
 

Prova d’accés a la Universitat (2010) 

 

Arts Escèniques 
Instruccions 

Model 3-A/3-B 

 

Heu de triar un model entre els dos que s’ofereixen: A o B 

Cadascun dels dos models consta de tres parts: a, b i c 

 

Les parts a i b són comunes per a les dues opcions 

 

Part a: qualificable amb 4 punts.  

Consistirà en l’anàlisi dels elements escènics d’un vídeo proposat representatiu de les 

arts escèniques. 

 

Hom valorarà la correcció en l’ús del llenguatge i la terminologia específica utilitzada, 

així com l’ordre i estructuració de l’exposició de les característiques principals dels 

diferents elements escènics. 

 

Cal cenyir-se estrictament al vídeo proposat. 

 

Part b: qualificable amb 4 punts.  

Consistirà en el desenvolupament, per escrit, de la dramatització i l’escenificació d’un 

text narratiu, tema o situació proposada. 
 
Hom valorarà la correcció en l’ús del llenguatge, els coneixements i la qualitat 

d’aquests, l'aplicació terminològica, i la redacció de la posada en escena tenint en 

compte els elements principals escènics. 

 

Part c: qualificable amb 2 punts.  

Heu de triar un model entre els dos, A o B, i contestar al full del model triat un dels dos 

temes proposats sobre les arts escèniques i el seu context històric. 

 

Hom valorarà la correcció en l’ús del llenguatge i la terminologia utilitzada, així com 

l’ordre i estructuració de l’exposició del contingut del tema escollit i dels diferents 

apartats del tema escollit. 

 

Cal cenyir-se estrictament al tema. 
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Part a: qualificable amb 4 punts.  

Analitzau i comentau el vídeo proposat tenint en compte els apartats següents: 
 

1r. Tipus d’art escènica 

2n. Aspectes en un acte escènic relacionats amb: 

   a) El procés comunicatiu 

     b) La materialització escènica 
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Part b: qualificable amb 4 punts.  

Redacta la posada en escena del fragment, tema o situació següent, tenint en compte els 

elements escènics principals. 

 

El regal 

 

Na Marta i les seves amigues Rosa i Fàtima es reuneixen per preparar un regal 

sorpresa per a na Berta, que se’n va a viure a un altre poble. Na Rosa vol que vagin 

totes tres a una botiga a cercar alguna cosa, però na Fàtima i na Marta creuen que és 

millor que li facin un regal més personal. Ho discuteixen i, al final, decideixen fer una 

mica de cada cosa: compraran una d’aquestes targetes de felicitació amb dibuixos que 

tenen una pàgina en blanc per escriure-hi i li regalaran dins una capseta de fusta molt 

maca que na Rosa recorda haver vist a la botiga, i després li servirà de joier. 

Queden que ho prepararan tot i que el divendres es trobaran totes a casa de na Marta, 

al capvespre, aprofitant que no tenen classe. Li diran a na Berta que s’han de trobar 

per acabar un treball de llengua, un treball molt difícil en què han de transformar un 

relat en una petita obra de teatre, amb diàlegs i tot. 

I així ho fan; el dijous al vespre es troben les tres a casa de na Rosa, a escriure en la 

targeta els textos que han preparat, i el divendres a l’hora del pati li diuen a na Berta 

que al capvespre es trobaran a les quatre. Però na Berta els diu que no pot ser perquè... 
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Part c: qualificable amb 2 punts.  

Triau un tema dels dos proposats i desenvolupau-lo: 

 

c.1) El teatre medieval. Inici i evolució del teatre medieval. El teatre religiós 

medieval i tècniques escenogràfiques. 

c.2) El teatre a les literatures hispàniques des de 1900 fins a 1939 (Valle 

Inclán, García Lorca). La innovació modernista en el teatre català (Josep M. 

de Sagarra). 
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Part c: qualificable amb 2 punts.  

Triau un tema dels dos proposats i desenvolupau-lo: 

 

c.1) El teatre europeu dels segles XVI i XVII. Característiques i principals 

autors (Shakespeare i Molière). 

c.2) El teatre grec: orígens, formes i principals autors (Sòfocles, Eurípides, 

Aristòfanes). 
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