CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L´APLICACIÓ DE CURSOS DE LA FGUV
CURS “TEATRE ”
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1. INTRODUCCIÓ
El curs “ GRUP DE TEATRE DEL CENTRE INTERNACIONAL DE GANDIA UV” és una
activitat formativa organitzada per UV Gandia servei de la Universitat de València gestionat
per la Fundació General de la Universitat de València (FGUV).
El curs es realitza en modalitat presencial en les instal·lacions de UV Gandia
Cal realitzar el següent procés d'inscripció electrònic per l’aplicació de cursos de la FGUV
mitjançant el següent enllaç https://cursos.fundacio.es/

2. INFORMACIÓ TÈCNICA DEL CURS
INTRODUCCIÓ:
En aquest curs s’abordaran les activitats bàsiques per encarar des d’un punt de vista, tan
pràctic com teòric, la funció del actor de cara a un muntatge teatral.
S’aprendran tècniques de l’actor mitjançant exercicis físics i activitats teòriques; es
contemplaran aspectes de dramatúrgia i de direcció escènica i, finalment, amb la suma de
tots aquests assoliments s’abordarà el muntatge d’una obra teatral en la qual l’alumne tindrà
l’oportunitat d’intervenir de manera pràctica i activa.
PROGRAMA
Què és actuar.
Dinàmica de moviments.
Conceptes vocals.
Què és un escenari.
La posada en escena.
Com llegir un text “dramatúrgic”.
Anàlisi de text.
Anàlisis actiu.
Improvisació.
Escoltar en escena.
Tipus d’energies.
Línia interna i línia externa.
PROFESSORAT:
Mariano Lloret Fuster
REQUISITS: es poden inscriure públic en general.
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3. DURACIÓ I LLOC
La duració del curs és de 40 hores. De novembre de 2021 a juny de 2022.
Lloc: AULA 5 - UV CENTRE DE GANDIA)
El calendari de sessions serà el següent:
Dijous de 16,30 a 18,30h
Novembre, 4,11,18,25
Desembre, 2,16
Gener, 13,20,27
Febrer, 3,24
Març, 3,10,24,31
Abril, 7
Maig, 5,12,19,26
Les dates indicades podran modificar-se per causes organitzatives, informant prèviament a
l´alumnat.
4. PLACES
-

30 persones.

L'assignació de places es realitzarà per rigorós ordre d´inscripció.
5. PREU i FORMA DE PAGAMENT
Preu: 30€
Forma de pagament: REBUT, DOMICILIACIÓN Ó TARJETA
6. LLISTA D´ESPERA
Hi haurà llista d’espera per si alguna persona finalment no confirmara la seua plaça o es
donarà de baixa abans del començament del curs.
7. MODALITAT
Les sessions del curs son presencials.
8. SITUACIÓ EXCEPCIONAL DE PANDÈMIA

Els/les usuaris/as hauran de seguir les següents mesures de seguretat i higiene, que es
poden

consultar

a

continuació,

i

també

al

https://www.uv.es/uvgandia/ca/centre-gandia/instruccions-covid19.html
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següent

enllaç

Els/les usuaris/s'accepten aquest Protocol i s'obliguen a complir-lo, assumint la
responsabilitat d'acudir a l'esdeveniment adoptant les referides mesures i assistint de manera
voluntària.
MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE. PROTOCOL COVID19 PARTICIPANTS
Els participants hauran de seguir les següents mesures de seguretat i higiene, que es poden
consultar a continuació. Els participants accepten aquest protocol, o qualsevol altre que siga
d´aplicació, i s'obliguen a complir-lo, assumint la responsabilitat d'acudir a l'esdeveniment
adoptant les referides mesures i assistint de manera voluntària.
PROTOCOL COVID19 PARTICIPANTS ACTIVITATS


S’informa al participant que les seues dades personals es recolliran per si cal
utilitzar la informació per a un control epidemiològic.



Totes les inscripcions es faran on-line.

- No podran realitzar l’activitat :


Les persones amb símptomes compatibles amb la COVID19 (febre , més de 37,5,
tos, malestar general, cefalea, diarrea, disminució del gust i de l’olfacte, calfreds,
mal de cap, dolors musculars, vòmits, entre d’altres)



Les persones a qui se’ls haja diagnosticat la malaltia i que no hagen finalitzat el
període d’aïllament



Les persones que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut
contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID19
els catorze dies abans de la realització de l’activitat.



S’hauran de respectar les mesures generals de prevenció de la transmissió:


Higiene de mans de manera freqüent i meticulosa, durant almenys, quaranta
segons.



Utilització de gel hidroalcohòlic



Bona Etiqueta respiratòria: cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en tossir
i esternudar, i rebutjar-lo a una paperera amb tapa i pedal. Si no es disposa de
mocadors, s’ha d’emprar la part interna del colze per a no contaminar les
mans.



Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.
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Mantenir sempre una distància de seguretat i utilitzar mascareta higiènica o
quirúrgica, homologada, sent obligatòria durant tota la permanència en les
instal·lacions. No es permet l’ús de mascaretes amb vàlvula exhalatòria.

SÍMPTOMES COVID19
Si durant el desenvolupament de l’activitat, el participant tinguera símptomes compatibles
amb la COVID19, avisarà al responsable de l’activitat, i seguirà les seues instruccions,
abandonant el centre al més aviat possible.
Així mateix s’hauran de complir les pròpies instruccions del centre on es realitza l’activitat.
9. DRETS D´ IMATGE
Respecte a la imatge dels/les alumnes es podran realitzar fotografies/enregistraments per a
difondre el curs en la pàgina web, xarxes socials i altres mitjans de UVGandia.
10. EMISSIÓ DE CERTIFICATS
Si l'usuari/a assisteix a un mínim del 80% de les sessions, podrà sol·licitar el certificat en
Administració del Centre UV Gandia.
11. PROCEDIMENT D´ANULACIÓ
Veure punt 7 de les condicions generals de l´aplicació de cursos.
12. DESISTIMENT
Veure punt 12 de les condicions generals de l´aplicació de cursos.
13. CONTACTO
El correu electrònic de contacte és el següent: uvgandia@uv.es
14. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Es pot consultar en el següent enllaç
15. CONDICIONS GENERALS APLICACIÓ DE CURSOS
Es pot consultar en el següent enllaç
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