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Que finalidade teñen os estudos superiores de arte dramática? 

As ensinanzas superiores de arte dramática teñen como finalidade a 
formación de creadores e profesionais das artes escénicas, de pedago-
gos e investigadores do feito teatral, así como de especialistas noutros 
campos ou ámbitos directamente ou indirectamente relacionados coa 
teoría, a tecnoloxía e a práctica teatral.

Que duración teñen os estudos?

Teñen unha duración de catro anos en todas as especialidades e os 
itinerarios dos novos plans en proceso de implantación.

Que título se obtén ao remate dos estudos?

Os estudos superiores de arte dramática conducen a un título superior, 
equivalente para todos os efectos aos de licenciatura ou grao universita-
rio, ou equivalente. 

Cal é a oferta educativa dos estudos de arte dramática?

A Escola Superior de Arte Dramática (ESAD) de Galicia ofrece estudos do 
plan antigo (en camiño de extinción) e os correspondentes aos novos 
plans, en proceso de implantación desde o curso 2010-2011. Para estes 
últimos, a oferta de especialidades e os seus correspondentes itinerarios 
é a seguinte: 

 Dirección escénica e dramaturxia: itinerarios de dirección escénica e de 
dramaturxia.

 Interpretación: itinerarios de interpretación textual, de interpretación xestual, 
de interpretación non musical e de interpretación con obxectos.

 Escenografía.

Cales son as condicións de acceso?

Para acceder ao grao superior dos estudos de arte dramática débense 
cumprir os seguintes requisitos:

 Ter o título de bacharelato ou titulación equivalente, ou ter superada a proba 
de acceso á universidade para maiores de 25 anos, ou superar unha proba de 
madureza especí�ca para maiores de 19 anos que acredite que se posúe a 
madureza en relación cos obxectivos do bacharelato e os coñecementos, as 
habilidades e as aptitudes que cómpren para cursar con aproveitamento as 
correspondentes ensinanzas. 

 Superar unha proba ordinaria especí�ca da especialidade á que se pretenda 
acceder, mediante a que se acredite a posesión das competencias previas 
necesarias para o aproveitamento destas ensinanzas superiores. Esta proba 
contén dúas partes
– Primeira parte, común a todas as especialidades e con carácter eliminato-

rio, consistente na realización dun comentario sobre un texto dramático e 
o comentario dun fragmento dun ensaio teatral. Cada ano, a ESAD fai 
pública na súa páxina web unha listaxe coas lecturas recomendadas para 
a realización deste primeiro exercicio.

– Segunda parte, especí�ca para cada especialidade.

A que ámbitos profesionais se pode acceder ao rematar os estudos superio-
res de arte dramática?

En razón da especialidade e do itinerario cursados, a orientación 
profesional para cada caso é a seguinte: 

 Dirección escénica e dramaturxia: creación e dirección de espectáculos en 
vivo e gravados; creación e adaptación de textos e outros materiais para a 
creación escénica, audiovisual e de animación; escrita de guións e outros 
materiais para a realización audiovisual; dirección de teatros e auditorios; 
dirección e asesoría de proxectos; docencia teatral; investigación no campo 
das artes escénicas e das humanidades.

 Interpretación: interpretación en espectáculos en vivo e gravados (cine, 
televisión, radio, publicidade e dobraxe); dirección, presentación e condución 
de programas en medios audiovisuais; formación de formadores no campo 
do adestramento en técnicas de expresión e comunicación para actividades 
diversas; coordinación e realización de programas de animación sociocultural 
e teatral, actividades recreativas e de tempo libre; coordinación e realización 
de actividades en centros culturais, e outros centros e espazos de lecer; 
xestión, produción e docencia teatral; investigación en programas vinculados 
coas artes escénicas.

 Escenografía: deseño de espazos escénicos, de iluminación, caracterización e 
indumentaria para calquera tipo de espectáculos escénicos e audiovisuais; 
deseño de eventos de diversos tipos, con ou sen intérpretes; deseños para 
cine, televisión, publicidade, animación e videoxogos; deseño e coordinación 
de actividades diversas en museos, exposicións, instalacións, escaparates, 
interiores ou parques temáticos; dirección de actividades e proxectos 
vinculados coas artes plásticas; xestión e produción teatral; docencia teatral; 
investigación en artes escénicas.
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