
  
 

NORMATIVA DE LA PROPOSTA 
 
 

1. Pot accedir a la proposta qualsevol professional que acredite coneixements i 
experiència en direcció, classes i muntatge  d’obres  de  teatre  i complisca la  
normativa de la proposta. 

 
2. Poden presentar propostes tant persones físiques com jurídiques. 

 
3. Les  classes  s’executaran  durant  el  curs acadèmic  2021/2022  pel  nivell  iniciació. 

 
4. La durada del taller serà d'una classe de quatre hores per setmana en horari de vesprada, 

d’octubre a maig, aquest taller acabarà amb una mostra de teatre el darrer mes del 
taller. 

 
5. El termini de presentació de les sol·licituds del projecte és des del 01/07/2021 fins 

15/07/2021. 
 

6. Totes les persones interessades han de trametre la plantilla de proposta, amb tots els 
apartats degudament emplenats i signada al peu, a l’adreça de correu electrònic 
auladeteatre@uv.es, assenyalant en l’assumpte ‘Taller de teatre permanent de UV’. 

 
7. Tots els tallers són de caràcter presencial. No hi ha avaluació final; l´únic requisit per a 

la certificació d´aprofitament del taller és l´assistència a un mínim del 80 % de 
l’horari lectiu. 

 
8. L’Aula AE es reserva la potestat d’anul·lar qualsevol taller si no s’aconsegueix 

formar grup amb l’estudiantat universitari i no es compleix la normativa d’aquesta 
proposta. 

 
9. L’Aula AE remetrà al Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València  les 

sol·licituds sobre les quals la comissió d’avaluació de l´Aula AE haja informat 
favorablement. El  Vicerectorat  de  Cultura  es  reserva  el  dret  de  considerar 
aquestes sol·licituds favorables per a futures convocatòries de tallers/cursos quan,   
per motius d’aturada administrativa per causa major, no es puga obrir una nova 
convocatòria. 

 
10. Per a qualsevol aclariment, consulta o informació, cal adreçar‐se a auladeteatre@uv.es 

 
11. Les dades personals sol·licitades en aquest procés de selecció seran tractades 

únicament per personal de l’Aula AE, amb la finalitat exclusiva de tramitar la sol·licitud 
de participació. 

 
12. La mostra de teatre seran en valencià. 

Títol: Proposta de taller. 
Taller   de   teatre  permanent  1er.  nivell  (curs  2021/22) 
Òrgan: Aula d’Arts Escèniques. Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València. 
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