
AULA DE TEATRO DA USC 

PROGRAMA DE FORMACIÓN TEATRAL 2014 / 2015

 
 

PRAZAS 
MÓDULO I 6 
MÓDULO II 6  (para matricularse neste módulo é necesario ter realizado o MÓDULO I) 
MÓDULO III 6 
 
 

PREZOS COMUNIDADE UNIVERSITARIA 
Prezo de cada MÓDULO   60 euros 
CURSO COMPLETO (3 módulos)  150 euros (1º prazo: 75 / 2º prazo: 75)* 
 

DIRECCIÓN
( 6 ETCS)

MÓDULO I

Conceptos básicos de
dramaturxia e dirección /

Iluminación
(50h)

*****

Datas e horarios

Outubro / Decembro

Todos os luns, do 6 de outubro 
ao 24 de novembro / 9,10 de 

decembro

Horario presencial: 18,00 -
19,30

Horario de prácticas a acordar 

(2 ETCS)

MÓDULO II

A posta en escena
(50h)

*****

Datas e horarios

Febreiro  / Marzo

Todos os luns
Horario presencial: 18,30 -

21,30

Horario de prácticas a  acordar, 
entre as 18,00 e as 22,00  do 2 

ao 13 de marzo

(2 ECTS)

MÓDULO III
Compañía en residencia: 

VOADORA

Monográfico de creación 
teatral 
(50h)

*****

Datas e horarios

Abril

Todos os luns, martes e 
mércores, do 6 ao 29

Horario: 19,00 - 22,30

(2 ECTS)



TAXA XERAL 
Prezo de cada MÓDULO  100 euros 
CURSO COMPLETO (3 módulos)  270 euros (1º prazo: 135 / 2º prazo: 135)* 
 
*1º prazo antes do día 3 de outubro de 2014 / 2º prazo antes do día 10 de xaneiro de 2015 
 

PRAZO e LUGAR DE MATRÍCULA 
Desde o día 22 de setembro ata cubrir prazas, na Área de Cultura da USC (Colexio de San 
Xerome, praza do Obradoiro, s/n) 
 
NOTA. Terán prioridade na matrícula aqueles/as que a fagan polo curso completo. 
Especificamente para os módulos I e II terá prioridade a comunidade universitaria sobre o 
resto 
 

ESPAZO 
O curso completo desenvolverase na sala de teatro Roberto Vidal Bolaño (Campus Vida) 
 
 

PROFESORADO 
 
MÓDULO I e MÓDULO II  Roberto Salgueiro 
 
MÓDULO III    Compañía VOADORA (www.voadora.es) 
 

CONTIDOS  

 

Módulos I e II 
 
Dirixir unha posta en escena é poñer en uso unha serie de ferramentas que nos 
permitan contar unha historia. Recoñecer e coñecer cales son esas ferramentas e 
entender que as historias non teñen porque estar sometidas á linealidade nin á 
referencia empírica do mundo real resulta ser o fundamento básico para construír 
calquera arquitectura. Porque iso é, en definitiva, unha historia: unha estrutura que so 
debe responder á coherencia interna do seu mundo. A diferenza da literatura 
dramática, a posta en escena debe estar argumentada no emprego sólido do actor así 
como do espazo onde se constrúe esa historia, que vén determinado pola iluminación, 
os obxectos físicos, o vestiario, o son… Todo o cal debe ser concibido nunha forma, o 
que lle dará o valor estético que definirá á creación teatral. 
 
O traballo do Módulo I está dirixido a tratar os conceptos básicos da creación 
dramatúrxica e a realizar un traballo teórico de posta en escena dun texto teatral. 
 
O traballo do Módulo II está divido en dúas fases, unificando as aulas cas/os 
alumnas/os de interpretación: 
 
 -Fase 1ª:  asistencia e comentario de montaxe de escenas. 
 -Fase 2ª:  prácticas de montaxe cas/os alumnas/os. 
 
 
 
 



Módulo III 
 
CONTEXTUALIZACIÓN 
Un achegamento ao proceso de creación escénica de VOADORA. Este curso 
traballará desde unha perspectiva lúdica, irreverente e desinhibida a composición e 
interpretación en dramaturxia contemporánea. Centrado no eixo interpretación / 
música / movemento e utilizando o grupo como forza creativa, articularanse os 
materiais compositivos contaminándoos coa utilización da música en vivo, a 
comedia, o absurdo, a creación coreográfica e o texto. 
 
OBXETIVOS 
Xerais: 
Dotar ao alumno das ferramentas necesarias para a c reación dun espectáculo de 
dramaturxia 
contemporánea e potenciar o impacto e a presenza do  artista en relación directa 
co público. 
Específicos: 
Elección dun tema 
Traballo de mesa. Investigación sobre o tema. Fontes 
Traballo na sala de ensaios. Corpo/voz/interpretación 
Xerar material a partir de improvisacións 
Rescatar material 
Creación da dramaturxia 
Montaxe do material 
Mecánica dun espectáculo 
DESENVOLVEMENTO DAS SESIÓNS 
Encadramento teórico: 
Presentación de contidos programáticos dos formadores aos alumnos 
Presentación. Observación de expectativas e características do alumnado e o seu uso 
como material compositivo. 
O "modus operandi" Voadora 
Discusión verbal e exposición práctica 
Actividades prácticas: 
Quecemento físico 
Coreografía 
Quecemento voz. Aula de voz 
Improvisación a partir do tema principal 
Montaxe escenas individuais e grupais 
Improvisacións corais 
Montaxe de escenas corais 
Ensaios 
Peche con exercicios colectivos 
Rescate material creado 
Organización material creado / dramaturxia 
Montaxe espectáculo 
Repetición/ensaios 
Coloquio 
 
MECÁNICA DA AULA 
-Elección do tema 
-Cada sesión iníciase co quecemento físico. 
-Seguido do montaxe coreográfico para incluír na presentación final. 
-Aula de voz. 
-Exercicios de creación, interpretación e improvisación 



-Posta en escena de propostas escénicas a partir de premisas determinadas pola 
directora e os alumnos de dirección (en grupos, dúos, tríos, individuais, etc.) 
-Exercicios de improvisación coral 
-Montaxe de escenas e/ou "unidades dramatúrxicas" 
-Traballo de ensaio das propostas específicamente cos diferentes formadores, por 
áreas: texto, movemento/coreografía, música/canto, interpretación, dirección. 
  



AULA DE TEATRO DA USC 

PROGRAMA DE FORMACIÓN TEATRAL 2013 / 2014

 
 

PRAZAS 
MÓDULO I 16 
MÓDULO II 16 
MÓDULO III 16 
 

PREZOS COMUNIDADE UNIVERSITARIA 
Prezo de cada MÓDULO  60 euros 
CURSO COMPLETO (3 módulos)  150 euros (1º prazo: 75 / 2º prazo: 75)* 
 

TAXA XERAL 
Prezo de cada MÓDULO  100 euros 
CURSO COMPLETO (3 módulos)  270 euros (1º prazo: 135 / 2º prazo: 135)* 
*1º prazo antes do día 3 de outubro de 2014 / 2º prazo antes do día 10 de xaneiro de 2015 

INTERPRETACIÓN
(6 ETCS)

MÓDULO I
Compañía en residencia:

BOCABERTA

Enfrontarse á creación dun 
personaxe

(50h)

*****

Datas e horarios

Outubro /  Decembro

Todos os martes e mércores, 
do 7 de outubro ao 17 de 

decembro
Horario: 19,00 - 21,15

(2 ETCS)

MÓDULO II

O  traballo interpretativo: 
ferramentas de traballo

(50h)

*****

Datas e horarios

Febreiro

Todos os luns, martes e 
mércores 

Horario: 18,30 a 21,00

Marzo
Todos os luns

Horario: 18,30 - 21,00
Horario de prácticas a  acordar, 
entre as 18,00 e as 21,00  do 2 

ao 13 de marzo

(2 ETCS)

MÓDULO III
Compañía en residencia:

VOADORA

Monográfico de 
interpretación 

(50h)

*****

Datas e horarios

Abril

Todos os luns, martes e 
mércores, do 6 ao 29

Horario: 19,00 - 22,30

(2 ECTS)



 

PRAZO e LUGAR DE MATRÍCULA 
Desde o día 22 de setembro ata cubrir prazas, na Área de Cultura da USC (Colexio de San 
Xerome, praza do Obradoiro, s/n) 
 
NOTA. Terán prioridade na matrícula aqueles/as que a fagan polo curso completo 
 

ESPAZO 
O MÓDULO I  será impartido na sala “Luísa Cuesta”, sita nos baixos da Residencia Universitaria 
“Burgo das Nacións” (Campus Norte). 
Os MÓDULOS II e III serán impartidos na sala de teatro Roberto Vidal Bolaño (Campus Vida) 

 
 

PROFESORADO 
 
MÓDULO I   Compañía BOCABERTA (www.facebook.com/bocaberta.cia) 
 
MÓDULO II   Roberto Salgueiro 
   
MÓDULO III   Compañía VOADORA (www.voadora.es)  
 

CONTIDOS 
 
Módulo I 
 

1. INTRODUCIÓN 
- Conceptos  
- Espazos  
- Criterios básicos para estar en escena: o corpo e a voz como ferramentas 

esenciais. 
- A escoita en escena 
- O compromiso do traballo 

 
2. COMPOSICIÓN DE PERSONAXES 

- Análise textos teatrais 
o Como ler un texto desde unha perspectiva teatral (sexa dramático 

ou non) 
- Dimensións das personaxes 

o Como enfrontarse á construción dun personaxe 
o Conceptos básicos: obxectivo, conflito, circunstancias dadas, 

segundo plano 
 

3. CREACIÓN DE PERSONAXES 

- Rexistros  
- Dar vida as personaxes a partir do traballo de análise 

 
4. CONTAR UNHA HISTORIA 



- Prácticas escénicas a partir dos seguintes textos: 
o Pim Pam Clown 
o Santa Perpetua 

 
 
Módulo II 
 
Establecendo puntos de partida.  
 
A influencia da retórica durante os séculos XVII e XVIII na escasa formación do actor 
europeo incidiu de maneira fundamental nunha concepción logocentrista da 
interpretación: o actor, respondendo a uns ou outros códigos xestuais, estaba ao 
servizo dun texto que debía ser, fundamentalmente, enunciado. Este peso da palabra 
dita aínda é perceptible hoxe non so nunha praxe escénica abondo espallada senón 
na propia concepción que o público, en xeral, ten da arte do actor. Atrapado no texto, o 
corpo e o ánimo do intérprete padecen os límites que a palabra literaria impón, e por 
esta razón o actor debe recoñecer cales son as ferramentas básicas coas que conta 
para construír un personaxe. Así, a súa materialidade (corpo e voz, e necesariamente 
nesta orde) deben constituírse en punto de partida básico. E comprender o valor 
estético desa materialidade resulta unha necesidade principal. Por esa razón, non é 
obxectivo deste curso establecer un xeito de estar en escena, presentar una única 
maneira (estética) de entender a interpretación teatral. Ao contrario, é a principal 
intención abrir as portas a un mundo amplo onde os personaxes poidan ser 
construídos e exhibidos desde diferentes ángulos, recoñecendo que o punto de partida 
sempre é o mesmo: as incertezas e medos, as alegrías e ánimos, as emocións e o 
alento que se conteñen nun recipiente de carne e óso que a natureza lle outorgou a 
cada actriz e a cada actor, e que estes deben de coñecer para despois sitúalo en 
escena desde una perspectiva estética definida.  
 
O rigor, a disciplina e a ética deste traballo conforman un xeito de entender a arte 
dramática que, en definitiva, vai modelar a creación que imos compartir co público. 
Non se trata de ser actor, senón de como ser actor. E nese como entran en xogo 
valores éticos e estéticos. 
 
 
Módulo III 
 
CONTEXTUALIZACIÓN 
Un achegamento ao proceso de creación escénica de VOADORA. Este curso 
traballará desde unha perspectiva lúdica, irreverente e desinhibida a composición e 
interpretación en dramaturxia contemporánea. Centrado no eixo interpretación / 
música / movemento e utilizando o grupo como forza creativa, articularanse os 
materiais compositivos contaminándoos coa utilización da música en vivo, a 
comedia, o absurdo, a creación coreográfica e o texto. 
 
OBXETIVOS 
Xerais: 
Dotar ao alumno das ferramentas necesarias para a c reación dun espectáculo de 
dramaturxia 
contemporánea e potenciar o impacto e a presenza do  artista en relación directa 
co público. 
Específicos: 
Elección dun tema 
Traballo de mesa. Investigación sobre o tema. Fontes 



Traballo na sala de ensaios. Corpo/voz/interpretación 
Xerar material a partir de improvisacións 
Rescatar material 
Creación da dramaturxia 
Montaxe do material 
Mecánica dun espectáculo 
 
DESENVOLVEMENTO DAS SESIÓNS 
Encadramento teórico: 
Presentación de contidos programáticos dos formadores aos alumnos 
Presentación. Observación de expectativas e características do alumnado e o seu uso 
como material compositivo. 
O "modus operandi" Voadora 
Discusión verbal e exposición práctica 
Actividades prácticas: 
Quecemento físico 
Coreografía 
Quecemento voz. Aula de voz 
Improvisación a partir do tema principal 
Montaxe escenas individuais e grupais 
Improvisacións corais 
Montaxe de escenas corais 
Ensaios 
Peche con exercicios colectivos 
Rescate material creado 
Organización material creado/ dramaturxia 
Montaxe espectáculo 
Repetición/ensaios 
Coloquio 
 
MECÁNICA DA AULA 
-Elección do tema 
-Cada sesión iníciase co quecemento físico. 
-Seguido do montaxe coreográfico para incluír na presentación final. 
-Aula de voz. 
-Exercicios de creación, interpretación e improvisación 
-Posta en escena de propostas escénicas a partir de premisas determinadas pola 
directora e os alumnos de dirección (en grupos, dúos, tríos, individuais, etc.) 
-Exercicios de improvisación coral 
-Montaxe de escenas e/ou "unidades dramatúrxicas" 
-Traballo de ensaio das propostas específicamente cos diferentes formadores, por 
áreas: texto, movemento/coreografía, música/canto, interpretación, dirección. 
 
 


