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ENSENYAMENTS

DANSA

TIPUS D'ENSENYAMENTS DE DANSA
Ensenyaments a les Escoles de Dansa

Hi ha 3 especialitats:

La iniciació a la dansa es fa en l'àmbit de les escoles de dansa
autoritzades. Les escoles de dansa poden impartir, segons el
seu projecte educatiu, ensenyaments adreçats a la iniciació i la
formació dels infants i joves en diverses tècniques de dansa i
ensenyaments adreçats a la preparació per a l'accés als
ensenyaments professionals i superiors de dansa.

Dansa Clàssica
Aquests ensenyaments tenen una durada de sis cursos
acadèmics, capaciten per conèixer la terminologia i la tècnica
de la dansa clàssica, la seva evolució històrica i estètica i el
repertori principal, per aconseguir una interpretació amb el rigor
tècnic i la qualitat artística que requereixen ballarins i ballarines
professionals.

Els alumnes de les escoles de dansa autoritzades que cursen
educació secundària obligatòria o batxillerat poden demanar
una reducció d'hores lectives dins del marc de la normativa de
simultaneïtat que el Departament d'Educació publica cada
curs.

També proporcionen base tècnica en dansa contemporània, el
coneixement de la música aplicada al moviment i de l'anatomia
aplicada a la dansa per a la prevenció de lesions i la millora
constant de les condicions físiques relacionades amb la
pràctica de la dansa.

No comporten l'obtenció de títols acadèmics.

Dansa Contemporània
Aquests ensenyaments tenen una durada de sis cursos
acadèmics, capaciten per conèixer la terminologia i les diverses
tècniques de la dansa contemporània, la seva evolució històrica
i estètica i el repertori principal, per aconseguir una interpretació
amb el rigor tècnic i la qualitat artística que requereixen
ballarins i ballarines professionals.
També proporcionen base tècnica en dansa clàssica, el
coneixement de la música aplicada al moviment i de l'anatomia
aplicada a la dansa per a la prevenció de lesions i la millora
constant de les condicions físiques relacionades amb la
pràctica de la dansa.

Centres amb Ensenyaments Integrats de
Dansa
Els centres amb ensenyaments integrats de dansa integren,
segons el cas, els ensenyaments de primària i secundària amb
els ensenyaments de dansa. Per aquest motiu, la integració
afecta els espais, els horaris i el currículum. Els currículums que
s'imparteixen simultàniament són:
Educació primària i ensenyaments de dansa
E.S.O. i batxillerat i ensenyaments professionals de dansa
S'ha de superar una prova que avalua les aptituds artístiques
de l'aspirant pel que fa a la dansa.

Ensenyaments Professionals de Dansa

Proporcionen una formació artística de qualitat, garanteixen la
qualificació dels futurs professionals de la dansa, orientant-los i
preparant-los per estudis superiors.
Els alumnes que cursen aquests ensenyaments en un
conservatori o centre professional de dansa poden demanar la
reducció d'hores lectives de l'educació secundària obligatòria i
del batxillerat.
Cal superar una prova específica d'accés.
Els alumnes que superen aquests ensenyaments obtenen el títol
professional de Dansa de l'especialitat cursada i poden accedir
als ensenyaments artístics superiors, si superen la prova
d'accés corresponent.

Dansa Espanyola
Aquests ensenyaments tenen una durada de sis cursos
acadèmics, capaciten per conèixer la terminologia i les
característiques de les diverses tècniques de la dansa
espanyola (escola bolera, dansa estilitzada i ball flamenc), la
seva evolució històrica i estètica i el repertori principal, per
aconseguir una interpretació amb el rigor tècnic i la qualitat
artística que requereixen ballarins i ballarines professionals.
També proporcionen base tècnica en dansa clàssica, dansa
contemporània i dansa tradicional, i el coneixement de la
música aplicada al moviment i dels instruments propis de la
dansa espanyola. Així mateix, formen en anatomia aplicada a la
dansa per a la prevenció de lesions i la millora constant de les
condicions físiques relacionades amb la pràctica de la dansa.

Ensenyaments Superiors de Dansa

S'hi accedeix amb el títol de batxillerat o equivalent i prèvia
superació d'una prova específica d'accés
El perfil del títol superior en Dansa correspon al d'un professional
qualificat que domina els coneixements i habilitats propis de la
dansa, amb un profund coneixement del funcionament del cos
en tots els aspectes, i que ha de disposar uns coneixements
teòrics fonamentats i integrats amb la praxi de la dansa que li
permetin desenvolupar-se i créixer en l'àmbit de la creació,
interpretació i pedagogia, amb la capacitat d'assumir la
dimensió ètica i deontològica de la responsabilitat personal i
professional.
El títol que s'obté és el títol superior de Dansa de l'especialitat
corresponent i equival, a tots els efectes, a un grau universitari.
Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS
distribuïts en quatre cursos.
Hi ha 2 disciplines:
Coreografia i Tècniques d'Interpretació de la Dansa
Tenen com a objectiu general la formació qualificada de
professionals que, partint d'una formació pràctica prèvia com a
base fonamental, posseeixen una completa formació pràctica,
teòrica i metodològica que els capacita per integrar-se en
diferents àmbits professionals d'aquesta disciplina.
Pedagogia de la Dansa
Tenen com a objectiu general la formació qualificada de
professionals que, partint d'una formació pràctica prèvia com a
base fonamental, posseeixen una completa formació pràctica,
teòrica i metodològica que els capacita per integrar-se en
diferents àmbits professionals d'aquesta disciplina.

On puc estudiar a Sabadell?

No totes les modalitats es poden a estudiar a Sabadell.
Ensenyaments a les Escoles de Dansa
Escola de Dansa del Ritme
Escola de Dansa Stils
Centres amb Ensenyaments Integrats de Dansa
Institut Escola Artístic Oriol Martorell (Barcelona)
Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic (EESA) /
Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre
(Barcelona)
Ensenyaments Professionals de Dansa
IESA Institut del Teatre (Barcelona)
Institut Escola Artístic Oriol Martorell (Barcelona)
Ensenyaments Superiors de Dansa
Institut del Teatre (Barcelona)

