’acord amb la
legislació específica en matèria de protecció de
dades.
Dirigir la gestió econòmica del centre i
l’aplicació del pressupost assignat

Dirigir i gestionar el personal del centre de
manera orientada a garantir el compliment de
les seves funcions.

Vetllar pel manteniment de l'escola.

Proposar la millora de les instal·lacions del
centre.
Exercir en el centre aquelles funcions que en
matèria de prevenció de riscos laborals li
assigni el Pla de prevenció de riscos laborals de
l’Institut del Teatre.
Designar els òrgans unipersonals de govern i
de coordinació que formen part de l’equip
directiu, i proposar-ne els nomenaments i els
cessaments a la Direcció General de l’Institut
del Teatre que els elevarà a la Presidència de
l’Institut del Teatre.
Exercir el comandament de tot el personal
vinculat a l’escola.

Assignar al professorat de l'escola altres
responsabilitats de gestió i de coordinació
docent i les funcions de tutoria i de docència
que siguin requerides per a l’aplicació del
projecte educatiu i que siguin adequades a la
seva preparació i experiència.

Proposar motivadament la incoació dels
expedients contradictoris i no disciplinaris per
a la remoció del personal laboral fix, funcionari
de carrera o  funcionari interí fins a provisió o
laboral amb contracte d’interinitat fins a la
provisió, del lloc de treball ocupat, d’acord a
l’establert a la normativa de l’IT.
Comunicar les faltes lleus a la direcció general i
a la gerència, que exerciran la seva potestat
disciplinària d’acord amb la normativa vigent.

Formular la proposta d’incoació d’expedients
disciplinaris per faltes greus o molt greus del
personal del centre.

 Formar part dels òrgans qualificadors per a la
selecció del personal interí docent.

Direcció pedagògica

Funcions de
representació

funcions en relació a la
comunitat educativa

Funcions organitzatives i
de funcionament

Funcions en matèria de
gestió

Funcions de
comandament de
persones

La Direcció assumeix la responsabilitat general de
l’activitat de l'escola i vetlla per la coordinació de
la seva gestió, així com per l’adequació d’aquesta
a la línia docent de l’escola, aplicable al projecte
d’activitats docents i a la programació general.
Així doncs, la Direcció és la responsable del
correcte desenvolupament del projecte de
direcció.
La direcció de l'escola ha de respondre del grau
d’assoliment del projecte de direcció i ha de
donar comptes a la comunitat acadèmica i als
òrgans institucionals.

Sotsdirecció, caps
d'especialitat

coordinació acadèmica,
Articulació, SC....

consell d'escola,
claustre

Caps d'especialitat
Sotsdirecció

Sotsdirecció coordinació acadèmica IT

Servei de LLengua IT

Caps d'especialitat
Sotsdirecció
Secretaria acadèmica

coordinació acadèmica IT,
articulació

Caps d'especialitat
Sotsdirecció
Secretaria acadèmica

qualitat ESAD qualitat IT

Caps de departament coordinació acadèmica IT

caps d'especialitat
Sotsdirecció coordinació acadèmica IT,

articulació
La direcció, en l’exercici de les seves funcions, té
la consideració d’autoritat pública i gaudeix de
presumpció de veracitat en els seus informes i
d’ajustament a la norma en les seves actuacions,
llevat que es provi el contrari.

consell d'escola; claustre
La Direcció de l’escola, en la seva condició de
responsable de l’acció educativa, és alhora la
responsable de les bones relacions amb la
comunitat educativa i li correspon en
conseqüència:

comissió del Benestar,
sotsdirecció Observatori del Benestar

comissió del Benestar Observatori del Benestar

sotsdirecció Coordinació acadèmica

Consell d'escola

Claustre
comissió del Benestar,
sotsdirecció coordinació acadèmica IT

sotsdirecció

Caps d'especialitat
Sotsdirecció
Secretaria acadèmica

Departaments IT

Gestió ESAD Gerència IT

Gestió ESAD Secció Econòmica

Sotdirecció
 Caps d'especialitat
 Caps de departament
 Gestió ESAD

Coordinació Acadèmica
 Secció RRHH

Secretaria ESAD
 Gestió ESAD

Coordinació Acadèmica
 Secretaria Acadèmica

Secretaria ESAD
 Gestió ESAD

Secretaria Acadèmica
 Secció Jurídico-Administr.

Secretaria ESAD
 Gestió ESAD

Secretaria Acadèmica
 Coordinació Acadèmica
 Secció Juridica Administr.
 Secció Econòmica

Gestió ESAD Secció Econòmica
Sotdirecció
 Caps d'especialitat
 Caps de departament
 Gestió ESAD Secció RRHH

Gestió ESAD Serveis Tècnics
Caps d'especialitat
 Gestió ESAD Serveis Tècnics

Gestió ESAD
Responsable Riscos
Laborals IT

Equip directiu
 Gestió ESAD

Direcció general
 Gerència

Comunitat ESAD

Equip directiu i
departaments

Coordinació Acadèmica
 RRHH

Caps d'especialitat
 Gestió ESAD

Coordinació Acadèmica
 Secció RRHH

Sotsdirecció
 Caps d'especialitat

Direcció General
 Gerència

Sotsdirecció
 Caps d'especialitat
Caps de departament
 Caps d'especialitat RRHH

DG IT, Gerència,
Coordinació Acadèmica IT,
SSCC A ti l ió

Gerència
 Direcció General
 Coordinació Acadèmica



Intervenir en el termes que s’estableixen
reglamentàriament en els procediments de
provisió per concurs específic i de provisió
especial, i formular les propostes de
nomenament dels aspirants seleccionats en
aquest darrer cas.
Fomentar la participació del professorat en
activitats de formació permanent i
d’actualització de les seves capacitats
professionals.
Comunicar a l'òrgan pertinent les faltes
d’assistència i de puntualitat no justificades, en
el marc de la jornada i de ’horari laboral.
Comunicar a l'òrgan pertinent les jornades no
treballades quan el personal del centre
exerceix el dret de vaga.

Altres competències que li siguin atribuïdes.

Caps de departament
 Caps d'especialitat

Coordinació acadèmica
 RRHH

Caps de departament
 Caps d'especialitat Comissió de formació

Caps de departament
 Gestió ESAD Secció RRHH

Caps de departament
 Gestió ESAD Secció RRHH



Taula
Sotsdirecció

Tasca Descripció
Unitat responsable

ESAD
Unitat responsable IT

o EXTERN

Accions pedagògiques a l'ESAD

Necessitats tècniques

Nou pla d'estudis

Secció V. La Sotsdirecció Article 24. Concepte La Sotsdirecció assumeix, en la seva qualitat
de Cap d’Estudis, amb caràcter general, la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de
les activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament de la
Direcció de l’Escola.

Calendari
Observacions

Planificació pedagògica dels
estudis

Concreció de necessitats
d'espais, infrastructures i
pressupostos de cada
assignatura
Disseny del POA del curs
següent

Revisió plans d'estudis

Protocols procediementals

Protocols metodològics

Adaptacions curriculars
individualitzades
Disseny universal de
l'aprenentatge

Responsabiliat social

Pla d'acció tutorial

Pla de convivència

Projecte de Qualitat

Espais acadèmics

Materials i recursos acadèmics

Gestió espais teatrals

Coordinació tècnica festivals
Coordinació acadèmica
Festivals

Verifica i aplicatiu Universitat

Disseny de l'estructura del NPE

Disseny d'aplicació del NPE -
Transversalitat

Disseny d'aplicació del NPE -
Quantificació i disseny de
necessitats POA

Set Oct Nov Des Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul
Treballar per tal de definir el POA de les
especialtiats i revisar els horaris del curs
següent (s'ha d'aprovar en consell
d'especialitat)

Caps d'especialitat, Direcció
ESAD, Consell d'Escola Articulació IT + Departament

d'Ensenyament

Informar què es fa des dels departaments
entre finals de curs i inicis de curs, de cara a
definir les necessitats de cada assignatura.

Caps d'Especialitat + caps de
departament +
direcció/sotsdirecció ESAD +
Suport  a la gestió

Articulació IT

Treballar amb els caps de departament per tal
de definir el POA de l'especialtiat

Directors de departament +
Cap d'especialitats Coordinació acadèmica IT

Vetllar per l‘aplicació dels plans docents,
garantir el seu compliment i intervenir en la
seva avaluació

Caps d'especialitat + Direcció
ESAD

Coordinació acadèmica IT
Assegurar l’aplicació dels criteris
d’organització pedagògica i curricular, així com
dels procediments d’inclusió, i de tots els
altres  plantejaments educatius, d’acord amb
la seva concreció en el projecte de direcció

Suport  a la gestió + direcció
ESAD + caps d'especialitat

Cap d'especialitat + Equip
Directiu ESAD

Assegurar l’aplicació dels criteris
d’organització pedagògica i curricular, així com
dels procediments d’inclusió, i de tots els
altres  plantejaments educatius, d’acord amb
la seva concreció en el projecte de direcció.

Caps d'especialitat +
coordinadors TF i altres
assignatures que ho
requereixin

Cap d'especialitat + Equip
Directiu ESAD

Coordinar les adaptacions curriculars amb el
professorat implicat en el Pla individualitzat si
s'escau

Professorat implicat + tutor +
Equip directiu ESAD

Coordinació acadèmica IT

Vetllar per la visió universal en els dissenys de
l'aprenentatge

Caps d'especialitat + Direcció
ESAD

Proposar i acompanyar accions connectades
amb el compromís de responsabilitat social
(ApS i altres projectes afins)

Caps d'especialitat
Coordinació acadèmica IT +
Observatori de les Arts
Escèniques Aplicades

Proposar millores per la visió complexa del
PAT

Coordinadora Tutors (PAT) +
Caps d'especialitat

Contribuir en el disseny del Pla de
Convivència, vetllant per l’harmonia de les
relacions interpersonals

Coordinadora Tutors (PAT) +
Equip directiu ESAD

Observatori del Benestar IT
Impulsar, d’acord amb procediments
establerts al Sistema de Garantia Interna de la
Qualitat, l’avaluació del funcionament general
de l'escola.

Responsable qualitat
ESAD+Direcció ESAD

Comissió Qualitat IT + AQU
Revisar les necessitats d'espais i fer propostes
de millora per l'optimització d'espais

Suport  a la gestió + Suports de
les especialitats

Coordinació acadèmica IT +
Articulació ITVetllar per a la diversitat de materials i

recursos didàctics per a una diversitat i
riquesa pedagògica
Vetllar per l'aplicació de les normes
d’organització i de funcionament dels espais
teatrals

Suport a la Gestió, caps
d'especialitat, direcció ESAD,
Gestió ESAD

Gerència + Teatres + Articulació
IT + externs

Vetllar per el correcte desenvolupament
logístic i tècnic dels festivals portats a terme a
l'ESAD

Garantir l’assoliment dels objectius acadèmics
entenent els festivals com a un projecte
El verifica és el document que conté tota la
informació del NPE, i és el que s'entrega a
universitats per tal d'entrar en procés de
verificació a acreditació de la titulació.

Equip Directiu ESAD +
Comissió_NPE

És la planificació estructural del Grau
Equip Directiu ESAD + Comissió
_NPE

En base a les estructures del NPE hi ha moltes
possiblitats de transversalitats. Es tracta de fer
un disseny de l'aplicació del NPE per fer-ho
efectiu.

Equip directiu de l'ESAD (i del
CSD si s'escau)

En base a les estructures del NPE cal definir
les modalitats docents, la quantificació
d'hores de professors, el pressupost, i tantes
altres coses que determinen l'aplicació del
NPE Equip Directiu ESAD

Universitats, Comissió NPE, DG 
 
 



Comunicació interna i externa

Disseny d'aplicació del NPE -
Espais, infraestructures i
dotacions econòmiques

Definició de les PPAA del NPE

Visites a Instituts

Comunicació interna activitats
Seguiment Graduats i connexió
a alumnat

Portes Obertes

En base a les estructures del NPE cal definir
espais, infrastructures i dotacions
econòmiques (si s'escauen) de les
assignatures. Equip directiu de l'ESAD

Dissenyar les noves PPAA en base al NPE
Equip Directiu ESAD + Comissió
PPAA_NPE

Atendre les peticions comptant de visites i
xerrades dels diferents col·lectius interessats
en l'ESAD

Equip ESAD Centres Secundària +
Sotsdirecció CSD

Coordinació interna de la comunicació de
tallers, projectes i TF de les especialitats

Suports caps d'especialitat
Comunicació IT

Estar atenta a l'evolució dels graduats i
establir vincles amb l'alumnat matriculat

Equip ESAD Alumni + Coordinació Graduats
IT + IT Impulsa

Publicar l'oferta i vetllar pel desenvolupament
de les Portes obertes

Comunicació + Equip ESAD



Taula Secretaria Acadèmica

Tasca Unitat responsable ESAD
Temes de dia a dia amb alumnes

Alumnes i professorat

Temes de dia a dia amb el
professorat

PPAA

Arxiu

Eleccions

Secció VII. La Secretaria Acadèmica Article 30. Concepte La Secretaria Acadèmica és l’òrgan
responsable de la correcta aplicació de les disposicions legals en matèria educativa que afecten
als estudis que s’imparteixen a l’Escola.

Descripció

Calendari
Observacions

Matrícules
Secretaria ESAD + Secretaria
General (Èlia)+ Caps Especialitat

adaptacions curriculars Secretaria ESAD
Reconeixements per activitat
Professional Secretaria ESAD

Respostes d'instàncies
Secretaria ESAD + Caps
Especialitat

reconeixements de crèdits per
altres estudis cursats Secretaria ESAD + caps Especialitat
reconeixements de crèdits per
participació ESAD Secretaria ESAD + caps Especialitat

Altres Secretaria ESAD
Calendarització dels Consell
d'Escola, Claustres i Consells
d'especialitat Secretaria ESAD
gestió de les convocatòria de
Consells d'Escola Secretaria ESAD
gestió de les convocatòria dels
Consells d'especialitat. Secretaria ESAD
gestió de les convocatòria de
Claustre Secretaria ESAD

Obertura i tancament d'actes Secretaria ESAD

Codex
Secretaria ESAD + Secretaria
General

Altres
Secretaria ESAD + Direcció de
l'Escola

Definició de l'equip de la Comissió
de PPAA

Secretaria ESAD + Comissió de
proves

Definició de l'equip de les PPAA
Secretaria ESAD + Comissió de
proves

Revisió de les bases de les PPAA Secretaria + Comissió PPAA

Disseny de les proves A1, A2 i B Secretaria + Comissió PPAA

Rúbriques A1, A2 i B Secretaria + Comissió PPAA

Reserves d'espais i infrastructures
Secretaria ESAD + Direcció de
l'Escola

Seguiment de les proves i
tancament del procés Secretaria acadèmica ESAD

Altres Secretaria acadèmica ESAD

Arxiu i documentació Secretaria acadèmica ESAD

Eleccions al Consell D'Escola
Secretaria acadèmica ESAD +
Direcció de l'Escola

Set Oct Nov Des Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul
Estar molt pendent de les problemàtiques que
puguin tenir els alumnes durant el procés de
matrícules
adaptacions curriculars per alumnes que han
cursat estudis amb plans docents antics

reconeixements que ofereix el Departament
d'Educació
Durant tot el curs els alumnes poden fer
sol·licituds a l'escola via instància
(reconeixements de crèdits, convalidacions,
permisos de matrícula sense tenir requisits,
adequacions curriculars, trasllats
d'expedients,….)
Atendre a qualsevol consulta o petició relativa
als reconeixemnet de crèdits per altres estudis
cursats

Atendre a qualsevol consulta o petició relativa
als reconeixements de crèdits
Incorporació als estudis, anys de pròrroga,
reconeixements d'expedients,
desmatriculacions.

Calendaritzar i convocar als docents i delegats
de curs a les reunions que proposi l'Escola.

Convocar als docents i alumnes membres del
Consell i del personal PAS

Convocar als docents de l'especialitat i dels
delegats de curs.

Convocar als docents de l'ESAD
Avis als docents de l'obertura i del tancament
de les actes per posar les notes de cada
quadrimestre.
Donar accés al Codex al professorat nou i
gestionar que l'assignació que cada docent té
al còdex sigui correcte

ACTES de les Consells d'especialitat, Claustres
i Consells d'escola

Definir l'equip de professors de l'especialitat
que formaran part de la Comissió de PPAA

Definir l'equip de professors de l'especialitat
que formaran part del procés de PPAA
Revisar les bases de les PPAA que es
publiquen cada any pels volts de setmana
santa
Elaborar els enunciats de cada un de les
proves i la metodologia en que es portaran a
terme.

Revisar les rúbriques en funció dels enunciats
i les bases establertes

Reservar espais i equipaments necessaris per
desenvolupar les PPAA
Vetllar per tal que tot rutlli i estar a l'aguait en
les qualificacions i les publicacions dels
resultats. Atendre a possibles reclamacions.

respondre bubtes relacionats amb les PPAA

Arxiu de tot la informació generada
Convocatòria, preparació, seguiment,
execusió i tancament dels diferents processos
electorals pels quals passi l'escola.



Taula cap d'especialitat INTERPRETACIÓ

Tasca Descripció Unitat responsable
Temes de dia a dia amb alumnes

Pla d'estudis actual

Programa d'estudis i horaris

Projectes i Pràctiques de 3r i 4rt

Tutories

Avaluacions

Reunions

PPAA

Visibilitat INT

Nou pla d'estudis

Grups d'alumnes per itineraris o seg

Secció VI. El Cap d’Especialitat Article 27. Concepte Els/les Caps d’Especialitats, assumeixen la
responsabilitat de coordinar l’activitat docent de cadascuna de les especialitats curriculars que
s’imparteixen a l’Escola.

Calendari
Observacions

Matrícules

Respostes d'instàncies

Consultes Curriculars (programa
d'estudis i horaris)

ERASMUS i mobilitat internacional

Altres

Generar grups

Atendre peticions de canvis de
grups

Assegurar grups paritaris a
Projectes i Pràctiques

Canvis a Secretaria Acadèmica
General-ÈLIA

Vetllar per la revisió anual dels
Plans Docents per part dels
departaments

Reunions amb equips docents
Concreció de necessitats d'espais,
infrastructures i pressupostos de
cada assignatura
Altres

Disseny del Programa d'estudis
anual

Disseny de l'oferta d'optativitat
anual

Revisar i notificar canvis horaris

Disseny del POA del curs següent
Altres

Protocol de tallers

Tallers i Transversalitat

Definició dels tallers del curs
següent

Temes relacionats amb producció
de tallers

Visiblitat i comunicació dels tallers
Reunions d'inici de tallers

Temes relacionats amb producció
de tallers
Revisió anual del pla d'acció
tutorial
Nomenament dels tutors i delegats
de curs

Reunió de tutors
Comunicar canals de diàleg entre
escola i estudiants

Reunions de seguiment de curs

Comissions de curs

Seguiment del procés d'avaluació

Reunions preparació Comissions

Reunions amb equip directiu
Reunions amb departaments de
l'especialitat

Consells d'especialitat

Consells d'escola (ESAD)

Claustres de l'ESAD
Altres

Definició de l'equip de les PPAA

Revisió de les bases de les PPAA

Disseny de les proves A1, A2 i B

Rúbriques A1, A2 i B

Reserves d'espais i infrastructures

Seguiment de les proves i
tancament del procés
Altres
Comunicació directa i personal
amb aspirants

Disseny del pla de visibilitat anual

Presentacions a la comunitat i barri

Saló de l'ensenyament
Portes Obertes

Visites a Instituts
Altres

Verifica i aplicatiu Universitat

Set Oct Nov Des Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul
Estar molt pendent de les problemàtiques que
puguin tenir els alumnes durant el procés de
matrícules

Cap d'INT+ Secretaria ESAD + Secretaria
General (Èlia)

Durant tot el curs els alumnes poden fer
sol·licituds a l'escola via instància
(reconeixements de crèdits, convalidacions,
permisos de matrícula sense tenir requisits,
adequacions curriculars, trasllats
d'expedients,….) Cap d'INT + Secretaria ESAD
Atendre a cosultes sobre programa d'estudis,
incompatibiltats horàries o d'altres temes
relacionats amb l'especialitat Cap d'INT
Juntament amb Responsable Erasmus revisar
les peticions i la seva correlació amb crèdits de
l'ESAD i signar les autoritzacions així com fer
seguiment i proposta dassignatures a alumnes
de fora Cap d'INT + Erasmus
Atendre a qualsevol consulta o proposta
relativa a l'especialitat Cap d'INT + Suport d'INT
S'han de generar els grups de 1r a 4rt segons
itineraris o acords amb els departaments
tenint en compte ràtios i pedagogia Suport d'INT + Cap d'INT
Atendre a peticions d'alumnes de canvis de
grups mantenint un equilibri entre dinàmiques
de grups, historial de professorat que ja han
tingut i projectes o pràctiques

Cap d'INT (Assessorat per tutors/es i/o
professorat)

Elaborar els grups de Pràctiques i Projectes de
forma paritària o si hi ha petició de
professorat, segons les possibilitats. Cap d'INT
Fer arribar els grups i canvis que hi hagi a l'Èlia
per tal de que quedi actualitzat al Còdex del
professorat i alumnat

Cap d'INT + Secretària ESAD + Secretaria
General (Èlia)

Els plans docents són el "contracte" entre
alumne i IT. Venen marcats pel pla d'estudis
vigent i no es poden canviar. Però sí que cal
anar-los revisant i ajustar temes que no són
estructurals (afinar metodologies,cirteris
d'avaluacions, temaris, bibliografia) Directors de Departament + Caps d'àrea
Planificar reunions entre equips docents de
curs, equips docents de matèries, o equips
docents d'assignatures, a fi de garantir la bona
coordinació de la impartició dels continguts del
pla d'estudis Directors de Departament

Informar què es fa des dels departaments
entre finals de curs i inicis de curs, de cara a
definir les necessitats de cada assignatura. Directors de Departament

Confeccionar el Programa d'estudis anual en
base al Pla d'estudis vigent. (s'ha d'aprovar per
consell d'especialtiat) Cap d'INT + Departaments
En base a les optatives que admet el Programa
d'estudis, fer la proposta d'optatives de cara al
curs següent (S'ha d'aprovar per consell
d'especialitat) Cap d'INT + Departaments
Fer els horaris del curs següent (s'ha d'aprovar
en consell d'especialitat)

Cap d'INT+ Sots-Direcció ESAD

Treballar amb els caps de departament per tal
de definir el POA de l'especialtiat

Directors de departament + Cap d'INT +
Sots-direcció ESAD

Hi ha un esborrany de protocol de
tallers,elaborat de forma interna a
l'especialitat. Cal revisar-lo Cap d'ESC + Cap d'INT+ Equip Directiu ESAD
Vetllar per l'aclariment de responsabilitats i la
bona entesa durant tot el curs Cap d'INT + Cap d'ESC + Transversal
Definició d'escoles, especialitats i itineraris
implicats
 Definició del perfil del director
 Definició dels pressupostos
 Definició dels espais i calendaris Cap d'ESC + Cap d'INT + Equip Directiu ESAD
No hi ha unitat de producció i l'equip directiu
ha d'assumir molts asptectes relacionats amb
aquest tema Cap d'ESC+ Direcció ESAD + Suport Producció
Vetllar per tal que la comunicació dels
participants estiguin ben definida Suport d'INT+ Direcció ESAD + Comunicació

Reunió d'inici amb professors Suport + Cap d'INT+ Professors
No hi ha unitat de producció il'equip directiu
ha d'assumir molts asptectes relacionats amb
aquest tema Suport Producció + Direcció ESAD

Revisar-lo anualment i aprovar-lo en consell
d'escola Cap d'INT+ Coordinadora de PAT

Nomenar tutors i prendre nota dels delagats a
fi d 'assegurar una bona comunicació Coordinadora de PAT+ Cap d'INT
Convocar, a inici de curs, una renuió amb els
tutors a fi de concretar el funcionament en
base al pla d'acció tutorial establert.

Cap d'INT+ Coordinadora Tutors + Tutors/es

Comunicar a tot l'alumnat els canals de
comunicació establerts. Coordinadora PAT + Tutors/es
Reunions de seguiment de curs que es fan
coincidint en període d'avaluació (actas encara
no tancades), a fi de parlar aspectes acadèmics
de grup i aspectes particulars de cada alumne.

Coordinadora PAT + Tutors/es + profesorat
implicat

Definir el calendari d'avaluacions en funció del
programa d'estudis i horari vigent (hi ha
assignatures que s'avaluen al febrer, d'altres
que s'avaluen al juny i algunes excepcions que
tenen avaluació oberta durant tot el curs) Coordinadora PAT
Resoldre incidències que puguin sorgir en les
avaluacions Cap d'INT+ Coordinador de PAT
reunió amb tutors prèvia a les Comissions de
Curs Cap d'INT+ Coordinadora de PAT + Tutors
Reunions de treball periòdiques per tractar
temes de l'ESAD Equip directiu de l'ESAD

Reunions periòdiques amb els caps de
departament que treballen amb l'especialitat Cap d'INT+Suport INT + Caps de departament
Reunions on es troben tots els professors de
l'especialitat i els representant dels alumnes.
Es un òrgan vinculant. Cap d'INT + Suport INT
Reunió de tots els membres del consell
d'escola. Ès un Òrgan vinculant

Convoca i defineix l'ordre del dia l'equip
directiu de l'ESAD. Membres del Consell
d'escola

Convoca i defineix l'ordre del dia l'equip
directiu de l'ESAD Equip ESAD+ Claustre de professorat

Definir l'equip de professors de l'especialitat
que formaran part del procés de PPAA Suport d'INT+ Secretaria ESAD + Direcció ESAD
Revisar les bases de les PPAA que es publiquen
cada any pels volts de setmana santa Suport INT + Comissió PPAA + Departaments
Elaborar els enunciats de cada un de les proves
i la metodologia en que es portaran a terme. Suport INT + Comissió PPAA + Departaments
Revisar les rúbriques en funció dels enunciats i
les bases establertes Suport INT + Comissió PPAA + Departaments
Reservar espais i equipaments necessaris per
desenvolupar les PPAA

Sots direcció ESAD + Secretaria acadèmica
ESAD

Vetllar per tal que tot rutlli i estar a l'aguait en
les qualificacions i les publicacions dels
resultats. Atendre a possibles reclamacions. Secretaria acadèmica ESAD

Atendre a totes les peticions que arriben
demanar informació de l'especialitat

Cap d'INT
Definir objectius i dissenyar el pla de visibiltiat
anual Cap d'INT + Equip ESAD
Organitzar presentacions de les pràctiques de
l'especialitat a la comunitat del barri Cap d'INT + Oficina( Conangla)

Vetllar pel contingut que s'exposa i per
l'atencio al saló Cap d'INT + Suport d'INT

Publicar l'oferta i atendre a les Portes obertes Cap d'INT + Equip ESAD
Publicar la oferta i atendre les peticions
comptant amb el suport de professorat del
departament de Tècniques d'INT Equip ESAD

El verifica és el document que conté tota la
informació del NPE, i és el que s'entrega a
universitats per tal d'entrar en procés de
verificació a acreditació de la titulació. Equip Directiu ESAD + Comissió _NPE



Temes tancament d'estudis i
 inici de la professió

Disseny de l'estructura del NPE

Disseny d'aplicació del NPE -
Transversalitat
Disseny d'aplicació del NPE -
Quantificació i disseny de
necessitats POA
Disseny d'aplicació del NPE -
Espais, infraestructures i dotacions
econòmiques

Definició de continguts
 (Descriptors i plans docents)
Definició de les PPAA del NPE
Altres
TFG

Servei de Graduats

Relació amb la professió

És la planificació estructural del Grau Equip Directiu ESAD + Comissió _NPE
En base a les estructures del NPE hi ha moltes
possiblitats de transversalitats. Es tracta de fer
un disseny de l'aplicació del NPE per fer-ho
efectiu. Equip directiu de l'ESAD (i del CSD si s'escau)

En base a les estructures del NPE cal definir les
modalitats docents, la quantificació d'hores de
professors, el pressupost, i tantes altres coses
que determinen l'aplicació del NPE Equip Directiu ESAD

En base a les estructures del NPE cal definir
espais, infrastructures i dotacions
econòmiques (si s'escauen) de les
assignatures. Equip directiu de l'ESAD
Elaborar els plans docents de totes les
assignatures del NPE (Dotar de continguts les
estructures del NPE) Caps de departament + Caps d'àrea

Dissenyar les noves PPAA en base al NPE Equip Directiu ESAD + Comissió PPAA_NPE

Estar atent al procés de TFG. Coordinadora TF INT + Cap d'INT
Estar atent a les ofertes del servei de graduats,
fer ofertes a graduats, i vetllar per tal que les
condicions i els objectius siguin bones IT IMPULSA
Tenir contacte amb associacions professionals,
i plantejar activitats que permetin a l'alumne
coneixer el context professional, i a la professió
coneixer als alumnes. Cap INT + Suport INT
Definir i repartir les tasques que des dels
departament es poden assignar al professorat
en concepta d'hores de dedicacio al centre Departaments + Direcció ESAD+ Cap d'INT

Disseny del repartiment de tasques de professorat dels departaments



 

Tasca Descripció Unitat responsable
Temes de dia a dia amb alumnes

Grups d'alumnes per itineraris  o
segons ràtios

Pla d'estudis actual

Programa d'estudis i horaris

Pràctiques en aules i espais
teatrals

Tutories

Avaluacions

Reunions

PPAA de DD

Visibilitat DD

Nou pla d'estudis

Secció VI. El Cap d’Especialitat Article 27. Concepte Els/les Caps d’Especialitats, assumeixen la
responsabilitat de coordinar l’activitat docent de cadascuna de les especialitats curriculars que
s’imparteixen a l’Escola.

Calendari
Observacions

Matrícules

Respostes a instàncies

Consultes curriculars (programa
d'estudis i horaris)

ERASMUS i mobilitat internacional
Seguiment alumnes amb
necessitats especials

Altres

Generar grups i assignar tutors en
les pràctiques

Atendre peticions de canvis de
grups

Vetllar per la revisió anual dels
Plans Docents per part dels
departaments

Reunions amb equips docents de
pràctiques
Concreció de necessitats d'espais,
infrastructures i pressupostos de
cada assignatura

Disseny del Programa d'estudis
anual

Disseny de l'oferta d'optativitat
anual

Revisar i notificar canvis horaris

Disseny del POA del curs següent
Altres

Tallers i Oficina Teatres

Temes relacionats amb producció
de tallers
Visiblitat i comunicació de les
pràctiques

Trobades de seguiment de
pràctiques

Temes relacionats amb producció
de tallers
Revisió anual del pla d'acció
tutorial
Nomenament  dels tutors i
delegats de curs
Comunicar canals de diàleg entre
escola i estudiants

Comissions de curs
Altres

Reunions amb equip directiu
Reunions amb departaments de
l'especialitat

Consells d'especialitat

Consells d'escola (ESAD)

Claustres de l'ESAD
Altres

Definició de l'equip de les PPAA

Revisió de les bases de les PPAA

Disseny de les proves A1, A2 i B

Rúbriques A1, A2 i B

Reserva d'Espais i Infrastructures.

Seguiment de les proves i
tancament del procés
Altres
Comunicació directa i personal
amb aspirants
Participació en el disseny del pla
de visibilitat anual

Monogràfic de Direcció

Saló de l'ensenyament
Portes Obertes

Visites a Instituts

Verifica i aplicatiu Universitat
Disseny de l'estructura del NPE

Disseny d'aplicació del NPE -
Transversalitat

Disseny d'aplicació del NPE -
Quantificació i disseny de
necessitats POA
Disseny d'aplicació del NPE -
Espais, infraestructures i dotacions
econòmiques

Definició de continguts
(Descriptors i plans docents)

Set Oct Nov Des Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul
Estar molt pendent de les problemàtiques que
puguin tenir els alumnes durant el procés de
matrícules

Cap d'Especialitat + Secretaria ESAD +
Secretaria General (Èlia)

Durant tot el curs els alumnes poden fer
sol·licituds a l'escola via instància
(reconeixements de crèdits, convalidacions,
permisos de matrícula sense tenir requisits,
adequacions curriculars, trasllats
d'expedients,….) Cap d'Especialitat + Secretaria Acadèmica
Atendre consultes sobre programa d'estudis,
incompatibiltats horàries o d'altres temes
relacionats amb l'especialitat Cap d'Especialitat
Juntament amb l'Elisenda Przybyszewski,
revisar les peticions i la seva correlació amb
crèdits de l'ESAD. Signar les autoritzacions i
fer seguiment i proposta d'assignatures als
alumnes que venen de fora. Cap d'Especialitat + responsable Erasmus

Vetllar per la presència i implementació de les
condicions necessàries en aquests casos

Cap d'especialitat + professorat implicat +
observatori arts escèniques

Orientar els alumnes, en general, respecte del
recorregut acadèmic Cap d'Especialitat
Distribuir l'alumnat en grups en les
assignatures que s'escaigui i comunicar-ho a
secretaria general (direcció d'actors 1, 2 i 3 /
pràctiques comunes 1, 2 i 3). A banda,
assignar els tutors en les assignatures de
pràctiques d'escriptura i d'escenificació. Cap d'Especialitat
Atendre a peticions d'alumnes de canvis de
grups mantenint un equilibri entre
dinàmiques de grups, historial de professorat
que ja han tingut i projectes o pràctiques

Cap d'Especialitat (Assessorat per tutors/es i/o
professorat)

Els plans docents són el "contracte" entre
alumne i IT. Venen marcats pel pla d'estudis
vigent i no es poden canviar. Però sí que cal
anar-los revisant i ajustar temes que no són
estructurals (afinar metodologies,criteris
d'avaluacions, temaris, bibliografia) Directors de departament + Caps d'àrea
Planificar reunions entre equips docents de
les assignatures de pràctiques d'escenificació,
pràctiques comunes i pràctiques d'escriptura Cap d'Especialitat + Directors de departament

Informar què es fa des dels departaments
entre finals de curs i inicis de curs, de cara a
definir les necessitats de cada assignatura.

Cap d'Especialitat + Directors de  departament
+ Direcció/sotsdirecció ESAD

Confeccionar el Programa d'estudis anual en
base al Pla d'estudis vigent. S'ha de presentar
al Consell d'Especialitat. Cap d'Especialitat + Departaments
En base a les optatives que admet el
Programa d'estudis, fer la proposta
d'optatives de cara al curs següent. S'ha de
presentar al Consell d'Especialitat. Cap d'Especialitat + Departaments
Fer els horaris del curs següent. S'han de
presentar els horaris al Consell d'Especialitat.

Sots direcció ESAD + Cap d'Especialitat (en
col·laboració amb administració).

Treballar amb els Directors de departament i
Caps d'Àrea per tal de definir el POA de
l'especialitat.

Directors de departament + Caps d'àrea + Cap
d'especialtiat + Sots direcció ESAD

Vetllar per la viabilitat dels requeriments
tècnics.

Cap d'Especialitat DD + Cap d'especialitat
d'escenografia +  Suport a la Gestió +
Articulació IT.

No hi ha unitat de producció i l'equip directiu
ha d'assumir molts aspectes relacionats amb
aquest tema.

Cap d'especialitat Direcció i Dramatúrgia +
Suport a la Gestió + Articulació IT.

Vetllar per tal que la comunicació estigui ben
definida. Cap d'especialitat de DD
Establiment del calendari de presentació de
projectes, seguiment i posades en comú a les
pràctiques 3 i 4.

Cap d'Especialitat + Suport a la Gestió + Equip
docent de les pràctiques.

No hi ha unitat de producció il'equip directiu
ha d'assumir molts aspectes relacionats amb
aquest tema.

Cap d'Especialitat + Suport a la Gestió +
Articulació IT.

Revisar-lo anualment i aprovar-lo en consell
d'escola. Cap d'especialitat i tutors.

Nomenar tutors i prendre nota dels delegats a
fi d 'assegurar una bona comunicació. Cap d'especialitat i tutors + delegats de curs

Assegurar una comunicació fluida
alumnat-tutors-escola Cap d'especialitat i tutors
Definir el calendari d'avaluacions en funció del
programa d'estudis i horari vigent (hi ha
assignatures que s'avaluen al febrer, d'altres
que s'avaluen al juny i algunes excepcions que
tenen avaluació oberta durant tot el curs) Cap d'especialitat, tutors i professorat

Reunions de treball periòdiques per tractar
temes de l'ESAD Equip directiu de l'ESAD

Reunions puntuals amb els Directors de
departament. Cap d'Especialitat + Directors de departament.
Reunions on es troben tots els professors de
l'especialitat i els representant dels alumnes.
Es un òrgan vinculant. Cap d'especialitat

Reunió de tots els membres del consell
d'escola. Ès un òrgan vinculant.

Convoca i defineix l'ordre del dia l'equip
directiu de l'ESAD. Membres del Consell
d'escola.

Reunions entre l'equip directiu de l'ESAD i tot
el claustre de professors.

Convoca i defineix l'ordre del dia l'equip
directiu de l'ESAD.

Definir l'equip de professors de l'especialitat
que formaran part del procés de PPAA. Cap d'especialitat DD + Direcció ESAD
Revisar les bases de les PPAA que es
publiquen cada any pels volts de setmana
santa

Cap d'especialitat DD + Comissió PPAA +
Departaments.

Elaborar els enunciats de cada una de les
proves i la metodologia amb la qual que es
duran a terme.

Cap d'especialitat+ Comissió PPAA +
Departaments

Revisar les rúbriques en funció dels enunciats
i les bases establertes.

Cap d'especialitat  + Comissió PPAA +
Departaments

Vetllar per la correcta reserva d'espais i
equipaments necessaris per desenvolupar les
PPAA

Sots direcció ESAD + Secretaria acadèmica
ESAD

Seguiment general del procés, els terminis, les
qualificacions i les publicacions dels resultats.
Fer seguiment de les possibles reclamacions. Secretaria acadèmica ESAD

Atendre les peticions que arriben demanant
informació de l'especialitat. Cap d'Especialitat i responsable de visibilitat

Ajudar a definir objectius i dissenyar el pla de
visibilitat anual. Cap d'Especialitat i responsable de visibilitat
Disseny i gestió del monogràfic de direcció (en
col.laboració normalment, amb escenografia) Cap d'Especialitat + Cap d'especialitat d'Esc.
Vetllar pel contingut que s'exposa i per
l'atencio al saló. Cap d'Especialitat + responsable de visibilitat

Publicar l'oferta i atendre a les Portes obertes Cap d'especialitat
Coordinar i, si s'escau, fer en primera persona
les visites informatives a determinats instituts
que ho requereixin Cap d'Especialitat
El verifica és el document que conté tota la
iformació del NPE, i és el que s'entrega a
universitats per tal d'entrar en procés de
verificació a acreditació de la titulació. Equip Directiu ESAD + Comissió _NPE

És la planificació estructural del Grau Equip Directiu ESAD + Comissió _NPE
En base a les estructures del NPE hi ha moltes
possiblitats de transversalitats. Es tracta de fer
un disseny de l'aplicació del NPE per fer-ho
efectiu. Equip directiu de l'ESAD (i del CSD si s'escau)
En base a les estructures del NPE cal definir
les modalitats docents, la quantificació
d'hores de professors, el pressupost, i tantes
altres coses que determinen l'aplicació del
NPE Equip Directiu ESAD

En base a les estructures del NPE cal definir
espais, infrastructures i dotacions
econòmiques (si s'escauen) de les
assignatures. Equip directiu de l'ESAD
Elaborar els plans docents de totes les
assignatures del NPE (Dotar de continguts les
estructures del NPE) Caps de departament + Caps d'àrea



Temes tancament d'estudis i
inici de la professió

Definició de les PPAA del NPE
Altres

TFG

Pràctiques externes

Servei de Graduats

Relació amb la professió

Dissenyar les noves PPAA en base al NPE Equip Directiu ESAD + Comissió PPAA_NPE

Estar atent al procés de TFG.
Professor departament DIE (amb POA) +
Cap d'especialitat.

Estar atent al procés de pràctiques externes,
convenis i contactes professionals..

Professor departament DIE (amb POA) +
Cap d'especialitat.

Estar atent a les ofertes del servei de
graduats, fer ofertes a graduats, i vetllar per
tal que les condicions i els objectius siguin
bons.

Servei de graduats +
Cap d'especialitat +
coordinadora PE (amb POA)

Tenir contacte amb associacions professionals,
i plantejar activitats que permetin a l'alumne
coneixer el context professional, i a la
professió coneixer als alumnes. Cap d'Especialitat.
Definir i repartir les tasques que des dels
departament es poden assignar al professorat
en concepte d'hores de dedicacio al centre

Cap Especialitat  +
Directors de departament +
Direcció ESAD

Disseny del repartiment de tasques de professorat dels departaments



Taula cap d'especialitat ESCENOGRAFIA

Tasca Descripció Unitat responsable
Temes de dia a dia amb alumnes

Pla d'estudis actual

Programa d'estudis i horaris

Pràctiques en aules i espais
teatrals

Tutories

Avaluacions

Reunions

PPAA

Visibiltiat ESC

Secció VI. El Cap d’Especialitat Article 27. Concepte Els/les Caps d’Especialitats, assumeixen la
responsabilitat de coordinar l’activitat docent de cadascuna de les especialitats curriculars que
s’imparteixen a l’Escola.

Calendari
Observacions

Matrícules

Respostes d'instàncies

Consultes Curriculars (programa
d'estudis i horaris)

Altres

Revisió anual dels Plans Docents

Reunions amb equips docents
Concreció de necessitats d'espais,
infrastructures i pressupostos de
cada assignatura
Altres

Disseny del Programa d'estudis
anual

Disseny de l'oferta d'optativitat
anual
Disseny dels horaris de
l'especialitat

Disseny del POA del curs següent
Altres

Tallers i Oficina Teatres

Definició dels tallers del curs
següent

Grups de tallers 3r

Temes relacionats amb producció
de tallers 3r
Reunions d'inici de tallers 3r
Reunions de valoració dels tallers
3r
Grups de tallers 4t (alumnes,
docents i directors)

Temes relacionats amb producció
de tallers 4t
Reunions d'inici de tallers 4t
Reunions de valoració dels tallers
4t

Graduats d'Escenografia per TFG

Altres
Revisió anual del pla d'acció
tutorial
Nomenament  dels tutors i
delegats de curs

Reunió de tutors

Comunicar canals de diàleg entre
escola i estudiants

Reunions de seguiment de curs

Calendari d'avaluacions

Seguiment del procés d'avaluació
Altres

Reunions amb equip directiu

Reunions amb departaments de
l'especialitat

Consells d'especialitat

Consells d'escola (ESAD)

Claustres de l'ESAD
Altres

Definició de l'equip de les PPAA

Revisió de les bases de les PPAA

Disseny de les proves A1, A2 i B

Rúbriques A1, A2 i B

Reserves d'espais i infrastructures

Seguiment de les proves i
tancament del procés
Altres
Comunicació directe i personal
amb aspirants

Disseny del pla de visibilitat anual

Presència ales xarxes socials

Monogràfic d'escenografia

Saló de l'ensenyament

Portes Obertes

Set Oct Nov Des Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul
Estar molt pendent de les problemàtiques que
puguin tenir els alumnes durant el procés de
matrícules Cap Especialitat Escenografia
Durant tot el curs els alumnes poden fer
solicituds a l'escola via instància
(reconeixements de crèdits, convalidacions,
permisos de matrícula sense tenir requisits,
adequacions curriculars, trasllats
d'expedients,….)

Cap d'especialitat d'escenograifa + Secretaria
acadèmica

Atendre a cosultes sobre programa d'estudis,
incompatibiltats horàries o da'ltres temes
relacionats amb l'especialitat Cap Especialitat Escenografia
Atendre a qualsevol consulta o proposta
relativa a l'especialtiuat Cap Especialitat Escenografia
Els plans docents són el "contacte" entre
alumne i IT. Venen marcats pel pla d'estudis
vigent i no es poden canviar.. Però si que cal
anar-los revisant i ajustar temes que no son
estructurals (afinar metodologies,criteris
d'avaluacions, temaris,…) Caps de departaments
Fer reunions entre equips docents de curs,
equips docents de matèries, o equips docents
d'assignatures, a fi de garantir la bona
coordinació de la impartició dels continguts
del pla d'estudis Caps de departaments

Informa que es fa des dels departaments entre
finals de curs i inicis de curs, de cara a definir
les necessitats de cada assignatura. Es un
informa molt important perquè és vinculant. Caps de departaments

Confeccionar el Programa d'estudis anual en
base al Pla d'estudis vigent. (s'ha d'aprovar per
consell d'especialtiat) Cap Especialitat Escenografia
En base a les optatives que admet el Programa
d'estudis, fer la proposta d'optatives de cara al
curs següent (S'ha d'aprovar per consell
d'especialitat) Cap Especialitat Escenografia

Fer els horaris del curs segúent (s'ha d'aprovar
en consell d'especialitat) Cap Especialitat Escenografia
Treballar amb els caps de departament per tal
de definir el POA de l'especialtiat

Caps de departaments +
Cap d'especialtiat d'escenografia

Vetllar per l'aclariment de responsabilitats i la
bona entesa durant tot el curs

Cap d'especialitat d'escenograifa +
Suport a la Gestió +
Articulació
Oficina Teatres

Definició d'escoles, especialitats i itineraris
implicats
Definició del perfil del director
Definició dels pressupostos
Definició dels espais i calendaris

Cap Especialitat Escenografia +
Equip Directiu ESAD

Fer grups d'alumnes, docents i directors de
tallers

Cap d'especialitat d'escenografia +
Cap especialitat Interpretació

No hi ha unitat de producció i l'equip directiu
ha d'assumir molts asptectes relacionats amb
aquest tema

Cap d'especialitat d'escenografia +
Cap especialitat Interpretació

Reunió d'inici amb alumnes i professors Cap Especialitat Escenografia

Reunió de tancament amb alumnes i
professors Cap Especialitat Escenografia

Fer grups d'alumnes, docents i directors de
tallers

Cap d'especialitat d'escenografia +
Cap especialitat Interpretació

No hi ha unitat de producció il'equip directiu
ha d'assumir molts asptectes relacionats amb
aquest tema

Cap d'especialitats +
Suport Gestió + Articulació +
coordinació Tallers.

Reunió d'inici amb alumnes i professors Cap Especialitat Escenografia

Reunió de tancament amb alumnes i
professors Cap Especialitat Escenografia
Publicar i vetllar per la contractació  de
graduats d'escenografia que fan suport a la
docència, en aquells tallers on no hi ha
alumnes d'escenografia

Cap d'especialitat
Coordinador tallers (suport escenografia)

suport, coordinació i seguiment graduats coordinador tallers (suport escenografia)
Temes imprevistos com pugui ser el diàleg
amb teatres públic (TNC i Lliure) per la cessió
de materials per tallers

Revisar-lo anualment i aprovar-lo en consell
d'escola

Cap d'especialitat d'escenografia +
Tutors

Nomenar tutors i prendre nota dels delagats a
fi d 'assegurar una bona comunicació Cap Especialitat Escenografia
Convocar, a inici de curs, una renuió amb els
tutora a fi de concretar el funcionament en
base al pla d'acció tutorial establert.

Cap d'especialitat d'escenografia +
Tutors +
coordinadora PAT

Una vegada definits els punts anetriors,
comunicar a tot l'alumnat els canals de
comunicació establerts. Cap Especialitat Escenografia
Reunions de seguiment de curs que es fan
coincidint en període d'avaluació (actas encara
no tancades), a fi de parlar aspectes
acadèmics de grup i aspectes particulars de
cada alumne.

Tutors +
Cap d'especialitat d'Escenografia

Definir el calendari d'avaluacions en funció del
programa d'estudis i horari vigent (hi ha
assignatures que s'avaluen al febrer, d'altres
que s'avaluen al juny i algunes excepcions que
tenen avaluació oberta durant tot el curs) Cap Especialitat Escenografia
Resoldre incidències que puguin sorgir en les
avaluacions Cap Especialitat Escenografia

Reunions de trball periòdiques per tractar
temes d'equip directiu Equip directiu de l'ESAD
Reunions periòdiques amb els tres caps de
departament que treballen amb l'especialitat
(DIE, TEO i DEC)

Cap Especialitat Escenografia +
Caps de departament

Reunions on es troben tots els professors de
l'especialitat i els representant dels alumnes.
Es un òrgan vinculant. Cap Especialitat Escenografia

Reunió de tots els membres del consell
d'escola. Es un Organ vinculant

Convoca i defineix l'ordre del dia l'equip
directiu de l'ESAD. Membres del Consell
d'escola

Reunions entre l'equip directiu de l'ESAD i tot
el claustre de professors

Convoca i defineix l'ordre del dia l'equip
directiu de l'ESAD

Definir l'equip de professors de l'especialitat
que formaran part del procés de PPAA

Cap Especialitat Escenografia +
Comissió PPAA + suport escenografia

Revisar les bases de les PPAA que es pubilquen
cada any pels volts de setmana santa

Cap Especialitat Escenografia +
Comissió PPAA

Elaborar els enunciats de cada un de les
proves i la metodologia en que es portaran a
terme.

Cap Especialitat Escenografia +
Comissió PPAA+ suport escenografia

Revisar les rúbriques en funció dels enunciats i
les bases establertes

Cap Especialitat Escenografia +
Comissió PPAA+ suport escenografia

Reservar espais i equipaments necessaris per
desenvolupar les PPAA

secretaria acadèmica +
Comissió PPAA

Vetllar per tal que tot rutlli i estar a l'aguait en
les qualificacions i les publicacions dels
resultats. Atendre a possibles reclamacions.

Cap Especialitat Escenografia +
Comissió PPAA + suport escenografia

Atendre a totes les peticions que arriben
demananr informació  de l'especialitat

Cap Especialitat Escenografia (o responsable
de visiblitat ESC)

Definir objectius i dissenyar el pla de visibiltiat
anual

Cap Especialitat Escenografia (o responsable
de visiblitat ESC)

Treballar amb comunicació i amb xarxes
d'alumne sper tal que l'especialitat sigui
present i visible. suport Esceneografia

Guions de videos divulgatius per a les xarxes suport Esceneografia

Disseny i gestió del monogràfic d'escenografia
Cap Especialitat Escenografia (o responsable
de visiblitat ESC)

Vetllar pel contingut que s'exposa i per
l'atencio al saló

Cap Especialitat Escenografia (o responsable
de visiblitat ESC) + Cap de departament de DIE

coordinació professors suport Esceneografia

Publicar l'oferta i atendre a les Portes obertes
Cap Especialitat Escenografia (o responsable
de visiblitat ESC) +  sotsdirecció ESAD

suport escenografia



Nou pla d'estudis

Temes tancament d'estudis i
inici de la professió

Visites a Instituts

activitats de col·laboració
Altres

Verifica i aplicatiu Universitat

Disseny de l'estructura del NPE

Disseny d'aplicació del NPE -
Transversalitat
Disseny d'aplicació del NPE -
Quantificació i disseny de
necessitats POA
Disseny d'aplicació del NPE -
Espais, infraestructures i dotacions
econòmiques

Definició de continguts
(Descriptors i plans docents)
Definició de les PPAA del NPE
Altres

TFG

Pràctiques externes

Servei de Graduats

Relació amb la professió

Publicar la oferta i atendre les peticions
comptant amb el suport de professorat del
departament de DIE. Xerrades divulgatives als
Instituts i Batxillerats suport Escenografia, Sotsdirecció ESAD
coordinació i seguiment de BCN LLUM, BCN
dibuixa, Beques Carnet jove, Workshop teatre
lliure... suport escenografia

El verifica és el document que conté tota la
iformació del NPE, i és el que s'entrega a
universitats per tal d'entrar en procés de
verificació a acreditació de la titulació. Equip Directiu ESAD + Comissió _NPE
Es la planificació estructural del Grau
d'escenograifa Equip Directiu ESAD + Comissió _NPE
En base a les estructures del NPE hi ha moltes
possiblitats de transversalitats possibles. Es
tracta de fer un disseny de l'aplicació del NPE
per fer-ho efectiu. Equip directiu de l'ESAD (i del CSD si s'escau)

En base a les estructures del NPE cal definir les
modalitats docents, la quantificació d'hores de
professors, el pressupost, i tantes altres coses
que determinen l'aplicació del NPE Equip Directiu ESAD

En base a les estructures del NPE cal definir
espais, infrastructures i dotacions
econòmiques (si s'escauen) de les
assignatures. Equip directiu de l'ESAD
Elaborar els plans docents de totes les
assignatures del NPE (Dotar de continguts les
estructures del NPE) Caps de departament + Caps d'àrea

Dissenyar les noves PPAA en base al NPE Equip Directiu ESAD + Comissió PPAA_NPE

Estar atent al procés de TFG.
Professor departament DIE (amb POA) +
Cap d'especialitat

Estar atent al procés de pràctiques externes,
convenis i contactes professionals..

Professor departament DIE (amb POA) +
Cap d'especialitat

Estar atent a les ofertes del servei de graduats,
fer ofertes a graduats, i vetllar per tal que les
condicions i els objectius siguin bones

Servei de graduats +
Cap d'especialitat +
coordinadora PE (amb POA)

Tenir contacte amb associacions professionals,
i plantejar activitats que permetin a l'alumne
coneixer el context professional, i a la
professió coneixer als alumnes. Cap Especialitat Escenografia

Definir i repartir les tasques que des dels
departament es poden assignar al professorat
en concepta d'hores de dedicacio al centre

Cap Especialitat Escenografia +
Caps de departament +
Direcció ESADDisseny del repartiment de tasques de professorat dels departaments
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 6.  Valorar 
 Control i Valoració del Projecte de Direcció de l'ESAD 22-26. 

 El  control  del  projecte  començarà  a  partir  de  l'inici  del  curs  22-23  amb  el  monitoratge  de  les 
 accions concretes basat en el registre de processos. 

 Al  llarg  de  tot  el  projecte  es  portarà  a  terme  el  disseny  del  registre  i  gestió  de  les  dades  i  ho 
 farà  l'equip  de  treball  acordat  per  l'equip  directiu.  En  tot  moment  aquest  disseny  haurà 
 d'estar  alineat  metodològicament  amb  la  resta  de  les  Escoles  i  l'Institut  del  Teatre.  La 
 supervisió del disseny i de la seva eficiència recaurà en la Sotsdirectora de l'ESAD. 

 Proposem  fer  el  seguiment  del  projecte  en  cicles  anuals  coincidents  amb  el  curs  lectiu.  Així 
 doncs,  anualment  s'elaborarà  un  informe-recull  sobre  el  desenvolupament  de  l'execució  del 
 projecte. 

 Dins  la  institució  ja  existeix  una  unitat  focalitzada  en  els  aspectes  qualitatius  del 
 funcionament,  per  aquesta  raó  posarem  l'èmfasi  en  l'anàlisi  quantitatiu  de  les  accions 
 desenvolupades.  Hem  de  ser  àgils  i  transparent  en  l'encreuament  de  dades  per  tal 
 d'identificar  els  aspectes  a  millorar  i  poder  corregir  accions  i  processos  des  d'una  perspectiva 
 d'espectre  molt  ampli.  El  fet  de  centrar-nos  en  cicles  anuals  ens  permetrà  implementar 
 correccions  i  redissenyar  aspectes  i  procediments  sense  esperar  a  la  valoració  final  del 
 projecte. 

 Pel que fa a l'avaluació final: 

 A  la  finalització  del  projecte  hi  haurà  un  informe  d'avaluació  que  serà  socialitzat  a  tota  la 
 comunitat. 

 Per  a  realitzar  aquest  document  ens  basarem  en  els  informes  elaborats  pel  control  de 
 caràcter  quantitatius,  recopilant  les  informacions  de  resultats  i  impactes,  funcionament  de 
 l'equip, dades pressupostàries, etc. 

 Aquest  informe,  publicat,  complementat  amb  tots  els  informes  d'anàlisi  qualitativa  que  es 
 despleguen  des  de  la  institució,  ens  donarà  el  retrat  complet  idoni  per  engegar  processos  de 
 millora a tots els nivells. 
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 7.  Actuar 

 Presentem  aquest  projecte  amb  uns  mesos  de  camí  recorregut,  cosa  que  ens  dona  una  certa 

 perspectiva. D’alguna manera ja hem començat a actuar. Ja ho estem fent. 

 “Look  around  you  right  now  and  see  who  is  there.  These  particular  people 

 around  you  at  present  are  the  key.  They  are  your  collaborations  for  now.  They 

 will  serve  as  mirror,  engine,  necessary  resistance,  and  inspiration.  They  are 

 your  material  and  your  means.  With  them,  you  begin  to  generate  work. 

 Without  them,  you  are  nothing.  In  the  process  of  working  with  these  people  in 

 your  present  circumstance,  you  will  meet  other  people,  and  the  circle  around 

 you will expand, alter, and redefine itself again and again.” 

 Anne Bogart, “And then, you act. Making art in an unpredictable world” (2007) 

 [Traducció] 

 “Fes  una  ullada  ara  mateix  al  teu  voltant  i  mira  qui  hi  ha.  Aquestes  persones  en  particular 

 que  són  ara  al  teu  voltant  són  la  clau.  Són  els  teus  col·laboradors  en  aquest  moment.  Et  seran 

 el  mirall,  el  motor,  la  resistència  necessària  i  la  inspiració.  Són  la  teva  matèria  i  els  teus 

 recursos.  Amb  elles  començaràs  a  generar  obra.  Sense  elles  no  ets  ningú.  Durant  el  procés  de 

 treball  amb  aquestes  persones  en  les  teves  circumstàncies  actuals,  coneixeràs  d’altres 

 persones, i el cercle al teu voltant s’ampliarà, es modificarà i es redefinirà una i altra vegada.” 
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 Document acollida docent nou. 

 Festival FAT’22. 
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