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Què són els ensenyaments artístics superiors?

L'objectiu dels ensenyaments artístics superiors és la formació
de professionals qualificats en diversos camps dels àmbits
artístics; estan adaptats a l'espai europeu d'educació superior
i són equivalents a tots els efectes als graus universitaris.
Cadascun d'aquests ensenyaments comprèn un total de 240
crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos.

Com puc accedir?

Per accedir als ensenyaments superiors cal complir els
requisits següents:
tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova d'accés a
la universitat per a més grans de 25 anys
superar una prova específica d'accés.
Les persones més grans de 19 anys que no compleixin aquests
requisits poden fer una prova específica d'accés, si se supera
una prova prèvia de maduresa relacionada amb els objectius
del batxillerat. Aquesta prova es fa en els mateixos centres que
ofereixen els estudis. La validesa de la prova específica d'accés
és anual.

Quines modalitats hi ha?

Art dramàtic
Conservació i Restauració de Béns Culturals
Dansa
Disseny
Música

Dins de les seves modalitats, hi ha especialitats diferents.

Art Dramàtic

Els ensenyaments superiors d'art dramàtic tenen com a
objectiu general la formació qualificada de professionals en
els àmbits de la interpretació, la direcció d'escena i
dramatúrgia, i l'escenografia.
Especialitats:
Direcció d'Escena i Dramatúrgia
Escenografia
Interpretació

Conservació
Culturals

i

Restauració

de

Béns

Aquests ensenyaments proporcionen una formació
tècnica, científica i artística adient per preparar
professionals amb capacitat d'analitzar, diagnosticar i
intervenir en la conservació i la restauració del patrimoni
històric i cultural.
Especialitats:
Béns Arqueològics
Document Gràfic
Escultura
Pintura

Dansa

Els ensenyaments artístics superiors de dansa tenen com
a objectiu la formació de professionals qualificats en
l'àmbit de la dansa.
Especialitats:
Coreografia i Tècniques d’Interpretació de la Dansa
Pedagogia de la Dansa

Disseny

Són estudis superiors que formen els futurs professionals
del disseny; preparen per a la millora de la creació,
l'elaboració, l'ús i el consum de les produccions
individuals i dels serveis, mitjançant el desenvolupament
integrat de les capacitats creatives, expressives,
tecnològiques, d'investigació i pedagògiques.
Especialitats:
Disseny Gràfic
Disseny d’Interiors
Disseny de Productes
Disseny de Moda
Música
Els ensenyaments artístics superiors de música tenen
com a objectiu la formació de professionals qualificats en
l'àmbit de la música.
Especialitats:
Composició
Direcció
Interpretació
Musicologia
Pedagogia
Producció i Gestió
Sonologia

On puc estudiar?

Música
Escola Superior de
(Barcelona)
Centre
autoritzat
superiors de música
Centre
autoritzat
superiors de música
Centre
autoritzat
superiors de música

Música de Catalunya ESMUC
d'ensenyaments
artístics
Liceu (Barcelona)
d'ensenyaments
artístics
Taller de Músics (Barcelona)
d'ensenyaments
artístics
Jam Session (Barcelona)

Dansa
Conservatori Superior de Dansa de l'Institut del
Teatre (Barcelona)
Art dramàtic
Escola Superior d'Art Dramàtic de l'Institut del
Teatre (Barcelona)
Centre
autoritzat
d'ensenyaments
artístics
superiors d'art dramàtic Eòlia (Barcelona)
Conservació i restauració de béns culturals
Escola Superior de Conservació i Restauració de
Béns Culturals de Catalunya (Barcelona)
Disseny
Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques - ESDAP
(Barcelona)
Escola Superior de Disseny – ESDI (Sabadell)
Centre
autoritzat
d'ensenyaments
artístics
superiors
de
(Barcelona)

disseny

Felicidad

Centre
autoritzat
d'ensenyaments
superiors de disseny IED (Barcelona)

On puc estudiar a Sabadell?
Escola Superior de Disseny – ESDI Sabadell
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