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Accés
Cal superar una prova de caràcter pràctic

En les especialitats de dansa
clàssica, dansa contemporània
o dansa espanyola

A qualsevol dels cursos de 1r a 6è
del grau professional de dansa

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/dansa

Calendari de la prova d’accés
Abril

Juny

4
al 16

13
al 24

Inici de la inscripció, pagament,
i presentació de la documentació
dels conservatoris i centres
professionals

Inici de la inscripció, pagament,
i presentació de la documentació
dels centres integrats de música
i dansa

26

12

Inici de la
prova*

Publicació
dels resultats

* El calendari el determina cada centre. Les proves es poden fer a partir d’aquesta data, durant els mesos d’abril, maig
i juny.

Estructura dels ensenyaments de dansa a Catalunya
PRIMÀRIA

ESO

Ensenyaments
professional de dansa

Ensenyaments
no reglats de dansa
Prova
d’accés

6 cursos
Conservatoris i centres
autoritzats de grau
professional de dansa
Títol professional de dansa

queestudiar.gencat.cat

BATXILLERAT

Ensenyaments
superiors de dansa
Prova
d’accés

4 cursos - 240 crèdits ECTS
Conservatori Superior
de Dansa
Títol superior de dansa
equivalent a grau

Ensenyaments de dansa de grau professional. Accés i matrícula
Curs 2018-2019

Simultaneïtat
Els ensenyaments professionals de dansa es cursen simultàniament amb els ensenyaments
secundaris obligatoris i no obligatoris.
Mentre s’estan cursant, es poden convalidar matèries d’ESO i de batxillerat.
Cal sol·licitar-ho al centre de secundària durant el primer mes del curs escolar aportant els
certificats corresponents.
Reducció màxima per curs:
ESO / DANSA
Escola autoritzada

Conservatori o centre
professional

Matèries d’ESO convalidables:

SITUACIÓ A
Entre 5 i 7 h de dansa

SITUACIÓ B
Més de 7 h de dansa

• Educació física

• Les matèries optatives
de 1r a 3r (2 h per curs)
• Una matèria optativa
específica de 4t (3 h)

• Educació física
• Música (matèria comuna
de 1r a 3r)
• Les matèries optatives
de 1r a 3r (2 h per curs)
• Una matèria optativa
específica de 4t (3 h)

BATXILLERAT / DANSA

Escola autoritzada

Conservatori o centre
professional

Matèries convalidables de
batxillerat:
• Educació física
• 4 h assignatures específiques
per curs

queestudiar.gencat.cat

SITUACIÓ A
Entre 5 i 10 h de dansa

SITUACIÓ B
11 h o més de dansa

• Educació física

• Educació física
• 4 hores d’assignatures
específiques per curs

