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3  Arts Escèniques  /  Artes Escénicas                                                                  ARE 
 
CARACTERÍSTIQUES DE L’EXAMEN 

 
Estructura de la prova: 
Dividida en tres apartats 
1. Anàlisi i interpretació a partir d’un fragment audiovisual d’una obra escènica 

 Descriu l’acció i analitza els elements expressius que apareixen en l’obra (text/ espai escenogràfic i 
utilleria/vestuari i caracterització personatges/us de la gestualitat i l’actitud corporal/espai sonor) 

 A partir de l’anàlisi anterior i la resta d’informació sobre el muntatge, explica el missatge que 
transmet. 

 Relaciona el treball corporal del fragment audiovisual  amb l’experiència personal a l’aula. 
 
2. Anàlisi i proposta escènica a partir d’un fragment d’un text dramàtic 

 Contextualitza el text a l’època i descriu tres característiques principals del teatre d’aquest període. 
 Explica la sinopsi de la trama i especifica els temes principals que planteja l’obra. 
 Analitza el fragment:  Espai, temps, personatges principals, situació i/o conflicte. 
 Realitza una interpretació personal del fragment a partir de l’anàlisi i desenvolupa una proposta 

escènica. (Es pot fer una actualització del text i acompanyar d’un esbós de l’espai/o vestuari) 
 
3. Definició de conceptes bàsics, recursos i/o processos vinculats a l’escena. 

 
Procediment que es seguirà: 

 
Primera part: 
Serà comuna a les opcions A i B. Es presentarà un fragment d’una obra escènica que es reproduirà dues 
vegades. 

 
Segona part: 
Es facilitaran dos fragments a cada opció (A i B), un de cadascuna de les parelles d'aquestes obres que 
pertanyen a diferents èpoques.: 

 
 Medea / Edip Rei 
 Hamlet / El somni d’una nit d’estiu 
 Les tres germanes / Hedda Gabler 
 Tot esperant Godot/ La cantant Calba 

 
Els fragments de l'opció A sempre seran obres de diferent època que les de la opció B. 
S'utilitzaran traduccions dels originals, mai adaptacions. 
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Tercera part: 
Es presentaran dos conceptes i un recurs i/o procés clau  de la pràctica escènica. 
S'acorda incloure aquests: 

 
 Escena: Escenografia, Escenari, Il· luminació, So, Utilleria, Espectador, Vestuari, Muntatge, 

Actor, Director, Màscara. 
 Text: Quadre, Apart, Acotació, Pausa, Acte, Escena, Diàleg, Faula, Flash-Back, Gag, Monòleg, 

Protagonista, Personatge, Dramatúrgia, Leitmotiv, Conflicte, Gènere Teatral. 
 Acció: Coreografia, Improvisació, Gest, Catarsi, Projectar (la veu), Contenció. 

 
Els processos: 
 Assajos 
 Relació sala/escena 
 Posada en Escena 
 Projecte escenogràfic. 
 Producció d’una obra teatral 
 Creació d’un personatge. 
 Adaptació d’un text. 
 Creació col·lectiva. 

 
Criteris generals d’avaluació per apartats: 

 
 Correcte ús del llenguatge escrit. 
 Ús adequat del vocabulari específic. 
 Concreció i síntesi en l’exposició d’idees. 
 Creativitat de les propostes personals. 
 La capacitat d’analitzar amb actitud reflexiva i crítica els textos i espectacles escènics. 
 Identificar les característiques fonamentals de les diferents formes de representació i espectacles des 

d’una perspectiva històrica. 
 Conèixer i comprendre els conceptes, recursos i processos vinculats a les arts escèniques. 

 
Criteris generals de correcció per apartats 

 
Primer: 3 punts. 

Descripció de l’acció i anàlisi dels elements expressius, 1punt 
Anàlisi del missatge, 1 punt 
Relació amb l’ experiència personal 1 punt 

Segon: 5 punts 
Contextualització, 1 punt.  
Sinopsi i temes principals 1punt 
Anàlisi del fragment, 1 punt. 
Interpretació i proposta escènica, 2 punts. 

Tercer: 2 punts 
Definició de dos conceptes, 0,5 punts cada concepte 
Explicació d’un recurs o procés, 1 punt 

 
 
 
 
 


