
Descripció

Són ensenyaments que formen part l'Espai Europeu
d'Educació Superior (EEES) de nivell 2, pel que fa al grau
en Ensenyaments Artístics Superiors, i nivell 3, pel que fa
als màsters artístics. Són oficials i estan acreditats en
qualitat per l'Agència de Qualitat Universitària de
Catalunya.

Què t'ofereixen

Títols superiors de grau i màsters artístics.1.

Títols acreditats en qualitat per l'Agència de Qualitat del

Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

2.

Grups reduïts.3.

Acompanyament personalitzat de l'alumnat.4.

Professorat referent de la disciplina artística.5.

Gran nivell d'especialització.6.

Pràctiques en empreses i institucions punteres del

sector.

7.

Mobilitat internacional.8.

Orientació professional.9.

Prova específica per accedir-hi.10.

Grau en Ensenyaments Artístics Superiors
Els títols de grau en Ensenyaments Artístics Superiors
s'organitzen en quatre cursos, que equivalen a 240 crèdits
ECTS, i la superació d'aquests ensenyaments dona dret a
l'obtenció del títol de grau en la disciplina i en l'especialitat
corresponent, de les següents:

Art Dramàtic•

Conservació i Restauració de Béns Culturals•

Dansa•

Disseny•

Música•

Tenen com a objectiu la formació superior de professionals
qualificats en disciplines dels àmbits artístics art dramàtic,
conservació i restauració de béns culturals, dansa, disseny
i música i permeten desenvolupar les capacitats que
possibiliten exercir professionalment en diversos camps
d'aquests àmbits.

Aquests estudis donen accés als nivells de màsters i
doctorat.

Màster en Ensenyaments Artístics
El títol de màster és una especialització d'un àmbit artístic
determinat que té com a mínim 60 crèdits ECTS i la seva
superació dona dret al títol de màster en Ensenyaments
Artístics seguint la denominació específica del títol en
l'àmbit artístic corresponent.

Disciplines artístiques

Ensenyaments Superiors d'Art Dramàtic

Tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una formació
artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs i les
futures professionals, docents i investigadors i
investigadores de les arts escèniques

Tenen una durada de quatre cursos, que equivalen a 240
crèdits ECTS.

Consten de tres especialitats: Direcció escènica i
dramatúrgia, Escenografia, Interpretació.

 

Ensenyaments Superiors de Conservació i Restauració
de Béns Culturals

Faciliten una formació tècnica, científica i artística idònies
per preparar professionals amb capacitat d’analitzar,
diagnosticar i intervenir en la conservació i la restauració
del patrimoni històric i cultural.

Tenen una durada de quatre cursos, que equivalen a 240
crèdits ECTS.

Consten de sis especialitats: Arts del
llibre, Arqueologia, Escultura, Moble, Pintura, Tèxtil.

 

Ensenyaments Superiors de Dansa

Tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una formació
artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs i les
futures professionals, docents i investigadors i
investigadores de la dansa.

Tenen una durada de quatre cursos, que equivalen a 240
crèdits ECTS.

Consten de dues especialitats: Coreografia i tècniques
d'interpretació, Pedagogia de la dansa 
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Ensenyaments Superiors de Disseny

Faciliten una formació que desenvolupa de manera
integrada les capacitats creatives, expressives,
tecnològiques i d’investigació idònies per preparar
professionals aptes per definir la configuració, la qualitat i el
funcionament del disseny de les produccions.

Tenen una durada de quatre cursos, que equivalen a 240
crèdits ECTS.

Consten de quatres especialitats: Disseny gràfic, Disseny
d'interiors, Disseny de productes, Disseny de moda. 

 

Ensenyaments Superiors de Música

Aprofundeixen en el llenguatge i la pràctica musical per
aconseguir una formació i un nivell d’especialització adients
en els terrenys professionals vinculats als ensenyaments
cursats. 
Capaciten per desenvolupar unes competències
professionals en els principals àmbits vinculats a la música,
com la composició, la direcció, la interpretació, la
investigació i la docència.

Tenen una durada de quatre cursos, que equivalen a 240
crèdits ECTS.

Consten de set
especialitats: Composició, Direcció, Interpretació, Musicolo
gia, Pedagogia, Producció i gestió, Sonologia.

Accés

Per a poder accedir a aquests ensenyaments es requereix
el compliments dels requisits acadèmics (tenir el títol de
batxiller o acreditar l'accés a la universitat per haver superat
les proves d'accés a la universitat per majors de 25 anys) i
la superació d'una prova específica d'accés que té per
objectiu comprovar que els aspirants tenen els
coneixements, les habilitats i les capacitats necessàries per
cursar-los amb aprofitament.

Les proves tenen per objectiu comprovar que l'aspirant té
els coneixements, les habilitats i les capacitats necessàries
per a cursar els ensenyaments corresponents.

Més informació a l'apartat Proves del Departament

d'Educació

Qualitat

Els centres reconeguts

Normativa

La normativa que regula aquests ensenyaments és
desprenen de la Llei d'educació i els Reials Decrets,
Decrets, Ordres i resolucions en consonància a la legislació
que es desprèn de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments

artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.6.2014)

•
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http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-artistics-superiors/especifica/
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=664447&language=ca_ES

