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� L’activitat teatral s’incorporarà
a l’oferta de Formació Professio-
nal de les comarques gironines el
curs vinent, amb un cicle de grau
superior que impartirà El Galliner.
Aquest centre de formació teatral
és el primer que introduirà els en-
senyaments teatrals a Girona, que
ins ara només es podien realitzar
a Barcelona i Lleida.

Els nous estudis de grau supe-
rior en Tècniques d’Actuació Tea-
tral es van presentar ahir, tot coin-
cidint amb el Dia Internacional
del Teatre, i arrencaran amb tan
sols  places. La formació està
homologada per la Generalitat i
girarà al voltant de l’aplicació de
tècniques d’interpretació, de cos
i veu, alhora que facilitarà als es-
tudiants les eines imprescindibles
per a la creació escènica. Pel que
fa als docents, seran professionals
del sector en actiu.

Els responsables del grau van
explicar que els continguts es de-
senvoluparan de manera trans-
versal i pràctica, ja que s’articula-
ran al voltant d’un projecte inal
que es concretarà en un especta-
cle a la sala de teatre professional
La Planeta, de Girona. 

A més d’altres matèries, el nou
cicle formatiu inclou les assigna-
tures de Tècniques d’interpreta-
ció, Tècniques de moviment, Tèc-
niques de veu i cant, Comunica-
ció i dinamització, Pràctica escè-
nica, Formació laboral i orienta-
ció, Projecte integrat i Pràctiques
en empreses. 

Per inscriure-s’hi cal haver
complert  anys –o fer-los aquest
any–, tenir el títol de Batxillerat o
d’un altre cicle de grau superior,
haver superat el curs d’accés a ci-
cles de grau superior o la prova
d’accés a la Universitat per a ma-
jors de  anys. 

La presentació del cicle en Tèc-
niques d’Actuació Teatral va anar
a càrrec de la presidenta de l’As-
sociació Gironina de Teatre
(AGT), Anna Roca, el director del

Centre de Formació Teatral El Ga-
lliner, Quim Noguera, i el cap d’es-
tudis de l’escola, Isidre Hernàn-
dez. Aquest últim va explicar que
Interpretació, Veu i Cos seran les
matèries troncals del cicle. El cap
d’estudis va remarcar que «l’ins-
trument de treball de l’actor és el
seu propi cos» i va detallar que
«els alumnes treballaran en cata-
là, castellà i anglès i faran teatre i
càmera, amb l’objectiu que el ven-
tall de sortides professionals sigui
el màxim d’extens».   

Per la seva banda, Noguera va
assegurar que els nous ensenya-
ments són hereus dels estudis
professionals que oferia l’Escola
ins ara. Roca va airmar que l’AGT
és «l’entitat que acull la majoria
dels professionals del teatre giro-
nins i els alumnes que completin
els estudis podran ser-ne socis de
manera automàtica». El director
de l’escola va subratllar que la li-

mitació de places del cicle forma-
tiu es deu a què «volem un treball
personalitzat amb cada alumne».
La presidenta de l’associació va
assegurar que «els acompanya-
rem en el salt a la professionalit-
zació, rebran assessorament per-
sonalitzat i podran gaudir dels
serveis que ofereix l’entitat».

La setmana vinent, entre el  i
el  d’abril, els interessats en el ci-
cle podran informar-se en un es-
tand d’El Galliner a l’ExpoJove,
que es farà al Palau de Fires de Gi-
rona. A més, els dies  i el , l’actriu
i docent Marta Corral oferirà unes
xerrades informatives, obertes a
tothom, sobre l’oici d’actor i d’ac-
triu, les seves sortides professio-
nals i la importància de la forma-
ció . El Gallliner també ha progra-
mat  sessions a les seves instal·la-
cions: el  d’abril i  de maig a
les  del vespre, i el  i el  de
maig a les  del matí. 

Girona estrena
un cicle formatiu
en Tècniques
d’Actuació Teatral
El Galliner impartirà el primer cicle de grau
superior amb 18 places per formar professionals
del món del teatre Els eixos de la formació
seran la interpretació i el treball del cos i la veu Responsables de l’escola d’El Galliner i dels nous estudis els van presentar ahir al matí. ANIOL RESCLOSA

La XiFRa

2.000
hores, amb 1.834 a l’esco-

la i 166 de pràctiques 

� El currículum s’organitza
en dos cursos acadèmics, amb
un total de 2.000 hores; 1.834,
es faran a les aules i 166 seran
pràctiques. Les classes aniran
de 9 del matí a 3 de la tarda.  

Breus

� L’institut Pere Alsius, de Banyo-
les, acollirà demà a dos quarts de
 de la tarda la VI Jornada de Pre-
sentació de Treballs de Recerca de
Batxillerat del Pla de l'Estany. El
director territorial d’Ensenya-
ment assistirà a l’acte.  DdG BANYOLES

PLA DE L’ESTANY

Presentació de les
recerques de Batxillerat

� El recentment desaparegut Xa-
vier Melgarejo, expert en el siste-
ma educatiu inlandès, psicòleg,
pedagog i exdirector del col·legi
Claret de Barcelona, ha estat guar-
donat a títol pòstum amb el r pre-
mi Compromís Educatiu, de la
Confederació Cristiana d’AMPA
de Catalunya. El suplement «Cria-
tures» del diari Ara ha rebut una
menció especial. Els premis es
lliuraran diumenge.  DDG GIRONA

CATALUNYA

Premis de Confederació
Cristiana d’AMPA

� Un llibre de la col·lecció Qua-
derns de Banyoles, L’Escola d’Arts
i Oicis de Banyoles, recull la tasca
educativa d’aquest centre i en fa
una anàlisi comparativa en el con-
text de les escoles gironines. El vo-
lum repassa la trajectòria del cen-
tre escolar, que va funcionar a
Banyoles durant  anys, del 
al . Els seus autors són els
banyolins Roser Juanola i Joan
AntonAbellán.  DdG BANYOLES

BANYOLES

La tasca educativa de
l’Escola d’Arts i Oficis

� L’escola Vedruna de Palamós va
celebrar el Dia de les Matemàti-
ques, donant continuïtat a les ac-
tivitats de la prova Cangur. Així,
una vegada van acabar aquests
exàmens, tot l’alumnat de Secun-
dària del centre va haver de resol-
dre en grup tot un seguit d’enig-
mes matemàtics que, un cop so-
lucionats, oferien pistes que con-
duïen a la resolució inal: la troba-
lla d’un tresor.  DdG PALAMÓS

PALAMÓS

Dia de matemàtiques
a l’escola Vedruna

VEDRUNA

Alumnes treballant en el repte.


