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L’Escola Universiària ERAM, és un 
centre adscrit a la Unviersitat de 
Girona on s’imparteixen 3 graus, 
el Grau en Arts Escèniques - 
Interpretació, Grau en 
Comunicació Audiovisual i 
Multimèdia i el Degree in 
Communication, Audiovisual and 
Multimedia. L’objectiu de l’ERAM 
és converitr-se en l’escola 
universitària de les arts, i vol 
anar introduïnt altres disciplines, 
com la música, la moda o les 
belles arts.

L’ERAM està situat a la Fàbrica 
Coma Cros de Salt (Girona), que 
consta de 16.00m2 i que allotja: el 
Teatre El Canal, aules pràctiques, 
aules d’informàtica, laboratoria de 
mitjans audiovisuals, sales 
d’estudis, Biblioteca, sales de 
treball, sala d’assaig i plató.

Què és l’ERAM?



Una de les capacitats més 
valorades entre els professionals 
de la societat d’avui és el diàleg 
entre disciplines diferents. El 
nostre objectiu és que l’estudiant 
del grau en arts escèniques sigui 
capaç de desenvolupar la seva 
creativitat en aquest món 
transdisciplinari en termes 
laborals.

L’enfocament pràctic dels tres 
estudis converteix l’ERAM en 

un centre creatiu de primer 
nivell. Els tres graus es 

retroalimenten per ser més 
proactius i creatius. La 

innovació educativa és la base 
de la nostra escola, el nostre 

objectiu és observar les 
necessitats actuals dels 

professionals dels sectors per 
adaptar-ho als nostres plans 

d’estudis. 
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què és?
El Grau en Arts Escèniques, únic 
grau universitari a Catalunya, 
posa a la teva disposició les eines 
i els continguts necessaris perquè 
esdevinguis un i una professional 
del sector escènic i interpretatiu. 
Durant els quatre anys de 
formació, desenvoluparàs les 
teves capacitats i aptituds per a 
ser capaç de crear, imaginar, 
inventar, realitzar i interpretar.



què és?

Títol
Grau en Arts Escèniques-
Interpretació (UdG)

Idioma
Català/Castellà

Duració/crèdits
4 anys / 240 CTS

Modalitat
Presencial

Preu crèdit
100€

Nombre de places
30



El Grau en Arts Escèniques 
comparteix edifici amb el grau en 
Comunicació Audiovisual i 
Multimèdia, que facilita, els 
professionals, materials per 
esdevenir centre de referència a 
Catalunya de la interpretació 
davant de càmera.

interpretació i 

creació
audiovisual, 

interpretació i 

creació
escènica

Els nostres estudis ofereixen dos 
itineraris; 





A l’ERAM volem formar intèrprets 
amb capacitat de generar escena 
i creadors escènics amb habilitats 
interpretatives. Els nostres 
estudiants sortiran amb una 
formació global, amb pensament 
crític, creatius, interdisciplinaris, 
amb les capacitats necessàries 
que reclama el sector.



Al finalitzar el Grau disposaràs  dels 
coneixements i competències ne-
cessaris per a desenvolupar la 
teva activitat laboral en una 
gran varietat de sectors. Les 
principals competències 
que desenvoluparàs:

Competències



       Dominar aquelles tècniques que 
permeten reproduir el 
comportament humà i dominar les 
tècniques expressives del cos en 
moviment, les retòriques de 
l’emoció, les tècniques de la veu 
parlada i cantada. També 
aprendràs ha articular el temps i 
l’espai escènic i el seu entorn.

       Utilitzar eines per desenvolupar 
la imaginació escènica. Identificar, 
reconèixer i aplicar les tecnologies 
associades a la creació escènica. 
Aplicar i analitzar les reflexions 
teòriques sobre el fet escènic



       Dominar aquelles tècniques que 
permeten reproduir el 
comportament humà i dominar les 
tècniques expressives del cos en 
moviment, les retòriques de 
l’emoció, les tècniques de la veu 
parlada i cantada. També 
aprendràs ha articular el temps i 
l’espai escènic i el seu entorn.

       Utilitzar eines per desenvolupar 
la imaginació escènica. Identificar, 
reconèixer i aplicar les tecnologies 
associades a la creació escènica. 
Aplicar i analitzar les reflexions 
teòriques sobre el fet escènic

      Llegir, analitzar i reflexionar sobre 
les necessitats de representació de 
l'individu contemporani en funció 
del seu present polític, econòmic i 
social. Identificar i analitzar les 
teories dramàtiques.

      Aplicar, utilitzar i organitzar les 
estructures econòmiques i legals 
que sustenten la producció i la 
difusió teatral.

       Ser capaç de treballar 
en col·lectiu i per a col·lectius, 
integrar equips i liderar equips.





1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

Optatives

Pla d'estudis



1r curs 

Literatura dramàtica I

Literatura dramàtica II

Teories dramàtiques I
Tècniques d’interpretació. 
Veu i cant 
Tècniques d’interpretació. 
Reproducció del comportament 
humà

Àmbit de creació I (Iniciació al 
coneixement del cos)
Àmbit de creació II (Posada en 
escena)



2n curs 

Teories dramàtiques II

Tècniques d’interpretació de dansa

Tècniques d’interpretació de 
llenguatges corporals

Àmbit de la creació III (Posada en 
escena musical)

Dramatúrgia teatral 
Bases de l’escenotècnia 
(Escenografia)

Expressions de la cultura 
contemporània



3r curs 

Àmbit de creació IV: creació 
audiovisual

Dramatúrgia audiovisual

Tecnologies emergents aplicades a 
l’escenotècnia



4t curs 

Gestió i produccions teatrals

Pràctiques

Seminaris complementaris

Treballs final de grau



Optatives

Direcció d’actors

Comportament humà

Llenguatge corporal

Veu II

Direcció escènica



Optatives

Escena en espais públics

Llenguatges corporals II

Dansa II

 
Pràctica escènica

Direcció d’art



4+1



Internacionalització - 
TOP UP

Amb la Doble titulació: Top-up, 
podràs fer un cinquè curs a una 
universitat del Regne Unit. Un dels 
principals objectius de l’Escola 
Universitària ERAM és procurar 
l’èxit professional dels nostres 
estudiants. En aquest propòsit té 
una importància cabdal la 
internacionalització. 

4+1



Per aquest motiu oferim als 
nostres titulats l’opció de realitzar 
un cinquè curs, 
un 4+1, que els permet obtenir una 
doble titulació a partir de realitzar 
un Top-up a la DeMontfort 
University (Leicester, UK)

A més a més l'Escola Universitària 
ERAM té conveni amb universitats 
internacionals per fer intercanvi 
ERASMUS o PROMETEU.

Hem après, en aquests vint 
anys d’experiència, que la 

internacionalització dels 
estudiants els permet trobar 

millors feines i aconseguir 
millors salaris.

4+1



    Interpretació audiovisual i 
escènica:
L'alumnat del Grau oficial d'Arts 
Escèniques - Interpretació 
dominarà tant les tècniques 
interpretatives escèniques i també 
les tècniques interpretatives 
audiovisuals, convertint-se així 
amb un professional versàtil 
capaç de desenvolupar-se sobre 
els escenaris com també davant 
de la càmera.

El Grau contempla dues 
especialitzacions:

Sortides professionals

Interpretació i creació   
escènica
Interpretació i creació   
audiovisual



    Gestió i producció:
Durant el grau oficial universitari 
se li donarà a l'alumnat 
competències per desenvolupar 
tasques de:

Productor teatral, 
audiovisual i 
d’esdeveniments i festivals
Gestor d’equipaments 
escènics
Emprenedor en el camp de 
les arts escèniques
Coach en empreses.

    Educació i recerca:
L'obtenció del títol universitari en 
Arts Escèniques - Interpretació 
donarà a l'alumnat la possibilitat 
d'accedir a:

Professor o professora en 
educació primària
Professor o professora de 
secundària



Professor o professora 
universitària
Professor o professora en 
conservatoris de teatre i 
dansa.
Accés a un doctorat.

       Creació, direcció d’escena i 
dramatúrgia:
El grau oficial universitari dedicat a 
les Arts Escèniques - Interpretació 
potencia: 

Creador i director d’escena
Coreògraf
Script
Director d’intèrprets per a 
cinema i televisió
Creador d’espectacles per a 
grans públics
Director tècnic i artístic 
d’escena
Dramaturg
Guionista de cinema, 
televisió i nous formats



      Noves professions escèniques:
Les arts escèniques són útils i 
necessàries a altres àmbits 
professionals com:

Coach d’expressió per a 
directius
Terapeuta escènic
Intervenció social en arts 
escèniques
Periodista expert
Creador d’escena aplicada al 
patrimoni





PlayA l’ERAM creiem en una formació 
basada en la teoria i la pràctica a 
parts iguals. Els nostres 
estudiants tenen l'opció de cursar 
les seves pràctiques curriculars 
als principals centres escènics 
com, el Teatre Nacional de 
Catalunya, La Fundació Sala 
Beckett, Bitò Produccions/ 
Temporada Alta o Televisió de 
Catalunya- TV3 entre d’altres. Des 
del primer curs, es treballa la 
inserció laboral per oferir al 
nostre alumnat una visió àmplia 
del sector. Durant els 4 anys 
també es fa un acompanyament 
personal.

Pràctiques



Play



Play
Per altra banda, i gràcies a la con-
vivència dels tres graus, els nos-
tres estudiants es converteixen en 
una font de pràctiques extracurri-
culars a través dels projectes 
cinematogràfics i fotogràfics dels 
estudiants d’Audiovisual. Aquests 
projectes aporten moltes hores 
davant de la càmera, que es tra-
dueix en experiència i seguretat.



L’Escola Universitària ERAM és 
una escola adscrita a la 
Universitat de Girona, que 
imparteix tres graus oficials amb 
un pla d'estudis únic. Aquests 
graus són el  Grau en 
Comunicació Audiovisual i 
Multimèdia, el Grau en Arts 
Escèniques i el Degree in 
Audiovisual Communication 
and Multimedia. El seu accés es 
regeix a través del sistema de 
preinscripció universitària de la 
Generalitat de Catalunya.

Accés i matrícula



clica!

Més informació

Aquí podràs conèixer les 
principals vies d’accés i 
preinscripció.

Batxillerat amb prova 
d’Accés a la Universitat (PAU)

Cicles Formatius de 
Grau Superior

Estudiants majors de 25 anys, 40 
anys o 45 anys

Estudiants Internacionals

https://www.eram.cat/ca/estudis/grau-en-arts-esceniques/acces-i-matricula-gae


clica!

Preinscripció: 
accesuniversitat.gencat.cat

https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login


clica!
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eram.cat
eram@eram.cat
+34 972402258
Factoria Cultural Coma-Cros

https://www.eram.cat/ca
mailto:eram|@eram.cat
https://www.facebook.com/escolaeram
https://twitter.com/eueram
https://www.instagram.com/eueram/
https://www.youtube.com/channel/UCVy18eS3MtwwD8fbL7E4ctg



