Ensenyaments artístics
d’Arts escèniques
Títols propis de la Generalitat de Catalunya *

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Tècnic/a en Animació en circ

Tècnic/a superior en Arts del circ

2.000 h - 2 cursos acadèmics
Codi:CI10

2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: CIA0

Què estudiaràs?

Què estudiaràs?

De què treballaràs?

De què treballaràs?

Col·locació corporal, coneixement del cos, preparació
física i entrenament. Eines per a la creació. Acrobàcia
a terra: principis i elements bàsics. Parades de mans:
Principis i elements bàsics. Acrobàcia sobre aparells:
principis i elements bàsics. Aprofundiment en les
tècniques de circ. Projecte i representació. Formació
i orientació laboral. Formació pràctica en empreses,
estudis o tallers. Anglès.
Com a professional autònom/a o per realitzar
activitats d’animació i per actuar en públic en números
de circ no especialitzats o col·laborant amb altres
artistes de nivell superior.

Salut i entrenament. Tècniques escèniques
complementàries. Itinerari personal (Acrobàcia a terra
i/o sobre aparells o Equilibris acrobàtics o Equilibris
amb i sobre objectes o Parades de mans o Tècniques
aèries sense vol o Tècniques aèries amb vol o
Malabars i/o manipulació d’objectes). Taller. Projecte.
Formació i orientació laboral. Pràctiques a empreses,
estudis o tallers.
Com a professional autònom/a o per actuar en públic
en números de circ especialitzats.

Tècnic/a superior en Tècniques
d’actuació teatral
2.000 h – 2 cursos acadèmics
Codi: TEA0
Què estudiaràs?

Tècniques d’interpretació. Tècniques de moviment.
Tècniques de veu i cant. Entrenament en activitats
comunicatives. Activitats de dinamització. Formació
i orientació laboral. Projecte integrat. Pràctiques en
empreses, estudis o tallers.

De què treballaràs?

Com a professional autònom/a o per aplicar les
tècniques d’interpretació, de moviment i vocals per
actuar en viu o en mitjans audiovisuals. Fer tasques
de dinamització basades en l’actuació i per preparar
en tècniques d’expressió i comunicació.

* Aquests títols no tenen efectes acadèmics, sense perjudici que , d’acord amb la normativa vigent, puguin ser objecte
de reconeixement o convalidació acadèmica, tanmateix, sí tenen en el territori de Catalunya, efectes professionals.

Servei d’Orientació – Pla Jove - 29 octubre 2018
Web: edubcn.cat - Carpeta de l’orientador/a
Codi: U01

