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1. PRESENTACIÓN

A oportunidade de realizar un estudio como o que agora presentamos nace da
necesidade de dotar ó crecente tecido teatral galego de instrumentos que garantan
a súa plena regularización e o seu progresivo desenvolvemento, na medida en que
tamén constitúe un sector productivo que xera riqueza e crea o seu propio mercado de
traballo, cada vez máis rico e diversificado. Como ocorre noutros ámbitos productivos,
a existencia de estructuras educativas que garantan a posibilidade de acceder á for-
mación inicial e permanente é unha variable que informa do nivel de crecemento,
desenvolvemento e diversidade dunha sociedade, amais de constituír un dereito fun-
damental consagrado non só pola Constitución senón pola Lei de Ordenación Xeral do
Sistema Educativo.

Tampouco se pode esquecer o grao de consenso que levan manifestado os
máis diversos sectores sociais, relacionados directa ou indirectamente coa práctica
teatral, con respecto á necesidade e oportunidade da posta en marcha en Galicia
dun centro superior orientado á formación de actores e actrices, directores e directo-
ras de escena, escenógrafos e escenógrafas, dramaturgos e dramaturgas ou investi-
gadores e investigadoras do feito teatral. Unanimidade que tamén manifestaron todos
os partidos políticos con representación no Parlamento de Galicia, á hora de salientar
nos seus programas de acción de goberno a necesidade de crear en Galicia unha
Escola Superior de Arte Dramática. Foi a partir desas necesidades, consensos e unani-
midades que os integrantes da Comisión Técnica de Teatro da Ponencia de Música e
Artes Escénicas do Consello da Cultura Galega elaboramos o presente documento, co
que pretendemos contribuír a que a implantación dos estudios superiores de Arte
Dramática en Galicia sexa unha realidade no prazo máis curto de tempo.

Finalmente, non quixeramos esquecer nesta altura a Manuel Lourenzo, a
Antonio F. Simón ou a Roberto Salgueiro, persoas que nos últimos anos desenvolveron
proxectos similares a este que agora presentamos, a pedimento de diferentes organis-
mos. Estamos convencidos de compartir con eles as ansias e os desvelos con que ela-
boraron as súas propostas, e estamos tamén seguros de que farán seu este proxecto
que nace como suma de todos os anteriores pois co seu traballo, en certa medida inau-
gural, souberon dar conta dunha necesidade agora compartida por amplos sectores
da sociedade galega.

A Comisión.

Eduardo Alonso, Xosé Manuel García Iglesias, Manuel Guede, Cándido Pazó, Gustavo
Pernas, Rodrigo Porral, Xosé María Sánchez, Manuel F. Vieites, Dolores Vilavedra e
Damián Villalaín.

9



2. ANTECEDENTES, XUSTIFICACIÓN E FINALIDADE

En novembro de 1996 un grupo de persoas que daquela participaban no
Primeiro Encontro do Teatro en Galicia e o Norte de Portugal (TEATRAgal), que se esta-
ba a celebrar en Viana do Castelo, demandaron do Instituto Galego de Estudios e
Investigacións Teatrais (INGAT) a creación dunha comisión que elaborase un docu-
mento programático para solicitar a creación en Galicia dunha Escola Superior de Arte
Dramática.

Entendendo que unha comisión desas características e cunha finalidade que
naquela altura semellaba utópica debía buscar o abeiro dalgunha entidade ou orga-
nismo público que validase o seu traballo, os responsables do INGAT dirixíronse ó daque-
la recentemente nomeado Presidente do Consello da Cultura Galega, D. Carlos
Casares Mouriño, para valorar a posibilidade de que fose o Consello a institución que
asumise tal compromiso. A proposta foi inmediatamente aceptada e trasladada ós
órganos competentes do Consello para a súa aprobación, e, posteriormente, a
Ponencia de Música e Artes Escénicas, presidida por D. Ramón Castromil, decidiu a
creación dunha comisión técnica encargada de elaborar un documento que a modo
de “libro branco” analizase os criterios necesarios para a posta en marcha dunha
Escola Superior de Arte Dramática. 

Para participar na citada comisión, os integrantes da Ponencia de Música e
Artes Escénicas do Consello da Cultura Galega propuxeron as seguintes persoas: D.
Xosé Manuel García Iglesias e D. Damián Villalaín en representación da propia
Ponencia, Dona Dolores Vilavedra, profesora da Universidade de Santiago, D. Manuel
Guede Oliva, director do Centro Dramático Galego, D. Eduardo Alonso, director de
escena, D. Cándido Pazó, autor e director de escena, D. Gustavo Pernas Cora, autor e
director de escena, e D. Manuel F. Vieites en representación do INGAT.

Na primeira xuntanza da comisión, e antes de anunciar a súa renuncia por ter
presentada a súa demisión como Presidente do IGAEM, D. Xosé Manuel García Iglesias
propuxo solicitar da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a designación
dun técnico que orientase e participase nos traballos da comisión, proposta aceptada
por unanimidade e trasladada á Presidencia do Consello da Cultura Galega para a súa
tramitación. Algún tempo despois, a Consellería de Educación e Ord e n a c i ó n
Universitaria designou a D. Rodrigo Porral, inspector con destino na Inspección Central,
quen, incorporado ós traballos da comisión, achegaría os seus valiosos coñecementos
no eido da lexislación, a organización, a xestión ou a planificación escolar.

Desde principios de xaneiro de 1998 ata o día de hoxe, en que se presenta publi-
camente este documento, a comisión veuse reunindo cunha periodicidade quincenal.
Ó longo desas sesións de traballo analizáronse aspectos tan determinantes como o
currículo de cada especialidade e opción, o número e contidos das materias, as disci-
plinas a que cada unha delas dá lugar, sen deixar de prestar atención a asuntos rela-
cionados coa organización e funcionamento dunha Escola Superior de Arte Dramática,
procurando así sinalar, cando menos, todas aquelas cuestións que máis poden incidir
na súa posta en marcha e funcionamento.

Na procura deses obxectivos manexamos a lexislación pertinente dispoñible,
quer aquela publicada no seu día polo Ministerio de Educación e Ciencia quer a ema-
nada das diferentes Comunidades Autónomas con competencias en materia educati-
va, entre elas a galega. E, neste sentido, temos que deixar constancia do partido tira-
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do do compendio lexislativo editado por José Luis Canosa Baldomir e José Luis Mira
Lema e publicado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria baixo o
título: Lexislación xeral sobre a ensinanza non universitaria na Comunidade Autónoma
de Galicia (segunda edición, tomos I, II e III).

Igualmente importantes foron as visitas realizadas ás Escolas Superiores de Arte
Dramática de Madrid, Sevilla e Murcia. A escolla destas tres institucións fronte a outras
opcións posibles veu determinada polo desexo de analizar aqueles modelos que se
sentían máis próximos á nosa propia realidade, desde o punto de vista dos recursos e
as infraestructuras dispoñibles, pois, aínda recoñecendo a transcendencia da propos-
ta desenvolvida polo Instituto do Teatro de Barcelona, cómpre non esquecer que nin o
seu modelo curricular (diversificado e moi especializado) nin o seu estatuto (centro
financiado pola Deputación de Barcelona) serían facilmente trasladables e aplicables
en Galicia. Amais de ser centros directamente dependentes das autoridades educati-
vas pertinentes e financiados con fondos ministeriais, os centros de Madrid e Murcia
ofrecéronnos a posibilidade de ver dúas Escolas con edificio propio, a segunda com-
partindo instalacións cunha Escola de Danza, mentres Sevilla representou o caso dunha
Escola sen centro propio e no que conviven igualmente unha Escola de Danza e outra
de Arte Dramática, oportunidade única para comprobar as moitas interferencias e dis-
funcións que esa convivencia pode chegar a provocar1.

As tres visitas realizadas tamén serviron para coñecer, na práctica, cales son as
necesidades destes centros educativos no que fai referencia a espacios, infraestruc-
turas, persoal, recursos materiais e económicos, amais da necesaria e sempre relevan-
te relación co contorno sociocultural e artístico; serviron, en definitiva, para considerar
aspectos que inflúen na concepción e realización do edificio educativo, procurando a
máis axeitada distribución dos diferentes espacios (docencia práctica, docencia teóri-
ca, estudio, investigación, recepción e atención ó público, exhibición de espectáculos
e mostras fin de curso...), e na elaboración dun proxecto educativo que constitúa un
dos fitos no desenvolvemento e regularización da vida teatral de Galicia, cunha ofer-
ta educativa tan variada e diferenciada como esixan os diferentes colectivos profesio-
nais que teñen no teatro, directa ou indirectamente, un eixe central ou referencial. 

Desde estas páxinas queremos agradecerlle a Juan José Granda, director da
Real Escola Superior de Arte Dramática de Madrid, o feito de ofrecernos a posibilidade
de coñecer as dependencias da RESAD e facilitarnos abundante documentación; a
Eduardo López-Rasilla, José Luis Tutor e Juan Antonio Hormigón, profesores da mesma,
que compartiron connosco unha boa parte do seu tempo para informarnos das máis
diversas miudezas, contestar as nosas preguntas, aclarar as nosas dúbidas ou facilitar-
nos todo tipo de información. De igual maneira, queremos salientar a xentileza con que
fomos recibidos por María Amparo Ruíz, directora da Escola Superior de Arte Dramática
de Sevilla, ou a colaboración que encontramos en Juan Ángel Serrano e Fulgencio M.
Lax, director e secretario, respectivamente, da Escola Superior de Murcia.

A creación dunha Escola Superior de Arte Dramática en Galicia é unha necesi-
dade estructural do noso tecido teatral, cultural e educativo, que se fai especialmen-
te relevante se atendemos ó crecemento da producción literaria, teatral e audiovisual
experimentado nos últimos anos e, consecuentemente, se atendemos ó rendemento e
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optimización dos recursos e investimentos que as institucións públicas veñen dedicando
a estes sectores e que inciden, necesariamente, na creación e consolidación dun cre-
cente número de postos de traballo.

Utilizando como dato singular e significativo as cifras que as nosas institucións
dirixiron no último ano ó sector da producción e distribución teatral e audiovisual, a can-
tidade resultante é suficientemente elocuente como para non nos deixar indiferentes
con respecto á importancia da formación e da súa incidencia na calidade dos pro-
ductos artísticos. Un total de mil corenta millóns de pesetas (1.040.000.000) que foron
investidos nas seguintes partidas:

TEATRO

CONSELLERÍA DE CULTURA (IGAEM) 

- Poducción, distribución, exhibición
Centro Dramático Galego, outros 300.000.000

- Circuítos-IGAEM 50.000.000                             
- Circuítos-Concellos 50.000.000
- Contratación Concellos/Cidades 50.000.000                             

CINE

CONSELLERÍA DE CULTURA

- Producción 140.000.000

TELEVISIÓN DE GALICIA

- Teleseries 400.000.000                             
- Dereitos de Antena 50.000.000                             

Desde outro punto de vista, o estrictamente artístico, habería que considerar
que cando os medios de comunicación de Galicia propoñen un canon de calidade
para o noso teatro, para a nosa incipiente cinematografía ou para a nosa televisión,
botando man, acaso coa mellor das intencións, de experiencias alleas, de referentes
peninsulares e europeos nos que se ollar, esquecen decote que esas experiencias for-
xaron a súa aptitude e idoneidade cos mesmos criterios cos que se garante a compe-
tencia e cualificación profesional de logopedas, arquitectos ou enxeñeiros: a través
dunha tradición formativa consolidada e en permanente proceso de renovación.

Se o dereito á educación é hoxe un principio indiscutido e indiscutible, o derei-
to á formación e á cualificación profesional especializada convértese, no eido teatral,
nunha condición necesaria para enfrontar a plena normalización e regularización da
creación e da realización teatral, cinematográfica ou televisiva. Atender a cualifica-
ción inicial dos futuros profesionais das artes escénicas e promover a formación perma-
nente dos profesionais que na actualidade sosteñen o noso tecido teatral é, en defini-
tiva, unha maneira máis de garantir que Galicia poida contar cun teatro de seu, para
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que tamén no teatro este país franquee a súa tendencia periférica e alcance a súa
condición de modelo referencial, de espello, de centro. E, o que aínda é máis impor-
tante, para que a creación cultural se converta nun motor da nosa economía, xeran-
do riqueza, postos de traballo e ofrecéndolle á cidadanía un abano máis amplo de
posibilidades para gozar do seu tempo libre.

Tampouco podemos deixar de sinalar, por situármonos no ámbito educacional,
que, segundo o calendario de aplicación do novo sistema educativo, as ensinanzas de
Arte Dramática deberían ter sido implantadas en Galicia no curso escolar 1992-1993.
Mais, con todo, entendemos que quizais sexa este o momento máis idóneo e oportu-
no, sobre todo se consideramos o alto grao de consenso que existe en canto á nece-
sidade de implantar eses estudios, consenso que se viu reflectido no feito, verdadeira-
mente significativo, de que todos os partidos políticos con representación no actual
Parlamento de Galicia, sen excepcións, incluísen nos seus programas de acción de
goberno a creación dunha Escola Superior de Arte Dramática. Un feito que foi resalta-
do no seu día por diversos medios de comunicación de Galicia e que cómpre valorar
no seu valor simbólico.

E foron, sen dúbida, eses consensos os que facilitaron que esta comisión se
crease e que, aínda partindo da súa manifesta heteroxeneidade, vise culminado o seu
traballo co presente documento. Consensos que, unha vez máis, invocamos para que
o que durante tantos e tantos anos foi unha utopía poida ser no futuro inmediato unha
das máis desexadas e prezadas realidades.

Partindo da necesidade xa expresada de crear en Galicia unha Escola Superior
de Arte Dramática, con este documento queremos establecer con claridade cal é o
seu estatuto, finalidade e oferta educativa, facendo referencia á lexislación pertinen-
te, aquela que regula os aspectos curriculares, académicos e administrativos máis sin-
gulares duns estudios que, aínda conducindo á obtención dun título equivalente para
todos os efectos ó de licenciado universitario, están regulados pola Lei 1/90, de
Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOXSE)2.

A posta en marcha dunha Escola Superior de Arte Dramática en Galicia é com-
petencia, consecuentemente, da Consellería de Educación e Ord e n a c i ó n
Universitaria, que, no seu día, como xa fixeron outras Comunidades Autónomas, terá
que publicar no Diario Oficial de Galicia o correspondente Decreto de implantación
dos estudios de Arte Dramática e a correspondente Orde en que se aprobe o currícu-
lo dos citados estudios. De igual maneira, a Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria terá que publicar as directrices e normas de funcionamento que regularán
a vida académica e administrativa da Escola Superior de Arte Dramática.

Con este documento queremos contribuír a que a elaboración deses docu-
mentos sexa o máis doada posible analizando e, se é o caso, realizando propostas de
resolución, sempre partindo do marco da lexislación educativa vixente, daquelas cues-
tións que poden ter maior complexidade, tal como a elaboración do currículo, ou estu-
diando cuestións e problemáticas relacionadas co funcionamento da escola, cos seus
órganos de goberno e as súas competencias, ou coa posibilidade de que os alumnos
e alumnas realicen un traballo fin de carreira. 
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Como se establece no Real decreto 754/1992, as Administracións educativas
con competencias e nas que exista outra lingua oficial teñen que desenvolver as ensi-
nanzas mínimas, pois o Real decreto regula tan só o 55 por cento do currículo e foi ese
un dos ámbitos en que se centrou unha boa parte do traballo desta Comisión. Polo que
se refire ás directrices e normas de funcionamento das Escolas Superiores de Arte
Dramática, estas non son moi diferentes daquelas polas que se rexen os institutos de
educación secundaria, as escolas oficiais de idiomas ou os conservatorios superiores de
música, e, neste sentido, só é preciso realizar a correspondente adecuación das nor-
mativas xa existentes, labor en que tamén centramos o noso traballo, facendo espe-
cial fincapé en cuestións tan importantes e transcendentais como a necesidade de
elaborar o correspondente Proxecto Educativo de Centro ou o Proxecto Curricular de
Centro, amais das competencias e finalidade dos Departamentos Didácticos ou da
Comisión de Coordinación Pedagóxica.

Deste xeito, queremos tamén salientar que unha Escola Superior de Arte
Dramática é, antes que calquera outra cousa, un centro educativo, feito que, nece-
sariamente, implica que a súa finalidade primeira é proporcionarlles ós seus usuarios e
usuarias un ensino de calidade. Como todo centro educativo, con independencia do
carácter das ensinanzas que nel se imparten, o seu funcionamento está regulado por
unha serie de decretos, ordes, regulamentos e directrices de obrigado cumprimento e
que non teñen outra finalidade que adecuar a oferta educativa do mesmo ás deman-
das da sociedade, determinando pautas específicas de organización académica e
administrativa que garantan o dereito á educación e a calidade da mesma.

De igual maneira, o exercicio da función docente non implica tan só posuír un
coñecemento especializado dun campo cultural ou disciplina concreta, senón un
coñecemento especializado da educación. Como sinalaron moi diversos autores, a
función docente implica, antes que calquera outra cousa, un coñecemento especia-
lizado do feito educativo pois, como iremos vendo ó longo destas páxinas, o progresi-
vo desenvolvemento e complexidade do sistema educativo esixe do docente que
ademais das funcións que tradicionalmente lle eran propias (a docente), teña, na
actualidade, que enfrontar, necesariamente, outras como as relacionadas coa orga-
nización escolar, a planificación, a coordinación pedagóxica, a dirección escolar ou as
máis directamente vinculadas coa investigación pedagóxica e disciplinar.

O modelo curricular desenvolvido pola Lei de Ordenación Xeral do Sistema
Educativo (LOXSE) aposta por unha radical transformación da figura do docente, que
pasa a ser un elemento fundamental e determinante á hora de tomar decisións que
non só afectan ós propios compoñentes do currículo (que ensinar; como ensinar;
cando ensinar; que, como e cando avaliar), senón á propia estructura de funciona-
mento dos centro escolares, tendo que asumir un rol cada vez máis activo na planifi-
cación e xestión dos mesmos. Como se sinalaba recentemente nun documento publi-
cado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia3:

Unha ensinanza de calidade soamente é posible se se comparten determi -
nados criterios entre os membros da comunidade educativa e especial -
mente entre os profesionais que forman o claustro. Sen criterios negociados
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e compartidos respecto a principios didácticos, estratexias organizativas ou
posicionamentos ideolóxicos, dificilmente poderá garantirse a coherencia
no desenvolvemento da xestión educativa e do currículo.

Se as actuacións individuais do profesorado dun centro educativo se
desenvolven compartindo determinados criterios colectivos, prodúcese a
necesaria acción coordinada e coherente. Os centros, polo tanto, necesi -
tan orientacións formais, formulacións institucionais que recollan os acordos
e os criterios que servirán de guías de acción para tódolos seus membros. E
estas formulacións institucionais hanse de realizar colectivamente.

É así como cobran singular importancia determinados instrumentos de coordi-
nación, planificación e xestión que definen e concretan as intencións dunha determi-
nada comunidade educativa. Documentos como o Proxecto Educativo de Centro, o
Proxecto Curricular de Centro, as Programacións de Área e Aula, o Regulamento de
Réxime Interno ou a Programación Xeral Anual son, desde esta perspectiva, determi-
nantes para regular a vida diaria nun centro educativo, e cunha transcendencia simi-
lar á que posúen os Departamentos Didácticos ou a Comisión de Coordinación
Pedagóxica, sen esquecer a incidencia que en todo este proceso pode e debe ter o
equipo directivo.

Esta referencia a aspectos educativos que, no pasado, foron esquecidos ou
ignorados, non ten outra finalidade que situar o debate que agora nos ocupa, a nece-
sidade de pór en marcha unha Escola Superior de Arte Dramática en Galicia, no seu
marco natural, que non é outro que o da Lei 1/90 de Ordenación Xeral do Sistema
Educativo e o de todos os decretos, ordes e resolucións que a desenvolven nos seus
diversos aspectos. Velaí, pois, a necesidade de incluír neste informe toda aquela lexis-
lación e información que puidese ter especial relevo á hora de iniciar un proxecto
como o que aquí se presenta. 

Antes de rematar esta presentación, cómpre tamén sinalar que no documento
agora publicado inclúense algúns deseños, realizados por Anxo Santorio Cuartero e
David Combarro García, estudiantes da Escola Superior de Arquitectura da Coruña,
baixo a supervisión de Iago Seara, coordinador da Ponencia de Arquitectura do
Consello da Cultura Galega, que teñen como obxectivo ilustrar posibles solucións para
as diversas problemáticas que poden xurdir da necesidade de compatibilizar os dife-
rentes espacios propios dunha Escola Superior de Arte Dramática, procurando que non
exista entre eles ningún tipo de interferencia e garantindo, dese xeito, as mellores con-
dicións para realizar as diferentes actividades propias dun centro escolar destas carac-
terísticas.

Finalmente, cómpre salientar e agradecer o interese manifestado polo Sr.
Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, D. Celso Currás, aceptando a invi-
tación para incluír nesta Comisión un representante cualificado da Consellería, e des-
tacar e agradecer igualmente todas as facilidades e o apoio recibido de todo o per-
soal que traballa no Consello da Cultura Galega, a sensibilidade e dispoñibilidade do
seu xerente, D. Antonio Montero, e o permanente estímulo do seu presidente, D. Carlos
Casares. Sen a súa contribución este traballo non sería posible. 
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3. AS ENSINANZAS TEATRAIS. CONCEPTO E TIPOLOXÍA 

A relación entre teatro e educación, partindo da diversidade fenomenolóxica
destes dous ámbitos culturais, deu lugar a diferentes actividades e procesos de moi
diverso signo, natureza e finalidade. Se dunha banda a educación constituíu en moitas
ocasións a materia dramática de textos e espectáculos teatrais, da outra atopamos
que podemos educar desde o teatro, para o teatro, co teatro, polo teatro, contra o
teatro, no teatro..., e se continuamos a lista de posibles combinacións comprobaremos
que unha parte desas actividades e procesos están centrados no feito educativo men-
tres outros están máis orientados ó feito teatral.

Por iso, máis que falar do ensino teatral, desde unha perspectiva xeral, teremos
que falar de ensinanzas teatrais debido á diversidade e riqueza do propio ámbito, e
con tal denominación queremos facer referencia a unha serie de prácticas educativas
(formais, non formais e informais) que teñen como obxectivo a formación do ser huma-
no, quer cunha orientación máis integral ou globalizadora, quer desde unha perspecti-
va moito máis específica e, nalgúns casos, especializada. 

Como consecuencia do seu propio proceso histórico, o ensino teatral presenta,
pois, dúas liñas de desenvolvemento claramente diferenciadas. A primeira estaría con-
formada por unha serie de actividades, prácticas e, finalmente, áreas de coñecemen-
to de moi recente creación e consolidación académica e disciplinar, que teñen como
obxectivo a formación integral do individuo, mentres que na segunda das liñas anun-
ciadas teriamos que agrupar unha serie de prácticas educativas orientadas a propor-
cionarlle ó alumnado, sexa o que for, unha formación específica de carácter profesio-
nal. Se na primeira o teatro serve como un instrumento educativo ó servicio dunha for-
mación xeral e universal sen finalidade propedéutica, na segunda o teatro constitúe un
campo de coñecemento susceptible de ser estudiado desde moi diversas perspectivas,
estudio que se concreta na adquisición dunha serie de coñecementos teóricos, tecno-
lóxicos e prácticos que dan lugar a competencias profesionais específicas e diferen-
ciadas.

Temos, xa que logo, unha formación teatral de carácter xeral e outra de carác-
ter específico, e dentro desta segunda categoría podemos considerar unha formación
específica de base, outra complementaria e, finalmente, unha formación específica
especializada; tipoloxías que, de seguido, analizaremos nos seus aspectos básicos e fun-
damentais.

Mais, denantes, cómpre termos presente que a relación entre as diversas tipolo-
xías de educación ou formación teatral é moito máis significativa do que tradicional-
mente se considerou. Consecuentemente, a plena regularización das ensinanzas tea-
trais nos niveis de ensino preuniversitario pode significar a creación dun importante
banco de traballo para os futuros titulados das Escolas Superiores de Arte Dramática,
da mesma maneira que a existencia de disciplinas de carácter teatral na Educación
Secundaria e no Bacharelato permitirá que eses mesmos titulados en Arte Dramática, á
hora de realizar o Curso de Aptitude Pedagóxica, poidan facer o correspondente perí-
odo de prácticas impartindo a docencia que lles é propia. A Escola Superior de Arte
Dramática é, en definitiva, o último elemento nun proceso de regularización das ensi-
nanzas teatrais nos diversos niveis educativos, aínda que a creación do citado centro
educativo poida supoñer o inicio deste proceso normalizador pois todos os camiños
teñen a mesma finalidade e obxectivos. 
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Por unha banda, e como iremos vendo, a consideración das d i f e rentes tipo-
loxías de ensinanza teatral abre un amplo abano de posibilidades de formación que
permitirá diversificar a oferta educativa da Escola Superior de Arte Dramática, aten-
dendo as necesidades de cualificación dos máis diversos colectivos.  

Xa dixemos que a ensinanza teatral de carácter xeral ten como obxectivo a for-
mación integral do individuo e non procura ningún tipo de formación ou capacitación
profesional, polo que o seu campo natural de desenvolvemento e aplicación é o das
ensinanzas non universitarias de carácter obrigatorio, fundamentalmente na
Educación Infantil, na Educación Primaria e na Educación Secundaria. 

Na actual Lei de Ordenamento Xeral do Sistema Educativo (LOXSE), e tomando
en consideración o desenvolvemento da mesma realizado pola Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, temos que tanto na Educación Infantil como na
Educación Primaria aparece unha área denominada Expresión Dramática, que recibe
un tratamento similar ó da Expresión Plástica e ó da Expresión Musical, pero que non
recibiu similar tratamento cando se realizou a adecuación dos Plans de Estudio das
Escolas de Formación do Profesorado, feito que provoca que, unha vez máis, non exis-
tan especialistas capacitados, por formación e recoñecemento institucional, para
impartir docencia nesa área4.

Doutra banda, habería que considerar a necesidade de incluír na Educación
Secundaria e no Bacharelato algunhas disciplinas de carácter teatral, e non só pola
súa propia dimensión educativa ou procedemental, senón pola posibilidade de ofre-
cerlles ós alumnos e alumnas a posibilidade de crear itinerarios formativos nos que o
teatro pode ter maior ou menor relevo. Velaí a importancia do que nós denominamos
formación específica de base, aquela que ten un carácter propedéutico, orientada á
adquisición dos coñecementos (teóricos, prácticos e tecnolóxicos) mínimos necesarios
para continuar estudios teatrais en calquera das especialidades e opcións que logo se
sinalarán, ou outros estudios en que o teatral teña especial relevo5.

A posta en marcha da Escola Superior de Arte Dramática e a necesidade de
superar unha proba de acceso específica para cursar tales estudios implicaría que
desde a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria se desen os pasos nece-
sarios para garantir a presencia de disciplinas optativas de carácter teatral na
Educación Secundaria e no Bacharelato, ben incluíndo na actual oferta algunhas das
propostas realizadas no seu día desde o Ministerio de Educación e Ciencia6, ben con-
siderando algúns traballos que se realizaron desde a nosa Comunidade Autónoma7.
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4 Quizais conveña subliñar o feito de que na xerarquización establecida pola propia lexislación
vixente, as ensinanzas de Arte Dramática sofren unha manifesta discriminación respecto das ensi-
nanzas de Música ou Belas Artes, ámbitos que configuran o que tradicionalmente se vén deno-
minando como ámbito das “ensinanzas artísticas”. 

5 Cómpre sinalar que no caso das ensinanzas de Arte Dramática non existe grao elemental nin
medio.

6 Resolución de 10 de Junio de 1992, de la Dirección General de Renovación Pedagógica, por la
que se aprueban materias optativas para su impartición en la Educación Secundaria Obligatoria,
recollida no Boletín Oficial do Estado do 19 de xuño de 1992, suplemento ó número 147. Na
mesma desenvólvese o currículo de dúas disciplinas: Expresión corporal e Taller de teatro.

7 Falamos do traballo realizado polo Seminario Permanente de Expresión Dramática Pita Cega e
publicado no volume Teoría e técnica teatral. Unha introducción, editado por Edicións Laiovento
en 1997. No Anexo I aparece a proposta de desenvolvemento curricular de dúas disciplinas:
Expresión teatral e Teoría e práctica do teatro.



Evidentemente, a progresiva regularización das ensinanzas teatrais nos tramos
sinalados -Infantil, Primaria, Secundaria e Bacharelato- precisa da posta en marcha dun
plan específico de formación do profesorado que só será efectivo cando se deseñen,
entre outras posibilidades, cursos de especialización que doten ó profesorado dun
amplo coñecemento do feito teatral xunto cunha sempre necesaria formación didác-
tico-metodolóxica específica. 

Polo que atinxe á formación especializada de carácter complementario, habe-
ría que analizar a posibilidade de que diversas disciplinas teatrais entrasen a formar
parte do currículo dunha serie de titulacións directamente relacionadas coa teoría, a
tecnoloxía ou a práctica teatral, mais non como disciplinas de libre elección senón con
carácter obrigatorio. Falamos de titulacións como Filoloxía, Historia, Antropoloxía,
Pedagoxía, Psicoloxía ou Educación social, onde habería que introducir materias como
Teoría teatral, Historia do teatro, Estética teatral, Teoría da animación teatral, Didáctica
da animación teatral, Antropoloxía teatral ou Técnicas de expresión e representación,
disciplinas que, sen dúbida, contribuirían a mellorar a formación inicial dos futuros titu-
lados e a diversificar os seus intereses e perspectivas laborais e profesionais. 

En calquera caso e mentres esa normalización (presente na maioría dos plans
de estudio das universidades do noso ámbito xeográfico e/ou cultural) non se produ-
ce, non hai dúbida que a Escola Superior de Arte Dramática poderá ofrecer un amplo
abano de seminarios e cursos cos que paliar baleiros formativos e necesidades educa-
tivas, diversificando, como xa se dixo, a súa oferta e cumprindo deste xeito o seu
obxectivo fundamental que non é outro que atender e cubrir as necesidades de for-
mación formuladas pola sociedade que a patrocina e promove. 

A formación específica especializada ten como obxectivo a formación de pro-
fesionais da arte teatral, fundamentalmente directores, actores e escenógrafos, segun-
do recolle o Real decreto que regula os estudios conducentes á titulación superior en
Arte Dramática, mais tampouco debemos esquecer que existen outros ámbitos funda-
mentais de formación específica especializada, directamente relacionados coa for-
mación e capacitación profesional dun amplo número de traballadores da escena
(perfís profesionais plenamente recoñecidos nunha boa parte da Unión Europea8) e
que, na actualidade, non posúen espacios formativos propios. Falamos de técnicos de
escena, tremoieiros, técnicos de luz e son, animadores teatrais ou realizadores de esce-
nografía e vestiario, e, ó mesmo tempo, mostramos novos ámbitos de intervención que
xustifican aínda máis a necesidade de contar en Galicia, coma na maioría das
Comunidades Autónomas do Estado, cunha Escola Superior de Arte Dramática.
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8 A título puramente informativo podemos sinalar algún dos traballos realizados en Francia pola
Agence Nationale pour le Développement de l’Éducation Permanente, como o conducente á
definición do perfil do “Agent technique du spectacle”. En Inglaterra, por citar outro exemplo,
vénse impartindo en diversos centros de formación profesional cursos regulados que conducen á
obtención dun título oficial de Especialista en Artes da Representación, destinado a animadores,
xestores teatrais ou programadores.



4. OS ESTUDIOS DE ARTE DRAMÁTICA. ASPECTOS BÁSICOS 

Os estudios de Arte Dramática están regulados pola Lei Orgánica 1/1990, do 3
de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo, publicada no Boletín Oficial do
Estado con data do 4 de outubro de 1990. No seu título segundo, referido ás ensinan-
zas de réxime especial, capítulo primeiro (“Das ensinanzas artísticas”), sección segunda
(“Da arte dramática”), artigo 43.1, establécese que as ensinanzas de arte dramática
comprenderán un só grao de carácter superior, de duración adaptada ás caracterís -
ticas destas ensinanzas9, mentres que no artigo 45.1 tamén se dispón que os que supe -
rasen as ensinanzas de arte dramática terán dereito ó Título Superior de Arte
Dramática, equivalente, para tódolos efectos, ó título de Licenciado Universitario10.

No artigo 4.2. da citada LOXSE establécese que O Goberno fixará, en relación
cos obxectivos, expresados en termos de capacidades, contidos e criterios de avalia -
ción do currículo, os aspectos básicos deste que constituirán as ensinanzas mínimas, co
fin de garantir unha formación común de tódolos alumnos e a validez dos títulos corres -
pondentes. Os contidos básicos das ensinanzas mínimas en ningún caso requirirán máis
do 55 por cento dos horarios escolares para as Comunidades Autónomas que teñan lin -
gua oficial distinta do castelán, e do 65 por 100 para aquelas que non a teñan.

Foi así que, seguindo as directrices establecidas pola propia LOXSE, o Boletín
Oficial do Estado, do 25 de xullo de 1992, publica o Real decreto 754/1992, do 26 de
xuño, polo que se establecen os aspectos básicos do currículo das ensinanzas de Arte
Dramática e se regula a proba de acceso a estes estudios. No seu artigo 6 dispoñíase:

1. O currículo dos estudios de arte dramática estructurarase en catro cursos
académicos e referirase a cada unha das seguintes especialidades:

Dirección de escena e dramaturxia.

Escenografía.

Interpretación11.

2. A especialidade de Dirección de Escena e Dramaturxia constará de dúas
opcións, referidas a dous perfís profesionais distintos, dos cales os alumnos
deberán cursar unha:

Opción a): Orientada á formación de directores de escena.

19

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )

9 No presente traballo aparecen diversas citas textuais, unhas tiradas de lexislación publicada no
BOE mais traducida ó galego na compilación Lexislación xeral sobre a ensinanza non universita -
ria na comunidade autónoma de Galicia (tres volumes), editada por José Luis Canosa Baldomir
e José Luis Mira Lema, e outras tiradas dos diarios oficiais e boletíns doutras Comunidades
Autónomas. O criterio seguido foi, xa que logo, citar segundo a versión orixinal, agás no caso
daquela normativa traducida e publicada en galego, de forma oficial, pola Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.   

10 Recentemente o goberno acaba de aprobar en Consello de Ministros un Real decreto que dá
carácter oficial á citada titulación. Na altura en que este documento entraba no prelo, aínda non
fora publicado no Boletín Oficial do Estado.

11 No artigo 7 do Real decreto 754/1992 establécense as capacidades terminais de cada unha das
especialidades. 



Opción b): Orientada á formación de especialistas en dramatur -
xia e teoría do feito teatral.

3. A especialidade de Interpretación constará de catro opcións, referidas a
catro perfís profesionais distintos, dos cales os alumnos deberán cursar
unha:

Opción a): Orientada á formación de intérpretes, profundando
naqueles ámbitos nos que o textual sexa o soporte do feito inter -
pretativo.

Opción b): Orientada á formación de intérpretes, profundando
naqueles ámbitos nos que o corpo sexa o instrumento expresivo
fundamental.

Opción c): Orientada á formación de intérpretes, profundando
naqueles ámbitos nos que a manipulación de obxectos sexa o
elemento expresivo fundamental.

Opción d): Orientada á formación de intérpretes, profundando
naqueles ámbitos nos que o canto, a danza e a música sexan os
elementos expresivos fundamentais.

O anexo que acompaña o Real decreto 754/1992 dá conta das materias, con-
tidos mínimos e tempos lectivos correspondentes ás ensinanzas de Arte Dramática, que,
de seguido, reproducimos nos seus aspectos máis significativos12:

Especialidade de Dirección de Escena e Dramaturxia

Opción A: Dirección de escena

Tempos lectivos
mínimos nos 4 cursos

Materias Horas

Dirección escénica 270
Dramaturxia 360
Teoría e práctica da interpretación 255
Literatura dramática 135
Historia das artes do espectáculo 90
Estética 90
Prácticas de dirección escénica e actoral 480
Espacio escénico 120

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )

20

12 Na compilación lexislativa editada por J. L. Canosa e J. L. Mira, o Real decreto 754/1992 aparece
publicado incorporando a corrección de erros do BOE do 4 de decembro de 1992.



Especialidade de Dirección de Escena e Dramaturxia

Opción B: Dramaturxia e teoría teatral

Tempos lectivos
mínimos nos 4 cursos

Materias Horas

Dirección escénica 270
Dramaturxia 360
Teoría da interpretación 135
Literatura dramática 225
Historia das artes do espectáculo 90
Estética 90
Escritura dramática 405
Análise de textos 225

Especialidade de Escenografía

Tempos lectivos
mínimos nos 4 cursos

Materias Horas

Espacio escénico 315
Caracterización e indumentaria 270
Iluminación 270
Técnicas gráficas 225
Técnicas escénicas 315
Dramaturxia 90
Estética 90
Historia da escenografía e
das artes do espectáculo 90
Teoría da percepción visual e perspectiva 135

Especialidade de Interpretación

Opción A: Itinerario textual

Tempos lectivos
mínimos nos 4 cursos

Materias Horas

Interpretación 675
Movemento 315
Voz 405
Música 135
Teoría teatral 180
Teoría e historia da arte 90
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Especialidade de Interpretación

Opción B: Itinerario corporal

Tempos lectivos
mínimos nos 4 cursos

Materias Horas

Interpretación 315
Movemento 225
Voz 225
Música 135
Teoría teatral 90
Teoría e historia da arte 90
Mimo 225
Pantomima 315
Esgrima 90
Acrobacia 90

Especialidade de Interpretación

Opción C: Interpretación con obxectos

Tempos lectivos
mínimos nos 4 cursos

Materias Horas

Interpretación 315
Movemento 225
Voz 225
Música 135
Teoría teatral 90
Teoría e historia da arte 90
Interpretación con obxectos 270
Técnicas e materiais 225
Teoría escénica 135
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Especialidade de Interpretación

Opción D: Interpretación no musical

Tempos lectivos
mínimos nos 4 cursos

Materias Horas

Interpretación 315
Movemento 225
Voz 225
Música 135
Teoría teatral 135
Teoría e historia da arte 90
Canto 315
Interpretación no musical 180
Danza 180

Con posterioridade, no Boletín Oficial do Estado do 25 de agosto de 1992 publi-
cábase a Orde do 1 de agosto pola que se aprobaba o currículo das ensinanzas de
Arte Dramática para a súa aplicación nas Escolas Superiores dependentes do Ministerio
de Educación e Ciencia, desenvolvendo así o artigo 8, do citado Real decreto
754/1992, no que se establece:

2. As Administracións educativas, ó establece-lo currículo, organizarán
cada unha destas materias nunha ou varias disciplinas e determinarán o
curso ou cursos en que deberán realizarse, podendo incrementa-los tempos
lectivos mínimos que se fixan na presente norma para estas. A normativa
reguladora do currículo deberá facer constar aquelas materias das esta -
blecidas no presente Real decreto ás que corresponden as ditas disciplinas.

3. Así mesmo, as Administracións educativas poderán completa-lo currícu -
lo con outras disciplinas non vinculadas ás materias que se establecen no
presente Real decreto.

Foron de seguido as Comunidades Autónomas con competencias transferidas
as que desenvolveron o Decreto 754/1992, establecendo o seu propio modelo curricu-
lar. Así, o vinteoito de maio de 1993, o Diario Oficial da Generalitat Valenciana publica
o Decret 63/1993, de 17 de maig, del Govern Valencià, pel qual s’estableix el currícu -
lum dels ensenyaments d’Art Dramàtic i es regulen les proves d’accés a aquests estu -
dis. Posteriormente, a Junta de Andalucía, con data do 28 de outubro do mesmo ano,
publicaba no número 117 do Boletín Oficial da Junta de Andalucía (BOJA), o Decreto
112/93, do 31 de agosto, por el que se establecen las Enseñanzas de Arte Dramático
en Andalucía, e no BOJA 118, do 30 de outubro de 1993, a Orde do 27 do setembro de
1993 por la que se establecen criterios y orientaciones para la elaboración de proyec -
tos curriculares de centro, las asignaturas de las diversas especialidades, su distribución
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horaria y su correspondencia con las materias de las enseñanzas de Arte Dramático en
Andalucía. Finalmente, un ano despois, no número 1884 do Diario Oficial da Generalitat
de Cataluña, do 15 de abril de 1994, publicábase o Decreto 73/1994, de 7 de març, pel
que s’estableix l’ordenació curricular del grau superior dels ensenyaments d’art dramà -
tic.

Na actualidade existen Escolas Superiores de Arte Dramática en Madrid,
Valencia, Murcia, Sevilla, Málaga e Córdoba, amais do Instituto do Teatro de Barcelona.
En todos estes centros educativos se imparte ensinanza oficial segundo a lexislación
vixente.
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5. ELEMENTOS PARA DESEÑAR A OFERTA EDUCATIVA DA ESCOLA SUPE-
RIOR DE ARTE DRAMÁTICA DE GALICIA13

Outro dos aspectos salientables que contemplan tanto a LOXSE como os diver-
sos decretos, ordes ou disposicións que a desenvolven ou que regulan os estudios de
arte dramática, é a autonomía dos centros escolares, neste caso Escolas Superiores, ás
que xa se facía referencia no artigo oitavo da citada Orde do 1 de agosto de 1992,
pola que se aprobaba o currículo das ensinanzas de Arte Dramática nas Escolas
dependentes do Ministerio de Educación e Ciencia:

Octavo.-1. Los centros docentes concretarán y completarán el currículo de
las enseñanzas mediante la elaboración de proyectos curriculares.

2. Asimismo, el proyecto curricular incluirá, en su caso, la distribución por
cursos de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación e incluirá los
programas de cada asignatura.

3. En la elaboración del proyecto curricular se tendrá en cuenta la coordi -
nación entre las asignaturas de un mismo ámbito de conocimientos, así
como la necesaria interrelación de las asignaturas que configuran cada
especialidad para la consecución de los objetivos establecidos en la pre -
sente norma.

4. Los profesores desarrollarán programaciones de su actividad docente de
acuerdo con el currículo y con el proyecto curricular de centro.

No Diario Oficial de Galicia do 9 de agosto de 1996, a Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria fai público o Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se
aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria, Decreto que
no seu título I, artigo 2º, establece:

Os institutos específicos de formación profesional de grao superior, a esco -
la de conservación e restauración de bens culturais, o instituto galego de
educación secundaria a distancia, as escolas oficiais de idiomas, as esco -
las de artes aplicadas, os conservatorios de música ou de danza e calque -
ra outro centro de características especiais rexeranse por este regulamen -
to e polas normas singulares que demanden as súas peculiaridades organi -
zativas.
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13 En canto á denominación destes centros educativos, cómpre lembrar o disposto no artigo 2.1 do
Real decreto 389/1992, do 15 de abril, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros
que impartan ensinanzas artísticas: Os centros públicos de ensinanzas artísticas recibirán as deno -
minacións xenéricas de Conservatorios, cando impartan ensinanzas de música e danza, e
Escolas, cando impartan ensinanzas de arte dramática ou as superiores de artes plásticas e dese -
ño, acompañando a esta denominación a correspondente ó nivel e ás ensinanzas que imparta
o centro.



Sendo así, a Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, de acordo co artigo
88 do devandito regulamento, disporá de autonomía para defini-lo modelo de xestión
organizativa e pedagóxica, que deberá concretarse no proxecto educativo de centro,
proxectos curriculares e normas de funcionamento, documentos de indubidable impor-
tancia á hora de definir un modelo educativo en función das necesidades e priorida-
des do contorno sociocultural no que esa Escola se sitúa, neste caso a Comunidade
Autónoma de Galicia. As normas para a elaboración, a finalidade, obxectivos e conti-
dos do proxecto educativo de centro establécense nos artigos 89, 90 e 91 do citado
regulamento. Nos últimos dous artigos podemos ler (substituíndo o termo “instituto” do
orixinal, por “escola superior”):

Artigo 90º.

Partindo da análise das necesidades educativas específicas dos alumnos e
alumnas, das características do contorno escolar e das do instituto, o pro -
xecto educativo fixará obxectivos, prioridades e procedementos de actua -
ción e incluirá:

a) A organización xeral do instituto, que se orientará á consecución dos fins
establecidos no artigo 1 da Lei orgánica de ordenación xeral do sistema
educativo e ó cumprimento dos principios establecidos no artigo 2 da men -
cionada lei.

b) Os fins e as intencións educativas do instituto de acordo coa identidade
propia do centro.

c) Os obxectivos xerais do instituto tendentes a logra-la normalización lin -
güística, de acordo co Decreto 247/1995, do 14 de setembro, polo que se
desenvolve a Lei 3/1983, de normalización lingüística, para a súa aplicación
ó ensino en lingua galega nas ensinanzas de réxime xeral impartidas nos
diferentes niveis non universitarios.

d) A adecuación ó contexto do instituto dos obxectivos xerais das especia -
lidades que se imparten na mesma e que deberán desenvolverse no pro -
xecto curricular.

e) O regulamento de réxime interior do instituto.

f) A oferta do centro en canto a itinerarios educativos, optativas e activida -
des e servicios.

g) As formas de colaboración entre os distintos sectores da comunidade
educativa.
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h) As formas de colaboración e intercambio cultural cos servicios sociais e
educativos do concello e outras institucións.

Artigo 91º.

A inspección educativa supervisará o proxecto educativo para comproba-la
adecuación ó establecido nas disposicións vixentes, formulará as suxestións que
coide oportunas e indicará as correccións que procedan. 

Todo isto quere dicir que vai ser a comunidade escolar, en definitiva, a encar-
gada de ir desenvolvendo a través do Proxecto Educativo de Centro e do Proxecto
Curricular de Centro e de cada especialidade e opción, o modelo de Escola Superior
máis axeitado para Galicia e aquel que mellor poida satisfacer as necesidades e, como
xa diciamos antes, as prioridades do alumnado, pero sen esquecer que a Escola
Superior ten a autonomía necesaria para desenvolver outras actividades e ofrecer
outros servicios educativos xa sinalados e que, dadas as características socioculturais
da nosa Comunidade e as do sector teatral en Galicia, son de vital importancia para a
normalización e o crecemento deste sector artístico.

Deste xeito, amais de establecer un plan de desenvolvemento en relación coa
formación inicial de directores, dramaturgos, intérpretes e escenógrafos, a Escola
Superior deberá desenvolver proxectos de intervención en relación coa formación per-
manente e a reciclaxe dos profesionais en exercicio e doutro tipo de profesionais que
teñen ou poden ter no teatral un punto de referencia.

Da mesma maneira, a Escola deberá facilitar o acceso ós estudios de Arte
Dramática dos profesionais en exercicio e solicitar da Administración educativa normas
que, con carácter excepcional e por un período de tempo determinado e limitado,
permitan e garantan ese acceso, sobre todo considerando que os estudios de arte dra-
mática só poden realizarse en réxime de alumno/a oficial.

Hai dous aspectos sumamente importantes que cómpre analizar con detemen-
to, segundo as directrices polas que se rexen outros ámbitos profesionais. 

O primeiro deles é a “validación” dos estudios anteriores, caso en que se ato-
parían os que cursaron estudios de Arte Dramática, obtivesen ou non a corresponden-
te titulación. Neste caso é o Ministerio de Educación e Cultura o que debe determinar
equivalencias e validacións, aínda que cómpre ter presente as notables diferencias
entre a actual titulación (equivalente a licenciado universitario) e as anteriores. Neste
caso, quizais poida servir como exemplo o réxime especial de validacións que durante
un tempo se puxo en práctica nos Institutos Nacionais de Educación Física e que supu-
xo a dispensa de escolaridade para todas aquelas persoas que cursaran estudios con
anterioridade á posta en marcha dos citados institutos. En cada caso concreto o
Ministerio determinou as validacións a realizar e as disciplinas a cursar para obter o
correspondente título, que, coma no caso que nos ocupa, tamén é equivalente ó de
licenciado universitario.

C ó m p re insistir no feito de que sexa competencia do Ministerio de Educación e
Cultura, na medida en que se teñen que garantir dereitos tan fundamentais como o da
igualdade de oportunidades, dictar as normas necesarias para os efectos de equiva-
lencia de titulación ou validación de disciplinas entre as titulacións anteriores e a actual.
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En canto á “homologación” dos profesionais en exercicio, esta non sería nece-
saria pois o “exercicio profesional” non implica estar en posesión dun “título”, a dife-
rencia do que ocorre noutros ámbitos laborais: avogacía, medicina, enxeñería... É
importante subliñar este feito, pola súa trancendencia: para “traballar no teatro” non
se esixe ningún certificado de cualificación ou competencia profesional. 

Pero aínda no caso de que esa certificación fose necesaria, trataríase dunha
“certificación de competencia profesional” e non “de competencia académica”
(competencias radicalmente diferentes), e que, como acontece noutras profesións, se
debería obter realizando a correspondente proba ou mediante a presentación dun
currículo profesional.

Cuestión ben diferente é contemplar a maneira en que os profesionais en exer-
cicio poden conseguir a titulación superior contemplada na LOXSE, e aquí xa non esta-
riamos falando de homologacións ou validacións. Trátase dunha titulación superior
que, fundamentalmente, os habilitaría para impartir docencia, e aquí, unha vez máis,
haberá que saber diferenciar entre profesionais do teatro e profesionais do ensino tea-
tral, ou lembrar que a LOXSE contempla a contratación de “especialistas” cos que a
Administración subscribirá o correspondente contrato laboral. 

Para obter a titulación superior será necesario cursar os catro anos que con-
templa a lei, tendo que superar a correspondente proba de acceso. Esta situación,
común a todas as Escolas Superiores do Estado, non implica que non se puidese con-
templar a posibilidade de que, durante un período limitado no seu tempo, as
Administracións educativas competentes, previo informe xustificado da Escola Superior,
aprobasen un plan especial que contemplase, coma no caso dos titulados en
Educación Física e Deportiva, a dispensa de escolaridade. 

Atendendo a todas as variables analizadas ata o momento, entendemos que
a Escola Superior deberá articular a súa oferta educativa arredor dos seguintes ámbi-
tos de actuación e intervención:

Formación inicial, coas especialidades e opcións que se determinen no seu día, consi-
deramos que un modelo posible para a súa implantación podería ser o seguinte:
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Formación de terceiro ciclo, pois a LOXSE no seu artigo 45 establece que:

1. Os que superasen as ensinanzas de arte dramática terán dereito ó título
Superior de Arte Dramática, equivalente, para tódolos efectos, ó título de
Licenciado Universitario.

2. As Administracións educativas fomentarán convenios coas universidades
a fin de facilita-la organización de estudios de terceiro ciclo destinados ós
titulados superiores ós que se refire o apartado anterior14.

A Escola promoverá, xa que logo, o acceso dos seus estudiantes ós estudios de
terceiro ciclo, ben impartindo os seus propios programas de doutoramento, ben subs-
cribindo convenios con entidades que teñan plena competencia para facelo, como é
o caso das tres Universidades galegas. Cómpre ter en conta que o Real decreto
778/1998, do 30 de abril (BOE do 1 de maio de 1998), regula estes estudios, e que nel se
prevén algunhas cuestións que atinxen directamente a isto:

No artigo 1.1. especifícase que para a obtención do título de Doutor é necesa-
rio posuír o título de Licenciado, Arquitecto, Enxeñeiro ou equivalente ou homologable
a estes; é dicir, un título coma o expedido pola Escola. E, ademais, engádese no artigo
2.7. que as Administracións educativas correspondentes fomentarán convenios desti-
nados a organizar estudios de terceiro ciclo para este tipo de titulados superiores.

No artigo 2.3. especifícase que serán os Departamentos Universitarios os que
propoñerán e coordinarán os programas de doutoramento, pero tamén que estes
poderán desenvolverse, s e m p re baixo a responsabilidade académica do
Departamento correspondente, noutros organismos públicos de investigación (como a
Escola), trala subscrición dos oportunos convenios entre as Universidades e os devandi-
tos organismos.

Igualmente, no artigo 2.5. prevese que cada Departamento universitario poida
desenvolver programas interdepartamentais, que poderían ser en colaboración cos
Departamentos da Escola, ofertando seminarios impartidos polos profesores doutores
que traballen nesta.

En definitiva, a nova lexislación relativa ós estudios de terceiro ciclo abre varias
posibilidades que permiten contemplar como posible que a Escola non sexa só un cen-
tro formativo, senón que desenvolva o seu potencial como núcleo xerador de investi-
gación científica aplicada ás materias que son obxecto do interese dos seus alumnos
e titulados. Estas vías poden resumirse, segundo o número de profesores doutores de
que constase a escola, en:
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14 No seu espírito a Lei establece que as Escolas Superiores, a través da Administración educativa
competente, neste caso a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, poderían esta-
blecer programas de doutoramento específicos, de xeito que os doutorandos obtivesen o título
de Doutor en Arte Dramática; sen embargo, a práctica mostra que de momento o máximo a que
se pode aspirar é a que algúns titulados realicen estudios de doutoramento acolléndose a pro-
gramas de departamentos das facultades de Filoloxía, Educación, Ciencias da Información… O
título de Doutor resultante correspóndese co que expide o correspondente Departamento.



- Organización de programas de doutoramento propios, ó abeiro acadé-
mico dalgún ou dalgúns departamentos universitarios.

- Participación en programas interdepartamentais.

- Convenios que regulen a participación dos alumnos e profesores da
Escola en programas doutros organismos e, ó revés, participación de pro-
fesores alleos en programas da Escola.

As vantaxes que disto se derivan son evidentes: permite optimizar os recursos
humanos e académicos da Escola, que quizais de xeito autónomo non podería ofertar
programas de doutoramento (por exemplo, por non posuír o número mínimo de profe-
sores doutores que para tal efecto marca a lei), e permite eliminar as tradicionais
barreiras que afastan os estudios teatrais do ámbito científico e académico, posibili-
tando a investigación interdisciplinar e, en definitiva, fomentando o diálogo da Escola
coa sociedade.

Formación permanente, destinada a profesionais en activo, en paro, a antigos alumnos
e alumnas, e a outras persoas directa ou indirectamente relacionadas coa práctica
teatral. Esta é unha oferta educativa de verdadeira importancia e na que a Escola
deberá realizar un xeneroso esforzo para ofrecerlles ós profesionais citados a posibili-
dade, sempre necesaria, da reciclaxe, e garantir o dereito a unha formación conti-
nuada e á actualización profesional. Esta tipoloxía de formación poderá organizarse en
diferentes modalidades: seminarios, cursos, cursos de especialización ou “másters”.
Para o seu deseño e posta en marcha fomentarase o diálogo, a colaboración e a coo-
peración con entidades, organismos e institucións15, tal e como se salientaba á hora de
establecer os criterios para a elaboración do Proxecto Educativo de Centro, no que se
reflectirá a oferta educativa da Escola na súa totalidade.

Outra modalidade de formación permanente que pode ter especial relevo é
aquela que se organiza arredor dun “obradoiro” ou “taller” e que se pode desenvolver
ó longo de todo un curso ou durante un período de tempo inferior. O obxectivo destes
obradoiros pode ser traballar en torno a un autor, a un xénero dramático (comedia,
traxedia...), a unha época histórica ou a unha tipoloxía de espectáculos (de rúa,
ópera...). Esta modalidade permitiría crear equipos permanentes de investigación nos
que a interdisciplinariedade e a heteroxeneidade dos seus integrantes fosen especial-
mente valoradas. O obradoiro finalizaría coa presentación dunha mostra de traballo e
coa publicación da correspondente memoria da investigación realizada.

Formación complementaria, destinada a todas aquelas persoas, titulados ou profesio-
nais para os que o teatral constitúe un punto de referencia de maior ou menor relevo:
animadores socioculturais; profesorado de educación infantil, primaria, secundaria,
bacharelato ou formación profesional; educadores sociais; pedagogos; programado-
res culturais; arquitectos; aparelladores; psicólogos..., colectivos para os que a Escola
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15 Particular interese terá que ter a colaboración coa Asociación de Actores, Directores e Técnicos
de Escena de Galicia, para o deseño e posta en marcha de plans de formación permanente e
reciclaxe, para o deseño e realización de investigacións ou para outro tipo de actividades que
incidan na mellora da formación e da práctica profesional. 



pode igualmente preparar cursos, seminarios, cursos de especialización ou “másters” en
ámbitos tan diversos como a Animación teatral, o Deseño de espacios teatrais, a
Xestión teatral ou a Interpretación ante a cámara (cine e televisión).

31

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )



6. UNHA PROPOSTA DE DESENVOLVEMENTO CURRICULAR

Á hora de optar por un modelo determinado de currículo, consideramos opor-
tuno ter presentes as características específicas e diferenciais da Comunidade
Autónoma de Galicia, prestando especial atención ós posibles ámbitos profesionais nos
que os futuros titulados en Arte Dramática de Galicia terán que desenvolver a súa acti-
vidade. Desde esta perspectiva, consideramos que hai algúns elementos definidores do
currículo, particularmente os que fan referencia ó “que ensinar” ou “cando ensinar”,
que poden ter especial relevo, aínda que hai outros aspectos relacionados co “como
ensinar” que tamén van ter singular transcendencia. 

Se nos situamos no último dos compoñentes curriculares sinalados, e aceptando
que as decisións didáctico-metodolóxicas deben ser tomadas e consensuadas no esce-
nario formativo concreto, teremos, sen embargo, que facer unha re f e rencia inevitable e
inescusable á cuestión da lingua, entendendo que, como norma xeral, o galego debe
ser a lingua vehicular nos procesos de ensinanza-aprendizaxe, sobre todo se considera-
mos que esta vai ser a lingua fundamental no exercicio profesional dos futuros titulados.
Consecuentemente, e co obxectivo de facilitarlles a todos os alumnos e alumnas un
maior coñecemento da lingua naqueles aspectos que maior incidencia poden ter na
súa cualificación profesional (fonética, fonoloxía, prosodia...), durante os dous primeiro s
cursos da maioría das especialidades os alumnos e alumnas terán dúas horas semanais
de lingua galega, cunha orientación fundamentalmente práctica. É esta unha medida
que, sumada á oferta de Cursos complementarios de Lingua Galega, pode garantir que
alumnos e alumnas procedentes doutras comunidades decidan cursar estudios de arte
dramática en Galicia. E, neste sentido, tamén nos parece importante a existencia dun
Equipo de Normalización Lingüística que poida desenvolver as actividades que lle son
p ropias e favorecer esa inmersión lingüística sempre necesaria*.

En relación ó “que ensinar”, entendemos que é preciso buscar un equilibrio
entre unha dimensión formadora, integral e globalizadora, e outra máis profesionaliza-
dora, orientada ó mercado de traballo. Trátase da mesma tensión que existe entre o
afán de especialización e a necesidade da polivalencia, sobre todo nun mercado de
traballo tan variable e fluctuante. Os perigos dun programa demasiado xeneralista tam-
pouco poden facernos esquecer outros perigos a que pode conducir unha excesiva
atomización e dispersión curricular e os especiais requirimentos que esa escolla implica
no que atinxe ós recursos, infraestructuras ou persoal docente. 

A necesidade de construír un currículo en que primasen por igual os aspectos
teóricos, os prácticos e os tecnolóxicos, en función das diferentes especialidades e
opcións, esixía buscar un equilibrio na distribución e tempos lectivos das diferentes
materias e das disciplinas a que estas dan lugar. De igual maneira e dada a imposibili-
dade de programar un “practicum” ou procesos de “formación en alternancia”, que
facilitasen un contacto real con ámbitos profesionais específicos, pareceunos impor-
tante considerar a posibilidade de que os alumnos e alumnas relacionasen e integrasen
todos os coñecementos, habilidades e destrezas adquiridas nun proxecto final que, en
certa medida, mostrase a súa capacidade e competencia profesional e que fose ava-
liado por un tribunal para garantir a maior obxectividade na súa valoración. 
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* Non se contempla a existencia de disciplinas troncais como Historia da literatura dramática gale-
ga ou Historia do teatro galego, polo feito de que a creación dramática e teatral galega ha de
ser estudiada no marco da propia historia universal da literatura ou do teatro . Para aqueles alum-
nos e alumnas que desexen afondar nestas disciplinas existen cursos complementarios optativos.



Considerando estas variables, construímos un currículo en que existe un número
limitado de materias troncais ou obrigatorias, que se complementa cun espacio de
opcionalidade o suficientemente amplo como para que os alumnos e alumnas se com-
prometan na construcción do seu propio itinerario formativo, en función dos seus inte-
reses e perspectivas. Dado que a Escola Superior de Arte Dramática de Galicia non vai
contar inicialmente con todas as especialidades e opcións existentes, entendemos que
ese espacio de opcionalidade permite que os alumnos e alumnas poidan optar por
unha formación máis polivalente que lles permita adaptarse mellor ó mercado de tra-
ballo. De igual maneira, e partindo do exemplo de Andalucía, optamos por facer coin-
cidir as materias e disciplinas do primeiro ano nas catro opcións de interpretación, o
que permitirá que un alumno ou alumna poida cambiar de opción con maior facilida-
de ou cursar dúas nun período máis reducido de tempo. 

En relación co “cando ensinar”, e seguindo os desenvolvementos realizados
noutras Comunidades Autónomas, decidimos construír un currículo que supoña unha
transición entre os coñecementos teóricos dos primeiros cursos e a súa aplicación ou
posta en práctica nos últimos. Foi así como tentamos resolver a disxuntiva entre a
dimensión cultural e a profesional, entre o teoricismo e o practicismo, partindo do feito
de que a maior carga teórica dos primeiros cursos está en consonancia co maior núme-
ro de alumnos, que vai diminuíndo debido ó abandono ou ó fracaso escolar, mentres
que o carácter instrumental ou procedemental dalgunhas disciplinas fai que estas
teñan necesariamente que ser cursadas nesa primeira etapa, máis xeneralista, que
podemos situar nos primeiros dous anos e que contrasta co carácter máis especializa-
do ou profesionalizador da segunda. 

Propoñemos que cada especialidade, e dentro desta cada opción, teña unha
duración total de 360 créditos, tres mil seiscentas horas lectivas, segundo a seguinte dis-
tribución:

PRIMEIRO: 90 créditos: 84 TRONCAIS E 6 OPTATIVOS

SEGUNDO: 90 créditos: 78 TRONCAIS E 12 OPTATIVOS

TERCEIRO: 90 créditos: 78 TRONCAIS E 12 OPTATIVOS

CUARTO: 90 créditos: 57 TRONCAIS, E 24 OPTATIVOS

E 9 PARA O TRABALLO FIN DE CARREIRA

Como se verá ó longo das páxinas que seguen, tamén tivemos que analizar
polo miúdo algunhas das denominacións das disciplinas e materias, tentando que entre
a súa denominación e os seus contidos non se producise ningún tipo de ambigüidade,
incoherencia ou contraposición, procurando, ademais, evitar denominacións demasia-
do xenéricas que poden producir problemas á hora de realizar proxectos curriculares
ou programacións de aula. Foi así como decidimos, por exemplo, diferenciar entre
Teoría da literatura dramática, Historia da literatura dramática ou Teoría teatral, aten-
dendo sempre a criterios epistemolóxicos e/ou educativos.

Con todo, esas adaptacións realizáronse respectando estrictamente o marco
regulador da LOXSE e o Real decreto 754/1992, como se irá vendo nas táboas que pre-
ceden cada unha das especialidades e opcións, onde reflectimos as ensinanzas míni-
mas e o desenvolvemento curricular proposto. 
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6.1. ESPECIALIDADES E MATERIAS TRONCAIS

Con independencia do número de itinerarios formativos que se implanten na
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, a Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria terá que ofrecer no seu día un desenvolvemento curricular
completo das tres especialidades e das diferentes opcións que cada unha delas con-
templa, agás no caso de Escenografía, que contén unha única opción.

Con esa perspectiva realizamos unha proposta de desenvolvemento curricular
que se complementa co catálogo de materias troncais de cada especialidade e
opción e coas disciplinas académicas substantivas a que cada materia dá lugar e a
súa consideración de disciplina teórico-práctica, práctica ou técnica, sempre partindo
da especialidade e da opción correspondente. Deste xeito, houbo que ter presente
que unha determinada disciplina pode ter carácter teórico-práctico nunha opción,
mentres que noutra ten carácter práctico. En calquera caso, os criterios seguidos para
realizar tal diferenciación foron de índole disciplinar, considerando tamén as capaci-
dades terminais previstas para cada especialidade e o grao de especialización dese-
xable en cada unha das opcións.

Igualmente, incluímos nese catálogo os descriptores de cada unha das mate-
rias, introducindo os matices necesarios para diferenciar contidos e obxectivos dunha
mesma materia en distintas especialidades ou opcións. Non se inclúen os descriptores
de cada disciplina ou das disciplinas de carácter optativo pois esa é unha prerrogativa
do Claustro de profesores e profesoras da Escola Superior, que terán que reflectir no
Proxecto Curricular de Centro e no de cada especialidade e opción, os contidos de
cada unha das disciplinas que compoñen o currículo, segundo os criterios establecidos
pola Administración educativa competente, ademais doutras consideracións de
carácter didáctico-metodolóxico.
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6.1.1. DIRECCIÓN DE ESCENA E DRAMATURXIA.
OPCIÓN A. DIRECCIÓN DE ESCENA16

No seu artigo 7, apartado 1, o Real decreto 754/1992 establece os obxectivos
desta especialidade nas dúas opcións de que consta, que se concretan nas seguintes
capacidades terminais:

a) Coñece-los factores sociais, estéticos e literarios que sustentan a historia
do feito teatral.

b) Coñecer en profundidade as diferentes escolas e técnicas de dirección
escénica.

c) Utilizar con sentido crítico as técnicas de literatura comparada, así como
a visualización e análise de diferentes espectáculos.

d) Coñecer e interpretar con sensibilidade estética os diferentes estilos artís -
ticos.

e) Comprende-lo espacio escénico como un todo onde se articulan os
diferentes elementos, tanto técnicos como humanos, do feito teatral.

f) Coñece-las técnicas que interveñen no fenómeno teatral: iluminación,
escenografía, vestiario, caracterización, etc.

g) Utiliza-las técnicas de interpretación na dirección de actores.

h) Domina-la dramaturxia da proposta teatral.

i) Utiliza-las técnicas de análise de texto.

j) Utiliza-los coñecementos adquiridos para a creación de textos orixinais e
para a realización de versións e adaptacións.

k) Valora-lo mundo dos signos que interveñen no feito teatral e a súa impor -
tancia na comprensión do texto e o seu desenvolvemento escénico.

m) Demostrar desde a perspectiva do director de escena e dramaturgo,
considerados como creadores autónomos, a capacidade imaxinativa,
creativa e reflexiva propias da súa especialidade.

n) Coñece-la producción do espectáculo teatral. 

A proposta de currículo para esta especialidade, na opción correspondente,
na que se recollen as ensinanzas mínimas determinadas polo Real decreto 754/1992, é
a seguinte:
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incluímos as ensinanzas mínimas (materias) que os integran e o número de horas anuais prescritas
polo Real decreto 754/1992 e o desenvolvemento curricular proposto para a Comunidade
Autónoma de Galicia.



MATERIAS Tempos lectivos Tempos lectivos
mínimos

Horas Horas

Teoría teatral 90
Historia da literatura dramática 17 135 180
Teoría da literatura dramática 18 180
Historia do teatro e das artes do espectáculo 90 120
Teoría e práctica da interpretación 255 270
Dirección de escena 270 300
Espacio escénico 120 180
Lingua galega 120
Estética 90 90
Dramaturxia 360 360
Música 90
Prácticas de dirección de escena 19 480 330
Prácticas de dirección actoral 180
Semioloxía do teatro 60
Socioloxía do teatro 60
Indumentaria 45
Caracterización 45
Iluminación 90
Espacio sonoro 90
Producción 90
Disciplinas optativas 540
Proxecto fin de carreira 90

CATÁLOGO DE MATERIAS TRONCAIS DA ESPECIALIDADE EN DIRECCIÓN DE ESCENA E
DRAMATURXIA, OPCIÓN DE DIRECCIÓN DE ESCENA, CONTIDOS BÁSICOS DAS MESMAS E
CONSIDERACIÓN DAS DISCIPLINAS QUE COMPOÑEN O CURRÍCULO

Resulta certamente difícil establecer con obxectividade que materias troncais
e que disciplinas optativas deben ser catalogadas como teórico-prácticas, técnicas ou
prácticas, na medida en que toda materia e toda disciplina ten unha dimensión teóri-
ca, outra tecnolóxica e outra práctica. Un exemplo sintomático de canto dicimos é a
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17 As “ensinanzas mínimas” reguladas polo Real decreto 754/1992 van en cursiva. Cando se produ-
ce algunha variación nas denominacións faise constar en nota a pé de páxina.

18 No Real decreto 754/1992 aparece unha única materia baixo a denominación “Literatura dra-
mática”. Nós optamos por dividila en dúas para distinguir entre o que ten que ver coa Historia da
literatura e o que atinxe á Teoría da literatura dramática, respectando así os contidos mínimos
sinalados para aquela disciplina.

19 No Real decreto 754/1992 aparece unha única materia denominada “Prácticas de dirección
escénica e actoral”. Respectando os contidos mínimos da mesma, optamos por diferenciar entre
o escénico e o actoral.



disciplina optativa “Teoría e práctica da crítica teatral”, que ten como obxectivo ofre-
cerlles ós alumnos os fundamentos teóricos da recepción teatral, xunto con recursos
tecnolóxicos e coñecementos prácticos que lles permitan ser capaces de valorar un
espectáculo teatral desde unha perspectiva crítica. A finalidade da disciplina concré-
tase nunha realización práctica que, necesariamente, se sustenta nuns coñecementos
teóricos e, en maior ou menor medida, nuns medios e recursos tecnolóxicos. 

A decisión ten aínda maior relevo se consideramos que dela dependerá que
nunhas disciplinas a relación profesor alumno sexa de 1/12, mentres que nas outras
aumente a 1/24. 

Partindo do feito de que a maioría das materias e disciplinas que compoñen o
currículo teñen unha finalidade fundamentalmente práctica, que se concreta nunhas
capacidades e destrezas e nunha competencia profesional concreta, temos que con-
siderar que un bo número das materias troncais do presente currículo, e consecuente-
mente das disciplinas a que dan lugar, teñen unha importante dimensión práctica, inde-
pendentemente de que esta se sustente nun corpus teórico significativo ou nuns recur-
sos tecnolóxicos non menos transcendentais. 

TEORÍA TEATRAL: Estudio dos diferentes sistemas expresivos que configuran a linguaxe
teatral, así como dos elementos que caracterizan e definen o espectáculo teatral nas
súas diferentes modalidades. Estudio das diferentes teorías que marcaron a evolución
do teatro dende Aristóteles ata os nosos días.

Teoría teatral (teórico-práctica)

HISTORIA DA LITERATURA DRAMÁTICA: Estudio e interpretación da obra dramática, con-
siderando o momento e o contexto en que foi creada e revisando os diferentes xéne-
ros dramáticos e o seu percorrido histórico.

Literatura dramática I (teórico-práctica)

Literatura dramática II (teórico-práctica)

TEORÍA DA LITERATURA DRAMÁTICA: Estudio teórico, análise e interpretación dos ele-
mentos formais, estilísticos, estructurais e contextuais que definen o texto dramático
como tal.

Análise de textos I (teórico-práctica)

Análise de textos II (teórico-práctica)

HISTORIA DO TEATRO E DAS ARTES DO ESPECTÁCULO: Estudio das raíces e do desenvol-
vemento teórico e estético das diferentes formas do teatro e das outras artes do espec-
táculo a través da historia.

Historia da posta en escena (teórico-práctica)

Historia das artes do espectáculo (teórico-práctica)
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TEORÍA E PRÁCTICA DA INTERPRETACIÓN: Estudio teórico e práctico da técnica actoral
e dos diferentes métodos de creación e construcción do personaxe, comprendendo os
principios de acción e conflicto dramático.

Prácticas de interpretación (práctica)

Teoría da interpretación (teórica)

Teoría e práctica da interpretación (práctica) 

DIRECCIÓN DE ESCENA: Estudio da concepción, desenvolvemento e evolución do
espectáculo, así como das diferentes metodoloxías da posta en escena.

Introducción á dirección de escena (teórico-práctica)

Teoría e práctica da posta en escena (teórico-práctica)

ESPACIO ESCÉNICO: Estudio das leis do espacio aplicadas á representación teatral.
Organización e utilización do espacio visual. Narrativa do espacial. Creación do espa-
cio dramático. Metodoloxía do deseño do espacio escénico.

Espacio escénico I (teórico-práctica)

Espacio escénico II (teórico-práctica)

LINGUA GALEGA: Estudio da lingua, centrado nos seus aspectos prosódicos e estilísticos,
como vehículo de expresión dramática.

Lingua galega I (teórico-práctica)

Lingua galega II (teórico-práctica)

ESTÉTICA: Concepto, tipoloxía e teorías da expresión artística. Estudio da historia do
pensamento e das ideas estéticas.

Estética (teórico-práctica)

DRAMATURXIA: Metodoloxía e análise das diferentes linguaxes expresivas que configu-
ran o feito escénico. Estudio dos diferentes procesos de análise dos textos dramáticos
e de adaptación e dramatización doutros textos, desde a perspectiva da realización e
da producción teatrais.

Dramaturxia I (práctica)

Dramaturxia II (práctica)

Dramaturxia III (práctica)
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MÚSICA: Estudio dos parámetros que conforman a linguaxe musical encamiñados á
comprensión, interpretación e creación. Iniciación ós códigos de escritura e lectura
musical.

Música (práctica)

PRÁCTICAS DE DIRECCIÓN DE ESCENA: Aplicación artística das diferentes disciplinas da
posta en escena mediante o proceso completo de concepción, planificación, pro-
ducción, ensaio e montaxe dun espectáculo.

Prácticas de dirección de escena I (práctica)

Prácticas de dirección de escena II (práctica)

Escenificación I (práctica)

Escenificación II (práctica)

PRÁCTICAS DE DIRECCIÓN ACTORAL: Estudio dos procesos de planificación e resolución
de situacións dramáticas e conducción da interpretación dos actores.

Dirección de actores I (teórico-práctica)

Dirección de actores II (teórico-práctica)

Prácticas de dirección de actores I (práctica)

Prácticas de dirección de actores II (práctica)

SEMIOLOXÍA DO TEATRO: Estudio da teoría do signo aplicada ó feito escénico, así como
dos sistemas significantes presentes no texto e na representación.

Semioloxía do teatro (teórico-práctica)

SOCIOLOXÍA DO TEATRO: Estudio dos conceptos básicos da historia social e a súa pro-
xección no feito teatral.

Socioloxía do teatro (teórico-práctica)

INDUMENTARIA: Estudio teórico-práctico dos elementos externos que contribúen á cre-
ación dun personaxe.

Indumentaria (teórico-práctica)

CARACTERIZACIÓN: Estudio teórico-práctico das distintas técnicas, elementos e recur-
sos que contribúen á modificación das características físicas do actor no proceso de
creación dun personaxe.

Caracterización (teórico-práctica)

39

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )



ILUMINACIÓN: Estudio teórico-práctico da natureza da luz e da linguaxe lumínica, da
súa función expresiva e do seu significado dramático.

Iluminación (práctica)

ESPACIO SONORO: Estudio teórico-práctico da natureza do son e da linguaxe sonora,
da súa función expresiva e do seu significado dramático.

Espacio sonoro (práctica)

PRODUCCIÓN: Estudio teórico-práctico dos mecanismos empresariais que interveñen
na creación e organización dun espectáculo, así como dos elementos que posibilitan
a materialización do feito escénico.

Producción (práctica)

As DISCIPLINAS OPTATIVAS e o PROXECTO FIN DE CARREIRA analízanse polo
miúdo máis adiante. 

ESPECIALIDADE: DIRECCIÓN DE ESCENA E DRAMATURXIA
OPCIÓN A: DIRECCIÓN DE ESCENA
CURSO: PRIMEIRO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Teoría teatral Teoría teatral 3 9

Literatura dramática I Historia da literatura dramática 3 9

Análise de textos I Teoría da literatura dramática 3 9

Historia da posta en escena Historia do teatro e 2 6

das artes do espectáculo

Prácticas de interpretación Teoría e práctica da interpretación 3 9

Teoría da interpretación Teoría e práctica da interpretación 3 9

Introducción á dirección de  Dirección de escena 3 9

escena

Espacio escénico I Espacio escénico 3 9

Lingua galega I Lingua galega 2 6

Estética Estética 3 9

OPTATIVAS 2 6
TOTAL 30 90
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ESPECIALIDADE: DIRECCIÓN DE ESCENA E DRAMATURXIA
OPCIÓN A: DIRECCIÓN DE ESCENA
CURSO: SEGUNDO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Teoría e práctica da Dirección de escena
posta en escena 3 9

Prácticas de dirección Prácticas de dirección
de escena I de escena 4 12

Literatura dramática II Historia da literatura dramática 3 9

Dramaturxia I Dramaturxia 2 6

Análise de textos II Teoría da literatura dramática 3 9

Espacio escénico II Espacio escénico 3 9

Teoría e práctica Teoría e práctica
da interpretación da interpretación 3 9

Lingua galega II Lingua galega 2 6

Música Música 3 9

OPTATIVAS 4 12

TOTAL 30 90

ESPECIALIDADE: DIRECCIÓN DE ESCENA E DRAMATURXIA
OPCIÓN A: DIRECCIÓN DE ESCENA
CURSO: TERCEIRO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Dirección de actores I Dirección de escena 2 6

Escenificación I Prácticas de dirección
de escena 2 6

Prácticas de dirección Practicas de dirección
de escena II de escena 3 9

Prácticas de dirección de actores I Prácticas de dirección actoral 3 9

Dramaturxia II Dramaturxia 6 18

Semioloxía do teatro Semioloxía do teatro 2 6

Socioloxía do teatro Socioloxía do teatro 2 6

Indumentaria Indumentaria 1.30 4.5

Caracterización Caracterización 1.30 4.5

Iluminación Iluminación 3 9

OPTATIVAS 4 12

TOTAL 30 90
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ESPECIALIDADE: DIRECCIÓN DE ESCENA E DRAMATURXIA
OPCIÓN A: DIRECCIÓN DE ESCENA
CURSO: CUARTO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Dirección de actores II Dirección de escena 2 6

Escenificación II Prácticas de dirección
de escena 2 6

Prácticas de dirección Prácticas de dirección
de actores II actoral 3 9

Dramaturxia III Dramaturxia 4 12

Espacio sonoro Espacio sonoro 3 9

Producción Producción 3 9

Historia das artes do espectáculo Historia do teatro e das
artes do espectáculo 2 6

PROXECTO FIN DE CARREIRA 3 9

OPTATIVAS 8 24

TOTAL 30 90
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6.1.2. DIRECCIÓN DE ESCENA E DRAMATURXIA.
OPCIÓN B. DRAMATURXIA E TEORÍA TEATRAL

No seu artigo 7, apartado 1, o Real decreto 754/1992 establece os obxectivos
desta especialidade nas dúas opcións de que consta, que se concretan nas seguintes
capacidades terminais:

a) Coñece-los factores sociais, estéticos e literarios que sustentan a historia
do feito teatral.
b) Coñecer en profundidade as diferentes escolas e técnicas de dirección
escénica.
c) Utilizar con sentido crítico as técnicas de literatura comparada, así como
a visualización e análise de diferentes espectáculos.
d) Coñecer e interpretar con sensibilidade estética os diferentes estilos artís -
ticos.
e) Comprende-lo espacio escénico como un todo onde se articulan os dife -
rentes elementos, tanto técnicos como humanos, do feito teatral.
f) Coñece-las técnicas que interveñen no fenómeno teatral: iluminación,
escenografía, vestiario, caracterización, etc.
g) Utiliza-las técnicas de interpretación na dirección de actores.
h) Domina-la dramaturxia da proposta teatral.
i) Utiliza-las técnicas de análise de texto.
j) Utiliza-los coñecementos adquiridos para a creación de textos orixinais e
para a realización de versións e adaptacións.
k) Valora-lo mundo dos signos que interveñen no feito teatral e a súa impor -
tancia na comprensión do texto e o seu desenvolvemento escénico.
m) Demostrar desde a perspectiva do director de escena e dramaturgo,
considerados como creadores autónomos, a capacidade imaxinativa,
creativa e reflexiva propias da súa especialidade.
n) Coñece-la producción do espectáculo teatral. 

A proposta de currículo para esta especialidade, na opción correspondente, na
que se recollen as ensinanzas mínimas determinadas polo Real decreto 754/1992, é a
seguinte:
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MATERIAS Tempos lectivos Tempos lectivos
mínimos

Horas Horas

Teoría teatral 90
Historia da literatura dramática 20 225 360
Teoría da literatura dramática 21 225 270
Historia do teatro e das artes do espectáculo 90 90
Teoría e práctica da interpretación 22 135 150
Teoría e historia da arte 60
Espacio escénico 90
Lingua galega 120
Estética 90 90
Dramaturxia 23 360 360
Música 90
Semioloxía do teatro 90
Socioloxía do teatro 90
Metodoloxía da investigación 90
Escrita dramática 405 420
Teoría e práctica da crítica teatral 180
Dirección de escena 270 270
Antropoloxía teatral 60
Disciplinas optativas 540
Proxecto fin de carreira 90
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20 Unha vez máis diferenciamos entre “Literatura dramática” e “Historia da literatura dramática”.
Neste caso, e dado que existe outra materia denominada “Análise de textos” (para nós “Teoría
da literatura dramática”), preferimos darlle á primeira (Historia da literatura dramática) un carác-
ter máis histórico-descritivo e á segunda un carácter máis teórico-analítico (Teoría da literatura
dramática).

21 No Real decreto 754/1992 esta materia aparece como “Análise de textos”. Entendemos que a
denominación proposta (Teoría da literatura dramática) axústase máis ós contidos sinalados no
Decreto precitado (“estudio dos elementos formais, contextuais, etc., que compoñen o texto dra-
mático”), mais mantendo a denominación “Análise de textos” para a disciplina.  

22 No Real decreto 754/1992 a materia denomínase “Teoría da interpretación”. Entendemos que o
estudio da técnica actoral e dos métodos de creación e construcción do personaxe, segundo se
recolle nos contidos da materia, debe ser realizado desde unha perspectiva teórica e funda-
mentalmente práctica.

23 Aínda que a primeira vista a materia “Dramaturxia” non sofre ningún incremento no seu número
de horas, haberá que considerar que parte dos seus contidos, desde un punto de vista episte-
molóxico, pertencen ás materias “Teoría teatral”, “Teoría do texto dramático” e “Semioloxía do
teatro”. Deste xeito, e como se verá nos descriptores, a materia “Dramaturxia” está centrada nos
procesos de adaptación e escritura escénica.



C ATÁLOGO DE MATERIAS TRONCAIS DA ESPECIALIDADE EN DIRECCIÓN DE ESCENA E
DRAMATURXIA, OPCIÓN DE DRAMATURXIA E TEORÍA TEATRAL, CONTIDOS BÁSICOS DAS
MESMAS E CONSIDERACIÓN DAS DISCIPLINAS QUE COMPOÑEN O CURRÍCULO

TEORÍA TEATRAL: Estudio dos diferentes sistemas expresivos que configuran a linguaxe
teatral, así como dos elementos que caracterizan e definen o espectáculo teatral nas
súas diferentes modalidades. Estudio das diferentes teorías que marcaron a evolución
do teatro dende Aristóteles ata os nosos días. 

Teoría teatral (teórico-práctica)

HISTORIA DA LITERATURA DRAMÁTICA: Estudio e interpretación da obra dramática con-
siderando o momento e o contexto en que foi creada e revisando os diferentes xéne-
ros dramáticos e o seu percorrido histórico.

Literatura dramática I (teórico-práctica)
Literatura dramática II (teórico-práctica)
Literatura dramática III (teórico-práctica) 
Literatura dramática IV (teórico-práctica)

TEORÍA DA LITERATURA DRAMÁTICA: Estudio teórico, análise e interpretación dos ele-
mentos formais, estilísticos, estructurais e contextuais que definen o texto dramático
como tal.

Análise de textos I (teórico-práctica)
Análise de textos II (teórico-práctica)
Análise de textos III (teórico-práctica)

HISTORIA DO TEATRO E DAS ARTES DO ESPECTÁCULO: Estudio das raíces e do desenvol-
vemento teórico e estético das diferentes formas do teatro e das outras artes do espec-
táculo a través da historia.

Historia das artes do espectáculo (teórico-práctica)

TEORÍA E PRÁCTICA DA INTERPRETACIÓN: Estudio teórico e práctico da técnica actoral
e dos diferentes métodos de creación e construcción do personaxe, comprendendo os
principios de acción e conflicto dramático.

Teoría e práctica da interpretación (práctica)

TEORÍA E HISTORIA DA ARTE: Iniciación teórico-práctica ó estudio das formas artísticas.
Percepción, análise e interpretación dos elementos significativos e expresivos da obra. 

Teoría e historia da arte (teórico-práctica)

ESPACIO ESCÉNICO: Estudio das leis do espacio aplicadas á representación teatral.
Organización e utilización do espacio visual. Narrativa do espacial. Creación do espa-
cio dramático. Metodoloxía do deseño do espacio escénico.

Espacio escénico (teórico-práctica)
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LINGUA GALEGA: Estudio da lingua, centrado nos seus aspectos prosódicos e estilísticos,
como vehículo de expresión dramática.

Lingua galega I (teórico-práctica)
Lingua galega II (teórico-práctica)

ESTÉTICA: Concepto, tipoloxía e teorías da expresión artística. Estudio da historia do
pensamento e das ideas estéticas.

Estética (teórico-práctica)

DRAMATURXIA: Metodoloxía e análise das diferentes linguaxes expresivas que configu-
ran o feito escénico. Estudio dos diferentes procesos de análise dos textos dramáticos
e de adaptación e dramatización doutros textos desde a perspectiva da realización e
da producción teatrais.

Dramaturxia I (práctica)
Dramaturxia II (práctica)
Dramaturxia III (práctica)

MÚSICA: Estudio dos parámetros que conforman a linguaxe musical encamiñados á
comprensión, interpretación e creación. Iniciación ós códigos de escritura e lectura
musical.

Música (práctica)

SEMIOLOXÍA DO TEATRO: Estudio da teoría do signo aplicada ó feito escénico, así como
dos sistemas significantes presentes no texto e na representación .

Semioloxía do teatro (teórico-practica)

SOCIOLOXÍA DO TEATRO: Estudio dos conceptos básicos da historia social e a súa pro-
xección no feito teatral.

Socioloxía do teatro (teórico-práctica)

METODOLOXÍA DA INVESTIGACIÓN: Estudio de paradigmas, modelos, métodos e técni-
cas aplicables na investigación científica teatral.

Metodoloxía da investigación (teórico-práctica)

ESCRITA DRAMÁTICA: Estudio teórico-práctico dos diferentes modelos, técnicas e recur-
sos de creación de textos dramáticos e de dramatización doutros textos.

Teoría da escrita dramática (teórico-práctica)
Escrita dramática I (práctica)
Escrita dramática II (práctica)
Escrita dramática III (práctica)

TEORÍA E PRÁCTICA DA CRÍTICA TEATRAL: Estudio dos diferentes paradigmas, modelos,
técnicas e metodoloxías de análise, interpretación e valoración crítica do espectácu-
lo teatral.

Análise de espectáculos I (práctica)
Análise de espectáculos II (práctica)
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DIRECCIÓN DE ESCENA: Estudio da concepción, desenvolvemento e evolución do
espectáculo, así como das diferentes metodoloxías da posta en escena.

Teoría e práctica da posta en escena (práctica)
Dirección de actores e escenificación (práctica)

ANTROPOLOXÍA TEATRAL: Estudio, análise e interpretación das formas de representación
dramática e teatral presentes nas manifestacións culturais das diferentes colectividades
humanas.

Antropoloxía teatral (teórico-práctica)

As DISCIPLINAS OPTATIVAS e o PROXECTO FIN DE CARREIRA analízanse polo
miúdo máis adiante. 

ESPECIALIDADE: DIRECCIÓN DE ESCENA E DRAMATURXIA
OPCIÓN B: DRAMATURXIA E TEORÍA TEATRAL
CURSO: PRIMEIRO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Teoría teatral Teoría teatral 3 9
Análise de textos I Teoría da literatura

dramática 3 9
Literatura dramática I Historia da literatura

dramática 3 9
Semioloxía do teatro Semioloxía do teatro 3 9
Teoría e práctica da  Teoría e práctica 
interpretación da interpretación 5 15
Metodoloxía da investigación Metodoloxía da investigación 3 9
Lingua galega I Lingua galega 2 6
Historia das artes Historia do teatro e das
do espectáculo artes do espectáculo 3 9
Música Música 3 9
OPTATIVAS 2 6
TOTAL 30 90
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ESPECIALIDADE: DIRECCIÓN DE ESCENA E DRAMATURXIA
OPCIÓN B: DRAMATURXIA E TEORÍA TEATRAL
CURSO: SEGUNDO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Dramaturxia I Dramaturxia 3 9

Teoría da escrita dramática Escrita dramática 4 12

Literatura dramática II Historia da literatura dramática 3 9

Escrita dramática I Escrita dramática 3 9

Análise de textos II Teoría da literatura dramática 3 9

Espacio escénico Espacio escénico 3 9

Lingua galega II Lingua galega 2 6

Teoría e historia da arte Teoría e historia da arte 2 6

Estética Estética 3 9

OPTATIVAS 4 12

TOTAL 30 90

ESPECIALIDADE: DIRECCIÓN DE ESCENA E DRAMATURXIA
OPCIÓN B: DRAMATURXIA E TEORÍA TEATRAL
CURSO: TERCEIRO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Dramaturxia II Dramaturxia 5 15

Escrita dramática II Escrita dramática 4 12

Análise de espectáculos I Teoría e práctica da 
crítica teatral 3 9

Análise de textos III Teoría da literatura
dramática 3 9

Literatura dramática III Historia da literatura
dramática 3 9

Teoría e práctica Dirección de escena
da posta en escena 5 15

Socioloxía do teatro Socioloxía do teatro 3 9

OPTATIVAS 4 12

TOTAL 30 90
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ESPECIALIDADE: DIRECCIÓN DE ESCENA E DRAMATURXIA
OPCIÓN B: DRAMATURXIA E TEORÍA TEATRAL
CURSO: CUARTO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Dramaturxia III Dramaturxia 4 12

Escrita dramática III Escrita dramática 3 9

Análise de espectáculos II Teoría e práctica da 
crítica teatral 3 9

Literatura dramática IV Historia da literatura
dramática 3 9

Dirección de actores Dirección de escena
e escenificación 4 12

Antropoloxía teatral Antropoloxía teatral 2 6

PROXECTO FIN DE CARREIRA 3 9

OPTATIVAS 8 24

TOTAL 30 90
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6.1.3. ESCENOGRAFÍA

No seu artigo 7, apartado 2, o Real decreto 754/1992 establece os obxectivos
desta especialidade, que se concretan nas seguintes capacidades terminais:

a) Domina-las técnicas espaciais imprescindibles para a realización dun pro -
xecto escenográfico. 

b) Coñecer e aplica-lo sentido da cor e a forma ó servicio dunha determi -
nada proposta dramática.

c) Domina-las nocións de ritmo, equilibrio, harmonía, movemento e espacio
como elementos básicos da creación escenográfica.

d) Domina-las distintas tendencias e escolas escenográficas.

e) Demostrar sensibilidade estética, creatividade e imaxinación desde a
consideración do escenógrafo como creador autónomo.

f) Coñecer nos seus aspectos teóricos e prácticos os diferentes elementos
que interveñen no espacio escénico: luz, son, vestiario, caracterización, etc.

g) Domina-los diferentes xéneros dramáticos para a súa recreación esce -
nográfica.

h) Coñece-los diversos estilos artísticos, así como as distintas concepcións
estéticas.

i) Saber aplica-las modernas técnicas que sosteñen a creación escenográ -
fica: cine, vídeo, deseño por ordenador, etc.

j) Relaciona-los factores sociais, estéticos e literarios que sustentan a historia
do feito teatral. 

A proposta de currículo para esta especialidade, na que se recollen as ensi-
nanzas mínimas determinadas polo Real decreto 754/1992, é a seguinte:
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MATERIAS Tempos lectivos Tempos lectivos
mínimos

Horas Horas

Espacio escénico 315 480
Técnicas de expresión gráfica 24 225 480
Teoría teatral 90
Teoría da percepción visual e perspectiva 135 180
Teoría e historia da arte 120
Estética 90 90
Historia da literatura dramática 180
Tecnoloxía e técnicas escénicas 25 315 390
Historia da escenografía e 
das artes do espectáculo 90 90
Iluminación 270 300
Indumentaria 270 270
Caracterización 60
Dramaturxia 90 90
Dirección de escena 90
Producción 60
Disciplinas optativas 540
Proxecto fin de carreira 90

CATÁLOGO DE MATERIAS TRONCAIS DA ESPECIALIDADE EN ESCENOGRAFÍA, CONTIDOS
BÁSICOS DAS MESMAS E CONSIDERACIÓN DAS DISCIPLINAS QUE COMPOÑEN O CURRÍCULO

ESPACIO ESCÉNICO: Estudio das leis do espacio aplicadas á representación teatral.
Organización e utilización do espacio visual. Narrativa do espacial. Creación do espa-
cio dramático. Metodoloxía do deseño do espacio escénico.

Espacio escénico I (teórico-práctica)

Espacio escénico II (teórico-práctica)

Obradoiro de escenografía I (práctica)

Obradoiro de escenografía II (práctica)

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICA: Estudio teórico-práctico das diversas técnicas de
representación gráfica, prestando especial atención á concepción espacial, ós fun-
damentos de deseño e ás aplicacións asistidas por ordenador.
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Debuxo artístico I (práctica)

Debuxo artístico II (práctica)

Debuxo técnico (práctica)

Deseño asistido por ordenador I (práctica)

Deseño asistido por ordenador II (práctica)

TEORÍA TEATRAL: Estudio dos diferentes sistemas expresivos que configuran a linguaxe
teatral, así como dos elementos que caracterizan e definen o espectáculo teatral nas
súas diferentes modalidades. Estudio das diferentes teorías que marcaron a evolución
do teatro dende Aristóteles ata os nosos días. 

Teoría teatral (teórico-práctica)

TEORÍA DA PERCEPCIÓN VISUAL E PERSPECTIVA: Estudio das teorías e leis da percepción.
Conceptos básicos e problemas aplicados á escenografía. Descrición do obxecto
desde o punto de vista artístico-ilusorio. Representación gráfica do proxecto esceno-
gráfico. 

Percepción visual e perspectiva (teórico-práctica)

TEORÍA E HISTORIA DA ARTE: Iniciación teórico-práctica ó estudio das formas artísticas.
Percepción, análise e interpretación dos elementos significativos e expresivos da obra. 

Teoría e historia da arte (teórico-práctica)

ESTÉTICA: Concepto, tipoloxía e teorías da expresión artística. Estudio da historia do pen-
samento e das ideas estéticas.

Estética (teórico-práctica)

HISTORIA DA LITERATURA DRAMÁTICA: Estudio e interpretación da obra dramática con-
siderando o momento e o contexto en que foi creada e revisando os diferentes xéne-
ros dramáticos e o seu percorrido histórico.

Literatura dramática I (teórico-práctica)

Literatura dramática II (teórico-práctica)

TECNOLOXÍA E TÉCNICAS ESCÉNICAS: Coñecemento teórico-práctico dos conceptos,
recursos, técnicas e procesos de construcción escenográfica. 

Maquetismo (práctica)

Maquinaria escénica (técnica)
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Construccións escenográficas I (práctica)

Construccións escenográficas II (práctica)

HISTORIA DA ESCENOGRAFÍA E DAS ARTES DO ESPECTÁCULO: Percorrido histórico pola
evolución das formas e das técnicas escenográficas, a indumentaria teatral e a ilumi-
nación escénica, a través das diferentes modalidades de espectáculo: teatro, ópera,
zarzuela, circo...

Historia da escenografía (teórico-práctica)

ILUMINACIÓN: Estudio teórico-práctico da natureza da luz e da linguaxe lumínica, da
súa función expresiva e do seu significado dramático.

Iluminación I (práctica)

Iluminación II (práctica)

Iluminación III (práctica)

INDUMENTARIA: Estudio teórico-práctico dos elementos externos que contribúen á
creación dun personaxe.

Historia da indumentaria (teórico-práctica)

Figurinismo (práctica)

Indumentaria (práctica)

CARACTERIZACIÓN: Estudio teórico-práctico das distintas técnicas, elementos e recursos
que contribúen á modificación das características físicas do actor no proceso de crea-
ción dun personaxe.

Caracterización (práctica)

DRAMATURXIA: Metodoloxía e análise das diferentes linguaxes expresivas que configu-
ran o feito escénico. Estudio dos diferentes procesos de análise dos textos dramáticos e
de adaptación e dramatización doutros textos, desde a perspectiva da realización e
da producción teatrais.

Dramaturxia (práctica)

DIRECCIÓN DE ESCENA: Estudio da concepción, desenvolvemento e evolución do
espectáculo, así como das diferentes metodoloxías da posta en escena.

Introducción á dirección de escena (teórico-práctica)
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PRODUCCIÓN: Estudio teórico-práctico dos mecanismos empresariais que interveñen
na creación e organización dun espectáculo, así como dos elementos que posibilitan
a materialización do feito escénico.

Introducción á producción (práctica)

As DISCIPLINAS OPTATIVAS e o PROXECTO FIN DE CARREIRA analízanse polo
miúdo máis adiante. 

ESPECIALIDADE: ESCENOGRAFÍA
CURSO: PRIMEIRO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Espacio escénico I Espacio escénico 6 18

Debuxo artístico I Técnicas de expresión gráfica 3 9

Debuxo técnico Técnicas de expresión gráfica 3 9

Teoría teatral Teoría teatral 3 9

Percepción visual e perspectiva Teoría da percepción 
visual e perspectiva 6 18

Teoría e historia da arte Teoría e historia da arte 4 12

Literatura dramática I Historia da literatura dramática 3 9

OPTATIVAS 2 6

TOTAL 30 90

ESPECIALIDADE: ESCENOGRAFÍA
CURSO: SEGUNDO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Espacio escénico II Espacio escénico 4 12

Maquetismo Tecnoloxía e técnicas escénicas 2 6

Maquinaria escénica Tecnoloxía e técnicas escénicas 2 6

Debuxo artístico II Técnicas de expresión gráfica 3 9

Deseño asistido por ordenador I Técnicas de expresión gráfica 3 9

Estética Estética 3 9

Historia da escenografía Historia da escenografía e
das artes do espectáculo. 3 9

Iluminación I Iluminación 3 9

Literatura dramática II Historia da literatura dramática 3 9

OPTATIVAS 4 12

TOTAL 30 90
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ESPECIALIDADE: ESCENOGRAFÍA
CURSO: TERCEIRO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Obradoiro de escenografía I Espacio escénico 3 9

Construccións escenográficas I Tecnoloxía e técnicas escénicas 6 18

Deseño asistido por ordenador II Técnicas de expresión gráfica 4 12

Iluminación II Iluminación 4 12

Historia da indumentaria Indumentaria 3 9

Figurinismo Indumentaria 3 9

Dramaturxia Dramaturxia 3 9

OPTATIVAS 4 12

TOTAL 30 90

ESPECIALIDADE: ESCENOGRAFÍA
CURSO: CUARTO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Obradoiro de escenografía II Espacio escénico 3 9

Construccións escenográficas II Tecnoloxía e técnicas escénicas 3 9

Iluminación III Iluminación 3 9

Indumentaria Indumentaria 3 9

Introducción á dirección de escena Dirección de escena 3 9

Introducción á producción Producción 2 6

Caracterización Caracterización 2 6

PROXECTO FIN DE CARREIRA 3 9

OPTATIVAS 8 24

TOTAL 30 90
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6.1.4. INTERPRETACIÓN. 
OPCIÓN A: ITINERARIO TEXTUAL

No seu artigo 7, apartado 3, o Real decreto 754/1992 establece os obxectivos
desta especialidade, nas súas catro opcións, que se concretan nas seguintes capaci-
dades terminais:

a) Utiliza-las diferentes técnicas interpretativas para analizar, crea-lo perso -
naxe e integralo no espectáculo.

b) Domina-la concentración e a memoria sensorial, así como os reflexos a
través de técnicas corporais específicas.

c) Domina-la improvisación como técnica para a creación do personaxe.

d) Aplica-las técnicas que permitan amplia-las posibilidades tímbricas e uti -
lizar unha emisión correcta da voz.

e) Interioriza-lo conflicto dramático.

f) Domina-los conceptos de ritmo, movemento, harmonía, equilibrio, espa -
cio, e tempo imprescindibles na expresión teatral.

g) Coñece-las técnicas específicas teórico-prácticas que concernen ó tea -
tro poético e en verso.

h) Domina-la dicción e a musicalidade da lingua.

i) Aplica-la imaxinación e intuición para a creación do personaxe.

j) Domina-las técnicas de autocontrol a través da relaxación.

k) Relaciona-los factores sociais, estéticos e literarios que sustentan a histo -
ria do feito teatral.

l) Utiliza-las diferentes formas de expresión a través do corpo e da voz.

m) Coñece-las diferentes modalidades de interpretación.

n) Coñece-la danza como expresión artística e executar algunha das súas
manifestacións.

ñ) Coñece-las técnicas integradas do feito escénico como maquillaxe, ilu -
minación, escenografía, indumentaria, etc.

A proposta de currículo para esta especialidade, na opción correspondente,
na que se recollen as ensinanzas mínimas determinadas polo Real decreto 754/1992, é
a seguinte:
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MATERIAS Tempos lectivos Tempos lectivos
mínimos

Horas Horas

Técnicas de coñecemento corporal 26 315 120
Expresión corporal 240
Teoría e historia da arte 90 90
Ortofonía 27 405 240
Técnica vocal e expresión oral 240
Música 135 150
Historia da literatura dramática 180
Interpretación 675 690
Lingua galega 120
Dramaturxia 60
Historia do teatro 28 180 90
Teoría teatral 90
Danza 90
Canto 90
Mimo 90
Pantomima 90
Obradoiro de teatro clásico universal 90
Obradoiro de teatro contemporáneo 90
Caracterización 60
Indumentaria 60
Disciplinas optativas 540
Proxecto fin de carreira 90

CATÁLOGO DE MATERIAS TRONCAIS DA ESPECIALIDADE EN INTERPRETACIÓN, OPCIÓN A
(ITINERARIO TEXTUAL), CONTIDOS BÁSICOS DAS MESMAS E CONSIDERACIÓN DAS
DISCIPLINAS QUE COMPOÑEN O CURRÍCULO

TÉCNICAS DE COÑECEMENTO CORPORAL: Estudio dos diferentes procesos que promo-
ven a toma de conciencia e integración do esquema corporal e das súas posibilidades
expresivas, creativas e comunicativas.

Técnicas de coñecemento corporal (práctica)
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27 A materia xenérica “Voz” aparece aquí dividida en “Ortofonía” e “Técnica vocal e expresión
oral”.

28 A materia “Teoría teatral” aparece aquí dividida en “Teoría teatral” e “Historia do teatro” para
mellor mostrar as perspectivas sincrónica e diacrónica no estudio do feito teatral e do seu ele-
mento fundamental, o espectáculo.



EXPRESIÓN CORPORAL: Estudio da mecánica e dos resortes corporais. Adestramento
básico do corpo como instrumento actoral: desenvolvemento das súas posibilidades
creativas e expresivas.

Expresión corporal I (práctica)

Expresión corporal II (práctica)

TEORÍA E HISTORIA DA ARTE: Iniciación teórico-práctica do alumno no estudio das for-
mas artísticas. Percepción, análise e interpretación dos elementos significativos e expre-
sivos da obra. 

Teoría e historia da arte (teórico-práctica)

ORTOFONÍA: Estudio teórico-práctico das técnicas de adestramento da voz. Técnicas
de articulación e emisión.

Ortofonía I (práctica)

Ortofonía II (práctica)

TÉCNICA VOCAL E EXPRESIÓN ORAL: Fonética. Teoría e práctica da pronunciación do
idioma. Técnicas de utilización da voz como instrumento creativo aplicado á expresión
teatral.

Técnica vocal e expresión oral I (práctica)

Técnica vocal e expresión oral II (práctica)

MÚSICA: Estudio dos parámetros que conforman a linguaxe musical encamiñados á
comprensión, interpretación e creación. Iniciación ós códigos de escritura e lectura
musical.

Música I (práctica)

Música II (práctica)

HISTORIA DA LITERATURA DRAMÁTICA: Estudio e interpretación da obra dramática con-
siderando o momento e o contexto en que foi creada e revisando os diferentes xéne-
ros dramáticos e o seu percorrido histórico.

Literatura dramática I (teórico-práctica)

Literatura dramática II (teórico-práctica)

INTERPRETACIÓN: Estudio teórico e práctico da técnica actoral e dos diferentes méto-
dos de creación e construcción do personaxe, comprendendo os principios de acción
e conflicto dramático.
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Teoría e historia da interpretación (teórico-práctica)

Interpretación I (práctica)

Interpretación II (práctica)

Interpretación III (práctica)

LINGUA GALEGA: Estudio da lingua, centrado nos seus aspectos prosódicos e estilísticos,
como vehículo de expresión dramática.

Lingua galega I (teórico-práctica)

Lingua galega II (teórico-práctica)

DRAMATURXIA: Metodoloxía e análise das diferentes linguaxes expresivas que configu-
ran o feito escénico. Estudio dos diferentes procesos de análise dos textos dramáticos e
de adaptación e dramatización doutros textos desde a perspectiva da realización e da
producción teatrais.

Dramaturxia (práctica)

HISTORIA DO TEATRO: Estudio das raíces e do desenvolvemento teórico e estético das
diferentes formas do teatro a través da historia.

Historia do teatro (teórico-práctica)

TEORÍA TEATRAL: Estudio dos diferentes sistemas expresivos que configuran a linguaxe
teatral, así como dos elementos que caracterizan e definen o espectáculo teatral nas
súas diferentes modalidades. Estudio das diferentes teorías que marcaron a evolución
do teatro dende Aristóteles ata os nosos días.

Teoría teatral (teórico-práctica)

DANZA: Recoñecemento e estudio do valor expresivo dos elementos e as calidades do
movemento. Estudio práctico das técnicas de expresión danzada. Diferentes escolas.

Danza (práctica)

CANTO: Estudio da técnica do canto e desenvolvendo práctico de todos os elementos
que interveñen: colocación do corpo, respiración, resonancia, fonación, articulación,
proxección, afinación e interpretación musical.

Canto (práctica)
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MIMO: Estudio e desenvolvemento teórico e práctico dos conceptos, recursos e habili-
dades físicas que dispoñan o actor para a utilización integral do seu corpo, proxecta-
do no espacio, como instrumento expresivo específico para a creación teatral non oral.

Mimo (práctica)

PANTOMIMA: Estudio histórico e desenvolvemento teórico-práctico dos recursos expre-
sivos, físicos e xestuais que dispoñen e capacitan o actor para a interpretación non oral,
contemplando todas as tendencias, correntes e escolas.

Pantomima (práctica)

OBRADOIRO DE TEATRO CLÁSICO UNIVERSAL: Estudio práctico do teatro clásico univer-
sal; exercicios sobre a posta en escena de textos capitais dende Grecia ata o século
XIX.

Obradoiro de teatro clásico universal (práctica)

OBRADOIRO DE TEATRO CONTEMPORÁNEO: Estudio práctico dos movementos e xéneros
teatrais dende o naturalismo ata os nosos días; permanente reflexión sobre as novas
tendencias teatrais, con especial atención ó desenvolvemento do teatro occidental.

Obradoiro de teatro contemporáneo(práctica)

CARACTERIZACIÓN: Estudio teórico-práctico das distintas técnicas, elementos e recursos
que contribúen á modificación das características físicas do actor no proceso de crea-
ción dun personaxe.

Caracterización (práctica)

INDUMENTARIA: Estudio teórico-práctico dos elementos externos que contribúen á
creación dun personaxe.

Indumentaria (teórico-práctica)

As DISCIPLINAS OPTATIVAS e o PROXECTO FIN DE CARREIRA analízanse polo
miúdo máis adiante. 
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ESPECIALIDADE: INTERPRETACIÓN
OPCIÓN A: ITINERARIO TEXTUAL
CURSO: PRIMEIRO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Técnicas de Técnicas de 
coñecemento corporal coñecemento corporal 4 12

Expresión corporal I Expresión corporal 4 12

Teoría e historia da arte Teoría e historia da arte 3 9

Ortofonía I Ortofonía 4 12

Teoría teatral Teoría teatral 3 9

Música I Música 3 9

Literatura dramática I Historia da literatura dramática 3 9

Teoría e historia da interpretación Interpretación 2 6

Lingua galega I Lingua galega 2 6

OPTATIVAS 2 6

TOTAL 30 90

ESPECIALIDADE: INTERPRETACIÓN 
OPCIÓN A: ITINERARIO TEXTUAL
CURSO: SEGUNDO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Interpretación I Interpretación 6 18

Ortofonía II Ortofonía 4 12

Expresión corporal II Expresión corporal 4 12

Música II Música 2 6

Literatura dramática II Historia da literatura dramática 3 9

Dramaturxia Dramaturxia 2 6

Historia do teatro Historia do teatro 3 9

Lingua galega II Lingua galega 2 6

OPTATIVAS 4 12

TOTAL 30 90
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ESPECIALIDADE: INTERPRETACIÓN
OPCIÓN A: ITINERARIO TEXTUAL
CURSO: TERCEIRO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Interpretación II Interpretación 8 24

Técnica vocal e expresión oral I Técnica vocal e expresión oral 4 12

Danza Danza 3 9

Mimo Mimo 3 9

Pantomima Pantomima 3 9

Canto Canto 3 9

Caracterización Caracterización 2 6

OPTATIVAS 4 12

TOTAL 30 90

ESPECIALIDADE: INTERPRETACIÓN
OPCIÓN A: ITINERARIO TEXTUAL
CURSO: CUARTO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Interpretación III Interpretación 7 21

Técnica vocal e expresión oral II Técnica vocal e expresión oral 4 12

Obradoiro de teatro Obradoiro de teatro
clásico universal clásico universal 3 9

Obradoiro de teatro Obradoiro de teatro
contemporáneo contemporáneo 3 9

Indumentaria Indumentaria 2 6

PROXECTO FIN DE CARREIRA 3 9

OPTATIVAS 8 24

TOTAL 30 90
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6.1.5. INTERPRETACIÓN 
OPCIÓN B. ITINERARIO CORPORAL

No seu artigo 7, apartado 3, o Real decreto 754/1992 establece os obxectivos
desta especialidade, nas súas catro opcións, que se concretan nas seguintes capaci-
dades terminais:

a) Utiliza-las diferentes técnicas interpretativas para analizar, crea-lo perso -
naxe e integralo no espectáculo.

b) Domina-la concentración e a memoria sensorial, así como os reflexos a
través de técnicas corporais específicas.

c) Domina-la improvisación como técnica para a creación do personaxe.

d) Aplica-las técnicas que permitan amplia-las posibilidades tímbricas e uti -
lizar unha emisión correcta da voz.

e) Interioriza-lo conflicto dramático.

f) Domina-los conceptos de ritmo, movemento, harmonía, equilibrio, espa -
cio, e tempo imprescindibles na expresión teatral.

g) Coñece-las técnicas específicas teórico-prácticas que concernen ó tea -
tro poético e en verso.

h) Domina-la dicción e a musicalidade da lingua.

i) Aplica-la imaxinación e intuición para a creación do personaxe.

j) Domina-las técnicas de autocontrol a través da relaxación.

k) Relaciona-los factores sociais, estéticos e literarios que sustentan a historia
do feito teatral.

l) Utiliza-las diferentes formas de expresión a través do corpo e da voz.

m) Coñece-las diferentes modalidades de interpretación.

n) Coñece-la danza como expresión artística e executar algunha das súas
manifestacións.

ñ) Coñece-las técnicas integradas do feito escénico como maquillaxe, ilu -
minación, escenografía, indumentaria, etc.

A proposta de currículo para esta especialidade, na opción correspondente, na
que se recollen as ensinanzas mínimas determinadas polo Real decreto 754/1992, é a
seguinte:
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MATERIAS Tempos lectivos Tempos lectivos
mínimos

Horas Horas

Técnicas de coñecemento corporal 29 225 120
Expresión corporal 240
Teoría e historia da arte 90 90
Ortofonía 30 225 120
Técnica vocal e expresión oral 120
Música 135 180
Teoría teatral 90 90
Historia da literatura dramática 90
Mimo 225 330
Pantomima 315 330
Acrobacia 90 120
Esgrima 90 90
Interpretación 315 330
Lingua galega 60
Dramaturxia 60
Historia do teatro 90
Danza 210
Canto 180
Obradoiro de teatro físico 90
Caracterización 30
Indumentaria 30
Disciplinas optativas 540
Proxecto fin de carreira 90

CATÁLOGO DE MATERIAS TRONCAIS DA ESPECIALIDADE EN INTERPRETACIÓN, OPCIÓN B
(ITINERARIO CORPORAL), CONTIDOS BÁSICOS DAS MESMAS E CONSIDERACIÓN DAS
DISCIPLINAS QUE COMPOÑEN O CURRÍCULO

TÉCNICAS DE COÑECEMENTO CORPORAL: Estudio dos diferentes procesos que promo-
ven a toma de conciencia e integración do esquema corporal e das súas posibilida-
des expresivas, creativas e comunicativas.

Técnicas de coñecemento corporal (práctica)
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29 A materia “Movemento” presente no Real decreto 754/1992 aparece aquí dividida
en “Técnicas de coñecemento corporal” e “Expresión corporal”.

30 A materia xenérica “Voz” aparece aquí dividida en “Ortofonía” e “Técnica vocal e
expresión oral”.



EXPRESIÓN CORPORAL: Estudio da mecánica e dos resortes corporais. Adestramento
básico do corpo como instrumento actoral: desenvolvemento das súas posibilidades
creativas e expresivas.

Expresión corporal I (práctica)
Expresión corporal II (práctica)

TEORÍA E HISTORIA DA ARTE: Iniciación teórico-práctica do alumno no estudio das for-
mas artísticas. Percepción, análise e interpretación dos elementos significativos e
expresivos da obra. 

Teoría e historia da arte (teórico-práctica)

ORTOFONÍA: Estudio teórico-práctico das técnicas de adestramento da voz. Técnicas
de articulación e emisión.

Ortofonía (práctica)

TÉCNICA VOCAL E EXPRESIÓN ORAL: Fonética. Teoría e práctica da pronunciación do
idioma. Técnicas de utilización da voz como instrumento creativo aplicado á expre-
sión teatral.

Técnica vocal e expresión oral (práctica)

MÚSICA: Estudio dos parámetros que conforman a linguaxe musical encamiñados á
comprensión, interpretación e creación. Iniciación ós códigos de escritura e lectura
musical.

Música I (práctica)
Música II (práctica)

TEORÍA TEATRAL: Estudio dos diferentes sistemas expresivos que configuran a linguaxe
teatral, así como dos elementos que caracterizan e definen o espectáculo teatral nas
súas diferentes modalidades. Estudio das diferentes teorías que marcaron a evolución
do teatro dende Aristóteles ata os nosos días.

Teoría teatral (teórico-práctica)

HISTORIA DA LITERATURA DRAMÁTICA: Estudio e interpretación da obra dramática con-
siderando o momento e o contexto en que foi creada e revisando os diferentes xéne-
ros dramáticos e o seu percorrido histórico.

Literatura dramática (teórico-práctica)

M I M O: Estudio e desenvolvemento teórico e práctico dos conceptos, recursos e habili-
dades físicas que dispoñan o actor para a utilización integral do seu corpo, pro x e c t a d o
no espacio, como instrumento expresivo específico para a creación teatral non oral.

Mimo I (práctica)
Mimo II (práctica)
Mimo III (práctica)

PANTOMIMA: Estudio histórico e desenvolvemento teórico-práctico dos recursos expre-
sivos, físicos e xestuais que dispoñen e capacitan o actor para a interpretación non
oral, contemplando todas as tendencias, correntes e escolas.
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Teoría da pantomima (teórico-práctica)
Pantomima I (práctica)
Pantomima II (práctica)

ACROBACIA: Desenvolvemento das calidades físicas e psíquicas do actor necesarias
para a aprendizaxe de acrobacias básicas aplicadas ó feito teatral.

Acrobacia I (práctica)
Acrobacia II (práctica)

ESGRIMA: Formación física e psíquica do actor tendo en conta o carácter vital e sim-
bólico do combate. Aplicación das técnicas correspondentes á práctica teatral.

Esgrima (práctica)

INTERPRETACIÓN: Estudio teórico e práctico da técnica actoral e dos diferentes méto-
dos de creación e construcción do personaxe, comprendendo os principios de
acción e conflicto dramático.

Teoría e historia da interpretación (teórico-práctica)
Interpretación I (práctica)
Interpretación II (práctica)

LINGUA GALEGA: Estudio da lingua, centrado nos seus aspectos prosódicos e estilísti-
cos, como vehículo de expresión dramática.

Lingua galega (teórico-práctica)

DRAMATURXIA: Metodoloxía e análise das diferentes linguaxes expresivas que configu-
ran o feito escénico. Estudio dos diferentes procesos de análise dos textos dramáticos
e de adaptación e dramatización doutros textos, desde a perspectiva da realización
e da producción teatrais.

Dramaturxia (práctica)

HISTORIA DO TEATRO: Estudio das raíces e do desenvolvemento teórico e estético das
diferentes formas do teatro a través da historia.

Historia do teatro (teórico-práctica)

DANZA: Recoñecemento e estudio do valor expresivo dos elementos e as calidades
do movemento. Estudio práctico das técnicas de expresión danzada. Diferentes esco-
las.

Danza I (práctica)
Danza II (práctica)

CANTO: Estudio da técnica do canto e desenvolvendo práctico de todos os elemen-
tos que interveñen: colocación do corpo, respiración, resonancia, fonación, articula-
ción, proxección, afinación e interpretación musical.

Canto I (práctica)
Canto II (práctica)
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OBRADOIRO DE TEATRO FÍSICO: Realización de exercicios e experiencias específicas
nas que se utilice dramaticamente o corpo e os obxectos desde a súa materialidade
e enerxía expresiva, e non só dende o seu valor significativo e mimético natural,
facéndose un percorrido empírico exemplificador por aquelas formas teatrais e disci-
plinas subsidiarias coas que se verifique ou posibilite a antedita utilización: commedia
dell’arte, mimo e pantomima, clown e bufóns, acrobacia, malabarismo, etc.

Obradoiro de teatro físico (práctica)

CARACTERIZACIÓN: Estudio teórico-práctico das distintas técnicas, elementos e recur-
sos que contribúen á modificación das características físicas do actor no proceso de
creación dun personaxe.

Caracterización (práctica)

INDUMENTARIA: Estudio teórico-práctico dos elementos externos que contribúen á
creación dun personaxe.

Indumentaria (teórico-práctica)

As DISCIPLINAS OPTATIVAS e o PROXECTO FIN DE CARREIRA analízanse polo
miúdo máis adiante. 

ESPECIALIDADE: INTERPRETACIÓN
OPCIÓN B: ITINERARIO CORPORAL
CURSO: PRIMEIRO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Técnicas de coñecemento Técnicas de coñecemento
corporal corporal 4 12

Expresión corporal I Expresión corporal 4 12

Teoría e historia da arte Teoría e historia da arte 3 9

Ortofonía Ortofonía 4 12

Teoría teatral Teoría teatral 3 9

Música I Música 3 9

Literatura dramática Historia da literatura

dramática 3 9

Teoría e historia da interpretación Interpretación 2 6

Lingua galega Lingua galega 2 6

OPTATIVAS 2 6

TOTAL 30 90
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ESPECIALIDADE: INTERPRETACIÓN
OPCIÓN B: ITINERARIO CORPORAL
CURSO: SEGUNDO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Interpretación I Interpretación 5 15

Expresión corporal II Expresión corporal 4 12

Mimo I Mimo 3 9

Técnica vocal e expresión oral Técnica vocal e expresión oral 3 9

Música II Música 3 9

Teoría da pantomima Pantomima 3 9

Historia do teatro Historia do teatro 3 9

Acrobacia I Acrobacia 2 6

OPTATIVAS 4 12

TOTAL 30 90

ESPECIALIDADE: INTERPRETACIÓN
OPCIÓN B: ITINERARIO CORPORAL
CURSO: TERCEIRO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Interpretación II Interpretación 4 12

Mimo II Mimo 4 12

Pantomima I Pantomima 4 12

Acrobacia II Acrobacia 2 6

Danza I Danza 4 12

Canto I Canto 3 9

Dramaturxia Dramaturxia 2 6

Esgrima Esgrima 3 9

OPTATIVAS 4 12

TOTAL 30 90

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )

68



ESPECIALIDADE: INTERPRETACIÓN
OPCIÓN B: ITINERARIO CORPORAL
CURSO: CUARTO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Obradoiro de teatro físico Obradoiro de teatro físico 3 9

Mimo III Mimo 4 12

Pantomima II Pantomima 4 12

Danza II Danza 3 9

Canto II Canto 3 9

Indumentaria Indumentaria 1 3

Caracterización Caracterización 1 3

PROXECTO FIN DE CARREIRA 3 9

OPTATIVAS 8 24

TOTAL 30 90
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6.16. INTERPRETACIÓN
OPCIÓN C. INTERPRETACIÓN CON OBXECTOS

No seu artigo 7, apartado 3, o Real decreto 754/1992 establece os obxectivos
desta especialidade, nas súas catro opcións, que se concretan nas seguintes capaci-
dades terminais:

a) Utiliza-las diferentes técnicas interpretativas para analizar, crea-lo perso -
naxe e integralo no espectáculo.

b) Domina-la concentración e a memoria sensorial, así como os reflexos a
través de técnicas corporais específicas.

c) Domina-la improvisación como técnica para a creación do personaxe.

d) Aplica-las técnicas que permitan amplia-las posibilidades tímbricas e uti -
lizar unha emisión correcta da voz.

e) Interioriza-lo conflicto dramático.

f) Domina-los conceptos de ritmo, movemento, harmonía, equilibrio, espa -
cio, e tempo imprescindibles na expresión teatral.

g) Coñece-las técnicas específicas teórico-prácticas que concernen ó tea -
tro poético e en verso.

h) Domina-la dicción e a musicalidade da lingua.

i) Aplica-la imaxinación e intuición para a creación do personaxe.

j) Domina-las técnicas de autocontrol a través da relaxación.

k) Relaciona-los factores sociais, estéticos e literarios que sustentan a historia
do feito teatral.

l) Utiliza-las diferentes formas de expresión a través do corpo e da voz.

m) Coñece-las diferentes modalidades de interpretación.

n) Coñece-la danza como expresión artística e executar algunha das súas
manifestacións.

ñ) Coñece-las técnicas integradas do feito escénico como maquillaxe, ilumina -
ción, escenografía, indumentaria, etc.

A proposta de currículo para esta especialidade, na opción correspondente, na
que se recollen as ensinanzas mínimas determinadas polo Real decreto 754/1992, é a
seguinte:
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MATERIAS Tempos lectivos Tempos lectivos
mínimos

Horas Horas

Técnicas de coñecemento corporal 31 225 120
Expresión corporal 120
Teoría e historia da arte 90 90
Ortofonía 32 225 120
Técnica vocal e expresión oral 240
Música 135 180
Historia da literatura dramática 180
Interpretación 315 360
Interpretación con obxectos 270 330
Lingua galega 120
Dramaturxia 60
Danza 60
Canto 120
Acrobacia 60
Pantomima 45
Mimo 45
Teoría teatral 90 90
Historia do teatro 90
Caracterización 45
Indumentaria 45
Teoría escénica aplicada ó teatro de obxectos 33 135 180
Técnicas e materiais no teatro de obxectos 34 225 270
Disciplinas optativas 540
Proxecto fin de carreira 90

CATÁLOGO DE MATERIAS TRONCAIS DA ESPECIALIDADE EN INTERPRETACIÓN, OPCIÓN C
(INTERPRETACIÓN CON OBXECTOS), CONTIDOS BÁSICOS DAS MESMAS E CONSIDERACIÓN
DAS DISCIPLINAS QUE COMPOÑEN O CURRÍCULO

TÉCNICAS DE COÑECEMENTO CORPORAL: Estudio dos diferentes procesos que promo-
ven a toma de conciencia e integración do esquema corporal e das súas posibilida-
des expresivas, creativas e comunicativas.

Técnicas de coñecemento corporal (práctica)
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31 A materia “Movemento” presente no Real decreto 754/1992 aparece aquí dividida en “Técnicas
de coñecemento corporal” e “Expresión corporal”.

32 A materia xenérica “Voz” aparece aquí dividida en “Ortofonía” e “Técnica vocal e expresión
oral”.

33 No Real decreto 754/1992 esta materia denomínase “Teoría escénica”.
34 No Real decreto 754/1992 esta materia denomínase “Técnicas e materiais”.



EXPRESIÓN CORPORAL: Estudio da mecánica e dos resortes corporais. Adestramento
básico do corpo como instrumento actoral: desenvolvemento das súas posibilidades
creativas e expresivas.

Expresión corporal (práctica)

TEORÍA E HISTORIA DA ARTE: Iniciación teórico-práctica do alumno no estudio das for-
mas artísticas. Percepción, análise e interpretación dos elementos significativos e
expresivos da obra. 

Teoría e historia da arte (teórico-práctica)

ORTOFONÍA: Estudio teórico-práctico das técnicas de adestramento da voz. Técnicas
de articulación e emisión.

Ortofonía (práctica)

TÉCNICA VOCAL E EXPRESIÓN ORAL: Fonética. Teoría e práctica da pronunciación do
idioma. Técnicas de utilización da voz como instrumento creativo aplicado á expre-
sión teatral.

Técnica vocal e expresión oral I (práctica)
Técnica vocal e expresión oral II (práctica)

MÚSICA: Estudio dos parámetros que conforman a linguaxe musical encamiñados á
comprensión, interpretación e creación. Iniciación ós códigos de escritura e lectura
musical.

Música I (práctica)
Música II (práctica)

HISTORIA DA LITERATURA DRAMÁTICA: Estudio e interpretación da obra dramática con-
siderando o momento e o contexto en que foi creada e revisando os diferentes xéne-
ros dramáticos e o seu percorrido histórico, prestando especial interese ós textos espe-
cíficos para o teatro de bonecos.

Literatura dramática I (teórico-práctica)
Literatura dramática II (teórico-práctica)

INTERPRETACIÓN: Estudio teórico e práctico da técnica actoral e dos diferentes méto-
dos de creación e construcción do personaxe, comprendendo os principios de
acción e conflicto dramático.

Teoría e historia da interpretación (teórico-práctica)
Interpretación I (práctica)
Interpretación II (práctica)
Interpretación III (práctica)

INTERPRETACIÓN CON OBXECTOS: Análise dos diferentes sistemas expresivos que inter-
veñen no teatro de obxectos. Estudio práctico da manipulación do obxecto como
elemento expresivo, dende as técnicas tradicionais ás de vangarda.

Interpretación con obxectos I (práctica)
Interpretación con obxectos II (práctica)
Obradoiro de teatro de obxectos (práctica)
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LINGUA GALEGA: Estudio da lingua, centrado nos seus aspectos prosódicos e estilísti-
cos, como vehículo de expresión dramática.

Lingua galega I (teórico-práctica)
Lingua galega II (teórico-práctica)

DRAMATURXIA: Metodoloxía e análise das diferentes linguaxes expresivas que configu-
ran o feito escénico. Estudio dos diferentes procesos de análise dos textos dramáticos
e de adaptación e dramatización doutros textos, desde a perspectiva da realización
e da producción teatrais.

Dramaturxia (práctica)

DANZA: Recoñecemento e estudio do valor expresivo dos elementos e as calidades
do movemento. Estudio práctico das técnicas de expresión danzada. Diferentes esco-
las.

Danza (práctica)

CANTO: Estudio da técnica do canto e desenvolvendo práctico de todos os elemen-
tos que interveñen: colocación do corpo, respiración, resonancia, fonación, articula-
ción, proxección, afinación e interpretación musical.

Canto (práctica)

ACROBACIA: Desenvolvemento das calidades físicas e psíquicas do actor necesarias
para a aprendizaxe de acrobacias básicas aplicadas ó feito teatral.

Acrobacia (práctica)

PANTOMIMA: Estudio histórico e desenvolvemento teórico-práctico dos recursos expre-
sivos, físicos e xestuais que dispoñen e capacitan o actor para a interpretación non
oral, contemplando todas as tendencias, correntes e escolas.

Pantomima (práctica)

MIMO: Estudio e desenvolvemento teórico e práctico dos conceptos, recursos e habili-
dades físicas que dispoñan o actor para a utilización integral do seu corpo, proxecta-
do no espacio, como instrumento expresivo específico para a creación teatral non
oral.

Mimo (práctica)

TEORÍA TEATRAL: Estudio dos diferentes sistemas expresivos que configuran a linguaxe
teatral, así como dos elementos que caracterizan e definen o espectáculo teatral nas
súas diferentes modalidades. Estudio das diferentes teorías que marcaron a evolución
do teatro dende Aristóteles ata os nosos días.

Teoría teatral (teórico-práctica)

HISTORIA DO TEATRO: Estudio das raíces e do desenvolvemento teórico e estético das
diferentes formas do teatro a través da historia.

Historia do teatro (teórico-práctica)
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CARACTERIZACIÓN: Estudio teórico-práctico das distintas técnicas, elementos e recur-
sos que contribúen á modificación das características físicas do actor no proceso de
creación dun personaxe.

Caracterización (práctica)

INDUMENTARIA: Estudio teórico-práctico dos elementos externos que contribúen á
creación dun personaxe.

Indumentaria (práctica)

TEORÍA ESCÉNICA APLICADA Ó TEATRO DE OBXECTOS: Coñecemento teórico-práctico
dos conceptos, recursos, técnicas e procesos de construcción do espectáculo teatral
no teatro de obxectos.

Teoría e tecnoloxía escénica no teatro de obxectos I (teórico-técnica)
Teoría e tecnoloxía escénica no teatro de obxectos II (teórico-técnica)

TÉCNICAS E MATERIAIS NO TEATRO DE OBXECTOS: Estudio dos materias e das técnicas
de construcción aplicables ó teatro de obxectos.

Técnicas e materiais I (práctica)
Técnicas e materiais II (práctica)
Técnicas e materiais III (práctica)

As DISCIPLINAS OPTATIVAS e o PROXECTO FIN DE CARREIRA analízanse polo
miúdo máis adiante. 

ESPECIALIDADE: INTERPRETACIÓN
OPCIÓN C: INTERPRETACIÓN CON OBXECTOS
CURSO: PRIMEIRO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Técnicas de Técnicas de
coñecemento corporal coñecemento corporal 4 12

Expresión corporal Expresión corporal 4 12

Teoría e historia da arte Teoría e historia da arte 3 9

Ortofonía Ortofonía 4 12

Teoría teatral Teoría teatral 3 9

Música I Música 3 9

Literatura dramática I Historia da literatura dramática 3 9

Teoría e historia da interpretación Interpretación 2 6

Lingua galega I Lingua galega 2 6

OPTATIVAS 2 6

TOTAL 30 90
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ESPECIALIDADE: INTERPRETACIÓN
OPCIÓN C: INTERPRETACIÓN CON OBXECTOS
CURSO: SEGUNDO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Interpretación I Interpretación 3 9

Interpretación con obxectos I Interpretación con obxectos 3 9

Técnica vocal e expresión oral I Técnica vocal e expresión oral 4 12

Música II Música 3 9

Técnicas e materiais I Técnicas e materiais 
no teatro de obxectos 3 9

Literatura dramática II Historia da literatura dramática 3 9

Dramaturxia Dramaturxia 2 6

Historia do teatro Historia do teatro 3 9

Lingua galega II Lingua galega 2 6

OPTATIVAS 4 12

TOTAL 30 90

ESPECIALIDADE: INTERPRETACIÓN
OPCIÓN C: INTERPRETACIÓN CON OBXECTOS
CURSO: TERCEIRO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Interpretación II Interpretación 3 9

Interpretación con obxectos II Interpretación con obxectos 4 12

Técnica vocal e expresión oral II Técnica vocal e expresión oral 4 12

Teoría e tecnoloxía Teoría escénica aplicada 
escénica no teatro de obxectos I ó teatro de obxectos 3 9

Técnicas e materiais II Técnicas e materiais no 
teatro de obxectos 3 9

Pantomima Pantomima 1.30 4.5

Mimo Mimo 1.30 4.5

Canto Canto 4 12

Acrobacia Acrobacia 2 6

OPTATIVAS 4 12

TOTAL 30 90
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ESPECIALIDADE: INTERPRETACIÓN
OPCIÓN C: INTERPRETACIÓN CON OBXECTOS
CURSO: CUARTO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Interpretación III Interpretación 4 12

Obradoiro de teatro de obxectos Interpretación con obxectos 4 12

Teoría e tecnoloxía escénica Teoría escénica aplicada 
no teatro de obxectos II ó teatro de obxectos 3 9

Técnicas e materiais III Técnicas e materiais 
no teatro de obxectos 3 9

Indumentaria Indumentaria 1.30 4.5

Caracterización Caracterización 1.30 4.5

Danza Danza 2 6

PROXECTO FIN DE CARREIRA 3 9

OPTATIVAS 8 24

TOTAL 30 90

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )

76



6.1.7. INTERPRETACIÓN
OPCIÓN D. INTERPRETACIÓN NO MUSICAL

No seu artigo 7, apartado 3, o Real Decreto 754/1992 establece os obxectivos
desta especialidade, nas súas catro opcións, que se concretan nas seguintes capaci-
dades terminais:

a) Utiliza-las diferentes técnicas interpretativas para analizar, crea-lo perso -
naxe e integralo no espectáculo.

b) Domina-la concentración e a memoria sensorial, así como os reflexos a
través de técnicas corporais específicas.

c) Domina-la improvisación como técnica para a creación do personaxe.

d) Aplica-las técnicas que permitan amplia-las posibilidades tímbricas e uti -
lizar unha emisión correcta da voz.

e) Interioriza-lo conflicto dramático.

f) Domina-los conceptos de ritmo, movemento, harmonía, equilibrio, espa -
cio, e tempo imprescindibles na expresión teatral.

g) Coñece-las técnicas específicas teórico-prácticas que concernen ó tea -
tro poético e en verso.

h) Domina-la dicción e a musicalidade da lingua.

i) Aplica-la imaxinación e intuición para a creación do personaxe.

j) Domina-las técnicas de autocontrol a través da relaxación.

k) Relaciona-los factores sociais, estéticos e literarios que sustentan a historia
do feito teatral.

l) Utiliza-las diferentes formas de expresión a través do corpo e da voz.

m) Coñece-las diferentes modalidades de interpretación.

n) Coñece-la danza como expresión artística e executar algunha das súas
manifestacións.

ñ) Coñece-las técnicas integradas do feito escénico como maquillaxe, ilumina -
ción, escenografía, indumentaria, etc.

A proposta de currículo para esta especialidade, na opción correspondente, na
que se recollen as ensinanzas mínimas determinadas polo Real decreto 754/1992, é a
seguinte:
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MATERIAS Tempos lectivos Tempos lectivos
mínimos

Horas Horas

Técnicas de coñecemento corporal 35 225 120
Expresión corporal 240
Teoría e historia da arte 90 90
Ortofonía 36 225 120
Técnica vocal e expresión oral 240
Música 135 180
Teoría teatral 37 135 90
Historia do teatro 90
Teoría da literatura dramática 90
Lingua galega 120
Interpretación 315 420
Danza 180 270
Canto 315 360
Interpretación no musical 180 210
Pantomima 60
Mimo 60
Acrobacia 60
Dramaturxia 60
Caracterización 30
Indumentaria 30
Disciplinas optativas 540
Proxecto fin de carreira 90

CATÁLOGO DE MATERIAS TRONCAIS DA ESPECIALIDADE EN INTERPRETACIÓN, OPCIÓN D
(INTERPRETACIÓN NO MUSICAL), CONTIDOS BÁSICOS DAS MESMAS E CONSIDERACIÓN DAS
DISCIPLINAS QUE COMPOÑEN O CURRÍCULO

TÉCNICAS DE COÑECEMENTO CORPORAL: Estudio dos diferentes procesos que promo-
ven a toma de conciencia e integración do esquema corporal e das súas posibilida-
des expresivas, creativas e comunicativas.

Técnicas de coñecemento corporal (práctica)
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35 A materia “Movemento” presente no Real Decreto 754/1992 aparece aquí dividida en “Técnicas
de coñecemento corporal” e “Expresión corporal”.

36 A materia xenérica “Voz” aparece aquí dividida en “Ortofonía” e “Técnica vocal e expresión
oral”.

37 A materia “Teoría teatral” aparece aquí dividida en “Teoría teatral” e “Historia do teatro” para
mellor mostrar as perspectivas sincrónica e diacrónica no estudio do feito teatral e do seu ele-
mento fundamental, o espectáculo.



EXPRESIÓN CORPORAL: Estudio da mecánica e dos resortes corporais. Adestramento
básico do corpo como instrumento actoral: desenvolvemento das súas posibilidades
creativas e expresivas.

Expresión corporal I (práctica)
Expresión corporal II (práctica)

TEORÍA E HISTORIA DA ARTE: Iniciación teórico-práctica ó estudio das formas artísticas.
Percepción, análise e interpretación dos elementos significativos e expresivos da obra. 

Teoría e historia da arte (teórico-práctica) 

ORTOFONÍA: Estudio teórico-práctico das técnicas de adestramento da voz. Técnicas
de articulación e emisión.

Ortofonía (práctica)

TÉCNICA VOCAL E EXPRESIÓN ORAL: Fonética. Teoría e práctica da pronunciación do
idioma. Técnicas de utilización da voz como instrumento creativo aplicado á expre-
sión teatral.

Técnica e expresión oral I (práctica)
Técnica e expresión oral II (práctica)

MÚSICA: Estudio dos parámetros que conforman a linguaxe musical encamiñados á
comprensión, interpretación e creación. Iniciación ós códigos de escritura e lectura
musical.

Música I (práctica)
Música II (práctica)

TEORÍA TEATRAL: Estudio dos diferentes sistemas expresivos que configuran a linguaxe
teatral, así como dos elementos que caracterizan e definen o espectáculo teatral nas
súas diferentes modalidades. Estudio das diferentes teorías que marcaron a evolución
do teatro dende Aristóteles ata os nosos días.

Teoría teatral (teórico-práctica)

HISTORIA DO TEATRO: Estudio das raíces e do desenvolvemento teórico e estético das
diferentes formas do teatro a través da historia.

Historia do teatro (teórico-práctica)

TEORÍA DA LITERATURA DRAMÁTICA: Estudio e interpretación da obra dramática consi-
derando o momento e o contexto en que foi creada, revisando os diferentes xéneros
dramáticos e o seu percorrido histórico e prestando especial interese ós textos especí-
ficos desta tipoloxía de espectáculos teatrais. 

Literatura dramática (teórico-práctica)

LINGUA GALEGA: Estudio da lingua, centrado nos seus aspectos prosódicos e estilísti-
cos, como vehículo de expresión dramática.

Lingua galega I (teórico-práctica)
Lingua galega II (teórico-práctica)
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INTERPRETACIÓN: Estudio teórico e práctico da técnica actoral e dos diferentes méto-
dos de creación e construcción do personaxe, comprendendo os principios de
acción e conflicto dramático.

Teoría e historia da interpretación (teórico-práctica)
Interpretación I (práctica)
Interpretación II (práctica)
Interpretación III (práctica) 

INTERPRETACIÓN NO MUSICAL: Análise dos diferentes sistemas expresivos que interve-
ñen no teatro musical. Estudio práctico de técnicas e recursos desde os máis tradicio-
nais ata os máis vangardistas.

Interpretación no musical (práctica)
Obradoiro de teatro musical (práctica)

DANZA: Recoñecemento e estudio do valor expresivo dos elementos e as calidades
do movemento. Estudio práctico das técnicas de expresión danzada. Diferentes esco-
las.

Danza I (práctica)
Danza II (práctica)
Danza III (práctica)

CANTO: Estudio da técnica do canto e desenvolvendo práctico de todos os elemen-
tos que interveñen: colocación do corpo, respiración, resonancia, fonación, articula-
ción, proxección, afinación e interpretación musical.

Canto I (práctica)
Canto II (práctica)
Canto III (práctica)

PANTOMIMA: Estudio histórico e desenvolvemento teórico-práctico dos recursos expre-
sivos, físicos e xestuais que dispoñen e capacitan o actor para a interpretación non
oral, contemplando todas as tendencias, correntes e escolas.

Pantomima (práctica)

MIMO: Estudio e desenvolvemento teórico e práctico dos conceptos, recursos e habili-
dades físicas que dispoñan o actor para a utilización integral do seu corpo, proxecta-
do no espacio, como instrumento expresivo específico para a creación teatral non
oral.

Mimo (práctica)

ACROBACIA: Desenvolvemento das calidades físicas e psíquicas do actor necesarias
para a aprendizaxe de acrobacias básicas aplicadas ó feito teatral.

Acrobacia (práctica)
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DRAMATURXIA: Metodoloxía e análise das diferentes linguaxes expresivas que configu-
ran o feito escénico. Estudio dos diferentes procesos de análise dos textos dramáticos
e de adaptación e dramatización doutros textos, desde a perspectiva da realización
e da producción teatrais.

Dramaturxia (práctica)

CARACTERIZACIÓN: Estudio teórico-práctico das distintas técnicas, elementos e recur-
sos que contribúen á modificación das características físicas do actor no proceso de
creación dun personaxe.

Caracterización (práctica)

INDUMENTARIA: Estudio teórico-práctico dos elementos externos que contribúen á cre-
ación dun personaxe.

Indumentaria (teórico-práctica)

As DISCIPLINAS OPTATIVAS e o PROXECTO FIN DE CARREIRA analízanse polo
miúdo máis adiante. 

ESPECIALIDADE: INTERPRETACIÓN
OPCIÓN D: INTERPRETACIÓN NO MUSICAL
CURSO: PRIMEIRO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Técnicas de Técnicas de 
coñecemento corporal coñecemento corporal 4 12

Expresión corporal I Expresión corporal 4 12

Teoría e historia da arte Teoría e historia da arte 3 9

Ortofonía Ortofonía 4 12

Teoría teatral Teoría teatral 3 9

Música I Música 3 9

Literatura dramática Teoría da literatura dramática 3 9

Teoría e historia da interpretación Interpretación 2 6

Lingua galega I Lingua galega 2 6

OPTATIVAS 2 6

TOTAL 30 90
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ESPECIALIDADE: INTERPRETACIÓN
OPCIÓN D: INTERPRETACIÓN NO MUSICAL
CURSO: SEGUNDO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Danza I Danza 2 6

Expresión corporal II Expresión corporal 4 12

Interpretación I Interpretación 4 12

Canto I Canto 4 12

Técnica vocal e expresión oral I Técnica vocal e expresión oral 4 12

Música II Música 3 9

Historia do teatro Historia do teatro 3 9

Lingua galega II Lingua galega 2 6

OPTATIVAS 4 12

TOTAL 30 90

ESPECIALIDADE: INTERPRETACIÓN
OPCIÓN D: INTERPRETACIÓN NO MUSICAL
CURSO: TERCEIRO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Interpretación II Interpretación 4 12

Interpretación no musical Interpretación no musical 4 12

Danza II Danza 4 12

Canto II Canto 4 12

Técnica vocal e expresión oral II Técnica vocal e expresión oral 4 12

Pantomima Pantomima 2 6

Mimo Mimo 2 6

Acrobacia Acrobacia 2 6

OPTATIVAS 4 12

TOTAL 30 90
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ESPECIALIDADE: INTERPRETACIÓN
OPCIÓN D: INTERPRETACIÓN NO MUSICAL
CURSO: CUARTO

DISCIPLINA MATERIA Horas Créditos
semanais por curso

Interpretación III Interpretación 4 12

Obradoiro de teatro musical Interpretación no musical 3 9

Danza III Danza 3 9

Dramaturxia Dramaturxia 2 6

Canto III Canto 4 12

Caracterización Caracterización 1 3

Indumentaria Indumentaria 1 3

PROXECTO FIN DE CARREIRA 3 9

OPTATIVAS 8 24

TOTAL 30 90
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6.2. DISCIPLINAS OPTATIVAS

O número de créditos optativos que se establece ten como obxectivo garantir
o dereito do alumnado a participar e deseñar o seu propio currículo en función das
súas capacidades, destrezas e expectativas. O amplo espacio destinado á opcionali-
dade pode permitir que os alumnos e alumnas poidan cursar disciplinas doutras espe-
cialidades, co que a Escola estará en condicións de garantir que se poidan establecer
moi diversos itinerarios formativos segundo os intereses do alumnado. 

En calquera caso, e aínda que máis adiante se ofrece un posible catálogo de
disciplinas optativas, estas ofertaranse en función das posibilidades da Escola, conside-
rando con prioridade as disciplinas fundamentais doutras especialidades e opcións, así
como aquelas que contempla o MEC para a mesma especialidade ou opción mais
que non aparecen incluídas neste proxecto de desenvolvemento curricular.

Tampouco debemos esquecer que, como establece a propia LOXSE e as diver-
sas disposicións que a desenvolven, o número de optativas e o curso ou cursos en que
deben ser estudiadas, así como o número de créditos (e consecuentemente, horas
semanais) de cada unha, será competencia do Consello Escolar e do Claustro de pro-
fesores e profesoras da Escola. Esas competencias quedarían recollidas no Proxecto
Educativo de Centro e no correspondente Proxecto Curricular de Centro, especialida-
de e opción, seguindo as directrices da autoridade educativa competente.

De igual maneira cómpre sinalar que a fixación dos contidos, das orientacións
metodolóxicas ou dos criterios de avaliación, como en casos anteriores, de cada unha
das disciplinas máis abaixo apuntadas e doutras que de seguro se considerarán no seu
día, é competencia do Claustro de profesores e profesoras da Escola Superior. E a
medida que estas e outras disciplinas optativas se vaian implantando, o Claustro, pre-
vio informe favorable da Administración educativa competente, decidirá a súa adscri-
ción ás materias e departamentos didácticos.

DISCIPLINAS OPTATIVAS CUNHA COMPOÑENTE TEÓRICO-PRÁCTICA:

Análise de textos
A n t ropoloxía teatral
C o r rentes e tendencias escénicas 
Curso complementario de expresión musical
Curso complementario de lingua galega
Didáctica do teatro
Estética 
Historia da literatura dramática galega
Historia do teatro galego
Historia da literatura dramática I
Historia da literatura dramática II
Historia da escenografía
Historia das artes escénicas
Historia do moble
Historia do traxe
Historia do pensamento
Historia das artes decorativas 
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Historia da posta en escena
Historia dos movementos artísticos
Metodoloxía da investigación
Metodoloxías na investigación teatral 
Pedagoxía teatral
Semioloxía teatral
Socioloxía teatral
Teoría e práctica da animación teatral
Xestión teatral

DISCIPLINAS OPTATIVAS CUNHA COMPOÑENTE FUNDAMENTALMENTE TÉCNICA OU PRÁCTICA:

Acrobacia

Canto

Danza

Esgrima

Expresión corporal 

Figurinismo 

Iniciación ó deseño escenográfico 

Iniciación á coreografía 

Iniciación á iluminación 

Iniciación ó espacio sonoro

Iniciación á pantomima

Iniciación á tecnoloxía teatral 

Iniciación ó teatro de obxectos 

Iniciación ó mimo

Introducción ó verso

Introducción á dirección de escena

Introducción á producción

Maquetismo 

Maquillaxe 

Obradoiro de escrita dramática 

Obradoiro de dramaturxia 

Obradoiro de teatro infantil 

Obradoiro de técnicas circenses 

Obradoiro de teatro musical 

Obradoiro de teatro negro

Obradoiro de teatro de sombras 

Obradoiro de teatro clásico universal

Obradoiro de teatro contemporáneo 

Obradoiro de teatro físico 
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Obradoiro de teatro de obxectos 

Ortofonía

Técnicas de expresión oral

Técnicas de coñecemento corporal

Técnicas e materiais no teatro de obxectos

Teoría e práctica da escrita dramática 

Teoría e práctica da crítica teatral 
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6.3. O PROXECTO FIN DE CARREIRA

A Orde do 1 de agosto de 1992, na que se aproba o currículo das ensinanzas
de arte dramática de aplicación nos centros dependentes do Ministerio de
Educación e Ciencia (agora Ministerio de Educación e Cultura), no seu artigo 7.1
establece:

Durante el cuarto curso de las diversas opciones, se organizarán dos pro -
yectos monográficos, con el fin de potenciar la interacción entre las ense -
ñanzas y la profundización práctica en determinadas épocas, géneros o
estilos. En el proyecto curricular de centro se especificarán las asignaturas
de cuarto curso que, para la consecución de sus objetivos específicos,
deban organizarse en torno a dichos proyectos.

Na práctica estes proxectos poden derivar na presentación de “cursos mono-
gráficos”, “talleres” e outros proxectos interdisciplinares cunha dimensión globalizadora
que, sen embargo, non implica a elaboración dun traballo fin de carreira, posibilidade
que si se contempla no Decreto 73/1994 do Departamento de Educación da
Generalitat de Cataluña, que no seu artigo 11.2 sinala que:

Els centres podran establir la realització d’un treball interdisciplinari de final
d’estudis com a assignatura opcional de quart curs, amb una durada míni -
ma de 45 hores. 

En realidade, na case totalidade das Escolas Superiores de Arte Dramática, os
alumnos presentan un traballo final, nuns casos formando parte do programa dunha ou
máis disciplinas, e noutros coa consideración de “mostra final”, para a que se estable-
cen criterios específicos en canto á súa aprobación, desenvolvemento e avaliación.
No caso do Instituto do Teatro de Barcelona, e segundo a guía de estudios para o curso
1995/96, existe a posibilidade de realizar un traballo fin de carreira de acordo coas
seguintes orientacións:

Un cop acabats els quatre cursos, els alumnes d’Interpretació hauran de
presentar un treball de final de carrera, que consistirà en la presentació
pública d’una escena o obra curta. Aquest treball, que haurà de ser de 20
minuts aproximadament, haurà rebut la supervisió, d’un màxim de 15 hores,
d’un professor de l’Escola i serà avaluat per un tribunal constituït per
almenys tres professors de l’especialitat d’Interpretació. Cada curs existirà
una llista dels professors disponibles per a realitzar la supervisió dels treballs
de final de carrera.

El treball de final de carrera de l’especialitat d’Interpretació, haurà d’anar
acompayat d’una memoria escrita on s’indiquen els objectius de la pro -
posta, els plantejaments metodològics i dramatúrgics, i contingui una lec -
tura conceptual i anotacions sobre el treball de construcció dels personat -
ges. Aquest treball s’haurà presentar per triplicat, a la Secre t a r i a
Acadèmica, una setmana abans de la presentació.

Els alumnes de l’especialitat d’Escenografía hauran de presentar un projec -
te de final de carrera, en el qual demostraran haver adquirit els coneixe -
ments necessaris en el conjunt de matèries de què es composa el pla d’es -
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tudis. Aquest projecte serà valorat per un tribunal format per almenys tres
professors de l’especialitat.

Cada any, durant el mes de maig es publicarà a la cartellera de comuni -
cats un calendari per a la presentació dels treballs de final de carrera, que
preveurà una convocatòria al juny i una al setembre. 

Ó contrario do que acontece en Cataluña, entendemos que o proxecto fin de
carreira debe ser realizado en todas as especialidades, pois se resulta importante que
un actor ou un escenógrafo mostren en público un proxecto interdisciplinar, igualmen-
te interesante pode resultar que os alumnos e alumnas de dirección ou dramaturxia pre-
senten un proxecto de posta en escena, un texto orixinal ou a memoria dunha investi-
gación.

Entendendo que este proxecto ten como obxectivo fundamental avaliar a
capacidade dos alumnos para desenvolver un proxecto de traballo no que será preci-
so interrelacionar os coñecementos teóricos, tecnolóxicos e prácticos adquiridos, xa
sexa nun proxecto de interpretación, de dirección, escenográfico, de escrita dramáti-
ca ou de investigación, sería aconsellable que, no seu día, a Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia establecese a obrigatoriedade deste
traballo fin de curso, que se realizaría durante o último dos catro cursos en que se orga-
nizan tales estudios, de xeito que para a expedición do título superior de Arte Dramática
debería ser necesaria a aprobación do proxecto fin de carreira no que os alumnos e
alumnas demostren condicións suficientes para superar un traballo profesional no
campo da súa especialidade.

Con data do 11 de decembro de 1989 publicábase no Diario Oficial de Galicia
a Resolución do 15 de novembro de 1989, da Dirección Xeral de Ensinanzas Medias,
pola que se establecían as normas ás que se tiñan que axustar os proxectos fin de
carreira nas Escolas de Artes Aplicadas e Oficios Artísticos. Salvando as diferencias na
titulación a que conducen estes estudios e os de Arte Dramática, non pode sorpren-
dernos a enorme similitude entre as directrices que se establecían desde a Dirección
Xeral de Ensinanzas Medias e aqueloutras que agora se aplican no Instituto do Teatro
de Barcelona, na medida en que ambos os proxectos fin de carreira teñen similares
obxectivos. Para o caso que nos ocupa, teñen especial relevo algúns dos apartados do
artigo quinto da citada Resolución que de seguido reproducimos, aínda que introdu-
cindo as oportunas modificacións:

1.º Ó comezo de cada curso académico constituirase na Escola Superior de
Arte Dramática un tribunal por cada especialidade e opción que teña autori-
zada, composto por un presidente, que será o xefe ou xefa do departamento,
ou profesor/a en que el ou ela delegue, e catro vocais, dos que dous serán da
mesma opción e especialidade e os outros dous das restantes especialidades
ou, se fose necesario, das restantes opcións da especialidade na que se inscri-
be o proxecto. A cada tribunal, designado polo director da Escola, a proposta
dos Departamentos e da Comisión de Coordinación Pedagóxica, corresponde-
ralle a avaliación dos proxectos fin de carreira da súa especialidade. O tribunal
poderá aceptar ou rexeitar as propostas de proxectos presentados polos alum-
nos e alumnas a partir do interese, novidade ou viabilidade dos mesmos. O tri-
bunal poderá fixar, de mutuo acordo cos alumnos e alumnas, propostas de pro-
xectos distintos ós que estes e estas presentasen.
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2.º As propostas de proxectos fin de carreira deberán quedar fixadas na primei-
ra quincena do mes de outubro de cada ano, unha vez que o alumno teña for-
malizada a matrícula en cuarto curso e sempre que non teña ningunha discipli -
na pendente de cursos anteriores.

3.º Coa aceptación e o establecemento das normas para a realización do pro-
xecto por parte do tribunal, o alumno elixirá un profesor/a titor/a de entre os que
compoñen o claustro de profesores e profesoras, sen ser necesaria a súa per-
tenza ó mesmo departamento no que se inscribe o proxecto fin de carreira.
Excepcionalmente, os alumnos e alumnas que realicen proxectos de investiga-
ción poderán elixir un profesor/a titor/a doutra institución educativa sempre que
teña o título de Doutor/a, o propio proxecto xustifique tal medida e sexa emiti-
do o informe favorable por parte do tribunal correspondente.

Cada profesor non poderá aceptar a dirección de máis de cinco proxectos
por curso académico. A dirección dos mesmos terá para o profesor a conside-
ración de tal para efectos de docencia.

4.º O proxecto poderá desenvolverse no mesmo centro e, neste caso, facilita-
rase ó alumnado o acceso a espacios e a utilización dos recursos e materiais dis-
poñibles. 

Dentro do horario escolar do cuarto curso de cada especialidade e opción,
reservarase unha tarde como espacio lectivo para a realización do traballo fin
de carreira e para o uso de recursos e instalacións. 

5.º Os traballos realizados serán defendidos polo alumno/a perante o tribunal en
sesión pública non superior a corenta e cinco minutos. Tanto nos traballos de
carácter práctico, como no caso de traballos de investigación teórica, de pro-
xectos de dramaturxia ou de escrita de textos dramáticos, o alumno/a deberá
entregar na secretaría da escola, con quince días de antelación á súa presen-
tación pública, seis copias impresas coa memoria de traballo, cinco para seren
entregadas ós membros do tribunal e unha sexta para quedar depositada no
centro, aínda que o alumno/a pode preservar a confidencialidade da mesma
indicándoo expresamente por escrito. 

6.º A avaliación definitiva do traballo realizado será a media aritmética da pun-
tuación outorgada por cada membro do tribunal entre 0 e 10 puntos. Será
necesario obter cinco puntos como mínimo para aprobar o exercicio.

Estes apartados deberán ser complementados con artigos que analicen a fina-
lidade, obxectivos e casuísticas diversas, entre as que non deberiamos esquecer as
seguintes:

* Cada ano, durante o mes de maio, publicarase o calendario para a pre-
sentación de traballos fin de carreira, en convocatoria de xuño e setem-
bro.
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* Para presentar o traballo fin de carreira será preciso ter superadas todas as
disciplinas de cuarto curso e, consecuentemente, estar en disposición de
solicitar o correspondente título.

* Cando un alumno/a non superase todas as disciplinas na convocatoria de
xuño, deberá presentar o traballo fin de carreira en setembro, unha vez que
teña superadas as disciplinas pendentes.

* Se un alumno/a non obtivese unha cualificación positiva no seu proxecto fin de
carreira, poderá propoñer unha nova formulación ou tema para desenvolver na
seguinte convocatoria, variación que deberá ser aprobada polo tribunal corres-
pondente.

Finalmente, cómpre sinalar que a realización dun proxecto fin de carreira vai ter
especial relevo para os titulados en Arte Dramática na medida en que para uns vai
supoñer a realización dun “proxecto teatral” similar ós que terán que elaborar, presen-
tar e levar á práctica na súa vida profesional, mentres que para outros pode supoñer o
inicio dunha liña de investigación que se consolidará cursando os estudios de doutora-
mento.
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7. DOS ALUMNOS

En relación cos criterios de admisión de alumnos e alumnas, o Real decreto
754/1992, no seu artigo 11, establece que:

Artigo 11.

1. Para o acceso ás ensinanzas de arte dramática será preciso estar en
posesión do título de Bacharel, segundo o disposto no artigo 44.1 da Lei
orgánica 1/1990, do 3 de outubro, e supera-la proba específica, correspon -
dente á especialidade pola que se opte, que se regula nos artigos 13 e 14
do presente Real decreto.

Deste xeito poderán acceder os alumnos e alumnas con Bacharelato LOXSE,
os que teñan rematado o Curso de Orientación Universitaria ou o Bacharelato
Experimental.

No apartado segundo determínase que:

Artigo 11.

2. Non obstante o previsto no apartado anterior, será posible acceder a
estas ensinanzas sen cumpri-los requisitos académicos establecidos sempre
que o aspirante demostre as habilidades específicas necesarias para cursa -
las con aproveitamento mediante a superación da proba correspondente
á especialidade pola que opte, que se regula nos artigos 15 e 16 do pre -
sente Real decreto. Considérase que o candidato posúe as habilidades
necesarias para cursa-los estudios de arte dramática cando demostre non
só as aptitudes, senón tamén as destrezas relativas a unha determinada
especialidade, sendo capaz de executalas na práctica.

Para o acceso por este procedemento será preciso que o aspirante cum -
prira vinte anos e non superara o Bacharelato ou estudios equivalentes.

A diferencia doutros estudios, fundamentalmente os universitarios, o acceso ós
estudios de Arte Dramática non implica superar a chamada “proba de selectividade”
pois para estes estudios, debido á súa natureza e especificidade, xa se estableceron un
conxunto de probas directamente relacionadas coas habilidades, capacidades e des-
trezas propias dos futuros actores, directores, escenógrafos ou dramaturgos. O Real
decreto 754/1992 establece:

Artigo 13.

1. A proba de acceso ós estudios de arte dramática a que se refire o artigo
11.1. constará de dous exercicios.

2. O primeiro exercicio será escrito, común a tódalas especialidades e con -
sistirá na análise de un fragmento de unha obra dramática. Así mesmo,
poderanse propoñer preguntas sobre o dito texto. Este exercicio terá por
obxecto avalia-la madurez e coñecementos do aspirante por medio da
comprensión de conceptos, a utilización da linguaxe, a capacidade para
relacionar e sintetizar, así como a análise do texto desde a perspectiva do
xénero teatral no que se inserte, coas características máis importantes que
definen o dito xénero e dos aspectos históricos, sociais e artísticos relacio -
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nados coa obra.

Este exercicio cualificarase entre cero e 10 puntos e terá carácter elimi -
natorio, sendo precisa para a súa superación unha puntuación igual ou
superior a cinco puntos.

3. O segundo exercicio referirase á especialidade pola que opte o aspiran -
te e terá carácter práctico, correspondendo ás Administracións educativas
establece-la súa estructura e contidos. Este exercicio terá como obxectivo:

a) Na especialidade de Dirección de Escena e Dramaturxia, ava -
lia-las aptitudes artísticas do aspirante respecto ó feito multidisci -
p l i n a r, artístico e técnico da Dirección Escénica e da
Dramaturxia.

b) Na especialidade de Escenografía, avalia-las aptitudes técni -
co-artísticas do aspirante que permita o posterior desenvolve -
mento da súa capacidade artística.

c) Na especialidade de Interpretación, avalia-las aptitudes artís -
ticas en relación coas capacidades vocais, corporais e interpre -
tativas do aspirante.

Este exercicio cualificarase entre cero e 10 puntos e terá carácter elimina -
torio, sendo precisa para a súa superación unha puntuación igual ou supe -
rior a cinco puntos.

Artigo 14.

A cualificación global da proba a que se refire o artigo anterior resultará da
media aritmética das puntuacións obtidas nos dous exercicios.

Con respecto ós aspirantes ós que se refire o artigo 11.2 do citado Real decre-
to 754/1992, aquelas persoas que non reúnan os requisitos académicos establecidos
(Título de Bacharel -LOXSE ou experimental- ou COU), determínase o seguinte proce-
demento de acceso:

Artigo 15.

2. Primeiro exercicio, consistente na exposición oral dos traballos e activi -
dades realizados na área da especialidade correspondente, seguido dun
debate co Tribunal no que este poderá formula-las preguntas que conside -
re oportunas para a adecuada avaliación da madurez intelectual, forma -
ción teatral e actividades desenvolvidas. Para a realización deste exercicio,
os aspirantes deberán aportar previamente á súa celebración unha
Memoria xustificativa dos traballos e actividades realizados.

Este exercicio cualificarase entre cero e 10 puntos e terá carácter elimi -
natorio, sendo precisa para a súa superación unha puntuación igual ou
superior a cinco puntos.
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3. Segundo exercicio de índole práctica, e do que a estructura e contidos
c o r respondentes a cada especialidade serán determinadas polas
Administracións educativas. Este exercicio terá como obxectivo:

a) Na especialidade de Dirección de Escena e Dramaturxia, ava -
lia-las habilidades creativas do aspirante respecto ó feito multidis -
ciplinar, artístico e técnico da dirección de escena e da drama -
turxia.

b) Na especialidade de Escenografía avalia-las habilidades crea -
tivas do aspirante respecto ó feito multidisciplinar, artístico e téc -
nico da posta en escena.

c) Na especialidade de Interpretación, avalia-las capacidades
artísticas do aspirante en relación coas esixencias vocais e cor -
porais da interpretación.

Este exercicio cualificarase entre cero e 10 puntos e terá carácter elimina -
torio, sendo precisa para a súa superación unha puntuación igual ou supe -
rior a cinco puntos.

Artigo 16. 

A cualificación global da proba a que se refire o artigo anterior resultará da
media aritmética das puntuacións obtidas nos dous exercicios.

A convocatoria, organización e desenvolvemento das probas de acceso no seu
ámbito competencial corresponderá ás Administracións educativas, así como a deci-
sión das prazas dispoñibles en cada especialidade, atendendo á capacidade dos cen-
tros e ás necesidades do sector, segundo se establece nos artigos 12 e 17 do Real
decreto 754/1992. 

A disposición adicional cuarta establece que “as Administracións educativas
adoptarán as medidas oportunas para a adaptación do currículo ás necesidades dos
alumnos con minusvalías”, respectando sempre os obxectivos fixados no propio Real
decreto.

Finalmente, os artigos 9 e 10 establecen aspectos referidos á avaliación dos
alumnos, á promoción de curso ou ó limite de convocatorias:

Artigo 9.

1. A avaliación dos alumnos basearase na consecución dos obxectivos
recollidos no presente Real decreto, así como na daqueles obxectivos espe -
cíficos que establezan as Administracións educativas e os centros nos seus
proxectos curriculares de acordo co previsto nos artigos 3.2. e 4 desta
norma.

2. A avaliación será continua e diferenciada en cada unha das materias
que constitúen o currículo. Terá, ademais, un carácter integrador en rela -
ción co futuro perfil profesional do alumno.
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Artigo 10.

1. A cualificación negativa en tres ou máis materias impedirá a promoción
de un alumno ó curso seguinte.

2. Os alumnos disporán dun límite de catro convocatorias para superar
cada convocatoria, sen que, en ningún caso, a permanencia dos alumnos
nos centros poida exceder os seis anos.
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8. PERSOAL NON DOCENTE E PROFESORADO

Un dos elementos que máis importancia vai ter na maior ou menor operativida-
de dunha Escola Superior de Arte Dramática vén determinado polo persoal non
docente dada a súa transcendencia na organización e desenvolvemento das activi-
dades lectivas, extraescolares e complementarias da Escola, ou na organización e fun-
cionamento dos diversos talleres e espacios singulares como aulas prácticas, teatros e
salas de exhibición. 

Amais do persoal de administración e servicios común a calquera outro centro
educativo, unha Escola Superior de Arte Dramática precisa o concurso dunha serie de
profesionais para cumpriren funcións específicas que, en calquera caso e na súa maio-
ría, xa están contempladas no catálogo de postos de traballo da Administración. A
modo de primeira aproximación, podemos sinalar que na Escola de Arte Dramática de
Galicia, e dentro do seu cadro de persoal non docente, habería que considerar os
seguintes postos:

1. Titulado en Biblioteconomía e Documentación para dirixir o arquivo e
biblioteca ós que se refire o Real decreto 389/1992, no seu artigo 35.4.

2. Auxiliares de Biblioteca en relación co número de alumnos e alumnas da
Escola.

3. Persoal que garanta o correcto funcionamento e mantemento do Teatro,
das salas de exhibición, das aulas prácticas da Escola e dos recursos mate-
riais propios de tales espacios (escenografía, iluminación, maquinaria, tre-
moia...).

4. Persoal propio do taller e almacén de vestiario.

5. Persoal propio do taller e almacén de escenografía.

Polo que atinxe ó persoal docente, o Real decreto 389/1992, no seu título III, arti-
go 36, establece que:

Artigo 36.

1. Para imparti-la docencia das ensinanzas de arte dramática será necesa -
rio cumpri-los requisitos establecidos no artigo 43.1 da Lei Orgánica de
Ordenación Xeral do Sistema Educativo, sen prexuízo do que se regule no
desenvolvemento dos apartados sexto e sétimo da disposición adicional
décimo quinta da citada Lei.

Lembremos que o referido artigo 43.1 da LOXSE facía referencia a que:

Para exerce-la docencia das ensinanzas de réxime especial de arte dra -
mática será necesario estar en posesión do título de Licenciado, Enxeñeiro
ou Arquitecto, ou titulación equivalente, para os efectos de docencia, e ter
cursado as materias pedagóxicas que se establezan.
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Por outra banda, a citada disposición adicional décimo quinta da LOXSE esta-
blece, no seu apartado 6, que As Administracións competentes poderán contratar pro -
fesores especialistas para as ensinanzas artísticas nas condicións reguladas no artigo
33.2 desta lei, artigo que, en relación co exercicio da docencia na formación profesio-
nal específica, sinala:

Para determinadas áreas ou materias poderase contratar, como profesores
especialistas, atendendo á súa cualificación e ás necesidades do sistema,
a profesionais que desenvolvan a súa actividade no ámbito laboral. Nos
centros públicos, as Administracións educativas poderán establecer, con
estes profesionais, contratos de carácter temporal e en réxime de dereito
administrativo. 

En canto ó requisito de ter cursado as materias pedagóxicas que se establezan,
cómpre ter en conta que o artigo 24 da LOXSE, no apartado 2, e en relación cos requi-
sitos para impartir docencia na educación secundaria, establece que:

Para imparti-las ensinanzas desta etapa será necesario, ademais, estar en
posesión dun título profesional de especialización didáctica. Este título obtera -
se mediante a realización dun curso de cualificación pedagóxica, cunha
duración mínima de un ano académico, que incluirá, en todo caso, un perío -
do de prácticas docentes. O Goberno regulará as condicións de acceso a
este curso e o carácter e efectos dos diferentes títulos profesionais, así como
as condicións para a súa obtención, expedición e homologación. As
Administracións educativas poderán establece-los correspondentes convenios
coas universidades co obxecto da realización do mencionado curso 38.

Segundo establece a Lei de Ordenación Xeral do Sistema Educativo na súa dis-
posición adicional décimo cuarta, apartados 1a e 1b, os funcionarios que impartan as
ensinanzas de música e artes escénicas pertencerán ós seguintes corpos docentes:

a) Corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas.

b) Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas. 

Polo que se refire ás condicións de acceso ós citados corpos como funcionarios
de carreira, a propia LOXSE, nas súas disposicións adicionais décimo quinta e décimo
sexta, establece os criterios básicos que se complementan co disposto na disposición
adicional novena, na que se regulan aspectos básicos do sistema de ingreso na fun-
ción pública docente39 ou en disposicións posteriores como o Real decreto 850/1993,
no que se regula o ingreso e a adquisición da condición de funcionario de carreira de
diversos corpos docentes40.
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En relación coa contratación de funcionarios interinos, e con independencia
dos requisitos que xa ten establecidos a Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria, cómpre salientar a necesidade de que os aspirantes presenten xunto co
seu currículo e toda aquela documentación a que faga referencia a convocatoria, un
Proxecto Docente para impartir a docencia na disciplina ou disciplinas obxecto do
concurso de méritos. Proxecto Docente que debería constar, cando menos, dos
seguintes apartados: 

Obxectivos 

Contidos 

Orientacións didáctico-metodolóxicas 

Criterios para a avaliación 

Bibliografía.

Para rematar o presente apartado, non queremos deixar de facer mencionar a
un dos aspectos que máis controversia causou entre profesorado e Administración edu-
cativa, e que fai referencia ó número de horas de docencia que cada profesor ou pro-
fesora dunha Escola Superior de Arte Dramática debe impartir, sobre todo se conside-
ramos o carácter especial destas ensinanzas non só debido á súa dimensión teórico-
práctica, técnica ou práctica, senón tamén en función dos procesos de ensinanza-
aprendizaxe sumamente individualizados e personalizados que precisan ou da titula-
ción que obteñen alumnos e alumnas. O feito de que os profesores e profesoras teñan
tamén que dirixir os proxectos fin de carreira do alumnado, xunto coa participación nas
actividades complementarias e extraescolares, ou a necesidade de impulsar a investi-
gación, aconsella que a Administración educativa estableza criterios flexibles para a
elaboración de horarios que permitan ofrecer un ensino de calidade 41.

Neste sentido, quizais sexa oportuno sinalar que os estudios superiores de Arte
Dramática, Música e Danza, son as únicas titulacións, dentro do capítulo das ensinan-
zas artísticas e do conxunto da propia LOXSE, que conducen á obtención dun título
equivalente para todos os efectos ó de licenciado universitario. Non ocorre así nas ensi-
nanzas de música e danza (grao elemental e medio), artes plásticas e deseño, ou idio-
mas, e mesmo habería que precisar que os estudios de Arte Dramática son os únicos
que posúen un único grao, de carácter superior, circunstancias que aconsellan que,
dentro do marco legal establecido, se establezan medidas para organizar a xornada
laboral docente de acordo coa titulación resultante. 

97

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )

41 Seguen en vigor os aspectos fundamentais da Orde do 1 de setembro de 1987 pola que se ade-
cúa a xornada de traballo dos funcionarios docentes que imparten ensinanzas básicas, medias,
artísticas e de idiomas (DOG do 11 de setembro de 1987). 



9. ORGANIZACIÓN ESCOLAR, ACADÉMICA E ADMINISTRATIVA

Como xa se sinalou anteriormente, a Escola Superior de Arte Dramática, amais
das disposicións ou normas singulares que demande a natureza dos estudios que nela
se imparten ou da titulación a que conducen, debería rexerse polo Decreto 324/1996,
do 26 de xullo, que establece o regulamento orgánico dos institutos de educación
secundaria, pero que no seu título I (disposicións preliminares), artigo 2º, establece:

Os institutos específicos de formación profesional de grao superior, a esco -
la de conservación e restauración de bens culturais, o instituto galego de
educación secundaria a distancia, as escolas oficiais de idiomas, as esco -
las de artes aplicadas, os conservatorios de música ou danza ou calquera
outro centro de características especiais 42 rexeranse por este regulamento
e polas normas singulares que demanden as súas peculiaridades organiza -
tivas.

Considerando o citado Decreto 324/1996, a Orde do 1 de agosto de 1997,
documentos do Ministerio de Educación e Cultura ou do Instituto do Teatro de
Barcelona 43, analizaremos algúns dos aspectos que maior interese poden ter á hora de
deseñar un modelo de Escola Superior de Arte Dramática en Galicia.

Con referencia ós órganos de goberno unipersoais establécese (artigo 4º) que
os institutos de educación secundaria contarán cun director ou directora, xefe ou xefa
de estudios, secretario ou secretaria, ou, de se-lo caso, administrador ou administrado-
ra, e que aqueles institutos que teñan máis de dúas etapas educativas contarán tamén
cun vicedirector ou vicedirectora. 

Se consideramos, como xa dixemos en diversas ocasións, a natureza dos estu-
dios de Arte Dramática, a titulación final que obteñen os alumnos e alumnas, a posibi-
lidade de organizar estudios de terceiro ciclo en colaboración coas universidades e a
posibilidade e necesidade de diversificar a oferta educativa, entendemos que a Escola
Superior de Arte Dramática de Galicia debería contar cos seguintes cargos unipersoais:

Director/a

Vicedirector/a

Xefe/a de estudios

Secretario/a

Administrador/a
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da polo Instituto do Teatro de Barcelona.



As directrices para a súa elección, nomeamento e competencias quedan esta-
blecidas no capítulo II do citado Regulamento (artigos 7 a 35), aínda que atendendo
ás peculiaridades da Escola habería que facer as oportunas modificación das funcións
e competencias, e a modo de exemplo poderíase establecer que o Vicedirector/a en
vez de Coordinar, se é o caso, o programa de formación en centros de traballo do
alumnado que cursa ciclos formativos ou programas de garantía social, podería ser o
responsable de participar na coordinación dos estudios de terceiro ciclo ou da forma-
ción permanente e da complementaria.

Con respecto ós órganos de goberno colexiados, o Claustro de profesores e pro-
fesoras e o Consello Escolar, hai que sinalar tan só que este último estaría integrado
polos membros que sinala o artigo 37 do Regulamento de que falamos, agás os repre-
sentantes de pais e nais de alumnos e alumnas, debido a que estes son maiores de
idade, feito que tamén implica que nas Escolas Superiores de Arte Dramática tampou-
co exista a figura do Profesor/a titor/a. 

De igual maneira que outros centros nos que se imparten ensinanzas de réxime
xeral e especial, a Escola Superior de Arte Dramática de Galicia tamén contará cos
seus correspondentes órganos de coordinación docente, aínda que, unha vez máis,
haberá que realizar a correspondente adecuación en función das peculiaridades e
especificidade deste tipo de ensinanzas. Deste xeito, e seguindo as directrices do cita-
do Regulamento, deberían existir:

* Departamentos didácticos.

* Departamento de actividades complementarias e  extraescolares.

* Comisión de coordinación pedagóxica.

* Equipo de normalización lingüística.

* Departamento de publicacións.

As competencias e funcións dalgunhas destas comisións e departamentos,
amais das dos seus xefes, están establecidas no título III do referido Regulamento (arti-
gos do 53 ó 87), aínda que será necesario, no seu día, realizar as correspondentes modi-
ficacións e adecuacións, considerando os seguintes aspectos:

- O departamento de actividades complementarias e extraescolares terá
entre as súas competencias e responsabilidades a coordinación e control
do teatro da Escola e das salas de exhibición, de existiren estas.

- O departamento de publicacións será o responsable de deseñar e desen-
volver unha liña editorial para cubrir as diversas necesidades da escola,
desde a edición dos textos guía (ou dos textos obrigatorios) para as probas
de acceso ata a dos textos e investigacións dos alumnos do último curso da
especialidade de dirección de escena e dramaturxia (opción B) ou dunha
revista teatral especializada que sirva de marco de debate e reflexión,
amais de permitir que a Escola poida facer intercambios con publicacións
periódicas de similar periodicidade e formato.

Particular interese teñen os Departamentos didácticos e a Domisión de
Coordinación Pedagóxica. Esta última estará integrada polo director ou directora, que
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será o seu presidente, así como polo xefe ou xefa de estudios, os xefes de departa-
mento, o coordinador do equipo de normalización lingüística, actuando como secre-
tario/a un membro da comisión, designado polo director ou directora, oídos os restan-
tes membros. Esta comisión terá as seguintes competencias:

a) Elaborar propostas ó claustro co fin de establece-los criterios para a ela -
boración dos proxectos curriculares de cada especialidade e das corres -
pondentes opcións.

b) Velar para que a elaboración dos proxectos curriculares de cada espe -
cialidade e das correspondentes opcións se realice conforme os criterios
establecidos polo claustro.

c) Asegura-la coherencia entre o proxecto educativo da Escola, os pro -
xectos curriculares de cada especialidade e das correspondentes opcións
e a programación xeral anual.

d) Establece-las directrices xerais para a elaboración das programacións
didácticas dos departamentos.

e) Propoñer ó claustro de profesores os proxectos curriculares para a súa
aprobación e velar polo cumprimento e posterior avaliación dos mesmos.

f) Coordina-los criterios propostos polos Departamentos en relación coas
probas de acceso e responsabilizarse da publicación e difusión dos mesmos
cunha antelación mínima de tres meses e propoñer ó Director, para o seu
nomeamento, os tribunais que deberán xulgar as citadas probas.

g) Propoñer ó Claustro o calendario de exames ou probas extraordinarias,
de acordo coa xefatura de estudios.

h) Establece-la relación de disciplinas que poden ser obxecto de amplia -
ción de matrícula.

i) Valorar e resolver as solicitudes presentadas polos alumnos e alumnas rela -
tivas á ampliación de matrícula e anulación de convocatorias.

j) Propoñe-los profesores e profesoras que han formar parte do equipo de
normalización lingüística.

k) Propoñer profesores e profesoras para desempeñar a xefatura dos
departamentos de Publicacións e de Actividades Complementarias e
Extraescolares. 

Con respecto ós departamentos didácticos, estes son os órganos básicos
encargados de organizar e desenvolve-las ensinanzas propias das disciplinas e mate -
rias correspondentes, e as actividades que se lles encomenden, dentro do ámbito das
súas competencias, e están integrados por tódolos profesores e profesoras que impar -
tan o ensino propio das disciplinas e materias a el asignadas. Entre as súas competen-
cias, que han ser determinadas na súa totalidade pola Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, habería que considerar as seguintes, moitas delas xa estable-
cidas no Decreto 324/1996:

a) Formular propostas ó equipo directivo e ó claustro relativas á elabora -
ción do proxecto educativo da Escola e á programación xeral anual.

b) Formular propostas á comisión de coordinación pedagóxica relativas á
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elaboración dos proxectos curriculares de cada especialidade e de cada
unha das súas opcións.

c) Elaborar, antes do comezo do curso académico, a programación didác -
tica das ensinanzas correspondentes ás disciplinas e materias integradas no
departamento, baixo a coordinación e dirección do seu xefe ou xefa, e de
acordo coas directrices xerais establecidas pola comisión de coordinación
pedagóxica. A programación didáctica incluirá, para cada especialidade
e opción, os aspectos sinalados no artigo 96 deste Regulamento.

d) Promove-la investigación educativa e científico-disciplinar e propoñerlle
ó xefe ou xefa de estudios actividades de perfeccionamento do profesora -
do.

e) Manter actualizada a metodoloxía didáctica.

f) Organizar e realizar actividades complementarias en colaboración co
departamento correspondente.

g) Coordina-la elaboración dos criterios que han de rexer as probas de
acceso, participar na organización e realización das mesmas e nas convo -
catorias extraordinarias.

h) Resolve-las reclamacións derivadas do proceso de avaliación que os
alumnos e alumnas lle formulen ó departamento e dicta-los informes perti -
nentes.

i) Aprobar e avalia-los proxectos fin de carreira adscritos ó departamento,
designando a comisión correspondente, na que poderán participar, se se
estima oportuno, profesores e profesoras doutros departamentos.

j) Propoñer materias optativas dependentes do departamento, que serán
impartidas polos profesores ou profesoras do mesmo.

k) Elaborar, a fin de curso, unha memoria na que se avalíe o desenvolve -
mento da actividade didáctica e os resultados obtidos.

Á hora de determinar o número de departamentos didácticos, cómpre ter en
conta as diferentes áreas de coñecemento presentes nas diferentes titulacións e
opcións, sobre todo para procurar a proximidade epistemolóxica e disciplinar das
materias adscritas a un mesmo departamento, feito que, sen dúbida, vai afectar posi-
tivamente ó seu funcionamento, á mellora da calidade do ensino e á promoción da
investigación. Non se trata tan só de evitar as clásicas tensións e friccións entre mate-
rias e disciplinas, senón de favorecer o desenvolvemento das diferentes áreas de coñe-
cemento a que pertencen. Son estas as razóns que nos levan a considerar oito depar-
tamentos didácticos, que coincidirían con oito grandes áreas de coñecemento, que se
nuns casos fan referencia a unha especialidade artística (interpretación, dirección,
deseño), nos demais agrupan a unha serie de materias que estudian un mesmo campo
(historia da literatura, a creación literaria, as teorías escénicas). 

DIRECCIÓN DE ESCENA: Espacio sonoro, Dirección de escena, Prácticas de
dirección de escena, Prácticas de dirección actoral, Producción, Obradoiro
de teatro clásico universal, Obradoiro de teatro contemporáneo, Obradoiro
de teatro físico.
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I N T E R P R E TACIÓN: Interpretación, Teoría e práctica da interpre t a c i ó n ,
Caracterización, Interpretación con obxectos, Interpretación no musical. 

ESPACIO ESCÉNICO: Espacio escénico, Indumentaria, Iluminación, Técnicas
de expresión gráfica, Teoría da percepción visual e perspectiva, Tecnoloxía
e técnicas escénicas, Historia da escenografía e das artes do espectáculo,
Técnicas e materiais no teatro de obxectos, Teoría escénica aplicada ó tea-
tro de obxectos.  

MOVEMENTO E DANZA: Expresión corporal, Técnicas de coñecemento cor-
poral, Danza, Mimo, Pantomima, Acrobacia, Esgrima. 

MÚSICA E EXPRESIÓN ORAL: Lingua galega, Música, Ortofonía, Técnica
vocal e expresión oral, Canto. 

TEORÍA TEATRAL E CIENCIAS DO TEATRO: Teoría teatral, Metodoloxía da inves-
tigación, Historia do teatro e das artes do espectáculo, Historia do teatro,
Teoría e historia da arte, Semioloxía do teatro, Socioloxía do teatro, Estética,
Antropoloxía teatral, Teoría e práctica da crítica teatral. 

TEORÍA E HISTORIA DA LITERATURA DRAMÁTICA: Historia da literatura dramá-
tica, Teoría da literatura dramática. 

ESCRITA DRAMÁTICA E DRAMATURXIA: Dramaturxia, Escrita dramática.  

As funcións, competencias e responsabilidades do xefe ou xefa de departa-
mento están recollidas no citado capítulo IV, artigo 75º, do Decreto 324/1996.

En canto ó Réxime de funcionamento da Escola, segundo as directrices ema-
nadas do citado Decreto 324/1996, ou das instruccións doutras Administracións educa-
tivas que xa teñen implantadas ensinanzas de Arte Dramática, convén subliñar os
seguintes aspectos:

a) A importancia e transcendencia do proxecto educativo de centro,
documento en que se recollen as intencións educativas do mesmo e o seu
proxecto de traballo.

b) Os proxectos curriculares de centro, especialidade e opción, que serán
elaborados, segundo cada caso, pola Comisión de Coord i n a c i ó n
Pedagóxica ou polos departamentos didácticos, de acordo co currículo ofi-
cial e seguindo os criterios establecidos polo Claustro, que finalmente será o
responsable da súa aprobación e das modificacións anuais.
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Estes proxectos curriculares para cada especialidade e opción a impartir incluirán:

1. As directrices xerais e as decisións seguintes:

a) A adecuación dos obxectivos xerais de cada especialidade e opción ás
características dos alumnos e alumnas, tendo en conta o establecido no
Proxecto Educativo de Centro.

b) Criterios e orientacións de carácter xeral sobre metodoloxía.

c) Os procedementos e criterios para avalia-la progresión na aprendizaxe
do alumnado e a promoción de curso.

d) Criterios para avaliar e, se é o caso, revisa-los procesos de ensino e a
práctica docente dos profesores e profesoras.

e) A organización dos contidos nas diferentes disciplinas e materias, en rela -
ción coa especialidade e opción correspondente.

f) A oferta de optativas.

2. As programacións didácticas dos departamentos, reguladas nos artigos
95, 96 e 97 do Decreto 324/1996.

3. As actividades de orientación académica e profesional que se estable -
zan para favorecer a inserción sociolaboral dos titulados.

No ámbito da organización das actividades docentes dunha Escola Superior de
Arte Dramática, e dada a especial interrelación entre materias e disciplinas, ten espe-
cial relevo a programación didáctica dos departamentos, que incluirá, para cada
unha das disciplinas e materias asignadas ou integradas neles, os seguintes aspectos:

a) Os obxectivos, contidos e criterios de avaliación para cada disciplina,
con especial referencia ós mínimos esixibles.

b) A metodoloxía didáctica que se vai aplicar.

c) Os procedementos de avaliación da aprendizaxe dos alumnos e alum -
nas.

d) Os materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar, incluíndo biblio -
grafía para alumnos e alumnas.

e) As actividades complementarias e extraescolares que se pretenden rea -
lizar desde o departamento.

f) As orientacións precisas para o deseño, realización e presentación do tra -
ballo fin de carreira, así como os criterios para a súa avaliación.

De igual maneira, e xa desde unha perspectiva xeral, os órganos competentes
deberán elaborar o Regulamento de Réxime Interior e a Programación Xeral Anual,
segundo o disposto nos capítulos III e IV do título V do devandito Decreto 324/1996. 

Finalmente, non podemos esquecer a propia consideración da Escola de Arte
Dramática como un centro “Superior”, o que debería propiciar que na súa cataloga-
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ción fose equiparada a un “instituto de educación secundaria e profesional de tipo
A”44, na medida en que esa equiparación vai afectar necesariamente a aspectos tan
diversos como o cadro de persoal non docente, as reduccións en docencia dos dife-
rentes órganos unipersoais e de coordinación didáctica, ou o presuposto económico
anual. Neste sentido, cómpre ter presente a Circular número 11 do 20 de setembro de
1995 da Dirección Xeral de Ensinanzas Profesionais e Formación de Adultos, na que se
regula o funcionamento, entre outros centros educativos, da Escola Superior de
Conservación e Restauración de Bens Culturais, e que establece no seu punto 3.1.1.,
apartado B, diferentes graos de complexidade nalgúns centros onde se imparten ensi-
nanzas de réxime especial: máis de 600 alumnos, entre 300 e 600 e menos de 300 45 .
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10. RECURSOS, ESPACIOS, INFRAESTRUCTURAS

En relación cos requisitos mínimos que han de reunir os centros docentes para
garantir unha ensinanza de calidade, o Real decreto 389/1992, do 15 de abril, e publi-
cado no Boletín Oficial do Estado con data do 28 de abril de 1992, sinala, no seu título
III, as condicións que han reunir os centros superiores de ensinanza de arte dramática:

Artigo 32. Os centros superiores de ensinanza de arte dramática impartirán
as ensinanzas reguladas no artigo 43.1 da Lei Orgánica de Ordenación Xeral
do Sistema Educativo.

Artigo 33. Os centros superiores de ensinanza de arte dramática, impartirán,
polo menos, dúas especialidades, unha das cales será interpretación.

Artigo 34. Os centros superiores de arte dramática contarán, polo menos,
con 90 postos escolares.

Artigo 35. Nos centros superiores de ensinanza de arte dramática serán
necesarios, como mínimo, os seguintes requisitos referidos a instalacións e
condicións materiais:

1. Espacios docentes con independencia do número de alumnos:

a) Taller de escenografía, cunha superficie mínima de 70 metros
cadrados.

b) Taller de vestiario, cunha superficie non inferior a 40 metros
cadrados.

c) Un espacio seminario por departamento.

2. Espacios docentes dependentes do número de postos escolares cos
cales o número será o preciso para que, de acordo co número de postos
escolares e a relación numérica profesor-alumno, poida garantirse o horario
que se estableza no plan de estudios:

a) Aulas acondicionadas para as ensinanzas relativas á técnica e
expresión corporal, cunha superficie non inferior a 90 metros
cadrados e pavimento flotante.

b) Aulas acondicionadas para as ensinanzas de interpretación,
cunha superficie non inferior a 90 metros cadrados.

c) Aulas para ensinanzas teóricas, cunha superficie non inferior a
48 metros cadrados.
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d) Aulas acondicionadas para as ensinanzas de caracterización,
cunha superficie non inferior a 40 metros cadrados.

e) Aulas acondicionadas para as ensinanzas de técnica coral e
canto, cunha superficie non inferior a 50 metros cadrados.

As Administracións educativas, en desenvolvemento do presente Real
decreto, poderán determinar, con carácter xeral, o número de aulas nece -
sarias por postos escolares nos supostos anteriores, de acordo co currículo
que establezan.

3. Teatro. Cunha capacidade mínima de 250 prazas e un espacio escénico
non inferior a 12 metros de ancho por 10 de fondo, e 15 metros de altura,
con tear e equipamentos suficientes para a realización das prácticas escé -
nicas das especialidades impartidas.

4. Biblioteca, Videoteca e Fonoteca. Deberá permitir, no conxunto das sec -
cións, a utilización simultánea de, polo menos, un 5 por 100 do número total
de alumnos previstos. Disporá de sala de lecturas, sala de audición e
videoteca, arquivo e sistema de préstamo. Quedará garantido o número
de volumes e gravacións necesario para o correcto desenvolvemento das
ensinanzas que se impartan e o seu uso en soporte convencional, así como
o das principais revistas científicas relacionadas co ámbito das ditas ensi -
nanzas.

5. Almacén para vestiario, mobiliario e escenografía cunha superficie míni -
ma de 120 metros cadrados.

6. Espacios para órganos de goberno e servicios administrativos.

7. Vestiarios con duchas adecuados á capacidade do centro.

8. Aseos e servicios hixiénico-sanitarios en número adecuado á capacida -
de do centro, tanto para alumnos como para profesores.

9. Esixencias especiais. No caso de que se estableza e imparta a especiali -
dade de Escenografía deberá garantirse unha aula para ensinanzas de
deseño cunha superficie mínima de 45 metros cadrados.

Artigo 37. A relación numérica profesor-alumno nos centros superiores de
arte dramática será, como máximo, de 1/12 nas ensinanzas que se definan
como prácticas e non poderá superar 1/24 para as que se establezan
como teórico-prácticas e técnicas no plan de estudios, todo iso sen prexuí -
zo de que na normativa reguladora do dito plan se establezan grupos para
a implantación de determinadas clases prácticas.
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Amais dos espacios e recursos definidos como mínimos nos artigos anteriores,
haberá que considerar outros elementos igualmente importantes e, en boa medida,
determinantes da calidade das ensinanzas a impartir:

* Despachos para o profesorado, en virtude da titulación que obteñen os
alumnos e alumnas ó rematar os seus estudios, da necesidade de dirixir e
titorar, de forma personalizada, os traballos fin de carreira dos alumnos e
alumnas, da posibilidade de organizar estudios de terceiro ciclo, e, final-
mente, como medida para facilitar unha maior permanencia do profesora-
do no centro, garantíndolle condicións para desenvolver a súa docencia e
promover a investigación.

* Salas de exhibición, onde os alumnos e alumnas poidan preparar e mos-
trar os traballos que se adoitan presentar nestes centros a fin de curso, así
como para aqueles traballos fin de carreira que precisen de tales espacios.

* Aulas prácticas en número suficiente e co equipamento necesario (luz,
son, pequenos almacéns e vestiarios) para que, ademais das actividades
de docencia, os alumnos e alumnas poidan realizar exercicios prácticos
durante o curso escolar, quer de forma individual quer en grupos.

* Sala de conferencias cunha capacidade aproximada de 100 prazas, de
xeito que as actividades complementarias non interrompan o plan de tra-
ballo a desenvolver no teatro ou nas salas de exhibición, que deben ser
considerados como espacios lectivos.

* Espacios para a realización de actividades complementarias e para ser
utilizados polos diferentes equipos de traballo que poden funcionar nun
centro destas características: equipo de normalización lingüística, obradoi-
ros audiovisuais, equipos de investigación, cursos de doutoramento, bolsei-
ros...

* Aula de medios audiovisuais.

* Aulas informáticas.  

De igual maneira, entre os diferentes espacios que precisa unha Escola destas
características -debido fundamentalmente á importancia da voz e dos recursos sono-
ros, así como da súa utilización nos procesos de ensinanza/aprendizaxe e en todas e
cada unha das actividades, de carácter lectivo, complementario ou extraescolar-
debe de establecerse unha relación de complementariedade e xamais de interferen-
cia. Os espacios serían:

* Espacios para administración, servicios e órganos de goberno,  que deben
de estar situados de xeito que o público poida acceder a eles sen inte-
rromper o normal funcionamento do centro.
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* Sala de profesores, seminarios, biblioteca e despachos dos profesores,  que
deben contar con condicións de illamento para que os seus usuarios poidan
realizar as súas funcións sen interrupcións e nun clima de privacidade, e
que, ó mesmo tempo, permitan o fácil acceso de público e de alumnado.

* As aulas prácticas, que, amais de contar cos espacios e co equipamento
necesario, deberán estar separadas entre si, de xeito que entre unha e
outra non se produzan interferencias. Para lograr este obxectivo podería
estudiarse cal debería ser a distribución dos almacéns e dos vestiarios, así
como as oportunas medidas de insonorización, a colocación de portas
dobres...

* As aulas teóricas, que non poden ocupar o mesmo espacio que as prác-
ticas.

* O Teatro e as salas de exhibición, que, amais dos accesos internos, deben
ter tamén un acceso independente do resto do edificio para o seu uso fóra
do horario escolar.

* Os talleres de escenografía e vestiario.

* A cafetería-comedor.

* Espacios para a asociación de alumnos/as e para os representantes dos mes-
mos no Consello Escolar.
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11. O FUTURO DOS ESTUDIOS DE ARTE DRAMÁTICA

Non queremos nin podemos obviar o feito de que desde moi diversas instancias
se vén reclamando a plena equiparación dos estudios de Arte Dramática cos universi-
tarios, en tanto que aqueles conducen á obtención dun título equivalente para todos
os efectos ó de licenciado.

Sen embargo, son moitos e moi diversos os problemas que haberá que superar
para que os estudios de arte dramática alcancen pleno rango universitario, desde as
coñecidas reticencias da institución universitaria a promover e facilitar a integración
ata a necesidade de que os integrantes dos corpos docentes das Escolas Superiores
asuman os compromisos que esa plena equiparación implica: título de doutor, actuali-
zación científico-didáctica, creación e desenvolvemento de liñas de investigación...

Recentemente a Asociación Española de Centros Superiores de Ensinanzas
Artísticas (ACESEA), que agrupa Conservatorios Superiores de Música, Escolas Superiores
de Arte Dramática, a Escola Superior de Canto de Madrid e a Escola de Restauración
e Conservación de Bens Culturais de Madrid, solicitaron do catedrático de Dereito
Administrativo da Universidade de Zaragoza, D. Antonio Embid Irujo, un estudio xurídico
con respecto ás posibilidades de lograr a plena equiparación das ensinanzas artísticas
e a súa consideración de estudios universitarios.

O estudio, titulado Informe sobre la conveniencia de promulgar una Ley
Orgánica Reguladora de la Organización en Régimen de Autonomía de las Enseñanzas
Superiores Artísticas en España, vai acompañado dun “Borrador de Ley Orgánica regu-
ladora de la organización en régimen de autonomía de las Enseñanzas Superiores
Artísticas en España”, lei que, segundo se declara no seu preámbulo, tería como obxec-
tivo constituir un régimen de organización administrativa autónoma de las enseñanzas
superiores de carácter artístico en España, atribuyendo a dicha organización adminis -
trativa el carácter de Universidad.

No capítulo III do Informe, onde se analizan as posibilidades de actuación nor-
mativa, o profesor Embid Irujo estudia diferentes liñas de actuación e as vantaxes e
inconvenientes de cada unha delas:

1. La modificación de la LOGSE introduciendo en ella los rasgos fundamen -
tales de un sistema de organización autónomo de los centros superiores de
enseñanzas artísticas.

2. La emanación de una legislación especial fuera del sistema LOGSE que
consagre un sistema de organización de los centros superiores de enseñan -
zas artísticas semejante al universitario.

3. La consideración de los centros superiores de enseñanzas artísticas como
centros universitarios y su integración dentro de las estructuras de la univer -
sidad.

4. La consideración como universidades de los centros superiores de ense -
ñanzas artísticas.
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Finalmente, a opción escollida foi a cuarta, dando lugar ó devandito Borrador.
Sen entrar a analizar polo miúdo o documento, que contén moi interesantes apre-
ciacións, a proposta presenta algunhas dificultades debido á pretensión de crear unha
segunda rede universitaria (Universidade das Artes, Universidades Artísticas son as deno-
minacións que se manexan), constituída por Institutos Superiores de Ensinanzas
Artísticas, con plena autonomía na súa xestión e no seu funcionamento.

Mentres o debate prosegue, xa se celebraron diversas reunións ás que non é
allea a Subdirección Xeral de Ensinanzas Artísticas do Ministerio de Educación e Cultura,
aínda que resulta moi difícil determinar cal será o resultado definitivo destas actuacións
pois, aínda recoñecendo a necesidade da equiparación plena destes estudios, non
pasou o tempo necesario para o seu pleno desenvolvemento, a súa lexitimación social
e académica ou para que os corpos docentes que lles son propios alcancen o presti-
xio educativo e investigador necesario para xustificar e defender a integración ou a
equiparación universitaria.

Por iso, o verdadeiramente importante, cando menos para nós, galegos e
galegas, quizais sexa contar cunha Escola Superior de Arte Dramática, sen máis. Todo o
resto chegará co tempo.
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12. LEXISLACIÓN E BIBLIOGRAFÍA PERTINENTE

A) De seguido ofrecemos un listado da lexislación utilizada na preparación deste infor-
me, no que incluímos algúns decretos e resolucións que non teñen xa actualidade ou
vixencia pero que poden ter especial relevo. 

* Real decreto 2732/1986, de 24 de diciembre, sobre órganos de gobierno
de los Centros públicos de Enseñanzas Artísticas (BOE do 9 de xaneiro de
1987).

* Orde do 1 de setembro de 1987 pola que se adecúa a xornada de tra-
ballo dos funcionarios docentes que imparten ensinanzas básicas, medias,
artísticas e de idiomas (DOG do 11 de setembro de 1987).

* Resolución do 15 de novembro de 1989, da Dirección Xeral de Ensinanzas
Medias, pola que se establecen as normas ás que se axustará o proxecto
“fin de carreira”, nas escolas de artes aplicadas e oficios artísticos (DOG do
11 de decembro de 1989).

* Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema
Educativo (BOE do 4 de outubro de 1990).

* Orden de 4 de abril de 1991 por la que se aprueba el contenido de los
cuestionarios que han de regir en los procedimientos selectivos de ingreso
en los Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de
Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño (BOE
do 9 de abril de 1991).

Real decreto 575/1991, do 22 de abril, polo que se regula a mobilidade
entre os corpos docentes e a adquisición de catedrático á que se refire a
Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema
Educativo (BOE do 23 de abril de 1991). 

* Real decreto 986/1991, do 14 de xuño, polo que se aproba o calendario
de aplicación da nova Ordenación do Sistema Educativo (BOE do 25 de
xuño de 1991).

* Real decreto 389/1992, do 15 de abril, polo que se establecen os requisi-
tos mínimos dos centros que imparten ensinanzas artísticas (BOE do 26 de
abril de 1992).

* Resolución de 10 de junio de 1992, de la Dirección General de Renovación
Pedagógica, por la que se aprueban materias optativas para su imparti-
ción en la Educación Secundaria Obligatoria (BOE do 19 de xuño de 1992,
suplemento ó número 147).

* Real decreto 754/1992, do 26 de xuño, polo que se establecen os aspec-
tos básicos do currículo das ensinanzas de arte dramática e se regula a
proba de acceso a estes estudios (BOE do 25 de xullo de 1992).

* Orden de 1 de agosto de 1992 por la que se aprueba el currículo de las
enseñanzas de Arte Dramático (BOE do 25 de agosto de 1992).
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* Decret 62/1993, de 17 de maig, del Govern Valencià, pel qual s’estableix
el currículum dels ensenyaments d’Art Dramàtic i es regulen les proves d’ac-
cés a aquests estudis (DOGV do 28 de maio de 1993).

* Real decreto 850/1993, do 4 de xuño, polo que se regula o ingreso e a
adquisición de especialidades nos corpos de funcionarios docentes ós que
se refire a Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do
Sistema Educativo (BOE do 30 de xuño de 1993). 

* Decreto 112/93, de 31 de agosto, por el que se establecen las enseñanzas
de Arte Dramático en Andalucía (BOJA do 28 de outubro de 1993).

* Orden de 27 de septiembre de 1993, por la que se establecen criterios y
orientaciones para la elaboración de proyectos curriculares de centro, las
asignaturas de las diversas especialidades, su distribución horaria y su
correspondencia con las materias de las enseñanzas de Arte Dramático
(BOJA do 30 de outubro de 1993).

* Decret 73/1994, de 7 de març, pel qual s’estableix l’ordenació curricular
del grau superior dels ensenyaments d’art dramàtic (Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya do 15 de abril de 1994).

* Lei orgánica 9/1995, do 20 de novembro, da participación, a avaliación e
o goberno dos centros docentes (BOE do 21 de novembro de 1995).

* Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento
orgánico dos institutos de educación secundaria (DOG do 9 de agosto de
1996). 

* Orden de 30 de julio de 1996 por la que se regulan determinados aspec-
tos de organización y funcionamiento de los centros docentes que imparten
enseñanzas de régimen especial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA do 27 de agosto de 1996).

* Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o
desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento
orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa orga-
nización e funcionamento (DOG do 2 de setembro de 1997).

* Orden de 4 de mayo de 1998, sobre escolarización y matriculación de
alumnos y alumnas en los Centros Docentes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía que impartan enseñanzas de Régimen Especial, en el curso
1998-1999. 
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B) Os artigos e libros que de seguido citamos poden ter especial interese na medida en
que algúns deles ofrecen unha panorámica xeral dos principios educativos que susten-
tan a Lei de Ordenación Xeral do Sistema Educativo e os seus aspectos básicos ou fan
referencia a algunhas das consideracións realizadas no presente traballo. 

BRAGADO RODRÍGUEZ, Manuel: O Proxecto Curricular de Centro, Edicións Xerais de
Galicia, Vigo, 1992.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN: O Proxecto Curricular de Centro, Xunta de Galicia,
Santiago de Compostela, 1993.

EMBID IRUJO, Antonio: Informe sobre la conveniencia de promulgar una Ley Orgánica
Reguladora de la Organización en Régimen de Autonomía de las Enseñanzas
Superiores Artísticas en España, ACESEA, Madrid, 1977.

LAGO MARTÍNEZ, Xosé Ramón: A programación de aula, Edicións Xerais de Galicia,
Vigo, 1992.

SEMINARIO PERMANENTE DE EXPRESIÓN DRAMÁTICA PITA CEGA: “Expresión Teatral e
Teoría e Práctica do Teatro: Propostas de Desenvolvemento Curricular”, en VV.AA.:
Teoría e técnica teatral. Unha introducción, Edicións Laiovento, Noia, 1997. 

VÁZQUEZ FREIRE, Miguel: ¿Que é a Reforma?, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1992.

VV.AA.: Del proyecto educativo a la programación de aula, Editorial Graó, Barcelona,
1992.

X U N TA DE GALICIA: Modelo Curricular da LOXSE, Consellería de Educación e
O rdenación Universitaria, Dirección Xeral de Ordenación Educativa e Centro s ,
Santiago, 1995.

X U N TA DE GALICIA: Principios psicopedagóxicos, Consellería de Educación e
O rdenación Universitaria, Dirección Xeral de Ordenación Educativa e Centro s ,
Santiago, 1995.

XUNTA DE GALICIA: Instrumentos de planificación e xestión, Consellería de Educación e
O rdenación Universitaria, Dirección Xeral de Ordenación Educativa e Centro s ,
Santiago, 1995.

XUNTA DE GALICIA: Guía das ensinanzas artísticas en Galicia , Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria, Dirección Xeral de Ordenación Educativa e Formación
Profesional, Santiago, 1998.

ZABALZA, M. A.: “Criterios didácticos para elaborar Planes de Estudios”, relatorio pre-
sentado nas III Jornadas Nacionales de Didáctica Universitaria, Instituto de Ciencias de
la Educación, Universidad de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 1991.

ZABALZA, M. A.: “La enseñanza universitaria: una visión general”, C a d e rno de
Innovación e Educación, n. 3, Universidade de Vigo, Vigo, 1997.
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ANEXO





Anunciabamos no primeiro capítulo deste traballo que un dos elementos que
máis poden incidir, para ben e para mal, na vida diaria dunha Escola Superior de Arte
Dramática é o espacio onde ten lugar a acción educativa, o propio edificio que aco-
lle a Escola. 

Logo de visitar as Escolas Superiores de Arte Dramática de Madrid, Sevilla e
Murcia, e despois de escoitar as opinións de directores, directoras, profesores e profe-
soras, entendemos que hai unha serie de aspectos de especial relevo e que deben ser
considerados á hora de deseñar un edificio educativo que presenta trazos diferenciais
debido ás características singulares das ensinanzas que nel se imparten, sobre todo
pola importancia do uso da voz, da música ou pola existencia de diferentes obradoi-
ros (escenografía, vestiario...). 

A nosa intención á hora de publicar estes deseños, que non deixan de ser sim-
ples hipóteses de traballo, non é outra que sinalar as disfuncións e interferencias que se
poden producir entre as diversas zonas, áreas e aulas. En ningún caso pretendemos
orientar ou suxerir posibles solucións, senón indicar problemáticas, pois, no seu día,
serán os responsables do deseño e realización do proxecto os que as analicen ben
polo miúdo e propoñan as solucións que estimen máis oportunas.

Como xa indicamos en diferentes momentos, unha das primeiras cuestións que
se terán que abordar á hora de imaxinar un edificio educativo adecuado para as ensi-
nanzas de Arte Dramática é a zonalización, de xeito que as diferentes áreas pro p i a s
dunha Escola Superior poidan complementarse sen ningún tipo de interf e rencia. Falamos
de áreas como atención ó público, secretaría, salas de exhibición, cafetería e re c re o ,
ó rganos de goberno, aulas prácticas, vestiarios, almacéns, obradoiros, departamentos,
despachos do profesorado, aulas teóricas, biblioteca e salas de estudio ou teatro .

De igual xeito, haberá que prestar especial atención á maneira en que os dife-
rentes compoñentes do “puzzle” se encaixan para facilitar a complementariedade e
evitar, como levamos dito, as interferencias.

Desta forma, poderemos imaxinar unha zona en que se integren os espacios
para atención ó público, a secretaría e os despachos dos órganos de goberno (direc-
ción, vicedirección, xefatura de estudios...), mais tendo en conta que todas as áreas
consideradas tamén deben establecer unha relación, de maior ou menor importancia,
co resto das áreas. Resulta tamén xustificable que os despachos dos profesores, as salas
de cada departamento ou a biblioteca poidan compartir unha mesma zona, e que,
debido á súa finalidade, estas áreas gocen dun certo illamento, aínda que a comuni-
cación entre estas e outras áreas, fundamentalmente as de docencia, debe ser o máis
fluída posible.
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En canto ós espacios de docencia, xa se indicou que podemos considerar tres
tipoloxías: as aulas teóricas, que configuran unha área similar á de calquera outro edi-
ficio educativo; as aulas que acollen os diferentes obradoiros (construccións esceno-
gráficas, caracterización, técnicas e materiais no teatro de obxectos) e que deben
ocupar unha zona específica e gozar de medidas de illamento, facilmente aplicables
se entre unhas e outras se sitúan os correspondentes almacéns; finalmente, as aulas
prácticas, entre as que podemos incluír as dedicadas a traballos de expresión oral, de
expresión corporal, de interpretación e de dirección de escena, aulas que deberían
ocupar unha ampla zona, de tal xeito que non existan interferencias entre as activida-
des a realizar en cada unha delas, actividades que teñen na voz e no son dous dos seus
elementos fundamentais. 

Entre as diversas solucións que se poden propor para resolver este problema,
que pode ter verdadeira gravidade na medida en que pode chegar a impedir o nor-
mal desenvolvemento da acción educativa, teriamos que considerar a posibilidade de
combinar técnicas de illamento na propia construcción con outras como a colocación
de vestiarios e pequenos almacéns entre elas. Coa primeira proposta evitariamos a
masificación e os riscos sanitarios que provoca contar con dous únicos vestiarios (mas-
culino e feminino), e coa segunda creariamos espacios para almacenar con rapidez e
eficacia os diferentes materiais (teas, equipo musical, focos, estructuras metálicas, ves-
tiario, obxectos varios) que tradicionalmente se utilizan nas clases prácticas.

Tampouco debemos esquecer que todas e cada unha destas aulas deben
posuír unha serie de condicións en relación coas súas dimensións, características, insta-
lacións e recursos. Cómpre que teñan, como requisitos mínimos, unha altura superior a
oito metros, instalación adecuada para a realización de traballos de iluminación, “par-
qué flotante”, unha pequena bancada e un pano. Deste xeito non só melloraremos as
condicións materiais que inciden no traballo educativo, senón que contaremos cos
espacios necesarios para que os alumnos e alumnas poidan preparar e mostrar os tra-
ballos fin de curso ou os proxectos fin de carreira.

En relación coas salas de exhibición e co teatro, é importante que se deseñen
como espacios de traballo de maneira que o escenario do teatro sexa o suficiente-
mente amplo como para ser utilizado polos alumnos de escenografía, que teña un soto
que sirva de almacén e co correspondente ascensor, que ese escenario teña acceso
ó exterior de xeito que se poidan realizar cargas e descargas sen interferir na marcha
da Escola, con camerinos e talleres para realizar traballos de carpintería, electricidade
ou pintura. As salas de exhibición deben recrear un escenario baleiro, onde se poidan
colocar bancadas portátiles segundo a peza coa que se vaia traballar. Estes espacios
deben ter, igualmente, unha porta de acceso e outra de emerxencia directamente
conectadas co exterior do edificio de forma que se poidan organizar actividades en
días non lectivos.

Son estas algunhas das cuestións que no futuro haberá que considerar para
deseñar e construír o edificio dunha Escola Superior de Arte Dramática que estea en
plena sintonía coas ensinanzas que lle son propias, cuestións que foron analizadas por
Anxo Santorio Cuartero e David Combarro García baixo a dirección de Iago Seara.
Agardamos que as súas hipóteses de traballo poidan ilustrar as diversas problemáticas
suscitadas. Esa, e non outra, é a finalidade que perseguimos coa súa edición como
parte necesaria e transcendental deste documento. 

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )

118



DESEÑOS PARA O EDIFICIO





121

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )



Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )

122



123

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )



Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )

124



125

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )



Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )

126



127

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )



Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )

128



129

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )



Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )

130



131

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )



Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )

132



133

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )



Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )

134



135

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )



Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )

136



137

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )



Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Pro x e c t o )

138




