
POSTGRAU DE CREACIÓ 
EN ARTS DE CARRER
2017

El Postgrau de Creació en Arts de Carrer és una ini-

ciativa pedagògica pionera en l’àmbit internacional, 

que té la finalitat de formar professionals de la crea-

ció a l’espai públic.

Impulsat conjuntament per FiraTàrrega i la Univer-

sitat de Lleida, combina mòduls teòrics i pràctics i 

s’adreça a graduats en arts escèniques, directors, 

dramaturgs, intèrprets, gestors culturals, urbanistes, 

així com qualsevol persona interessada en la ciutat 

com a espai de múltiples possibilitats artístiques.

El Postgrau és un títol propi de la Universitat de 

Lleida i té un caràcter marcadament professional. 

Consta de 36 crèdits ECTS que s’estructuren en 

classes teòriques i pràctiques (30 ECTS) i elaboració 

i defensa d’un treball final de Postgrau (6 ECTS). 

D’altra banda, els mòduls del Postgrau es poden cur-

sar de forma segregada i independent per tal d’ob-

tenir el diploma de Curs universitari, Especialista o 

Expert, en funció de la titulació prèvia.

Preinscripció Del 15/05 al 31/10 de 2016

Inici de la matriculació 01/11/2016

Inici de les classes 27/02/2017



ESTRUCTURA I ASSIGNATURES

MÒDUL 1

Ciutat: art, pensament i societat (40h · 5 ECS)

27 febrer - 14 de març

Assignatures: 

Arts i comunitat, Antropologia urbana, Ciutat i pensament contemporani, Arts i espai públic, Organització i 

disseny de projectes I

MÒDUL 2

Ciutat i creació artística (150h · 20 ECS)

15 de març - 5 de juny

Assignatures: 

Arts de carrer i contextos històrics, Estètiques de les arts de carrer, Arts visuals a l’espai públic, Codis i for-

mats escènics, Bases dramatúrgiques, Dramatúrgia urbana, Taller d’espai, Taller d’interpretació, Taller d’arts 

performatives, Organització i disseny de projectes

MÒDUL 3

Polítiques, comunicació i producció de les arts de carrer (40h · 6 ECS)

6 de juny - 20 de juny

Assignatures: 

Polítiques culturals, Comunicació i mercats, Posicionament digital, Organització i disseny de projectes III, 

Aspectes legals i de seguretat

MÒDUL 4

Projecte final (37.5h · 5 ECS)

Els idiomes vehiculars són el castellà (90%) i l’anglès (10%)

El Postgrau tindrà lloc entre el 27 de febrer i el 21 de juny de 2017 

El preu del Postgrau és de 2.300 EUR

Més informació

FiraTàrrega. Pl. St. Antoni, 1 · 25300 Tàrrega

T 973 310 854. formacio@firatarrega.com

www.firatarrega.com

Altres cursos universitaris vinculats al Postgrau

Expert/Especialista en “Ciutat i creació artís-

tica” (20 crèdits), es correspon amb el mòdul 

2 del Postgrau. La titulació depèn de la forma-

ció prèvia.  Del 15 de març al 5 de juny de 2017. 

Import 1.300 euros. 

Curs universitari “Ciutat: art, pensament i so-

cietat” (5 crèdits), es correspon al mòdul 1 del 

Postgrau. No requereix formació universitària. 

Del 27 de febrer al 14 de març de 2017. Import 

360 euros. 

Curs universitari “Polítiques, comunicació i 

producció de les arts de carrer” (5 crèdits), es 

correspon al mòdul 3 del Postgrau. No reque-

reix formació universitària. Del 6 al 21 de juny de 

2017. Import 360 euros. 


