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ESTUDIS
D'ARTS
ESCÈNIQUES

Què són aquests estudis?

Els ensenyaments professionals d'arts escèniques capaciten
per al desenvolupament qualificat de diverses professions de
les arts del circ, l'actuació teatral, la direcció coral i la dansa
urbana.
Permeten l'accés a l'ocupació i la participació activa en la
vida social, cultural i econòmica, així com l'actualització i
l'ampliació de les competències professionals i personals al
llarg de la vida. Hi ha 4 cicles diferents.
Els cicles formatius en arts escèniques són títols propis de la
Generalitat de Catalunya, i per aquesta raó, no tenen
validesa acadèmica, però sí laboral en l'àmbit de Catalunya.
Cal superar una prova específica d’accés, on es demostri
que es te és aptituds i/o condicions necessàries.

Animació en Circ (grau mitjà)

Aquests estudis capaciten per realitzar activitats d'animació i
per actuar en públic en números de circ no especialitzats o
col·laborant amb altres artistes de nivell superior, amb criteris
de qualitat i seguretat. Tenen una durada de 2.000 hores.

Tècniques en Dansa Urbana (grau mitjà)

Aquests estudis capaciten per aplicar tècniques de dansa
urbana, basades en la programació d'una actuació o
coreografia, ballant com a solista o amb una parella o
com a membre d'un grup de ballarins o ballarines de
dansa urbana, en un projecte d'actuació en directe o
enregistrament, amb criteris artístics i de seguretat.
Tenen una durada de 1400 hores.
Com puc accedir?
títol de graduat/da en ESO o equivalent a efectes
acadèmics
haver superat la prova d'accés als cicles formatius de
grau mitjà
Què puc fer després?
Permet accedir al món laboral com a:
professional autònom/a
ballarí o ballarina en companyies de dansa urbana
assistent/a de coreògraf/a
dinamitzador/a de grups de dansa urbana.

Com puc accedir?
títol de graduat/da en ESO o equivalent a efectes
acadèmics
haver superat la prova d'accés als cicles formatius de
grau mitjà.

Aquests estudis capaciten per:
realitzar activitats d'animació

Què puc fer després?
Permet accedir al cicle de grau superior d'Arts del Circ,
sense el requisit del batxillerat, prèvia superació de la
prova i en el termini de 2 cursos.

Arts del Circ (grau superior)

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món
laboral com a:
professional
autònom/a,
per
realitzar
activitats
d'animació
actuació en públic en números de circ no especialitzats
col·laborar amb altres artistes de nivell superior.
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Com puc accedir?
títol de batxillerat o un d'equivalent
haver superat la prova d'accés als cicles formatius de
grau superior d'arts plàstiques i disseny
Què puc fer després?
Permet accedir al món laboral com a:
professional autònom/a o per aplicar les tècniques
d'interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o
en mitjans audiovisuals
fer tasques de dinamització basades en l'actuació
per preparar en tècniques d'expressió i comunicació.

Aquests estudis capaciten per aplicar les principals
tècniques de direcció coral, basades en l'elaboració de
repertoris, en l'adquisició de tècniques d'expressió, en la
gestió d'un projecte musical i en l'organització d'equips
artístics. Tenen una durada de 1.425 hores

gestionar

i

representar un número de circ propi, aplicant tècniques
acrobàtiques, d'equilibris acrobàtics, d'equilibris amb o
sobre objectes, de parades de mans, de tècniques aèries,
de malabars o de manipulació d'objectes, i utilitzant
tècniques complementàries, amb criteris artístics i de
qualitat i en condicions de seguretat.

Com puc accedir?
títol de batxillerat o un d'equivalent
Què puc fer després?
Permet accedir al món laboral com a:
director/a de cors professionals i amateurs
programador/a d'espectacles corals
dinamitzador/a d'activitats basades en el cant
conductor/a d'activitats de preparació en tècniques
d'expressió vocal i comunicació

El currículum consta d'un mínim de 2.000 hores.
Com puc accedir?
títol de batxiller o un d'equivalent
haver superat els ensenyaments de la Generalitat de
tècnic d'Animació en Circ, en els dos
immediatament anteriors al qual s'accedeix

Aquests estudis capaciten per aplicar les tècniques
d'interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en
mitjans audiovisuals, per fer tasques de dinamització
basades en l'actuació i per preparar en tècniques
d'expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat
i de seguretat. Tenen una durada de 2.000 hores.

Tècniques d’acció coral (grau superior)

actuar en públic en espectacles
col·laborar amb altres artistes de nivell superior

Aquests

Tècniques d’Actuació Teatral (grau superior)

cursos

Què puc fer després?
Permet accedir al món laboral com a:
professional autònom/a
per actuar en públic en números de circ especialitzats

