Especifcacions ii icii eiis id'avaluació ipei ia ila ipiova id'apt ud ide ila iboisa ide ipiofessois iin eiins i
en il'especiali a  ide iDiiecció iEscènica.
Pun  i7.1. ia) ide ila iResolució; i i iPiopos a id'escenifcació. i i i i
Veisaià isobie iuna id'aques es i ies iobies: i
“Les ibicicle es isón ipei ia il'estuu ide iFeinando i*Feinán iGómez; i“Rinoceion u ide i*Eugène i
*Ionesco; i“Com iagiadeuu ide iWilliam iShakespeaie.
Cii eiis id'avaluació:
1.- iConcieció idels ielemen s ide il'anàlisi ii iadequació idels ima eixos ial i ex  idiamàtc.
2.- iJustfcació idels ielemen s i ècnics ide ila ipiopos a iescènica: iespai iescènic, isonoi, iima ge ii i
il·luminació.
3.- iUni a  ies ètc- ècnica ii iin eipie atva ide il'escenifcació.
4.- iOiiginali a  ide ila ipiopos a.
5.- iCoiiec e iús ide ila i eiminologia iespecífca.
6.- iClaieda  iexpositva.

Pun  i7. i1. ib) ide ila iResolució: i i i iImpaitció id'una iclasse id'ensenyamen  isupeiioi.
L'aspiian  ihauià id'impaiti iuna iclasse ipiàctca, id'ensenyamen  isupeiioi, ia ialumnes ide iDiiecció i
escènica, ien ila ima èiia ide iDiiecció id'Ac ois, icen iada ien il'anàlisi iactva, ia i iavés ide ila i
impiovisació, id'una iescena i ea ial ipiopos a ipei ila icomissió. iAques a iescena ipei anyeià ia iuna i
de iles iobies ici ades ien il'apai a  ia). iL'aspiian  idisposaià ide i ien a iminu s ipei ia ipiepaiai ila i
classe ii ide i45 ipei ial iseu idesenvolupamen . i
Cii eiis id'avaluació:
1.- iEs iuc uia ii ioidie ide idesenvolupamen  ide ila iclasse.
2.- iAdequació ii iconsecució idels iobjectus iimpait s ia ila ima èiia iobjec e ide ila ipiova.
3.- iÚs iapiopia  ide ila i eiminologia iespecífca ien il'explicació idels iconcep es.
4.- iCapaci a  ide igeneiai iuna ipaitcipació iactva icom ia imè ode id'apienen a ge.
5.- iCapaci a  ididàctca ide i iansfeiii ia il'alumne iels ipiocessos ime odològics ide ila idiiecció i
d'ac ois ipei ia ila iconducció ide il'ac oi ial ipeisona ge.

