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Continguts o temes per avaluació:

1a Avaluació

1. El teatre a l’antiguitat

 Teatre a la Grècia i la Roma clàssiques.

 la tragèdia i la comèdia: Sòfocles, Eurípides i Aristòfanes.

 El cor.

2. El teatre a l’Edat Mitjana

 Els joglars.

 El teatre medieval religiós

3.1 El teatre al Renaixement i el Barroc (Primera part)

 El teatre al segle d’or espanyol: Calderón de la Barca, Lope de 

Vega.

 La commedia dell’arte

2a Avaluació

3.2 El teatre al Renaixement i Barroc (Segona part)



 El teatre clàssic francès: Molière.

 Teatre Isabelí: Shakespeare.

4. El teatre romàntic

 Romanticisme Europeu: Büchner, Goethe i Schiller.

5. El teatre realista i naturalista

 El teatre rus: Txékhov

 El teatre nòrdic: Ibsen i Strindberg

3a Avaluació

6. El segle XX

  El naixement dels directors: Stanislavski, Meyerhold.

 El teatre d’avantguarda.

 Teatre èpic: Bertolt Brecht.

 Teatre de l’absurd: Ionesco i Beckett

 Teatre als EEUU: Arthur Miller i Tennesse Williams

 Nous directors d’escena: Peter Brook, Grotowski i Kantor

 Teatre contemporani.



Què s’avaluarà:

1. Les proves interpretades.                                   

2. Participació activa a classe.                                   

3. La feina diària.   

4. Treballs diversos proposats: dramatúrgia i direcció.    

     

Com s’avaluarà:

Avaluacions:

Totes les proves que es realitzin durant una avaluació faran la mitjana

aritmètica.

La nota global serà aprovada a partir de 5.

Avaluació final ordinària (juny)

La nota mitjana de les tres avaluacions serà la nota final del curs.

Els alumnes suspesos podran recuperar el curs en la prova ordinària

final, la qual també servirà als alumnes aprovats per pujar nota. Es

tendrà en compte l'actitud a l'hora d'arrodonir la nota.

Avaluació extraordinària (setembre)

Tant a la prova ordinària final com a l'extraordinària (setembre)

s'avaluarà l’assignatura per avaluacions.


