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Presentación
O Título Superior en Arte Dramática (nas especialidades de dirección escénica e
dramaturxia, escenografía e interpretación), que se imparte desde o curso escolar
2010-2011 na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, foi aprobado nas
instancias competentes para tales efectos. En primeiro lugar, nos seus aspectos
básicos desde o Ministerio de Educación, a través do Real Decreto 630/2010, de 14
de maio, e en segundo lugar na súa concreción definitiva desde a Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través do Decreto 179/2015, do 29
de outubro (DOG do 7 de decembro de 2015) que establece o plan de estudos e da
Orde do 21 de decembro de 2016 (DOG do 1 de decembro de 201e) que o desenvolve
e na corrección de erros publicada no DOG do 6 de novembro de 2017.
O título, en suma, foi verificado en primeira instancia pola administración educativa
competente a nivel estatal e a nivel autonómico. A implantación dos estudos e o seu
desenvolvemento na ESAD de Galicia adecúase ao establecido na normativa vixente
e aplicable.
O presente informe elabórase a partir do establecido no documento Guía para o
seguimento das titulacións superiores de ensinanzas artísticas, emitido pola Axencia
para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia en xuño de 2015.
Toda a información relativa a normativas aplicables na ESAD de Galicia aparece
recollida no portal www.edu.xunta.es, e pode accederse a través deste enlace.
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INFORMACIÓN PÚBLICA
Denominación da titulación
Título Superior en Arte Dramática




Especialidade de Dirección escénica e dramaturxia (itinerarios: dirección,
dramaturxia
Especialidade en Interpretación (itinerarios: textual, xestual)
Especialidade en Escenografía
Número de créditos e duración da titulación






Primeiro curso: 60 ECTS
Segundo curso: 60 ECTS
Terceiro curso: 60 ECTS
Cuarto curso: 60 ECTS
Responsable de calidade do centro

Mónica Groba Lorenzo
Servizo de Garantía Interna de calidade
Manuel Francisco Vieites García (Director)
David Mortol Moreno (Secretario do centro)
Mónica Groba Lorenzo (Departamento Calidade)
Carmen Labella Rivas (profesorado)
Alicia Corral Alonso (profesorado)
Maite Candamo Romaní (alumnado)
David Carbó Falque (alumnado)
María Consuelo Pena Arjones (PAS)
Tipo de ensinanza
Presencial
Número de prazas de novo ingreso ofertadas
Dirección escénica e dramaturxia: 12
Escenografía: 12
Interpretación: 24
Idiomas en que se imparte o título
Galego, castelán.

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDADE

Código: DE113.01 Edición: 2

Revisión: 1

3 de 49

Saídas profesionais
DIRECCIÓN DE ESCENA










Creación e dirección de espectáculos en todas as artes escénicas: teatro,
danza, ópera, circo, ballet, zarzuela, presentacións e accións escénicas.
Creación e dirección de espectáculos gravados: cine, radio, televisión, vídeo,
publicidade e outros medios.
Dirección e asesoría de repertorios, selección de persoal e programación
escénica.
Dirección de teatros e auditorios.
Produción e xestión teatral ou audiovisual.
Dirección de programas de animación virtual, dobraxe e publicidade.
Dirección e asesoría de proxectos de ocio e entretemento.
Docencia teatral.
Investigación no campo das artes escénicas.

DRAMATURXIA










Creación de espectáculos en todas as artes escénicas: teatro, danza, ópera,
circo, ballet, zarzuela, presentacións e accións escénicas.
Creación de espectáculos gravados: cine, radio, televisión, publicidade e outros
medios.
Creador e adaptador de textos e outros materiais para a creación escénica,
audiovisual e de animación.
Elaboración de guións e materiais para a creación audiovisual.
Creativo de publicidade e programas de animación virtual.
Crítica de espectáculos en vivo ou gravados, en todos os xéneros.
Dirección e asesoría de proxectos de ocio e entretemento.
Docencia teatral.
Investigación no campo das artes escénicas e das humanidades.

INTERPRETACIÓN










Interpretación en espectáculos: teatro, outras artes escénicas e todo tipo de
actos recreativos, sociais e culturais.
Interpretación en espectáculos gravados: cine, televisión, radio, publicidade,
dobraxe.
Dirección, presentación e condución de todo tipo de programas en medios
audiovisuais.
Formación de formadores no campo do adestramento en técnicas de expresión
e comunicación para actividades diversas.
Coordinación e realización de programas de animación sociocultural e teatral,
actividades recreativas e tempo libre.
Coordinación e realización de actividades en centros culturais, centros e ocio e
outros espazos de lecer.
Xestión e produción teatral.
Docencia teatral.
Investigador en programas vinculados coas artes escénicas.
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ESCENOGRAFÍA










Deseño de espazos escénicos, de iluminación, caracterización e indumentaria
para todo tipo de espectáculos, escénicos e audiovisuais.
Deseño de eventos de todo tipo con ou sen intérpretes.
Deseños para cine, televisión e publicidade.
Deseños para animación e videoxogos.
Deseño e coordinación de actividades diversas en museos, exposicións,
instalacións, escaparates, interiores ou parques temáticos.
Dirección de actividades e proxectos vinculados coas artes plásticas.
Xestión e produción teatral
Docencia teatral.
Investigación en programas vinculados coas artes escénicas e das artes en
xeral.
Perfil de egreso

O perfil de egreso das diferentes especialidades contempladas no Título Superior en
Arte Dramática aparecen recollidos no ANEXO I do Real Decreto 630/2010,de 14 de
maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de arte
dramática establecidas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, e
publicado no Boletín Oficial do Estado con data do 5 de xuño de 2010.
DIRECCIÓN ESCÉNICA E DRAMATURXIA: O perfil profesional definido na
especialidade de dirección escénica e dramaturxia corresponde ao/á dun/dunha artista
que contempla no seu conxunto o proceso de creación teatral e comprende, utiliza,
coordina e xestiona as diversas linguaxes que participan na creación dun espectáculo.
Desenvolve un proxecto artístico persoal ao tempo que, coa posible colaboración
dos/as artistas e especialistas, harmoniza e dispón os diferentes elementos da
creación escénica nun espazo e un tempo determinados tratando de suscitar no/a
espectador/a emocións, sensacións e ideas a través da palabra e a imaxe. Este/a
profesional estará capacitado/a para o exercicio da investigación e da docencia.
ESCENOGRAFÍA: O perfil profesional definido na especialidade de escenografía
corresponde ao/á dun/dunha artista, pensador/a e comunicador/a de imaxes que
utiliza basicamente a linguaxe do espazo e a dos obxectos e seres que o habitan.
Desenvolve unha visión artística persoal que se combina coa de outros/as artistas
participando nun proxecto artístico ou comunicativo común. Este/a profesional estará
capacitado/a para o exercicio da investigación e da docencia.
INTERPRETACIÓN: O perfil definido na especialidade de interpretación corresponde
ao/á dun/dunha artista, creador/a, intérprete e comunicador/a de signos que se utiliza
a si mesmo/a como instrumento, integrando os seus recursos expresivos, corpo, voz e
os seus recursos cognitivos e emocionais, poñéndoos ao servizo do espectáculo.
Desenvolve una visión artística persoal que se combina coa de outros/as artistas
participando nun proxecto artístico común. Este/a profesional estará capacitado/a para
o exercicio da investigación e da docencia.
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Normativa de permanencia
A normativa aplicable aparece recollida na Orde do 21 de novembro de 2016 pola que
se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática (DOG
do 1 de decembro de 2016), e na que se establece:





“Non se poderá realizar matrícula na mesma especialidade durante máis de
oito anos académicos nun centro oficial dependente da consellería” (Artigo 11,
p. 53306).
“O alumnado das ensinanzas superiores de Arte Dramática disporá, con
carácter xeral, de catro convocatorias para a superación das diferentes
disciplinas integradas nestes estudos, agás no Traballo de Fin de Estudos
(TFE), no que soamente disporá de dúas convocatorias” (Artigo 12, 1, pp.
53304-53305).
Os/as alumnos/as que teñan esgotadas as convocatorias establecidas poderán
solicitar perante a dirección do centro unha convocatoria adicional por cada
materia na que teñan esgotadas as convocatorias establecidas (Artigo 12, 3, p.
53305).
Normativa de recoñecemento de créditos

A normativa aplicable para o recoñecemento e transferencia de créditos aparece
recollida no artigo 10 do Real Decreto 630/2010,de 14 de maio, polo que se regula o
contido básico das ensinanzas artísticas superiores de arte dramática establecidas na
Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, e publicado no Boletín Oficial do
Estado con data do 5 de xuño de 2010 (p. 48.471). Igualmente se considera o
establecido no artigo 10 do Decreto 179/2015, de 29 de outubro, e nos artigos 14 a 20
da Orde do 21 de novembro de 2016 (pp. 53306-53312). O procedemento PC601.02
recolle o desenvolvemento do proceso e no capítulo 6 do Manual de Calidade, así
como na Guía do Alumnado (DA601.01), recóllese toda a información necesaria para
o desenvolvemento do recoñecemento.
Obxectivos da titulación
Na normativa aplicable, nomeadamente o Real Decreto 630/2010 e no Decreto
179/2015, de 29 de outubro, non se establecen obxectivos para a titulación. Con todo,
o RD 630/2010, no seu ANEXO I, na presentación das competencias de carácter xeral
do título establece que as ditas ensinanzas están deseñadas para que o titulado ou
titulada “alcance la madurez y la formación técnica y humanística necesarias para
realizar de manera plena la opción profesional más adecuada a sus capacidades e
intereses” (p. 48.474).
Competencias
(DECRETO 179/2015, DOG DO 7 DE DECEMBRO DE 2015)
COMPETENCIAS TRANSVERSAIS
T1. Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.
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T2. Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala
adecuadamente.
T3. Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo
que se realiza.
T4. Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.
T5. Comprender e utilizar, polo menos, unha lingua estranxeira no ámbito do seu
desenvolvemento profesional.
T6. Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.
T7. Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.
T8. Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.
T9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais
diversos.
T10. Liderar e xestionar grupos de traballo.
T11. Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e
sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.
T12. Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e
artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as
canles adecuadas de formación continuada.
T13. Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.
T14. Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e
solucións viables.
T15. Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito
emprendedor no exercicio profesional.
T16. Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao
patrimonio cultural e ambiental.
T17. Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia
do patrimonio cultural, da súa incidencia nos diferentes ámbitos e da súa capacidade
de xerar valores significativos.
COMPETENCIAS XERAIS
X1. Fomentar a autonomía e autorregulación no ámbito do coñecemento, das
emocións, das actitudes e das condutas, mostrando independencia na recollida,
análise e síntese da información, no desenvolvemento de ideas e argumentos dunha
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forma crítica e na súa capacidade para a propia motivación e a organización nos
procesos creativos.
X2. Comprender psicoloxicamente e empatizar para entender e sentir as vidas,
situacións e personalidades alleas, utilizando de maneira eficaz as súas capacidades
de imaxinación, intuición, intelixencia emocional e pensamento creativo para a
solución de problemas, desenvolvendo a súa capacidade para pensar e traballar con
flexibilidade, adaptándose ás demais persoas e ás circunstancias cambiantes do
traballo, así como a conciencia e o uso saudable do propio corpo e o equilibrio
necesario para responder aos requisitos psicolóxicos asociados ao espectáculo.
X3. Potenciar a conciencia crítica, aplicando unha visión crítica construtiva ao traballo
propio e ao dos demais, e desenvolvendo unha ética profesional que estableza unha
relación adecuada entre os medios que utiliza e os fins que persegue.
X4. Comunicar, mostrando capacidade suficiente de negociación e organización do
traballo en grupo, a integración en contextos culturais diversos e o uso das novas
tecnoloxías.
X5. Fomentar a expresión e a creación persoal, integrando os coñecementos teóricos,
técnicos e prácticos adquiridos, mostrando sinceridade, responsabilidade e
xenerosidade no proceso creativo, asumindo o risco, tolerando o fracaso e valorando
de maneira equilibrada o éxito social.
X6. Desenvolver unha metodoloxía de traballo, estudo e investigación encamiñada á
autoformación na propia disciplina, procurando ámbitos adecuados para a formación
continuada e para adaptarse a diversas situacións, especialmente ás derivadas da
evolución da súa profesión.
X7. Valorar a arte dramática como unha actividade integrada na sociedade e na
cultura galegas, coas cales comparte obxectivos e retos.
X8. Vincular a propia actividade teatral e escénica a outras disciplinas do pensamento
científico e humanístico, ás artes en xeral e ao resto de disciplinas teatrais en
particular, enriquecendo o exercicio da súa profesión cunha dimensión multidisciplinar.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE DIRECCIÓN ESCÉNICA E DRAMATURXIA
ED1. Concibir propostas escénicas que fundamentan o espectáculo, xerando e
analizando conceptos, textos e imaxes e valorando as súas propiedades
representativas e a súa calidade estética.
ED2. Proxectar a composición do espectáculo, utilizando todos os coñecementos
estéticos e técnicos necesarios sobre as diferentes linguaxes e os códigos que
participan na representación.
ED3. Planificar e conducir o proceso xeral de creación do espectáculo, aplicando a
metodoloxía de traballo pertinente.
ED4. Planificar e desenvolver programas de educación e animación teatral.
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ED5. Investigar para concibir e fundamentar o proceso creativo persoal, tanto no que
se refire á metodoloxía de traballo como á renovación estética.
ED6. Estudar o feito escénico a partir de diferentes métodos e coñecer aspectos
básicos na investigación escénica.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE ESCENOGRAFÍA
EE1. Concibir as ideas e propostas que fundamentan a creación do deseño,
explorando a dinámica do espazo, do corpo e da luz, valorando as súas propiedades
representativas e a súa calidade estética.
EE2. Proxectar a composición do deseño a través do uso do coñecemento dos
procedementos técnicos e de representación.
EE3. Planificar e facer o seguimento do proceso de realización da creación, aplicando
as metodoloxías de traballo pertinentes.
EE4. Planificar e desenvolver programas de educación e animación teatral.
EE5. Estudar para concibir e fundamentar o proceso creativo persoal, tanto no que se
refire ás metodoloxías de traballo como á renovación estética.
EE6. Estudar o feito escénico a partir de diferentes métodos e coñecer aspectos
básicos na investigación escénica.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE INTERPRETACIÓN
EI1. Dominar os recursos expresivos necesarios para o desenvolvemento de procesos
de interpretación, actuación e representación, no ámbito escénico e audiovisual.
EI2. Participar na creación da partitura escénica e/ou do personaxe, escénico ou
audiovisual, e interpretalo adecuadamente, a través do dominio das diferentes
técnicas interpretativas.
EI3. Integrar e interactuar coas restantes linguaxes e códigos que conforman o
espectáculo escénico ou audiovisual.
EI4. Planificar e desenvolver programas de educación e animación teatral.
EI5. Concibir e fundamentar o proceso creativo persoal, tanto no que se refire ás
metodoloxías de traballo como á renovación estética.
EI6. Estudar o feito escénico a partir de diferentes métodos e coñecer aspectos
básicos na investigación escénica.
Perfil de ingreso recomendado da titulación
A lexislación aplicable non establece un perfil de ingreso específico ou recomendable,
se ben para a especialidade de escenografía resulta especialmente aconsellable ter
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cursado o Bacharelato, Modalidade de Artes e nela a Vía de Artes Plásticas, Imaxe e
Deseño.
Período e procedemento de matrícula
O procedemento de matrícula na ESAD de Galicia aparece recollido no artigo 10 da
Orde 21 de novembro de 2016. A normativa aplicable está incorporada ao seu
procedemento PC601.02 Matrícula (dispoñible na páxina web da Escola), incluído no
Manual de Calidade do centro. Canto aos períodos establécense os ordinarios de
xuño e xullo e os extraordinarios de setembro e xaneiro que se fan públicos no
calendario oficial de cada curso escolar. As datas que de seguida se indican varían
para cada curso escolar en función do calendario anual.

MATRÍCULA ORDINARIA XUÑO
(alumnado que promociona de curso)
RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS (ordinario)
MATRÍCULA ORDINARIA XULLO
(alumnado de novo ingreso)
(alumnado extraordinaria de xullo)
RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS (ordinario)
MATRÍCULA EXTRAORDINARIA SETEMBRO
(novo ingreso, probas de acceso extraordinarias)
MATRÍCULA EXTRAORDINARIA XANEIRO
(ampliación de matrícula)
RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS (extraordinario)
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DECEMBRO
ANULACIÓN DE CONVOCATORIAS
Ordinaria primeiro cuadrimestre (DECEMBRO)
Ordinaria segundo cuadrimestre (MAIO)
Extraordinaria (XUÑO)
RENUNCIA DE MATRÍCULA (aconsellable) (setembro)

Data INICIO Data FIN
11
29

9

20

7

12

14

18

14
3

18
12

10
14
10
15

21
25
22
30

Criterios de acceso e admisión
O acceso aos estudos superiores de Arte dramática aparecen establecidos no RD
630/2010 con carácter xeral, e son desenvolvidos polo Decreto 179/2015 e pola Orde
de 21 de novembro de 2016. Na mesma establecese que para cursalos cómpre:




Estar en posesión do título de bacharelato ou título equivalente, sen que se
especifique ou estableza modalidade e/ou vía.
Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
Ter superada a proba establecida no artigo 69. 5 da Lei Orgánica 2/2006, de 3
de maio, de educación, que acredita coñecementos e madureza en relación
sos obxectivos propios do bacharelato. Esta proba e convocada e desenvolvida
pola Consellería competente en materia de educación a través da dirección
xeral correspondente.
Condicións ou probas de acceso

A Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación, establece que para cursar
estudos superiores de Arte dramática, se requirirá non só cumprir os criterios de
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acceso establecidos senón superar a proba específica referida no seu artigo 55.2.
Esta proba será específica para cada especialidade e segundo establece o RD
630/2010 no artigo 5.2 “tendrá como finalidad valorar la madurez, los conocimientos y
las aptitudes para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas” (p. 48.469). No
mesmo artigo, apartado 4, establécese que corresponde ás administracións
educativas a “convocatoria, organización, desarrollo y evaluación de la prueba
específica de acceso a estos estudios” (p. 48.469). O Decreto 179/2015 no seu artigo
5 establece os requisitos na Comunidade Autónoma de Galicia.
Consonte o anterior, a Orde do 21 de novembro de 2016, establece nos artigos 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 9, o procedemento para a convocatoria, desenvolvemento e avaliación das
probas de acceso, que aparece recollido no PC601.01 Probas de acceso do Manual
de calidade da Escola.
Ao longo do curso escolar a ESADg realiza diferentes actividades de información
verbo das probas de acceso e acolle visitas de centros educativos interesados en
coñecer a oferta educativa. Tamén participa en feiras como CULTURGAL, EDUGAL e
outras, coa finalidade de darlle a máxima visibilidade ás ensinanzas que ofrece. No
mes de marzo publica toda a información relativa ás probas de acceso a realizar entre
finais de xuño e finais de xullo. Na páxina web existe un apartado específico destinado
ás probas e igualmente hai un impreso de preguntas frecuentes dispoñible en formato
dixital e impreso (IP601.08, IP 601.10).
Procedementos de acollida e orientación dos estudantes de novo ingreso
Plan de acción titorial
A Escola ten establecido, no seu Manual de Calidade, un procedemento de acollida de
alumnado de novo ingreso (PA701.01) e un Plan de acción titorial (PC901.01).
Igualmente existe unha Guía do alumnado (DA601.01), así como un impreso relativo a
preguntas frecuentes relacionadas coa oferta educativa da escola (IP601.08).
Igualmente cada grupo conta cun titor/a, que realiza diferentes actividades se
seguimento, apoio e colaboración co alumnado, segundo se recolle no procedemento
de Titorías de grupo (PE901.02).
Estrutura do plan de estudos: disciplinas, carácter, contidos en créditos ECTS,
organización temporal, seminarios, traballos dirixidos e outras actividades
formativas.
O plan de estudos vixente na Escola Superior de Arte dramática de Galicia, para o
Título Superior en Arte Dramática, para as especialidades de dirección escénica e
dramaturxia, escenografía e interpretación, elaborado ao abeiro do disposto no
RD630/2010, está recollido no Anexo I do Decreto 179/2015 de 29 de outubro (DOG
do 7 de decembro de 2015).
Os aspectos básicos do título na Comunidade Autónoma de Galicia aparecen
recollidos na Orde do 30 de setembro, que regula a estrutura básica do título que se
organiza atendendo aos seguintes criterios:



O curso académico consta de 38 semanas nas que se inclúen todas as
actividades lectivas, probas, mostras de traballo, e outras actividades
académicas.
O Título organízase en 4 cursos académicos con 60 ECTS por curso.
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Cada ECTS ten un valor de 30 horas.
Cada curso consta de dous cuadrimestres, cun mesmo número de semanas:
de setembro a mediados de xaneiro e de mediados de xaneiro a xuño. Ao
remate de cada cuadrimestre organízase a convocatoria ordinaria de exames,
así como as mostras públicas de traballo propias de diferentes materias e que
son obxecto de avaliación. O mes de xullo é o destinado a convocatoria
extraordinaria de exames e a outras actividades académicas e de coordinación.
O plan de estudos consta de materias de formación básica, obrigatorias e
optativas.
O alumnado deberá realizar un Traballo de Fin de Estudos cunha carga de 12
ECTS, cunha organización contemplada no PC701.04 do Manual de Calidade.
O alumnado pode realizar prácticas externas, segundo o disposto nos artigos
38, 39, 40, 41 e 42 da Orde do 21 de novembro de 2016. A súa organización
aparece recollida no procedemento PC701.05 do Manual de Calidade.

O Plan de estudos implantado na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, ao
abeiro do no Decreto 179/2015 e na Orde do 21 de novembro de 2016, cumpre os
requirimentos establecidos nos artigos 6 e 7 do Real Decreto 630/2010 que establece
o contido básico dos Estudos Superiores de Arte Dramática para o conxunto do
Estado Español:
“Artículo 6. Contenido básico de los planes de estudios conducentes a la obtención del
Título de Graduado o Graduada en Arte dramático
1. Las enseñanzas artísticas superiores de grado en Arte dramático comprenderán
una formación básica y una formación específica orientada a la preparación para el
ejercicio profesional. Para la consecución de dicha finalidad, estos estudios
desarrollarán de modo integrador, capacidades artísticas, científicas y tecnológicas.
2. Los planes de estudios conducentes a la obtención del Título de Graduado o
Graduada en Arte dramático, deberán contener las competencias transversales, las
competencias generales, y las competencias específicas y los perfiles
profesionales definidos para cada una de las especialidades, que se determinan en
el anexo I del presente real decreto.
3. Estos planes de estudios comprenderán, para cada una de sus especialidades, 4
cursos académicos de 60 créditos cada uno, con un total de 240 créditos. La
distribución de los créditos correspondientes al contenido básico será la siguiente:
1. La formación básica tendrá un mínimo de 18 créditos. Las materias,
contenidos y créditos correspondientes a este mínimo de formación básica
serán los que figuran en el anexo II.
2. La formación especializada tendrá un mínimo de 114 créditos. Las materias
obligatorias de especialidad, los contenidos y créditos correspondientes a
este mínimo de formación especializada serán los que figuran en el anexo
III.
Artículo 7 Organización de las materias
1. Las Administraciones educativas, vista la propuesta de los centros, establecerán el
plan de estudios, completando hasta el total de 240 créditos los mínimos fijados en
este real decreto de conformidad con los siguientes criterios:
1. Cada una de las materias establecidas en el presente real decreto se
organizará en una o varias asignaturas, señalando las competencias, el
contenido y el número de créditos para cada una de ellas y el curso o los
cursos en que deberán realizarse, pudiendo incrementarse los contenidos
y los créditos mínimos fijados.
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2. El plan de estudios se podrá completar con otras materias, además de las
establecidas en este real decreto, que se concretarán en asignaturas.
3. Se podrán establecer asignaturas optativas que desarrollen contenidos
cuya finalidad sea la de actualizar, completar o ampliar la formación del
alumnado.
2. En todo caso, las materias vinculadas a la formación básica deberán tener
asignado un mínimo de 4 créditos para que puedan ser incorporadas al plan de
estudios.
3. Las Administraciones educativas, vista la propuesta de los centros, al establecer
los correspondientes planes de estudios, podrán disponer diversos itinerarios
académicos en cada una de las especialidades a que se refiere el presente real
decreto” (pp. 48469-48470).

Consonte todo o anterior, o Plan de Estudos inclúe un conxunto de competencias
transversais, xerais e específicas, así como o correspondente perfil profesional para
cada unha das tres especialidades contempladas, e está organizado da maneira que
se mostra na táboa seguinte:

Créditos
Tipo de disciplinas

Dirección escénica

Escenografía

Dramaturxia

Interpretación

Formación básica

30

29

30

Obrigatorias

192

190

183/180

Optativas

6

9

15/18

Prácticas externas

Ata 9 ECTS (optativos)

Ata 9 ECTS (optativos)

Ata 9 ECTS (optativos)

Traballo Fin de Estudos

12

12

12

Total

240

240

240

Na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, en aplicación do concepto de ECTS
como unidade de medida do traballo do alumnado, contemplase que cada profesor/a
dedique ata un total de 6 horas do seu horario á realización de titorías docentes para
acompañar os procesos de aprendizaxe do alumando e orientar as diferentes
actividades académicas, de forma individual e/ou colectiva. As titorías docentes
realízanse no horario en que o alumnado non ten clase. O procedemento aparece
recollido no PE901.01. O horario de titorías docentes do profesorado está dispoñible
na páxina web da Escola para cada un dos cuadrimestres.
Guía docente e Programación Docente
Segundo establece a Orde do 21 de novembro de 2016, no seu artigo 25 a guía
docente é o documento de carácter público no que se especifican os aspectos básicos
de cada unha das disciplinas que integran o plan de estudos, e serán únicas para
cada especialidade das ensinanzas superiores de arte dramática, con independencia
do centro en que se impartan. Axustaranse ao modelo establecido no sistema de
garantía de calidade implantado no centro que é o seguinte:
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GUÍA DOCENTE
Materia: denominación
Disciplina: denominación
Curso
Cuadrimestre
Carácter

(Formación básica, Obrigatoria, Optativa)

ECTS
Linguas nas que se
imparte
Obxectivos

GA (galego), CA (castelán), EN (inglés), PT (portugués)

Competencias transversais

(ver anexo “competencias e avaliación”) (letra número)

Competencias xerais

(ver anexo “competencias e avaliación”) (letra número)

Competencias específicas

(ver anexo “competencias e avaliación”) (letra número)

Contidos

(só a denominación xeral dos bloques temáticos)

Metodoloxías docentes

(incluír listaxe, a partir do documento “metodoloxías” que se envía)

Criterios de avaliación
aplicables
Procedemento de
avaliación con
ponderación (en
porcentaxe)
Observacións

(incluír listaxe, segundo os criterios que aparecen no documento que
se xunta: “competencias e avaliación”) AT1, AX10, AD12

Outros

O alumnado que perda o dereito á avaliación continua será avaliado
segundo o procedemento que se establece na programación
docente anual.
Os procedementos de atención á diversidade serán recollidos na
programación docente anual.

(os que aparecen na programación docente)

(por exemplo: traballos de aula (40%), práctica individual (20%), memoria
(20 %), asistencia e participación (20%)

DISCIPLINAS CON CONTIDOS PROGRESIVOS: Para ser avaliado
nesta disciplina, hai que ter aprobadas as disciplinas anteriores coa
mesma denominación.
(calquera outra observación que sexa pertinente)

Tomando como referencia a Guía Docente, que aparecerá recollida no documento
DC501.01 Memoria do Título do Manual de Calidade, o profesorado elabora
anualmente unha Programación docente, segundo o establecido no procedemento
correspondente (PC701.01). O modelo oficial establecido pola administración
educativa é o que segue:
1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA DISCIPLINA
CÓDIGO
Sen establecer pola administración educativa
MATERIA
DISCIPLINA
TITULACIÓN
Título Superior en Arte dramática
ESPECIALIDADE
ITINERARIO
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CURSO
CRÉDITOS ECTS
CARÁCTER
DEPARTAMENTO
CENTRO
COORDINADOR/A
DOCENTES

DESCRICIÓN

ESAD de Galicia
Nome e apelidos:
Horario titorías:
Despacho:
Contacto:
(descritor)

COÑECEMENTOS
PREVIOS
LINGUA EN QUE SE
Galego
IMPARTE
2. COMPETENCIAS
COMPETENCIAS TRANSVERSAIS DE GRAO

Castelán

Inglés

COMPETENCIAS XERAIS DA TITULACIÓN
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA ESPECIALIDADE

3. OBXECTIVOS DA DISCIPLINA
TEMAS
1

COMPETENCIAS VINCULADAS

SUBTEMAS
1.1
1.2
…

TOTAL SESIÓNS
5. PLANIFICACIÓN DOCENTE
Actividade / Número de horas

SESIÓNS

Presencial (horas)

Non presencial
(horas)

Total

Actividades introdutorias1
Exposición maxistral
Exposición práctico-teórica
Práctica individual
Práctica colectiva
Obradoiro
Seminarios
Actividades complementarias
Outros
Titorías individuais
Titorías de grupo
Actividades de avaliación. Probas
Actividades de avaliación. Presentacións / mostras
Actividades de avaliación. Revisión
TOTAL
%
PORCENTAXE
%
6. PLANIFICACIÓN DOCENTE E METODOLOXÍAS DE ENSINANZA E APRENDIZAXE
Actividades
Descrición
Descrición
Descrición
7. ATENCIÓN PERSONALIZADA
Titorías e outros
8. FERRAMENTAS DA AVALIACIÓN
8. 1 Avaliación ordinaria
Ferramenta / actividade
Competencias avaliadas
Ponderación
Descrición
Descrición
8.2. Avaliación extraordinaria
Ferramenta / actividade
Competencias avaliadas
Ponderación
Descrición
Descrición
8.3 Avaliación específica para alumnado sen avaliación continua / ordinaria / extraordinaria

1

No Anexo 2 do presente Informe aparecen recollidas algunhas das metodoloxías máis
utilizadas nestas ensinanzas.
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Ferramenta / actividade
Competencias avaliadas
Descrición
Descrición
9. BIBLIOGRAFÍA, MATERIAIS E OUTROS RECURSOS
Referencias básicas

Ponderación

Referencias complementarias
10. OBSERVACIÓNS / RECOMENDACIÓNS

As Programacións docentes de cada materia están dispoñibles na páxina web antes
do inicio das actividades lectivas. Son obxecto dunha revisión anual e son aprobadas
polo departamento correspondente e polo Claustro de Profesoras e Profesores antes
do inicio das actividades lectivas de cada curso escolar, con independencia dos
procedementos de supervisión das autoridades académicas, como a inspección
educativa ou a Subdirección Xeral competente en ensinanzas artísticas superiores.
Traballo de fin de titulación
O Traballo de fin de titulación (Traballo de Fin de Estudos) aparece recollido no artigo
9.4 do RD 630/2010, onde se sinala que a obtención do Título Superior en Arte
Dramática esixirá a superación da totalidade de disciplinas, prácticas, de ser o caso, e
o traballo fin de estudos que se inclúa no plan de estudos (p. 48470). Este traballo
aparece igualmente recollido nos artigos 35, 36 e 37 da Orde do 21 de novembro de
2016. O Traballo de Fin de Estudos, e o procedemento correspondente, aparecen
desenvolvidos no PC701.04 do Manual de Calidade da Escola. O Capítulo 7 do
Manual de Calidade, inclúe outra documentación complementaria vinculada co
procedemento.
Prácticas externas
As prácticas externas, referidas no RD 630/2010, no artigo 9.4, aparecen
desenvolvidas na Orde do 21 de novembro de 2016, e no procedemento PC701.05 do
Manual de Calidade.
Calendario académico/Horarios
Como se sinalou, a normativa aplicable establece que o curso académico constará de
38 semanas, que se comprenden cos meses que van de setembro a xullo. A Circular
12/2014 establece os parámetros específicos para a organización do calendario
académico:





O primeiro cuadrimestre comprenderá entre o 1 de setembro e o 15 de xaneiro,
e o segundo cuadrimestre entre o 16 de xaneiro e o 5 de xuño.
As probas ordinarias do primeiro cuadrimestre terán lugar entre o 8 e o 14 de
xaneiro e as do segundo entre o 1 e o 5 de xuño.
As mostras públicas do primeiro cuadrimestre desenvolveranse ao longo do
mes de decembro, e as do segundo ao longo do mes de maio.
O calendario de presentación e defensa de Traballos Fin de Estudos en
convocatoria ordinaria terá lugar entre os días 6 e 25 de xuño.
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As probas en convocatoria extraordinaria, incluído o calendario para a
presentación e defensa de Traballos de Fin de Estudos terá lugar entre os días
1 e 15 de xullo.
As probas de acceso celebraranse entre a última semana de xuño e a primeira
de xullo.

Os calendario académico e os horarios de grupo, así como o calendario de exames na
convocatoria ordinaria e extraordinaria, aprobados en Claustro de Profesoras e
profesores están dispoñibles na páxina web da Escola desde o inicio das actividades
lectivas.
Se ben o inicio das clases coincide co calendario establecido para as actividades dos
centros de educación secundaria, que organizan as actividades lectivas por trimestres,
a organización por cuadrimestres aconsella un calendario diferente, de xeito que as
actividades lectivas, ao non haber convocatoria oficial extraordinaria de exames no
mes de setembro, debería comezar na primeira semana de setembro, segundo se
reflicte de seguida, en relación ao curso escolar 2018-2019.
PRIMEIRO CUADRIMESTRE
Acollida: 4, 5 e 6 de setembro
Inicio de clases: 7 de setembro
Clases abertas: outubro, novembro
Mostras do primeiro cuadrimestre: do 10 ao 20 de decembro en horario de tarde, mantendo
a actividade lectiva en horario de mañá.
Exames: do 7 ao 11 de xaneiro
SEGUNDO CUADRIMESTRE
Inicio de clases: 14 de xaneiro
Clases abertas: abril e abril e maio
Mostras do segundo cuadrimestre: do 20 ao 31 de maio en horario de mañá e tarde.
Exames: do 3 ao 7 de xuño
Proxectos de fin de estudos: do 10 ao 28 de xuño
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Exames: Do 1 ao 5 de xullo
Proxectos de fin de estudos: do 8 ao 17 de xullo
OUTROS
Probas de acceso 2016-2017: do 24 de xuño ao 5 de xullo
Matrícula curso escolar 2018-2019: xuño e xullo, dependendo dos cursos, e segundo
calendario que determine a administración educativa para o alumnado de novo ingreso
e o Consello Escolar para alumnado que xa cursa estudos no centro.
PERÍODOS SEN ACTIVIDADE DOCENTE
(referidos ao curso escolar 2018-2019, provisional)
Día do ensino: previsiblemente o 2 de novembro.
Nadal: do 22 de decembro ao 6 de xaneiro. O centro estará aberto os días 27 e 28 de
decembro e o 3 e 4 de xaneiro en horario de 9.00 a 14.00.
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Entroido: 4, 5 e 6 de marzo.
Semana Santa: do 15 ao 22 de abril. O centro permanecerá aberto os días 15, 16 e 17 de abril
en horario de 9.00 a 14.00.
Non lectivos solicitados polo centro e aprobados pola Xefatura Territorial:
previsiblemente o 7 de decembro.
Entre o 18 e o 31 de xullo de 2018 o centro abrirá só en horario de mañá, de 9:00 a 14:00.
O uso de aulas terá un horario entre as 9:15 e as 13:30.
O mesmo horario será de aplicación durante o mes de agosto.

CALENDARIO CURSO 2018-19
(aprobado en Consello Escolar: --/--/----)
L
3
10
17
24

L
7
14
21
28

L
6
13
20
27

SETEMBRO
M Mc X V S
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

M
1
8
15
22
29

XANEIRO
Mc X V
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30 31

MAIO
M Mc X
1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

V
3
10
17
24
31

D
2
9
16
23
30

L
1
8
15
22
29

S
5
12
19
26

D L
6
13 4
20 11
27 18
25

S
4
11
18
25

D L
5
12 3
19 10
26 17
24

M
2
9
16
23
30

OUTUBRO
Mc X V
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

S
6
13
20
27

FEBREIRO
M Mc X V S
1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28

XUÑO
M Mc X V
4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

S
1
8
15
22
29

D L
7
14 5
21 12
28 19
26

NOVEMBRO
M Mc X V
1 2
6 7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30

D L
3
10 4
17 11
24 18
25

MARZO
M Mc X V
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

D
2
9
16
23
30

M
2
9
16
23
30

L
1
8
15
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29

XULLO
Mc X V
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

S
3
10
17
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4
11 3
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25 17
24
31

S
2
9
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21
28

L
1
8
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DECEMBRO
M Mc X V S
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
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2
9
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ABRIL
Mc X V
3 4 5
10 11 12
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S
6
13
20
27

D
7
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28

S

D

M
2
9
16
23
30

AGOSTO
M Mc X V

Do 3 de setembro ao 11 de xaneiro: primeiro cuadrimestre con convocatoria ordinaria.
Do 14 de xaneiro ao 7 de xuño: segundo cuadrimestre con convocatoria ordinaria.
Do 17 ao 28 de xuño: matrícula ordinaria
Do 1 ao 17 de xullo: convocatoria extraordinaria.
Do 18 ao 26 de xullo: matrícula alumnado de novo ingreso e extraordinaria.
Do 29 ao 31 de xullo: informes de recoñecemento de créditos.

De igual modo, o procedemento FC401.01 Planificación curso escolar, inclúe as
tarefas e actividades máis importantes do curso escolar, así como as persoas
responsables do seu desenvolvemento e/ou seguimento.
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Programas de mobilidade
O Departamento de Mobilidade e Transición, coordinado por un profesor do centro, e
coa axuda do persoal de administración e coa colaboración do equipo de Dirección, é
o responsable da xestión dos programas de mobilidade de alumando e profesorado,
establecendo nos últimos anos unha pequena rede de centros cos que vimos
realizando programas de intercambio. As entidades son as que seguen:
●

Seinäjoki University of Applied Sciences – Finlandia – 2014-2021

http://www.seamk.fi/en
· Programmes: Production and Cultural Management.
· Bilateral Agreement - SF SEINAJO06 + ESAD VIGO 08 - 2014-2021
●

Kunstuniversität Graz – Graz, Austria - www.kug.ac.at

· Programmes: Acting, Stage direction
· Bilateral Agreement - A GRAZ03 + ESAD VIGO 08- 2014-2021
●

ESNAT - Ecole nationale supérieure des Arts et Techniques du Théâtre – Lyon,
Francia - www.ensatt.fr

· Programmes: Acting, Lighting Design and Stage Management
·

Bilateral

Agreement

-

F

LYON114

+

ESAD

VIGO

08-

2014-2021

●

ARCADA - University of Applied Sciences – Helsinki, Finlandia – www.arcada.fi

· Programmes: Production and Cultural Management.
· Bilateral Agreement - SF HELSINK39 + ESAD VIGO 08- 2016-2021
●

Anadolu University - Turquía - https://www.anadolu.edu.tr/en/hakkinda

· Programmes: Acting, Theatre History
· Bilateral Agreement - ANADOLU TR ESKISEH01 + ESAD VIGO 08- 2014-2021
●

AALTO University - Finlandia - http://www.aalto.fi/

· Programmes: Design for Theatre, Film and Television; Costume Design
· Bilateral Agreement - FINLAND Aalto _ SF ESPOO12 + ESAD VIGO 2014-2021
●

ESMAE (Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo) - Oporto, Portugal www.esmaeipp.pt/
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· Programmes: Acting, Set Design, Costume Design, Light Design
· Bilateral Agreement - ESMAE - P PORTO 05 + ESAD VIGO 08- 2014-2020
●

ESAP (Escola Superior Artística do Porto) - Oporto, Portugal - www.esmaeipp.pt/

· Programmes: Acting, Set Design, Stage Direction
· Bilateral Agreement - ESAP - P PORTO08 + ESAD VIGO 08 - 2014-21
●

ETCS (Escola Superior
http://www.estc.ipl.pt/

de

Teatro

e

Cinema)

-

Lisboa,

Portugal

-

· Programmes: Theatre, Cinema, Acting, Set Design, Costume Design, ProductionManagement
· Bilateral Agreement - ETCS LISBOA 05 + ESAD VIGO 08- 2014-2021
●

ESTAL - Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa - Portugal www.estal.pt

· Programmes: Acting, Direction, Dramaturgy
· Bilateral Agreement – ESTAL LISBOA 113 + ESAD VIGO 08- 2014-2021
●

IADT (Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology) - Dublín, Irlanda http://www.iadt.ie/

· Programmes: Design and Visual Arts, Film and Media, Technology and Psychology
· Bilateral Agreement - IRL DUBLIN38 + ESAD VIGO 08- 2014-2015
●

JAMU (Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno) - Brno,
Rep.Checa - http://english.jamu.cz/jamu/difa.html

· Programmes: Acting, Dramaturgy, Stage Direction, Set & Costume Design, Puppets
· Bilateral Agreement - Jamu CZ BRNO 01 + ESAD VIGO 08- 2014-2021
●

University of Exeter - Exeter, UK - http://exeter.ac.uk

· Programmes: Drama (só profesorado)
· Bilateral Agreement - UK EXETER 01 + ESAD VIGO 08- 2014-2017
●

University of Minho - Braga, PT - http://www.uminho.pt/

· Programmes: Theatre, Literature, Education
· Bilateral Agreement - uMinho BRAGA 01 + ESAD VIGO 08- 2014-2021
●

Conservatoire Royal de Bruxelles - École supérieure des Arts - Bruselas, BE http://www.conservatoire.be/
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· Programmes: Acting
· Bilateral Agreement – B BRUXEL 07 + ESAD VIGO 08- 2014-2021
●

Latvian Academy of Culture - Riga, Letonia - http://www.lka.edu.lv/

· Programmes: Acting, Direction, Dramaturgy, Audiovisual
· Bilateral Agreement - LV RIGA 08 + ESAD VIGO 08- 2014-2015
●

University of Arts in Poznan - Poznam, Polonia - http://uap.edu.pl/en/university/

· Programmes: audiovisual creation, set design
· Bilateral Agreement - PL POZNAM 03 + ESAD VIGO 08 - 2014-2021
●

University Vysoka skola muzickych umeni v Bratislave
[ Academy of Performing Arts in Bratislava ] – Bratislava, Eslovaquia.

(VSMU)

-

http://vsmu.sk/
· Programmes: acting, set design, theatre management.
· Bilateral Agreement – SK BRATISL 05 + ESAD VIGO 08 - 2014-2021
●

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - Strzemiński
Academy of Fine Arts Łódź - Łódź, Polonia - www.int.asp.lodz.pl

· Programmes: audiovisual creation, set & costume design
· Bilateral Agreement - PL LODZ 05 + ESAD VIGO 08 - 2014-2021
●

Нов български университет - New Bulgarian university - Sofía, Bulgaria http://www.nbu.bg/en

· Programmes: acting
·

Bilateral

Agreement

-

BG

SOFIA02

+

ESAD

VIGO

08

-

2014-2021

●

Stockholm University of the Arts - UNIARTS - (Stockholms Konstnärliga Högskola)
- Stockholm, Sweden - http://www.uniarts.se/english

· Programmes: Acting
·

Bilateral

Agreement

-

STOCKHO27

+

ESAD

VIGO

08

-

2017-2021

●

Beykent University - Istambul, Turkey - http://www.beykent.edu.tr/?l=en-US

· Programmes: Acting
· Bilateral Agreement - TR ISTANBU 09 + ESAD VIGO 08 - 2017-2021 BEYKENT
UNIVERSITY ISTANBUL
●

Hacettepe University - Istambul, Turkey - http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/eng/
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· Programmes: Acting
· Bilateral Agreement - TK ANKARA 03 + ESAD VIGO 08 - 2016-2021
●

Accademia Nazionale Arte Drammatica "Silvio d'Amico" - Roma, Italy http://www.accademiasilviodamico.it/

· Programmes: Acting
· Bilateral Agreement - I ROMA 29 + ESAD VIGO 08 - 2016-2021
●

Doğuş University - Istanbul, Turkey - http://www.dogus.edu.tr/

· Programmes: Acting
· Bilateral Agreement - TR ISTANBU12 + ESAD VIGO 08 - 2016-2021
Esta actividade do Departamento permitiu que ao longo destes anos os convenios
bilaterais fosen aumentando de forma satisfactoria. Na actualidade a ESAD ten
asinados 25 convenios de colaboración.
Descrición do profesorado da titulación
Consonte o establecido na normativa aplicable aos Corpo de Profesorado de Música e
Artes Escénicas (REAL DECRETO 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los
cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, artigo 13, 5a), para impartir docencia nas ensinanzas superiores de arte
dramática cómpre “estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o título de Grado correspondiente, u otros títulos equivalentes a efectos de
docencia”. Na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia todo o profesorado
cumpre o requisito establecido. En relación coa súa situación contractual e con outras
titulacións hai que destacar:
SITUACIÓN E TITULACIÓN

Total Porcentaxe

(2017-2018)
Número de profesoras/es

38

Profesorado con titulación superior

38

100%

Profesorado a tempo completo / dedicación exclusiva

38

100%

Profesorado en comisión de servizos

1

2,6%

Profesorado funcionario

1

2,6%

Profesorado interino

37

97,3%

Profesorado con titulación de doutorado

12

31,5%

8

21 %

Profesorado con tese inscrita

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDADE

Código: DE113.01 Edición: 2

Revisión: 1

22 de 49

Hai que destacar que no período comprendido entre a presentación do primeiro
informe e a presentación deste segundo, o cadro de persoal viuse reducido en 3
profesores, dado que a administración educativa entende que a dedicación horaria do
profesorado debe ser similar á do profesorado de secundaria, malia que o profesorado
da ESAD non imparta docencia de secundaria senón docencia superior, nun título
equivalente a un grao universitario.
O perfil académico e profesional do profesorado da Escola aparece reflectido no
correspondente currículo persoal, dispoñible na páxina web da escola.
Descrición doutros recursos humanos necesarios e dispoñibles para o
desenvolvemento do plan de estudos
No eido do Persoal de Administración e servizos a ESAD de Galicia conta co persoal
que se sinala:
Descrición do posto de traballo /funcións Persoal
Secretaría / administración

2

Conserxería

3

Limpeza

3

Malia que o centro permanece aberto de maneira ininterrompida de 8:00 a 21:00 e ata
as 22:00 cano hai exhibición de traballos escénicos reduciuse un posto de traballo en
Conserxería.
Porén, os recursos humanos que un centro destas características, que ofrece estudos
equivalentes a un grao, cunhas ensinanzas cunhas peculiaridades que afectan a
natureza dos procesos de ensinanza e aprendizaxe, cunha compoñente técnica e
tecnolóxica importante, e que debe promover a creación e a investigación, e integrarse
no Sistema Español de Ciencia e Tecnoloxía, como sinala o RD 630/2010, no seu
artigo 2.4, deberían ser outros:
“Los centros de enseñanzas artísticas superiores de Arte dramático fomentarán
programas de investigación científica y técnica propios de esta disciplina, para
contribuir a la generación y difusión del conocimiento y a la innovación en dicho
ámbito. Las Administraciones educativas establecerán los mecanismos
adecuados para que estos centros puedan realizar o dar soporte a la
investigación científica y técnica, que les permita integrarse en el Sistema
Español de Ciencia y Tecnología” (p. 48468).
Non hai máis que ver o cadro de persoal adscrito a servizos xerais con que conta a
Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid para tomar conciencia das
necesidades de Persoal de Administración e Servizos para facer fronte a tarefas moi
diversas vinculadas co desenvolvemento dos obxectivos do plan de estudos. Unha
circunstancia que foi trasladada en diferentes ocasións á administración educativa ao
longo dos últimos anos. No Plan Estratéxico da Escola, para os anos 2013-2017,
establécense con precisión as necesidades mínimas, que serían:


1 encargado de estrutura escénica, persoa que tería como finalidade a
supervisión do uso das infraestruturas, dotacións e equipamentos escénicos da
escola, desde o teatro até o almacén.
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2 técnicos de luces e son, persoas que terían como finalidade o apoio técnico a
todas as actividades de docencia e aprendizaxe vinculadas cos procesos de
creación escénica así como as actividades de exhibición de espectáculos
didácticos ou o acompañamento doutros espectáculos que se puidesen ofrecer
no centro.



2 auxiliares de arquivos e bibliotecas, persoas que terían como función o
catálogo e xestión dos fondos da biblioteca, entendendo que estamos nun
centro na que o alumnado e o profesorado, como acontece na universidade, fai
un uso intensivo e permanente dos recursos bibliográficos, en traballos de
formación, creación e investigación. Igualmente hai que considerar diferentes
doazóns de fondos bibliográficos nestes momentos paralizadas ao non
dispoñer dos recursos humanos para a súa adecuada xestión.



1 produtor/a, persoa que tería como función o acompañamento dos procesos
de creación e difusión escénica, desde a coordinación de compras até a
difusión de información e propaganda.



1 limpador/a, en función dos metros construídos e de uso do centro.



1 conserxe, dado que recentemente non se cubriu unha baixa por traslado.

Hai que dicir que ningunha destas propostas foi atendida, malia que por parte da
dirección do centro se solicitou unha entrevista co Conselleiro de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria de forma recorrente ao longo dos últimos anos, ata en 20
ocasións, sen que en ningún caso a petición fose atendida.
Instalacións, servizos e equipamentos
A ESAD de Galicia conta na actualidade cun edificio de nova planta, primeiro dos tres
que integran o proxecto de sede definitiva da ESAD de Galicia segundo proxecto
elaborado no seu día pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para
atender as necesidades da oferta educativa actual. A escola conta pois cunhas
instalacións básicas para o desenvolvemento das actividades propias, pero con
indubidables eivas e carencias ao non dispoñer dos espazos previstos e non
construídos nin dos recursos e equipamentos con que se deberían dotar eses novos
espazos.
A Fase 1 da ESAD é unha construción independente (cor laranxa do plano de
situación). Accédese a nivel da praza central. Un paraventos de cristal común
introduce por un lado á cafetaría do Centro e polo outro ao vestíbulo da ESAD. Neste
andar de acceso sitúanse a zona de Administración e os distintos despachos e
Departamentos. Sitúase o ascensor (para 8 persoas), servizos e aseos xerais,
segundo o esquema que se repite nos andares baixo e primeiro.
No andar semisoto, paralelo á fachada posterior, atópanse o cuarto de limpeza xeral,
vestiarios de persoal e almacén de reserva de residuos. A outro lado do núcleo das
escaleiras colócanse os vestiarios de profesorado e alumnado.
No andar baixo, a nivel perimetral, sitúanse as aula de maior superficie e altura, aulas
de expresión corporal, interpretación, dirección, etc. ademais de obradoiros de
vestiario e de caracterización preto de onde se agarda a conexión coa fase 2 do
proxecto (aínda por comezar). No primeiro andar están ás aulas teóricas. No segundo
andar as aulas de expresión oral e canto, xunto coa biblioteca
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Descrición detallada por andares das dependencias
SEMISOTO ......................................................................................... 625,90 m2













Zona de escaleira
Distribuidor vestiario de alumnos
Vestiario de Alumnas
Vestiario de Alumnos
Vestiario de Profesores
Vestiario de Profesoras
Distribuidor de zona mantemento
Cuarto de limpeza Xeral
Espazo de recollida de residuos
Vestiario Persoal de Mantemento (1)
Vestiario Persoal de Mantemento (2)
Zona Instalacións (caldeiras, fontanería, cadros eléctricos, etc.)

BAIXO ............................................................................................... 1994,70 m 2














Zona de escaleira
Circulacións
Aula Interpretación 1 (p3)
Aula Interpretación 2 (p4)
Aula Interpretación 3 (p5)
Aula Interpretación 4 (p6)
Aula Expresión Corporal 1 (p7)
Aula Expresión Corporal 2 (p8)
Aula Expresión Corporal 3 (p9)
Aula Expresión Corporal 4 (p10)
Aseos Homes
Aseos Mulleres
Aula Deseño Escénico (p11)
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Aula Obradoiro Caracterización (p12)
Aula Obradoiro Indumentaria (p13)
Aula Obradoiro Espazo Escénico (p1)
Aula Dirección Escena (p2)

Zona de Usos Múltiples (Sala Pedra Seixa)








Circulación Usos Múltiples
Vestiarios – Camerino Homes
Vestiarios – Camerino Mulleres
Almacén 1
Almacén 2
Distribuidor Escena 1
Distribuidor Escena 2









Zona Escenario
Zona Público (butacas)
Distribuidor Aseo Homes
Aseo Homes
Distribuidor Aseo Mulleres
Aseo Mulleres
Cuarto Limpeza

ACCESO.............................................................................................1424,75 m 2





Cafetería
Vestíbulo
Conserxería
Zona de Distribución
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Vicedirección
Dirección
Sala de Xuntas da Dirección
Aseo de Profesores
Zona escaleiras
Cuarto Limpeza
Aseo Homes
Aseo Mulleres
Reprografía
Secretaría
Xefatura de Estudos.
Xefatura de Estudos: Comunicación e Publicacións.
Vicedirección
Sala de Xuntas
Delegación de Alumnado (S1)
Servizo 2: Dpto. Escenografía (S2)
Servizo 3: Creación e produción, Calidade, Mobilidade e transición,
Dinamización lingüística, Comunicación e publicacións. (S3)
Sala de Persoal Administración e Servizos.
Sala de Profesorado
Departamento 1: Dpto. Dirección escénica e Dramaturxia. (D1)
Departamento 2: Dpto. Interpretación: Movemento, Danza, Música/Canto (D2)
Departamento 3: Dpto. Interpretación: Interpretación, Voz (D3)
Departamento 4: Dpto. Teoría e Historia das Artes Escénicas (D4)
Sala de Alumnado
Despacho Administración
Zona de Administración
Circulación
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PRIMEIRO............................................................................................ 904.20 m2









Zona Escaleira
Circulacións
Cuarto limpezas
Sala Informática: t1
Aulas Teóricas: t2, t3, t4
Aseos Homes
Aseos Mulleres
Aulas Teóricas: t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, t12, t13

SEGUNDA........................................................................................... 519,65 m 2









Zona Escaleira
Circulación
Cuarto Limpeza
Biblioteca
Aula expresión Oral 1 (p14)
Aula expresión Oral 2 (p15)
Aula Música e Canto 1 (p16)
Aula Música e Canto 2 (p17)
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Conta a escola en consecuencia cos seguintes espazos educativos dotados de
recursos básicos:
 13 Aulas teóricas, algunhas dotadas con equipamento informático.
 10 aulas prácticas para a realización de prácticas escénicas, algunhas delas
dotas con equipamento de iluminación básico.
 7 aulas prácticas para a realización doutras tarefas de docencia.
 Unha sala de teatro, a Sala Pedra Seixa, dotada con equipamento de
iluminación e son.
 Biblioteca.
 Cafetería.
 Almacén.
 Vestiarios.
 Sala de profesorado.
 Salas de departamentos.
 Sala de informática para alumnado, con dotación escasa.
 Delegación de alumnado.
 Outros espazos de xestión e servizos xerais.
Dado que o horario lectivo da Escola adoita comprender entre as 8:30 e as 15:00,
agás algunhas materias da especialidade de Dirección escénica e dramaturxia, as
aulas do centro están a disposición do alumnado durante as tardes, para a realización
dos traballos encomendados e para as titorías docentes do profesorado, que en
materias prácticas adoita realizarse en aulas específicas.
Faltan, como se dixo, por construír as fases dúas e tres. Na primeira delas está
contemplado un teatro cunha caixa escénica suficiente para a realización de traballos
propios de creación e deseño escénico, amais de talleres de escenografía, un
almacén, e unha sala para produción audiovisual e outros traballos escénicos. Na
segunda están contempladas aulas de danza e movemento, expresión corporal,
expresión oral, recursos necesarios aos que se deberían engadir despachos para o
profesorado.
A Escola conta cunha Biblioteca especializada e cun número importante de volumes
grazas a unha cesión do Concello de Vigo, e tamén ten pendente a recepción de
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varias doazóns importantes. Porén, non conta cun presuposto específico co que facer
fronte ás necesidades dunha biblioteca propia dun centro superior nin co persoal
necesario para desenvolver tarefas de catalogación, inventario e xestión de
préstamos, que nun centro destas características é moi elevado. Na actualidade existe
no centro unha Comisión de Biblioteca, coordinada por un profesor que suple as
carencias de persoal, mantendo a Biblioteca aberta e en funcionamento pero cun
horario totalmente insuficiente.
Canto ao equipamento informático a Escola non conta cos recursos necesarios, nin
sequera cunha rede wifi para acceso do profesorado e do alumnado, malia as diversas
xestións realizadas.
No capítulo da dotación técnica compren recursos no eido da iluminación e do son, e
no eido da dotación material de talleres de escenografía, indumentaria, caracterización
ou espazo sonoro, fundamentais nun centro destas características.
Como conclusión podemos sinalar que o centro está nestes momentos funcionando
cos recursos mínimos, e nalgúns casos, como a especialidade de Escenografía, con
recursos claramente insuficientes. Cómpren aulas específicas para materias
específicas que precisan condicións especiais (danza, movemento, expresión
corporal, expresión oral), pero tamén para contar cos recursos espaciais necesarios
para realizar traballos en grupo (coma os Traballos de Fin de Estudos). Son
necesarios despachos para que o profesorado poida atender ao alumnado e realizar
adecuadamente as tarefas propias dunha titoría docente. Hai que converter a
Biblioteca nun espazo de investigación, cos recursos humanos e materiais necesarios.
E finalmente cómpre dotar a escola dos recursos financeiros, técnicos e tecnolóxicos
necesarios para atender as necesidades dos procesos de ensinanza, aprendizaxe,
creación e investigación, tal e como se sinala no preámbulo do RD 630/2010.
Para atender esta demanda, desde a ESAD de Galicia solicitamos de forma reiterada
unha entrevista co Sr. Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,
ata en 20 ocasións, sen que en ningún caso a petición fose atendida. Hai que destacar
que en novembro de 2013 unha boa parte das demandas expresadas foron
trasladadas á Dirección Xeral de Educación e á Dirección Xeral de Persoal sen obter
resultados en ningunha dirección.
Outros recursos
A Escola conta con servizo de cafetería, adxudicada en servizo público en 2010, e que
ofrece servizo de comedor, con menú diario adecuado ao tipo de usuarios do centro.
O grao de satisfacción e razoablemente bo, a teor do manifestado polos
representantes do alumnado na Xunta de Delegadas e Delegados ou no Consello
Escolar da Escola.
Documentación do SGC
Na ESAD de Galicia existe un Departamento de Calidade, que é o responsable do
SGIC a través do propio departamento e do Servizo de Garantía Interna de Calidade,
integrado por:


Director/a da Escola.
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Secretario/a da Escola.
Dous representantes de alumnado.
Dous representantes de profesorado.
Un/ha representante do Persoal de Administración e Servizos.
O Xefe/a do Departamento de Calidade.

A Escola vén desenvolvendo liñas de traballo en calidade desde os primeiros anos de
funcionamento. Con todo hai que sinalar que nun primeiro momento, a norma
mediante a que se elaboraban os procedementos era a norma ISO, e que foi no curso
escolar 2014-2015 cando se fixo a migración á norma utilizada por escolas e
facultades universitarias.
Bo sería destacar que durante os cursos 2012-2013 e 2013-2014 a ESAD de Galicia
participou na convocatoria de Programas de Formación en Centros, que anualmente
convoca a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e que
organiza a través dos Centros de Formación e Recursos (no noso caso a través do
CFR de VIGO). Nos dous casos o Plan de Formación, no que participou todo o
profesorado estivo orientado a elaborar ferramentas e metodoloxías de traballo
vinculadas cos sistemas de garantía de calidade e crear unha cultura de calidade
nunha escola que comezou a funcionar no curso escolar 2005-2006.
A finalidade primeira que se procurou nos primeiros anos foi a de crear na escola
conciencia da necesidade de establecer protocolos de calidade, de xeito que a
cuestión da calidade se convertese nun elemento definidor da cultura corporativa do
propio centro. E pouco a pouco formos introducindo os procedementos máis
importantes e relevantes á actividade diaria, e que se sentían como máis necesarios.
Unha das premisas que seguimos desde o primeiro momento foi establecer os
procedementos verdadeiramente necesarios, e tentar en todo momento operar co
maior grao de precisión e eficacia, para evitar crear una maquinaria que finalmente
afogase o traballo.
Fomos así definindo un conxunto de procedementos que integran esta primeira
versión do Manual de Calidade, que será obxecto de melloras a medida que se vaian
concretando eivas e disfuncións. Somos conscientes de que quedan procedementos
importantes por desenvolver, en espacial en todo o que fai referencia a ferramentas de
medida (enquisas de avaliación), medición e análise de resultados, ou análise de
índices de satisfacción, en tanto eses procedementos implican realizar enquisas e o
centro nin coas ferramentas informáticas para facelo nin cos recursos económicos
para que empresas externas o realicen, como si acontece nas universidades.
A documentación do Sistema de Garantía Interna de Calidade aparece recollida na
páxina web da Escola, na sección específica dedicada a calidade.

MANUAL DO SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DA CALIDADE
da ESAD DE GALICIA
LISTAXE DE PROCEDEMENTOS
AC: acta
DE: documento estratéxico
DA: documento de apoio
PE: procedemento estratéxico
PC: procedemento clave
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PA: procedemento de apoio
IP: impreso
FC: folla de control

CAP

1

AREA
Presentación do
Manual
O SGIC da ESAD

2

Presentación da
ESAD

3

Estrutura da
ESAD

4

Políticas de
calidade da ESAD
de Galicia

5

Obxectivos do
Plan de estudos

6

Admisión de
alumnado

DOCUMENTACIÓN
DE001.01 O MSGIC da ESAD de Galicia
LI001.01 Índice do Manual de Calidade
AC101.01 Acta constitución SGIC
DE101.01 O Sistema de Garantía Interna de Calidade
DE101.02 O Servizo de Garantía Interna de Calidade
PE101.01 Elaboración e difusión do MSGIC
PE101.02 Auditoría FIDES-AUDIT
FC101.01 Folla de control elaboración implantación revisión
FC101.02 Plan Anual revisión do MSGIC
IP101.01 Solicitude elaboración revisión procedemento documento
IP101.02 Comunicado comisión elaboración revisión
PA101.01 Modelo de procedemento documento
PA101.02 Elaboración implantación revisión
DE201.01 A ESAD de Galicia. Descrición. Normativas
DE201.02 Proxecto educativo
DE201.03 Proxecto curricular.
DE201.04 Plan de Autoprotección da ESAD
DE201.05 Plan de convivencia
DE201.06 Plan lingüístico
DE201.07 Plan estratéxico 2013-2017
DE201.08 Plan anual 2017-2018
IP201.01 Autoprotección Evacuación
IP201.02 Normas de Convivencia
IP201.03 Normas evacuación emerxencia
IP201.04 Presentación emerxencia e evacuación
DE301.01 A ESAD de Galicia. Organización e xestión
DE301.01 Normas de organización e funcionamento
IP301.01 Organigrama
DE401.01 Compromiso da dirección
PA401.01 Transparencia e boa administración
PE401.01 Políticas de calidade na ESAD de Galicia
PE401.02 Plan anual de mellora
PE 401.03 Plan anual de comunicación de políticas
FC401.01 Planificación curso escolar
IP401.01 Plan anual de mellora 2017-2018
IP401.02 Plan anual de comunicación 2017-2018
PC501.01 Oferta educativa
DC501.01 Memoria do Título
IP501.01a/b Oferta educativa
AC601.01 Probas de acceso actas exercicios
DA601.01 Guía do alumnado WEB
DA601.01 Guía do alumnado
IP601.01 Aspectos básicos Guía alumnado
IP601.02 Solicitude recoñecemento de créditos
IP601.03 Solicitude recoñecemento actividades externas
IP601.04 Solicitude recoñecemento actividade laboral / profesional
IP601.05 Informe recoñecemento créditos estudos cursados
IP601.06 Informe recoñecemento créditos actividades
IP601.07 Solicitude anulación matrícula
IP601.08 Cousas que cómpre saber para estudar Arte dramática
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7

Planificación da
ensinanza

8

Garantía de
calidade dos
programas
formativos

IP601.09 Solicitude inscrición formación aberta
IP601.10 Probas de acceso. Aspectos básicos
IP601.11 Reclamación probas de acceso
IP601.12 Calendario de matrícula e procesos asociados
IP601.13 Prazas novo ingreso comunicación
IP601.14 Protección de datos
IP601.15 Igualdade, diversidade e non discriminación
PC601.01 Probas de acceso
PC601.02 Realización da matrícula
AC701.01 Acta xuntanza
AC701.02 Listaxe de TFEs inscritos
AC701.03 Aprobación de TFEs e asignación de titorías
Ac701.04 Aprobación TFEs en CCP ACTA
AC701.05 Acta parcial de cualificación TFE profesorado
AC701.06 Acta final de cualificación TFE tribunal
DA701.01 Dirección dramaturgia GD castelán
DA701.01 Dirección dramaturxia GD galego
DA701.02 Escenografía GD castelán
DA701.02 Escenografía GD galego
DA701.03 Interpretación GD castelán
DA701.03 Interpretación GD galego
DA701.04 Guía docente XUNTA-ANECA-ACSUG
DA701.05 Competencias e criterios oficiais avaliación
DA701.06 Metodoloxías docentes e de avaliación
EN701.01 Enquisa xornada de acollida
IP701.01 Xornada de acollida
IP701.02 Reclamación cualificacións Dirección
IP701.03 Reclamación cualificacións Xefatura Territorial
IP701.04 Solicitude de anulación de convocatoria
IP701.05 Solicitude convocatoria decembro
IP701.06 Convocatoria extraordinaria adicional
IP701.07 Inscrición Traballo Fin de Estudos
IP701.08 Autorización e proposta tribunal defensa TFEs
IP701.09 Tribunal TFE presentación e defensa
IP701.10 Normas presentación e defensa TFE
IP701.11 Cadros dos currículo Orde 2016
IP701.12 Traballo de fin de estudos
IP701.13 Guía elaboración TFE investigación educación
IP701.14 Normas presentación traballos e TFE
IP701.15 Formato redacción TFE
IP701.16 Formato redacción traballos
PA701.01 Presentación e acollida
PA701.02 Caderno do profesorado
PA701.03 Caderno departamento e servizo
PC701.01 Planificación docente
PC701.02 Avaliación
PC701.04 Traballo Fin de Estudos
PC701.05 Prácticas externas
PC701.06 Mobilidade
PC801.01 SQR (suxestións, queixas e reclamacións)
IP801.01 Impreso SQR
FC801.01 Folla de control SQR
CM801.01 SQR Resposta
IP801.02 Folleto SQR
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9

Orientación á
aprendizaxe

10

Persoal
académico e de
apoio
Recursos
materiais e
servizos

11

12

Resultados de
formación

13

Información
pública

ANEXOS

AC901.01 Acta xuntanza equipo docente
AC901.02 Actas xuntanza titoría grupo
AC903.03 Actas titorías docentes
IP901.01 Acta elección delegadas e delegados
IP901.02 Follas seguimento titorías docentes
PC901.01 Plan de acción titorial
PA901.01 Plan de Orientación profesional
PA901.02 Elección de delegados e delegadas e Xunta
PA901.03 Caderno de titoría de grupo
PE901.01 Titorías docentes
PE901.02 Titorías de grupo
IP100.01 Modelo de currículo profesorado
PC100.01 Necesidades de persoal
PA100. 01 Avaliación de persoal
DC111.01 Servizos, dotacións e infraestruturas
PA111.01 Petición de recursos
PA111.02 Contratación servizos
PA111.03 Compras
PA111.04 Inventario
PA111.05 Acordos de colaboración
PA111.06 Uso de instalacións e recursos
IP111.06.00 Normas uso de instalacións
IP111.06.01 Solicitude uso de instalacións
IP111.06.02 Solicitude aulas específicas
IP111.06.03 Solicitude material
IP111.06.04 Solicitude espazo para actividades
IP111.06.05 Protocolo uso do almacén
IP111.06.06 Normas de uso Biblioteca
IP111.06.07 Reserva diaria de aula
PC112.01 Procedemento de seguimento e análise de resultados
PC112.03 Procedemento de consultas grupos de interese
IP112.01 Comunicación de resultados
PC113.01 Procedementos de información y comunicación
DE113.01 Información pública sobre a titulación
DE113.02 Información pública datos e indicadores
DE113.03 Autoinforme
DE113.04 Plan de melloras
I. Nomenclatura, codificación e listaxe de procedementos
II. Modelos e impresos
III. Documenta

O actual Manual de Calidade, como un documento en proceso de desenvolvemento e
mellora, está sendo implantado de forma parcial, a través dos seus documentos máis
relevantes, por estratéxicos ou claves, ao longo dos últimos anos. No mesmo
aparecen incluídos Documentos estratéxicos requiridos pola administración educativa
en aplicación da lexislación vixente, como o DE201.02 Proxecto educativo, o
DE201.03 Proxecto curricular, ou DE301.01 Normas de organización e funcionamento.
Igualmente hai que integrar no Manual de Calidade outros procedementos máis
vinculados coa xestión do centro, relativos á xestión de recursos e servizos. Hai outros
procedementos vinculados con procedementos de análise e medición (enquisas de
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satisfacción coa titulación, enquisas de valoración docente) para os que a ESAD non
conta cos recursos necesarios para a súa realización, se ben están aprobados.

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDADE

Código: DE113.01 Edición: 2

Revisión: 1

35 de 49

ANEXO I
PLAN DE ESTUDOS VIXENTE POR ESPECIALIDADES
En letra de cor azul incorpóranse as modificacións introducidas e as melloras
propostas polo centro e incorporadas no Decreto 179/2015. O motivo fundamental das
melloras ten que ver coa distribución de disciplinas por cuadrimestres, e mesmo por
cursos para lograr unha mellor distribución da carga horaria.
TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICA
ESPECIALIDADE DE INTERPRETACIÓN
TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICA
ESPECIALIDADE EN INTERPRETACIÓN
PRIMEIRO CURSO
Materia
Tipo

Disciplina
Interpretación I

ECTS

Semestre

Obrigatoria

Dicción e expresión oral I

Prácticas de interpretación
Sistemas de interpretación
Prácticas de interpretación
Sistemas de interpretación
Voz

Obrigatoria

3
3
3
3
6

Dicción e expresión oral II

Voz

Obrigatoria

6

Movemento expresivo I
Movemento expresivo II
Danza I
Danza II
Teoría e análise dramática

Movemento
Movemento
Movemento
Movemento
Historia e teoría da literatura
dramática
Música e canto
Música e canto
Historia e teoría da literatura
dramática
TOTAIS

Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria

6
6
3
3
6

1º

Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria

3
3
6

1º

Interpretación II

Linguaxe musical I
Linguaxe musical II
Literatura dramática I

Disciplina
Interpretación III

Obrigatoria

1º
2º
1º

ECTS

2º

4
4
4
30

Semestre

1º

Canto I
Canto II

Música e canto
Música e canto

Obrigatoria
Obrigatoria

3
3

1º
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4
4

2º
2º

5
5
5
5
3.5
3.5
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6
4

1º

Técnica vocal I
Técnica vocal II
Expresión corporal I
Expresión corporal II
Teoría e historia da arte I
Teoría e historia da arte II

Teorías do espectáculo II

6
6

1º

Formación
básica
Formación
básica
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria

Teorías do espectáculo I

6

2º

Obrigatoria
Obrigatoria

3
3
3
3
4

6

2º

Prácticas de interpretación
Sistemas de interpretación
Prácticas de interpretación
Sistemas de interpretación
Teorías do espectáculo e da
comunicación
Teorías do espectáculo e da
comunicación
Voz
Voz
Movemento
Movemento
Historia da arte
Historia da arte

Interpretación IV

6

60

TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICA
ESPECIALIDADE EN INTERPRETACIÓN
CURSO SEGUNDO
Materia
Tipo

Horas

1º

Horas
6

2º
1º

4

6
3

2º

3
6

2º
1º

6
6

2º
1º

6
3

2º
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3

2º
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Literatura dramática II
Literatura dramática III

Historia e teoría da literatura
dramática
Historia e teoría da literatura
dramática
TOTAIS

Obrigatoria

3.5

Obrigatoria

3.5

2º

ECTS

Semestre

Prácticas de interpretación
Prácticas de interpretación
Sistemas de interpretación
Sistemas de interpretación

Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria

5
5
4
4

1º

Deseño do personaxe
Deseño do personaxe
Dramaturxia
Dramaturxia
Historia das artes do espectáculo

Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Formación
básica
Formación
básica

4
4
4
4
4

1º

Verso I
Verso II
Optativas I e II
Optativas III e IV

Voz
Voz

2º

1º

Danza III
Danza IV
Canto III
Canto IV
Optativa I
Optativa II

ITINERARIO EN INTERPRETACIÓN NO MUSICAL
Movemento
Obrigatoria
Movemento
Obrigatoria
Música e canto
Obrigatoria
Música e canto
Obrigatoria
Optativa
Optativa

3
3
3
3
3
3

1º
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6
2.5

3
3

2º

3
3
6
6

Escenificación
Pedagoxía teatral I

3
3

1º

ITINERARIO EN INTERPRETACIÓN XESTUAL
Sistemas de interpretación xestual
Obrigatoria
Sistemas de interpretación xestual
Obrigatoria
Optativa
Optativa

ECTS
4
4
5

3

1º

Mimo I
Mimo II
Optativas I e II
Optativas III e IV

Disciplina
Obradoiro de interpretación
I
Produción e xestión

3

2º

1º

TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICA
ESPECIALIDADE EN INTERPRETACIÓN
CURSO CUARTO
Materia
Tipo
Prácticas de interpretación
Obrigatoria
Sistemas de interpretación
Produción e xestión
Formación
básica
Escenificación
Obrigatoria
Pedagoxía
Formación
básica

9
3

2º

3
3
6
6

ITINERARIO EN INTERPRETACIÓN CON OBXECTOS
Técnicas de realización de materiais
Obrigatoria
3
Técnicas de realización de materiais
Obrigatoria
3
Historia e teoría da literatura
Obrigatoria
3
dramática
Optativa
3
Optativa
6
TOTAIS
60

9

1º

4

3

3
2º

1º

3
6

2º

6

3
2º

1º

3
6

2º

6

3
2º

1º

3
3

2º
1º

3
3

2º

1º

3

3
2º

1º

3
3

1º

3
2º
30

Semestre
1º

Horas
8

1º

4

1º
1º

4
3

Revisión: 1

30

Horas

2º

ITINERARIO EN INTERPRETACIÓN TEXTUAL
Obrigatoria
Obrigatoria
Optativa
Optativa

Construción de obxectos I
Construción de obxectos II
Recursos literarios e
dramáticos
Optativa I
Optativa II

3
30

Interpretación V
Interpretación VI
Sistemas de interpretación I
Sistemas de interpretación
II
Deseño do personaxe I
Deseño do personaxe II
Dramaturxia I
Dramaturxia II
Historia das artes do
espectáculo I
Historia das artes do
espectáculo II

Historia das artes do espectáculo

3

60

TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICA
ESPECIALIDADE EN INTERPRETACIÓN
CURSO TERCEIRO
Materia
Tipo

Disciplina

1º
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6
30

Pedagoxía teatral II

Pedagoxía

Introdución á investigación
escénica I
Introdución á investigación
escénica II
Análise de espectáculos
Obradoiro de interpretación
II
Traballo fin de estudos

Pedagoxía

Interpretación no
audiovisual I
Interpretación no
audiovisual II
Optativa I

Pedagoxía
Historia das artes do espectáculo
Prácticas de interpretación
Sistemas de interpretación
Prácticas de interpretación
Sistemas de interpretación

Formación
básica
Formación
básica
Formación
básica
Obrigatoria
Obrigatoria

2º

2

1º

2
1º

ITINERARIO EN INTERPRETACIÓN TEXTUAL
Sistemas de interpretación
Obrigatoria

3

1º

Prácticas de interpretación

Obrigatoria

3

Optativa

3

1º

Obrigatoria

Optativas I e II

3

1º

3+3

1º

ITINERARIO EN INTERPRETACIÓN NO MUSICAL
Movemento
Obrigatoria

3

1º

Canto V

Música e canto

Obrigatoria

3

1º

Optativa

3

Construción de obxectos III
Optativa I

2
2
3
2º

10

2º

12

3
2º

Danza V

Optativa I

3

2º

3
4
4
12

ITINERARIO EN INTERPRETACIÓN XESTUAL
Movemento
Obrigatoria

Acrobacia

2.5

3
3

3
2º

3

3

3
3
2º

ITINERARIO EN INTERPRETACIÓN CON OBXECTOS
Técnicas de realización de materiais
Obrigatoria
6
Optativa
3
TOTAIS
60

1º

3

6
2º

3
30

30

TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICA
ESPECIALIDADE DE DIRECCIÓN ESCÉNICA E DRAMATURXIA

Disciplina
Escenificación I
Teoría e análise dramática
Dramaturxia I
Teorías do espectáculo I
Teorías do espectáculo II
Música e canto I
Música e canto II
Composición escénica I
Composición escénica II
Escrita dramática I
Escrita dramática II
Movemento expresivo I
Movemento expresivo II
Técnica vocal e dicción

TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICA
ESPECIALIDADE EN DIRECCIÓN ESCÉNICA E DRAMATURXIA
CURSO PRIMEIRO
Materia
Tipo
ECTS
Escenificación
Historia e teoría da literatura
dramática
Dramaturxia
Teorías do espectáculo e da
comunicación
Teorías do espectáculo e da
comunicación
Música e canto
Música e canto
Prácticas de escenificación
Prácticas de escenificación
Prácticas de escrita dramática
Prácticas de escrita dramática
Movemento
Movemento
Voz
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Semestre

Horas

Obrigatoria
Obrigatoria

6
5

1º
1º

6
4

Obrigatoria
Formación
básica
Formación
básica
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria

5
3

1º
1º

4
4
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3
2.5
2.5
3
3
3
3
2.5
2.5
5

2º
1º

4
3

2º
1º

3
3

2º
1º

3
3

2º
1º
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2º
2º

3
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Interpretación I
Literatura dramática I

Disciplina
Escenificación II
Escrita dramática III
Escrita dramática IV
Interpretación II
Interpretación III
Literatura dramática II

Sistemas de interpretación
Historia e teoría da literatura
dramática
TOTAIS

Obrigatoria
Obrigatoria

5
6

2º
2º

60

TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICA
ESPECIALIDADE EN DIRECCIÓN ESCÉNICA E DRAMATURXIA
CURSO SEGUNDO
Materia
Tipo
ECTS

30

Semestre

Escenificación
Prácticas de escrita dramática
Prácticas de escrita dramática
Sistemas de interpretación
Sistemas de interpretación
Historia e teoría da literatura
dramática
Historia e teoría da literatura
dramática

Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria

8
3
3
2.5
2.5
3

Obrigatoria

3

Teoría e historia da arte I
Teoría e historia da arte II

Estética
Estética

Obrigatoria
Obrigatoria

3
3

1º

Dirección de actores I
Dirección de actores II
Dramaturxia II
Historia da posta en escena
Prácticas de escenificación

Dirección de actores
Dirección de actores
Dramaturxia
Historia das artes do espectáculo
Prácticas de escenificación

Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria

9
3
6
5
6

1º

Literatura dramática III

TOTAIS

Disciplina
Espazo escénico I
Espazo escénico II
Espazo sonoro
Tecnoloxía escénica
Historia das artes do
espectáculo I
Historia das artes do
espectáculo II
Iluminación I
Iluminación II
Produción e xestión I

Escenografía
Escenografía
Música e espazo sonoro
Tecnoloxía aplicada ás artes do
espectáculo
Historia das artes do espectáculo
Historia das artes do espectáculo
Escenografía
Escenografía
Produción e xestión

Produción e xestión II

Produción e xestión

Coreografía e danza I
Coreografía e danza II

Movemento
Movemento

Escenificación III
Prácticas de dirección de
escena I
Prácticas de dirección de
escena II

1º
1º

Horas

2º
1º

3
3

2º
1º

3
4

2º

4
4

2º

4
10

2º
2º
2º
2º

4
4
4
4
30

Semestre

3
3
6
6

1º

1º

4

Formación
básica
Formación
básica
Obrigatoria
Obrigatoria
Formación
básica
Formación
básica
Obrigatoria
Obrigatoria

4

1º

4

ITINERARIO EN DIRECCIÓN ESCÉNICA
Escenificación
Obrigatoria
Prácticas de escenificación
Obrigatoria
Dramaturxia
Prácticas de escenificación
Obrigatoria

3
3
3

3
2º
2º

3
4

2º
1º

4
4

2º
1º

3

4
4

2º

3
3

1º

6
1
2
7

1º
1º

4
3

2º

3

4
4
2º

8

ITINERARIO EN DRAMATURXIA
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30

Horas

Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria

4

30

6
3

60
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ESPECIALIDADE EN DIRECCIÓN ESCÉNICA E DRAMATURXIA
CURSO TERCEIRO
Materia
Tipo
ECTS

4
4
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Escrita dramática V
Escrita dramática VI
Dramaturxia III
Dramaturxia IV

Disciplina

Prácticas de escrita dramática
Prácticas de escrita dramática
Dramaturxia
Dramaturxia
TOTAIS

Deseño do personaxe
Deseño do personaxe
Pedagoxía

Pedagoxía teatral II

Pedagoxía

Introdución á investigación
escénica I
Introdución á investigación
escénica II
Análise de espectáculos
Optativas I e II

Pedagoxía
Pedagoxía
Historia das artes do espectáculo

Traballo fin de estudos

Obradoiro de dramaturxia I
Obradoiro de dramaturxia II

3
3
5
5
60

TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICA
ESPECIALIDADE EN DIRECCIÓN ESCÉNICA E DRAMATURXIA
CURSO CUARTO
Materia
Tipo
ECTS

Deseño do personaxe I
Deseño do personaxe II
Pedagoxía teatral I

Obradoiro de escenificación
I
Obradoiro de escenificación
II

Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria

Obrigatoria
Obrigatoria
Formación
básica
Formación
básica
Formación
básica
Formación
básica
Obrigatoria
Obrigatoria

4
2
3

Obrigatoria

12

1º
1º

30

Semestre
1º

4

1º

2
4

2º
1º

4
2

2º
1º
1º

2
4
6

2º

ITINERARIO EN DIRECCIÓN ESCÉNICA
Prácticas de escenificación
Obrigatoria
Prácticas de escrita dramática
Prácticas de escenificación
Obrigatoria

5
5
12

1º

ITINERARIO EN DRAMATURXIA
Prácticas de escrita dramática
Obrigatoria
Prácticas de escenificación
Prácticas de escrita dramática
Obrigatoria
TOTAIS

5
5
12
60

1º

3
30

Horas

2º

2
4
6

5
4

2º

3
2

4
2º

12

10
2º

10

10
2º
30

10
30

TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICA
ESPECIALIDADE DE ESCENOGRAFÍA

Disciplina
Espazo escénico I
Espazo escénico II
Técnicas escénicas I
Debuxo artístico I
Debuxo técnico I
Debuxo técnico II
Historia da arte I
Historia da arte II

TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICA
ESPECIALIDADE EN ESCENOGRAFÍA
CURSO PRIMEIRO
Materia
Tipo
Deseño de escenografía
Deseño de escenografía
Técnicas de realización de materiais
Técnicas de representación
Técnicas de representación
Técnicas de representación
Historia da arte
Historia da arte

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDADE

Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
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ECTS
5
5
5
5
4
4
4
4

Semestre
1º

Horas
6

2º
1º

6
6

2º
1º

6
3

2º
1º
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2º

4
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Percepción visual e
perspectiva I
Percepción visual e
perspectiva II
Teorías do espectáculo I
Teorías do espectáculo II
Teoría e análise dramática

Disciplina
Espazo escénico III
Espazo escénico IV
Literatura dramática I
Literatura dramática II
Tecnoloxía escénica I
Tecnoloxía escénica II
Deseño asistido por
ordenador I
Deseño asistido por
ordenador II
Iluminación I
Iluminación II
Debuxo artístico II
Historia da arte III
Historia da escenografía
Estética teatral

Disciplina
Iluminación III
Iluminación IV
Dramaturxia I

Técnicas de representación

Obrigatoria

5

Técnicas de representación

Obrigatoria

5

Teorías do espectáculo e da
comunicación
Teorías do espectáculo e da
comunicación
Historia e teoría da literatura
dramática
TOTAIS

Formación
básica
Formación
básica
Obrigatoria

4

2º

ECTS

Deseño de escenografía
Deseño de escenografía
Historia e teoría da literatura
dramática
Historia e teoría da literatura
dramática
Tecnoloxía aplicada ás artes do
espectáculo
Tecnoloxía aplicada ás artes do
espectáculo
Técnicas de representación

Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria

5
5
3

Obrigatoria

3

Obrigatoria

5

Obrigatoria

5

Obrigatoria

5

Técnicas de representación

Obrigatoria

5

Deseño de escenografía
Deseño de escenografía
Técnicas de representación
Historia da arte
Historia das artes do espectáculo
Estética
TOTAIS

Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria

2
2
5
5
5
5
60

TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICA
ESPECIALIDADE EN ESCENOGRAFÍA
CURSO TERCEIRO
Materia
Tipo
Deseño de escenografía
Obrigatoria
Prácticas de escenografía
Deseño de escenografía
Obrigatoria
Prácticas de escenografía
Dramaturxia
Obrigatoria

ECTS
2
3
2
3
3

Dramaturxia II
Historia das artes do
espectáculo I

Dramaturxia
Historia das artes do espectáculo

Obrigatoria
Formación
básica

3
3

Historia das artes do
espectáculo II

Historia das artes do espectáculo

Formación
básica

3

Técnicas escénicas II
Técnicas escénicas III
Caracterización I

Técnicas de realización de materiais
Técnicas de realización de materiais
Deseño do personaxe

Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria

5
5
3

Caracterización II
Indumentaria
Produción e xestión

Deseño do personaxe
Deseño do personaxe
Produción e xestión

Obradoiro de escenografía I

Prácticas de escenografía

Obrigatoria
Formación
básica
Obrigatoria

TOTAIS
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6
6

7

1º

4
6

3

4
2º

4

1º

4

60
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CURSO SEGUNDO
Materia
Tipo
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1º

30

Semestre

30

Horas

1º

6
2º

6

1º

3
2º

3

1º

5
2º

5

1º

4
2º

4

1º

2
2º

2

1º
1º

6
4
2º
2º

4
6
30

Semestre
1º

30

Horas
6

2º

6

1º

3
2º

3

1º

3
2º

3

1º

6
2º

6

1º

4
2º

3

1º
1º

10

4
4
2º

9

60

30

30
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TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICA
ESPECIALIDADE EN ESCENOGRAFÍA
CURSO CUARTO
Materia
Tipo
ECTS

Disciplina
Pedagoxía teatral I

Pedagoxía

Pedagoxía teatral II

Pedagoxía

Introdución á
investigación escénica I
Introdución á
investigación escénica II
Obradoiro de
escenografía II
Escenificación
Análise de espectáculos
Deseño do personaxe I
Deseño do personaxe II
Obradoiro de
escenografía III
Traballo fin de estudos

Pedagoxía
Pedagoxía
Prácticas de escenografía
Escenificación
Historia das artes do espectáculo
Deseño do personaxe
Deseño do personaxe
Prácticas de escenografía
Deseño de escenografía

2.5

5

1º

6

Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria
Obrigatoria

6
4
2.5
2.5
2
8
12

1º
1º
1º

4
3
2

9

1º

Obrigatorias
TOTAIS
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1º

Horas

Formación
básica
Formación
básica
Formación
básica
Formación
básica
Obrigatoria

Obrigatoria

Optativas I, II e III

Semestre

2.5
2

2º
1º

2

4
2

2º

60
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2º
2º

2
10

2º

12
9
30

30
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ANEXO II
METODOLOXÍAS DOCENTES

Tipoloxía

Descrición

Actividades introdutorias

Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así
como a presentar a materia.

Sesión maxistral

Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Eventos docentes e/ou divulgativos

Conferencias, charlas, exposicións, mesas redondas, debates... realizados por poñentes
de prestixio, que permiten afondar ou complementar os contidos da materia.
Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema específico, que permiten afondar ou
complementar os contidos da materia. Pódense empregar como complemento das clases
teóricas.

Seminarios

Actividades enfocadas á adquisición de coñecementos e habilidades manipulativas e
instrumentais sobre unha temática concreta, con asistencia específica por parte do
profesor ás actividades individuais e/ou en grupo que desenvolven os estudantes.

Obradoiros

Resolución
exercicios

de

problemas

Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O
e/ou alumnado debe desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante o traballo con
todo tipo de variables que permitan considerar diferentes posibilidades de resolución do
problema ou do exercicio.

Presentacións/exposicións

Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema
sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese
levar a cabo de maneira individual ou en grupo.

Debates

Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da
materia, na análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema
desenvolvido previamente.

Estudo de
situacións

casos/análises

Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo,
de resolvelo, xerar hipóteses, contrastar datos, considerar variables, reflexionar, completar
coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos alternativos de solución.

Traballos de aula

O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión
do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do
estudante.

Prácticas de aula

Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo.
Desenvólvense en espazos especiais con equipamento especializado.

Prácticas en aulas de informática

Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas, e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo,
desenvolvidas en aulas de informática.

Saídas
campo

de

estudo/prácticas

Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo.
de Desenvólvense en espazos non académicos exteriores. Entre elas pódense citar prácticas
de campo, visitas a eventos, teatros, auditorios, salas de concertos, festivais, centros de
investigación, empresas, institucións... de interese académico-profesional para o
alumnado.

Prácticas externas

O estudante desenvolver as actividades nun contexto relacionado co exercicio dunha
profesión, durante un período determinado e realizando as funcións asignadas e previstas
na proposta de prácticas.

Prácticum

O estudante desenvolve as actividades nun contexto relacionado co exercicio dunha
profesión.

Prácticas escénicas

Traballos tutelados

O estudante desenvolver as actividades nun contexto relacionado co exercicio dunha
profesión na área das artes escénicas
O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática
da materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de
lecturas, presentacións, escenas, mostras... Xeralmente trátase dunha actividade
autónoma do/s estudante/s que inclúe a procura e recollida de información, lectura e
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manexo de bibliografía, elaboración de escenas e mostras de traballo.
Foros de discusión

Estudos/actividades previos

Actividade desenvolvida nun medio real ou virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional.
Procura, lectura e traballo de documentación, propostas de resolución de problemas e/ou
exercicios que se realizarán na aula e/ou taller… de forma autónoma por parte do
alumnado.

Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O
alumno debe desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma
Resolución de problemas e/ou autónoma. Ensino baseado en proxectos de aprendizaxe: Método no que os estudantes
exercicios de forma autónoma
levan a cabo a realización dun proxecto nun tempo determinado para resolver un
problema ou abordar unha tarefa mediante a planificación, deseño e realización dunha
serie de actividades.
Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de
Prácticas autónomas a través de
habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo.
TIC
Desenvólvense a través das TIC de maneira autónoma.

Proxectos integrados

Realización de actividades que permiten a cooperación de varias materias e enfrontan
aos alumnos, traballando en equipo, a problemas abertos. Permiten adestrar, entre
outras, as capacidades de aprendizaxe en cooperación, de liderado, de organización, de
comunicación e de fortalecemento das relacións persoais. Aprendizaxe colaborativa.
Enfoque interactivo de organización do traballo na aula no cal o alumnado é responsables
da súa aprendizaxe e da dos seus compañeiros nunha estratexia de corresponsabilidade
para acadar metas e incentivos de grupo.

Titoría docente

Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para
asesoramento/desenvolvemento de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe,
coordinación de traballos, seguimento de actividades e asesoramento para a realización
de probas.
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ANEXO III
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DOS TÍTULOS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMÚNS ÁS TITULACIÓNS
DAS ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
AT1. Afacerse a condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e
artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as
canles adecuadas de formación continuada.
AT2. Amosar condutas de liderado responsable na xestión de grupos de traballo.
AT3. Amosar unha actitude autocrítica cara ao propio desempeño profesional e
interpersoal.
AT4. Amosar unha actitude de responsabilidade no uso dos medios e recursos ao seu
alcance en relación co patrimonio cultural e ambiental.
AT5. Apreciar a importancia da sensibilización social respecto do valor do patrimonio
cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores
significativos.
AT6. Apreciar a sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.
AT7. Colaborar de modo integrado en equipos multidisciplinares e en contextos
culturais diversos.
AT8. Comprender e usar, polo menos, unha lingua estranxeira no ámbito do seu
desenvolvemento profesional.
AT9. Esforzarse no traballo autónomo.
AT10. Formular razoada e criticamente ideas e argumentos.
AT11. Localizar e compilar información significativa, analizala, sintetizala e xestionala
adecuadamente.
AT12. Manexar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e
solucións viables.
AT13. Manexar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.
AT14. Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.
AT15. Preocuparse por buscar a excelencia e a calidade na súa actividade
profesional.
AT16. Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do
traballo que se realiza.
AT17. Usar as habilidades comunicativas e amosar unha actitude crítica construtiva no
traballo en equipo.
AT18. Valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio
profesional.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN XERAIS DO/DA TITULADO/A
SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICA
AX1. Amosar autonomía, independencia e capacidade de motivación e de
organización nos procesos creativos.
AX2. Amosar capacidade de comprensión da alteridade, no que atinxe a feitos
fundamentais como a conduta, a situación, o conflito e a personalidade.
AX3. Amosar a capacidade necesaria para traballar con flexibilidade e para tirar o
máximo partido dos recursos expresivos e creativos propios dun/dunha creador/a
escénico/a.
AX4. Improvisar en distintos contextos a partir do coñecemento de estilos, formatos,
técnicas, tendencias e linguaxes diversas.
AX5. Crear e deseñar os propios conceptos artísticos.
AX6. Experimentar coa improvisación, a creación e a recreación teatral.
AX7. Expoñer de forma escrita e verbal o contido e os obxectivos da súa actividade
profesional a persoas especializadas, cun uso adecuado do vocabulario técnico e
xeral.
AX8. Expoñer e debater verbalmente os seus puntos de vista sobre conceptos teatrais
e escénicos diversos.
AX9. Expresarse a través dos propios conceptos artísticos a partir de técnicas e
recursos asimilados.
AX10. Coñecer os diferentes estilos e prácticas escénicas de cara a entender, nun
contexto cultural máis amplo, o propio campo de actividade e enriquecelo.
AX11. Coñecer os fundamentos e a estrutura dos códigos de expresión e creación
teatral e saber aplicalos na práctica interpretativa, creativa, de investigación ou
pedagóxica.
AX12. Coñecer os recursos tecnolóxicos propios do seu campo de actividade e as
súas aplicacións no teatro.
AX13. Coñecer suficientemente o feito escénico e teatral e a súa relación coa
evolución dos valores estéticos, artísticos e culturais.
AX14. Identificar, coñecer e analizar un repertorio escénico amplo e actualizado,
centrado na súa especialidade pero aberto a outras tradicións.
AX15. Identificar os trazos estilísticos que caracterizan os repertorios escénicos
considerados desde a súa especialidade e describilos de forma clara e completa.
AX16. Identificar e describir os principios teóricos das artes escénicas.
AX17. Identificar, describir e analizar un conxunto suficiente de obras, espectáculos,
ensaios, autores/as, creadores/as e movementos máis representativos na literatura
histórica e analítica das artes escénicas.
AX18. Amosar unha actitude aberta, positiva e crítica respecto das novidades
tecnolóxicas, escénicas e artísticas máis recentes.
AX19. Colaborar en diferentes tipos de proxectos escénicos participativos.
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AX20. Amosar unha conciencia crítica da práctica profesional propia e allea, coñecer e
aplicar as ferramentas necesarias para o desempeño da análise escénica.
AX21. Coñecer as implicacións pedagóxicas e educativas do teatro en distintos
ámbitos.
AX22. Coñecer e aplicar a lexislación relativa ao seu ámbito profesional.
AX23. Coñecer e usar metodoloxías de estudo e investigación que o/a capaciten para
o continuo desenvolvemento e a innovación da súa actividade teatral ao longo da súa
carreira profesional.
AX24. Coñecer o contexto social, cultural e económico en que se desenvolve a
práctica teatral, con especial atención ao seu contorno máis inmediato pero tamén con
atención á súa dimensión global.
AX25. Coñecer o desenvolvemento histórico das artes escénicas e do teatro nas súas
diferentes tradicións, desde unha perspectiva crítica que sitúe o seu desenvolvemento
nun contexto social e cultural.
AX26. Manexar os métodos de traballo máis apropiados para superar os retos que se
lle presenten no terreo do estudo persoal e na práctica escénica colectiva.
AX27. Manexar recursos teatrais e escénicos amplos e diversos para poder
desenvolver procesos de creación escénica en función da súa especialidade.
AX28. Relacionar a propia actividade teatral con outras disciplinas do pensamento
científico e humanístico, coas artes en xeral e co resto de disciplinas escénicas en
particular, enriquecendo o exercicio da súa profesión cunha dimensión crítica e
multidisciplinar.
AX29. Valorar a autoformación como un recurso de mellora ao longo da súa vida
profesional.
AX30. Valorar a creación teatral como a acción de dar forma escénica a un
pensamento estrutural rico e complexo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS DO/DA TITULADO/A SUPERIOR
DE ARTE DRAMÁTICA
NA ESPECIALIDADE DE DIRECCIÓN ESCÉNICA E DRAMATURXIA
AD1. Amosar unha actitude positiva para a adaptación a contornos e retos creativos
múltiples.
AD2. Aplicar as novas tecnoloxías ao ámbito da creación escénica e da dramaturxia
nunha variedade de contextos e formatos, incluíndo as colaboracións con outros
campos artísticos.
AD3. Comprender e usar metodoloxías necesarias para a investigación e
experimentación teatral e no eido da dirección escénica e da dramaturxia.
AD4. Coñecer as tendencias e propostas máis recentes en distintos campos da
creación escénica, da dirección escénica e da dramaturxia.
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AD5. Coñecer desde un punto de vista crítico as tendencias principais no campo da
dirección escénica e da dramaturxia nun amplo repertorio de diferentes épocas e
estilos.
AD6. Coñecer os aspectos estéticos, artísticos e formais de textos, espectáculos e
repertorios da tradición occidental e doutras tradicións escénicas.
AD7. Coñecer os fundamentos da interpretación, dos diferentes estilos e os
fundamentos da dirección de actores/actrices.
AD8. Describir e explicar verbalmente un xuízo teórico, analítico, estético e crítico ben
estruturado respecto das creacións escénicas.
AD9. Dispoñer dunha personalidade artística singular e flexible.
AD10. Identificar, analizar e describir as principais tendencias na tradición occidental e
noutras tradicións escénicas.
AD11. Interesarse pola investigación e a experimentación escénica.
AD12. Interpretar analiticamente a construción dos espectáculos escénicos en todos e
cada un dos aspectos e niveis estruturais que os conforman.
AD13. Utilizar e comprender as técnicas e os recursos dos principais estilos
compositivos históricos e recentes.
AD14. Coñecer os fundamentos en pedagoxía teatral, tanto na área de coñecementos
sistemáticos como na súa aplicación.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS DO/DA TITULADO/A SUPERIOR
DE ARTE DRAMÁTICA NA ESPECIALIDADE DE ESCENOGRAFÍA
AE1. Amosar unha actitude positiva para a adaptación a contornos e retos creativos
múltiples.
AE2. Aplicar as novas tecnoloxías ao ámbito da escenografía nunha variedade de
contextos e formatos, incluíndo as colaboracións con outros campos artísticos.
AE3. Comprender e usar metodoloxías necesarias para a investigación e
experimentación teatral e no eido da escenografía.
AE4. Coñecer as tendencias e propostas máis recentes en distintos campos da
creación escenográfica.
AE5. Coñecer desde un punto de vista crítico as tendencias principais no campo da
creación escenográfica nun amplo repertorio de diferentes épocas e estilos.
AE6. Coñecer os aspectos estéticos, artísticos e formais de textos, espectáculos e
repertorios da tradición occidental e doutras tradicións escénicas.
AE7. Dominar as técnicas de expresión gráfica e coñecer os códigos espaciais,
luminosos e sonoros, que se poden integrar nun proxecto escenográfico.
AE8. Coñecer os procesos, as técnicas e os recursos propios da construción e
realización de escenografías.
AE9. Describir e explicar verbalmente un xuízo teórico, analítico, estético e crítico ben
estruturado respecto das creacións escénicas.
AE10. Dispoñer dunha personalidade artística singular e flexible.
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AE11. Identificar, analizar e describir as principais tendencias na tradición occidental e
noutras tradicións escénicas.
AE12. Interesarse pola investigación e pola experimentación escénica.
AE13. Interpretar analiticamente a construción dos espectáculos escénicos en todos e
cada un dos aspectos e niveis estruturais que os conforman.
AE14. Utilizar e comprender as técnicas e os recursos dos principais estilos
compositivos históricos e recentes.
AE15. Coñecer os fundamentos en pedagoxía teatral, tanto na área de coñecementos
sistemáticos como na súa aplicación.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS DO/DA TITULADO/A SUPERIOR
DE ARTE DRAMÁTICA NA ESPECIALIDADE DE INTERPRETACIÓN
AI1. Aceptar e respectar as diferentes funcións subordinadas, participativas ou de
liderado que se poden dar nun proxecto escénico colectivo.
AI2. Comunicar, como intérprete, as estruturas, ideas e materiais teatrais con rigor.
AI3. Coñecer as implicacións artísticas e estéticas que leva a súa actividade
profesional e ser capaz de desenvolver as súas aplicacións prácticas.
AI4. Coñecer os procesos e recursos propios do traballo de interpretación, mostrando
flexibilidade e capacidade de integración no grupo.
AI5. Construír unha idea interpretativa coherente e propia.
AI6. Debater e explicar verbalmente os seus puntos de vista sobre a interpretación, así
como responder ao reto que supón facilitar a comprensión da obra escénica.
AI7. Dominar a improvisación, a creación de personaxes e a creación de partituras de
interpretación.
AI8. Interactuar de xeito coherente e eficaz en todo tipo de proxectos escénicos, desde
os individuais ata os colectivos.
AI9. Interpretar o repertorio significativo da súa especialidade tratando de xeito
adecuado os aspectos que o identifican na súa diversidade estilística.
AI10. Manexar as técnicas orais e corporais de xeito que se poida expresar
teatralmente, partindo do coñecemento e dominio da técnica oral e corporal, así como
das características propias e das variantes estilísticas de cada estilo de interpretación.
AI11. Interesarse pola investigación e pola experimentación escénica.
AI12. Coñecer os fundamentos en pedagoxía teatral, tanto na área de coñecementos
sistemáticos como na súa aplicación.
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