
As probas de acceso para cursar estudos superiores de Arte Dramática están reguladas pola Orde do 30 de setembro de
2010, Diario Oficial de Galicia do 11 de outubro. Cada curso escolar, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa publica unha resolución no mes de maio coas instrucións para o acceso e a admisión do alumnado.

As probas de acceso para cursar estudos superiores de Arte Dramática constan de dous exercicios: O primeiro exercicio
consta de dúas probas escritas: análise dun fragmento dun texto dramático e análise dun fragmento dun ensaio teatral. O segundo
exercicio estará referido á especialidade á que opten as persoas aspirantes.

PRIMEIRO EXERCICIO

O alumnado deberá realizar dous comentarios de texto seguindo os parámetros cos que se realizan nas clases de literatura
ou nas probas de acceso á universidade, procurando expresar as ideas con claridade e precisión. Para a realización deste
exercicio a ESAD de Galicia, a través da Comisión de Coordinación Pedagóxica, coa antelación necesaria, fai públicos os textos
de lectura recomendada coa finalidade de que o alumando poida preparar adecuadamente os exercicios.

1. Comentario dun fragmento dun texto dramático, no que se deberán analizar aqueles aspectos do texto relacionados coa
situación, tempo e espazo, conflito, acción, personaxes e a súa caracterización e as relacións entre eles. Temas principais e
secundarios e idea principal.

2. Comentario dun fragmento dun ensaio teatral, no que se analizarán as ideas fundamentais que nos traslade o texto en relación
co mundo das artes escénicas.



SEGUNDO EXERCICIO
ESPECIALIDADE DE DIRECCIÓN ESCÉNICA E DRAMATURXIA

1. Comentario dun texto teórico sobre a dirección de escena e/ou a dramaturxia. Valórase a comprensión do texto e a análise da
idea principal e das secundarias, así como o desenvolvemento da opinión persoal do/a aspirante en relación con elas. De
coñecerse o texto ou o/a autor/a, poderá ofrecerse unha visión xeral dos seus puntos de vista e da súa traxectoria no mundo
teatral. Tamén se suxire situar e vincular a análise no marco das artes escénicas, establecendo relacións con outras visións,
sexan estas similares ou contrapostas.

2. Realización dunha proposta de escenificación a partir dun fragmento dunha das obras dramáticas propostas para o primeiro
exercicio. Nesta proba valórase a coherencia entre a visión particular que se escolle para o texto proposto e a resolución do
proxecto escénico. Que interesa do texto? Que se quere contar e como se vai facer? Que se quere provocar no/a
espectador/a? Como será o desenvolvemento da peza? É importante articular unha proposta onde cada elemento da linguaxe
escénica (interpretación, espazo escénico, vestiario, espazo sonoro...) se vexa reflectido, xustificando as eleccións e
poñéndoas en relación unhas con outras.

3. Escrita dun texto dramático. Nesta proba danse uns parámetros a partir dos que desenvolver a escrita dunha escena ou peza
breve. Pode ser a partir dunha determinada estrutura de acción na que se sinalan os actantes fundamentais
(Suxeito/protagonista, obxectivo, opoñentes/antagonistas, axudantes, etc.). Pode ser a partir duns personaxes nun espazo.
Pode ser a partir dunha réplica ou suceso que desencadea a acción. Valórase a adaptación da escrita dramática as premisas
que se sinalen no exercicio así como o seu grao de coherencia e sentido.

4. Proba de dirección de actores/actrices. Nesta proba darase a cada aspirante un pequeno diálogo para dous personaxes. O/a
aspirante dirixirá ese texto durante un tempo non inferior a 5 minutos nin superior a 10. Disporá como actores/actrices de dúas
persoas que indique o tribunal. Durante a proba, o/a aspirante indicará aos/ás actores/actrices a súa proposta de situación e
daralles as claves iniciais pertinentes para que poidan realizar un primeiro pase. Despois deste, o/a aspirante deberá realizar,
como mínimo, unha nova quenda de indicacións aos/ás intérpretes para mellorar a proposta. Valórase nesta proba a
capacidade comunicativa do/a aspirante, o tipo de indicacións que dá e a súa organización e optimización do tempo.
Recoméndase concreción e concisión, dar só as indicacións precisas para poder empezar e ir traballando sobre o que se ve.



5. Entrevista persoal:
(a) O/a aspirante lerá en voz alta as súas tres probas escritas. Ao remate, o tribunal poderá facer preguntas sobre esas probas.
(b) O/a aspirante terá entre cinco e dez minutos para facer unha presentación del/a mesmo/a, onde ademais dos datos persoais

inclúa os seguintes temas: motivación para querer entrar na escola, por cal das opcións ten maior interese (dirección ou
dramaturxia) no caso de telo claro, gustos teatrais e artísticos, dispoñibilidade de asistencia regular a clase... Logo da
presentación, o tribunal efectuará as preguntas convenientes para completar a información que considere precisa sobre o/a
aspirante.

SEGUNDO EXERCICIO
ESPECIALIDADE DE ESCENOGRAFÍA

Os/As aspirantes deberán traer todo o material necesario para o correcto desenvolvemento das probas, que serán as
seguintes:

1. Realización dun debuxo do natural:
 A execución será de tipo académico.
 Formato 100x70cm.
 Técnica libre.

2. Comentario dun fragmento dun texto relacionado coa escenografía: ao inicio do exercicio entregarase aos/ás aspirantes un
fragmento para realizar o comentario. En cada convocatoria a Comisión de Coordinación Pedagóxica fai pública unha listaxe de
lecturas recomendadas neste caso, normalmente un único volume.

3. Realización dunha proposta de deseño dunha escenografía, con formato e técnica libres, a partir dun fragmento dun texto
dramático, dos recomendados para a realización do primeiro exercicio, que se suxeitará ás seguintes directrices:
 Xustificación teórica do proxecto de escenografía.
 Desenvolvemento de ideas (bosquexos).
 Proposta final de escenografía.
 Deseño dun figurino.



4. Entrevista persoal. Terá como finalidade analizar o traballo realizado polo/a aspirante, e considerar as súas actitudes,
expectativas e intereses en relación coas esixencias dos estudos que pretende realizar e as competencias terminais dos
mesmos.

SEGUNDO EXERCICIO
ESPECIALIDADE DE INTERPRETACIÓN

Os/As aspirantes serán divididos/as en varios grupos que farán dúas sesións de traballo, dirixidas polos/as integrantes do
tribunal, segundo a seguinte estrutura:

Primeira sesión (5 horas):
1. Exercicios de voz, corpo e composición.
2. Debate sobre un tema proposto polo tribunal cunhas pautas concretas referentes á escoita, ao respecto e á participación.

Segunda sesión (5 horas):
1. Sesión de adestramento para comprobar a preparación física.
2. Mostra de exercicios por parellas:

 Facer unha composición de tres minutos sobre un tema concreto con liberdade para usar todos os elementos que
necesiten: danza, música, texto, recursos plásticos...

 Propoñer unha posta en escena a partir dun texto entregado na sesión anterior.
 Interpretar un monólogo escollido entre os propostos pola escola. Estes monólogos son feitos públicos pola escola a

través da Comisión de Coordinación pedagóxica coa antelación necesaria.
3. Debate sobre un tema dado polo tribunal.
4. Entrevista persoal. Terá como finalidade analizar o traballo realizado polo/a aspirante, e considerar as súas actitudes,

expectativas e intereses en relación coas esixencias dos estudos que pretende realizar e as competencias terminais dos
mesmos.


