
Fes de la teva  passió artística, creativa, 
esportiva i lingüística la teva professió!



Ensenyaments de règim especial: característiques

� Amb prova d’accés o test de nivell

� La majoria, postobligatoris

� La majoria, reglats

� Amb estructura flexible

� Faciliten un itinerari
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Música i dansa 
no reglats

Títols propis
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Art Dramàtic

Conservació i 
restauració de 
béns culturals

Dansa

Disseny

Música

Ensenyaments 
Artístics

Superiors

(EEES)

Estudis de grau

(EEES)

Grau superior 
d’ensenyaments esportius

Grau superior d’arts 
plàstiques i disseny

Grau superior de 
formació professional

Ensenyaments 
professionals de 
música i dansa

Ensenyaments de 
les escoles de 
música i dansa

Batxillerat Grau mitjà d’ensenyaments 
esportius

Grau mitjà d’arts 
plàstiques i disseny

Grau mitjà de formació 
professional

ESO

Educació infantil

Educació Primària
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Doctorat

Màster universitari

Estudis de postgrau

Prova d’accés

Màster ensenyaments artístics

Sense requisits 
acadèmics
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Informació a la web de Gencat

Estudiar a Catalunya

55566



CICLES FORMATIUS D’ARTS 
PLÀSTIQUES I DISSENY
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Els estudis d’arts plàstiques i disseny

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 
PROFESSIONALS

Batxillerat d’arts Cicles formatius de 
grau mitjà

Cicles formatius de 
grau superior

Ensenyaments 
artístics superiors 

Ensenyaments 
artístics de màster

Batxiller Tècnic Tècnic superior Títol superior 
equivalent al grau

Títol de màster en 
ensenyaments artístics

No finalista
No professionalitzador

Finalista
Professionalitzador

Finalista
Professionalitzador

Finalista
Professionalitzador

Finalista
Professionalitzador

� Preparar als 
alumnes per a la 
seva incorporació a 
estudis posteriors, 
tant professionals 
com universitaris, i 
per a l'accés al món 
laboral

� Correcta utilització 
dels instruments i 
les tècniques d'una 
professió 
determinada

� Responsabilitats de 
coordinació, 
programació i 
supervisió del treball 
tècnic especialitzat

� Resoldre problemes 
en àmbits laborals 
complexos i 
reflexionar sobre 
assumptes del seu 
camp d’estudi 

� Generar contingut 

� Resoldre problemes 
en entorns nous, de 
caràcter 
multidisciplinari 
altament 
especialitzats.

� Avaluar i 
seleccionar la teoria 
i la metodologia 
precisa del seu 
camp d’estudi 
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Grau mitjà :

-Floristeria

-Serigrafia artística

-Revestiments murals

-Esmalts sobre metalls

-Procediments de joieria 
artística

-Artesania i complements 
de cuir

-Decoració ceràmica

-Terrisseria

-Assistència al producte 
gràfic imprès

-Assistència al producte 
gràfic interactiu

-Forja artística

-Reproduccions artístiques 
en fusta

-Reproduccions artístiques 
en pedra

Grau superior :

-Ceràmica artística

-Modelisme i matriceria 
ceràmica

-Còmic

-Animació

-Il·lustració

-Fotografia

-Gràfica publicitària

-Gràfica interactiva

-Gràfica audiovisual

-Gràfica impresa

-Daurat, artgentat i 
policromia

-Escultura aplicada a 
l’espectacle

-Ebenisteria artística

-Fosa artística

-Motlles i reproduccions 
escultòriques

Grau superior 
-Art floral

-Estilisme d’indumentària

-Enquadernació artística

-Gravat i tècniques 
d’estampació

-Arts aplicades al mur

-Aparadorisme

-Arquitectura efímera

-Elements de jardí

-Moblament

-Projectes i direcció 
d’obres de decoració

-Mobiliari

-Modelisme i maquetisme

-Modelisme industrial

-Esmalt artístic al foc 
sobre metalls

-Joieria artística

Grau superior :

-Tècniques escultòriques

-Tècniques escultòriques en 
fusta

-Tècniques escultòriques en 
metall

-Tècniques escultòriques en 
pedra

-Tècniques escultòriques en 
pell

-Art tèxtil

-Estampacions i tintatges 
artístics

-Puntes artístiques

-Brodats i rebosters

Organització dels ensenyaments: Titulacions: 13 GM i 39 GS 



Grau mitjà

Titulació: Tècnic

Durada: 1 curs 950 hores (aprox.)

Fases de formació pràctica en empreses, 
estudis o tallers:
Té com a objectiu completar la formació 
acadèmica realitzant una determinada escomesa 
laboral. 

Titulacions LOGSE Titulacions LOE

Obra final / Projecte final:
Té com a objectiu que l’alumne ha assimilat i 
aplica correctament els coneixements adquirits.

Grau Superior

Titulació: Tècnic superior

Durada: 2 cursos 1.950 hores (aprox.)

Grau mitjà

Titulació: Tècnic

Durada: 2 curs. 1.600 hores

Grau Superior

Titulació: Tècnic superior

Durada: 2 cursos. 2.000 hores 

Crèdits: 120 ECTS 

Obra final / Projecte integrat:
Té com a objectiu que l’alumne ha assimilat i 
aplica correctament els coneixements adquirits.

Fases de formació pràctica en empreses, 
estudis o tallers:
Té com a objectiu completar la formació 
acadèmica realitzant una determinada escomesa 
laboral. 

Estructura curricular i itineraris formatius 
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Accés als ensenyaments artístics professionals

Grau mitjà

Requisits acadèmics:

� ESO + Prova específica

Sense requisits acadèmics:

� 17 anys + Prova d’accés + 
Prova específica

� Altres supòsits (*) + Prova 
específica

Grau superior

Requisits acadèmics:

� Batxillerat + Prova específica

Sense requisits acadèmics:

� 19 anys (o 18 + CFGM) + Prova 
d’accés + Prova específica

� CFGM d’Arts Plàstiques i 
Disseny o equivalent + Prova 
d’accés + Prova específica

� Altres supòsits (*) + Prova 
específica

Consultar informació sobre exempcions a la prova 
d’accés (*)10



� Tres anys dues titulacions (3 x 2) 

� Formació en entorn laboral (FEL) 

� Ensenyaments en règim semipresencial 

� Matrícula parcial per mòduls solts per a alumnat se nse 
requisits 

� Prova específica d'accés per als alumnes que cursen  
l’assignatura optativa de quart d’ESO d’educació vi sual i 
plàstica 

� Reconeixement acadèmic de l'experiència laboral

Implementació de mesures flexibilitzadores 
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ENSENYAMENTS ESPORTIUS
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Grau mitjà:

- Alta Muntanya

- Descens de Barrancs

- Muntanya Mitjana

- Escalada

- Esquí Alpí

- Esquí de Fons

- Surf de Neu

- Futbol

- Futbol Sala

- Handbol

Grau superior:

- Alta Muntanya

- Esquí de Muntanya

- Escalada

- Esquí Alpí

- Esquí de Fons

- Surf de Neu

- Futbol

- Futbol Sala

- Handbol

Grau mitjà: 

-Atletisme

-Bàsquet

-Busseig esportiu amb 
escafandre autònom

-Esgrima

-Espeleologia

-Hípica de salt, doma i 
concurs complert

-Hípica de resistència, 
orientació i turisme eqüestre.

-Judo i Defensa Personal

-Piragüisme aigües braves

-Piragüisme aigües 
tranquil·les

-Piragüisme recreatiu guia 
en aigües braves

-Salvament i Socorrisme

- Vela amb aparell fix

- Vela amb aparell lliure

Grau superior:

-Atletisme

-Bàsquet

-Esgrima

-Hípica

-Judo i Defensa Personal

-Piragüisme aigües braves

-Piragüisme aigües 
tranquil·les

-Salvament i Socorrisme

- Vela amb aparell fix

- Vela amb aparell lliure

Títols LOETítols LOGSE

19 Títols 24 Títols
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Currículums 

Publicació fins aquest moment de les fitxes informatives LOE amb la web de l’XTEC

�Atletisme GM_ (C.Inicial / C.Final)_GS

�Bàsquet GM_(C.Inicial / C.Final)_GS

�Busseig GM_ (C.Inicial / C.Final) 

�Esgrima GM_ (C.Inicial / C.Final)_GS

�Espeleologia GM_ (C.Inicial / C.Final)

�Judo i defensa personal GM_ (C.Inicial / C.Final)_GS

�Piragüisme aigües tranquil·les GM_(C.Inicial / C.Final)_GS

�Piragüisme aigües braves GM_(C.Inicial / C.Final)_GS

�Piragüisme recreatiu guia GM_(C.Inicial /C.Final)

�Salvament i Socorrisme GM_ (C.Inicial / C.Final)_GS

�Vela GM_ (C.Inicial / C.Final -Fix i Lliure)_GS

�Hípica GM_(C.Inicial/ C.Final -Salt i doma

/orientació, resistència)_GS
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Estructura i requisits d’accés als cicles d’Ensenyaments 
Esportius

15



Bloc Específic: Crèdits de caràcter 
científic, tècnic i pràctic. Coneixements 
concrets de la modalitat i especialitat 

esportiva.

Bloc de Formació Pràctica: en centres 
on l’alumnat pugui aplicar 
coneixements de les destreses 
adquirides.

Títols LOGSE Títols LOE

Bloc Comú: Mòduls transversals, 
coincidents i obligatoris a totes les 
modalitats i especialitats per nivells. 

Mòdul de Formació Pràctica: en 
centres on l’alumnat pugui aplicar 
coneixements de les destreses 
adquirides.

Bloc Específic: Mòduls de caràcter 
científic, tècnic i pràctic. 
Coneixements concrets de la 

modalitat i especialitat esportiva.

Prova Específica d’accés o requisit 

esportiu d’accés

Estructura curricular i itineraris formatius 

Bloc Comú: Crèdits transversals, coincidents i 
obligatoris a totes les modalitats i 
especialitats per nivells.

Bloc Complementari:  amplia els dos blocs 
anteriors. Relacionats amb recursos 
tecnològics i variacions de la demanda social 
per nivells.
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P=preinscripció M=matricula G=prova general d’accés   Específiques

Proves específiques d’accés als ensenyaments esportius. 
Calendari

Especialitat març juny jul març
Atletisme
Alta muntanya
Basquetbol  
Busseig esportiu
Descens de barrancs 
Escalada
Esgrima
Espeleologia
Esquí alpí
Esquí de fons
Excursionisme
Escalada
Futbol  
Futbol sala 
Handbol
Hípica
Muntanya mitjana
Piragüisme
Surf de neu
Salvament i Socorrisme
Vela                

Inscripció proves generals d'accés GM i GS
Realització proves generals
 Proves específ iques d'accés

Realització proves específ iques d'accés

Preinscripció curs

Matrícula curs

Calendari de proves generals, específiques d'accés,  preinscripció i matrícula d'ensenyaments 
esportius

maig set oct des gener febrer

17
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Secretaria 
General de 

l’Esport

Federacions
Esportives
Catalanes

Departament
d’Ensenyament

Model públic d’implantació



ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES
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Què és una EOI?

• Té una Doble funció:

� Ensenyament d’idiomes amb una metodologia centrada en 
l’acció per part d’un professorat expert i especialitzat.

� Certificació :
� Gestió de les certificacions acadèmiques, reconegudes arreu de 

l’Estat espanyol –les úniques oficials –.
� Els certificats de nivell intermedi , avançat i C1 es poden obtenir 

tant en convocatòria oficial com en convocatòria lliure.

20

• Diferents modalitats de cursos (extensius, 
quadrimestrals, intensius i flexibilitzats
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� Tenir 16 anys (complerts el 31 de desembre de l’any en 
què en comencin els estudis).

� A partir dels 14 anys (complerts el 31 de desembre de 
l’any en què en comencin els estudis) per estudiar un 
idioma diferent del cursat com a primera llengua 
estrangera a l’ESO. 

Requisits d’accés

21
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Idiomes impartits (segons els centres)*

22
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Diapositiva dels nivells del MECR
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Alumnat oficial. Modalitats de cursos 

� Nivell C1
� un curs d’actualització i especialització per al 

perfeccionament de competències en els estudis dels 
idiomes

� S’imparteix en alemany, anglès, francès i italià
� Té com a referència les competències pròpies del nivell C1 

del Consell d’Europa, segons es defineix aquest nivell en el 
Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües 
(MECR).

� Nivell C1 i C2 Català per a no catalonoparlants

24



o Accés directe per ordre de nota (juny):
�Alumnat oficial propi que hagi aprovat el Certificat de Nivell Avançat el curs 2016-17.
�Alumnat oficial d’escoles on no s’imparteixi el nivell C1 i que hagi aprovat el Certificat 
de Nivell Avançat el curs 2016-17.

o Accés directe a la llista d’ordre de matrícula amb la nota obtinguda al 
Nivell Avançat  (setembre):

�Alumnat oficial propi que hagi aprovat el Certificat de Nivell Avançat el curs 2016-17.
�Candidats de règim  lliure que hagin aprovat el Certificat de Nivell Avançat el curs 
2016-17.

o Prova per establir l’ordre de matrícula (setembre):
�Candidats que tinguin un certificat equivalent al nivell B2 del MECR.

Accés al nivell C1
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ENSENYAMENTS DE MÚSICA
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INFANTIL

PRIMÀRIA

ESO

BATXILLERAT

ESTUDIS 
UNIVERSITARIS 

O 

ESTUDIS 
SUPERIORS CENTRES ARTÍSTICS 

SUPERIORS DE MÚSICA 

ESCOLES DE MÚSICA

CONSERVATORIS DE MÚSICA

CENTRES ARTÍSTICS AUTORITZATS 
D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICAS

im
ul

ta
ne

ïta
t

CENTRES 
INTEGRATS

Estructura dels ensenyaments de música

Títol professional de música

Títol superior en música
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Oferta formativa de Grau Professional

Instruments de l’orquestra:
Arpa
Clarinet
Fagot
Flauta travessera
Oboè
Saxofon
Trompa
Trompeta
Trombó
Tuba
Percussió
Violí
Viola
Violoncel
Contrabaix

Instruments polifònics:
Acordió
Guitarra
Piano
Orgue

Instruments de la música moderna i jazz: 
Guitarra elèctrica
Baix elèctric
Percussió

Instruments de la música antiga, excepte orgue: 
Clavicèmbal
Flauta de bec
Instruments de corda polsada del Renaixement i del 

Barroc
Viola de gamba

Instruments tradicionals: 
Acordió
Cornamusa (sac de gemecs, gaites...)
Flabiol i Tamborí
Guitarra flamenca
Instruments de pua
Tenora
Tible
Tromó (fiscorn baix)
Xeremia (gralla, tarota, dolçaina...)

Cant:
Cant

28
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Simultaneïtat d’estudis

Conservatori  de música o

Centre professional autoritzat
• Les matèries optatives de 1r a 3r (2 
hores per curs)
• 1 matèria optativa de 4t (fins a un 
màxim de 3 hores)
• Música (matèria comuna de 1r a 3r)

ESO / MÚSICA

Escola de 
música 
autoritzada

Cursant:

4 hores o més 

Cursant: 

entre 3 o 4 hores

• Les matèries optatives de 1r a 3r 
• Una matèria optativa de 4t (fins a un 
màxim de 3 hores

29



Simultaneïtat d’estudis

Conservatori  de música o

Centre professional autoritzat

• 4 hores de la franja 
d’específiques per curs

BATXILLERAT / MÚSICA

Escola de 
música 
autoritzada

Cursant: 

5 hores o més

Requisits:

• Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau 
professional de música.

• Cursar estudis que incloguin, com a mínim, llenguatge musical o 
harmonia, instrument i pràctica instrumental en grup.

30



ENSENYAMENTS DE DANSA



INFANTIL

PRIMÀRIA

ESO

BATXILLERAT

ESTUDIS 
UNIVERSITARIS 

O 

ESTUDIS 
SUPERIORS CENTRES ARTÍSTICS 

SUPERIORS DE DANSA 

ESCOLES DE DANSA

CONSERVATORIS DE DANSA

CENTRES ARTÍSTICS AUTORITZATS 
D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE DANSAS

im
ul

ta
ne

ïta
t

Estructura dels ensenyaments de dansa

Títol professional de dansa

Títol superior en dansa

32



33

Itineraris reglats professionalitzadors en dansa:

Iniciació en 
escoles de dansa

Prova 
d’accés

Ensenyaments 
professionals

(6 cursos - 3875hores)

Món laboral: companyies de dansa
ballarí/na

coreògraf/a

Aprofundiment de la 
formació tècnica

Món laboral: fitness, gimnasos, 
animació...

Prova 
d’accés

Ensenyaments superiors:
Coreografia 
Pedagogia

(4 cursos - 240 ECTS)

CF relacionats
Batx

ESO

Món laboral: professor/a de dansa
escoles autoritzades

ensenyaments professionals 

ensenyaments superiors

Master
Doctorat

Món laboral:professor/a d’EF 
a secundària o 

d’ensenyaments superiors de dansa
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Simultaneïtat d’estudis: matèries que es poden 
convalidar a l’ESO

34

ESO/DANSA 

Conservatori o centre 
professional 

Escola autoritzada 

Situació 1 
(entre 5 i 7 hores de 

dansa) 

Situació 2 
(7 hores o més de 

dansa) 
Convalidació màxima Reconeixement màxim 

 

Educació física 

Música (matèria comuna 
de 1r a 3r) 

Les matèries optatives 
de 1r a 3r (2h per curs)  

Una matèria optativa de 
4t (3 h) 

 

 

Educació física 

 

Educació física 

Les matèries optatives 
de 1r a 3r (2 h per curs) 

Una matèria optativa de 
4t (3 h) 

 

 



Simultaneïtat d’estudis: matèries que es poden 
convalidar al Batxillerat

35

BATXILLERAT/DANSA 

Conservatori o centre 
professional 

Escola  autoritzada  
Situació 1 

(11 hores o més de 
dansa) 

Situació 2 
(entre 7 i 10 hores de 

dansa) 
Convalidació màxima Reconeixement màxim 
Educació física 

4 hores de la franja 
d’específiques per curs 

Educació física 

4 hores de la franja 
d’específiques per curs 

Educació física 

 

 Requisits: 

- cursar estudis en una 
escola de dansa 
autoritzada, 

- haver superat la prova 
d’accés als 
ensenyaments de grau 
professional, 

- cursar, com a mínim, 
dansa clàssica, 
tècniques de dansa 
contemporània o de 
dansa espanyola i 
continguts de música. 

Requisits: 

- cursar estudis en una 
escola de dansa 
autoritzada. 

 



ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE 
L’ÀMBIT ESCÈNIC: 

Títols propis de CIRC (GM i GS)
Títol propi de Tècniques d’Actuació teatral 

(GS)
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Títols propis de l’Àmbit professional de les arts escèniques

Característiques 

�Els títols propis tenen validesa a Catalunya en l’àmbit 
laboral.

� S’hi accedeix amb el requisit acadèmic més una prova 
específica d’accés 

� La prova específica es convoca anualment pel 
Departament d’Ensenyament 

� Accés directe des del GM al GS de Circ 
� Aquests estudis inclouen les matèries pròpies dels 

CCFF: FOL, FCT, Projecte, llengua anglesa (en el GM).
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Títols propis de l’Àmbit professional de les arts escèniques

El curs 2015-2016 es van implantar els títols propis de la Generalitat:

�CFGM d’Animació en circ 
2000 hores de formació en diverses tècniques de circ (segons l’oferta del 
centre) per donar un perfil general.

�CFGS de Tècniques d’actuació teatral 
2000 hores de formació en tècniques de veu, de cos, d’interpretació.

El curs 2016-2017 s’ha publicat al DOGC:

�CFGS Artista especialista de circ
2000 hores de formació en una tècnica principal i una tècnica secundària.
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ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 
SUPERIORS



Ensenyaments artístics superiors: Títol superior/grau

� S’obté un Títol superior d’una especialitat concreta que 
equival, a tots els  efectes, a un grau universitari 

� Tenen una estructura de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre 
cursos .

� S’imparteixen en centres públics d’ensenyaments superiors de 
diferents titularitats o centres privats autoritzats

� Currículum: cada centre elabora els plans d’estudis de les seves 
titulacions

� Aquests títols són sotmesos a un procés de verificació i 
acreditació que realitza l’Agència de Qualitat Universitària AQU.
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Pla d’estudis : Títol Superior/grau (2)

� El pla d’estudis és aprovat pel Departament d’Ensenyament.

� No tots els centres ofereixen totes les especialitats.

� Reconeixement de crèdits

�Reconeixement de crèdits per altres estudis universitaris 
relacionats

�Reconeixement de crèdits per cicles formatius d’APD i FP 
relacionats (30 crèdits ECTS)
�Validació per experiència professional o formació no reglada 
(com a màxim 15% del currículum)
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Música
Especialitats: 

Interpretació
Direcció

Composició
Musicologia
Pedagogia
Sonologia

Producció i gestió

Art Dramàtic
Especialitats:

Interpretació
Direcció escènica 

i dramatúrgia
Escenografia

Dansa
Especialitats:

Coreografia 
i interpretació

Pedagogia

Disseny
Especialitats:

Disseny Gràfic
Disseny de producte
Disseny d’interiors
Disseny de moda.

Conservació i
Restauració 

de 
Béns 

Culturals.
Especialitats:

Béns arqueològics
Escultura
Pintura

Document gràfic

Ensenyaments artístics superiors: disciplines i especialitats
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Centres d’ensenyaments artístics superiors a Catalunya

Públics
Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya 
(ESCRBCC) 
Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques (ESDAP- 7 seus)
Conservatori Superior de Dansa de l'Institut del Teatre (CSD)
Escola Superior Art Dramàtic de l'Institut del Teatre (ESAD)

Privat d’iniciativa pública
Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)

Privats (centres autoritzats d’ensenyaments artístics superiors)
Art Dramàtic Eòlia
Disseny Felicidad Duce_LCI Education 
Disseny IED 
Música Liceu 
Música Taller de Músics 
Música Jam Session
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Màster artístic

� Cada centre elabora el seu pla d’estudis i és específic per a ell. 

� Té 60 crèdits ECTS mínim.

El pla d’estudis és: 

�verificat per l’AQU (Agència de Qualitat Universitària) 

�obté un informe positiu del Consejo Superior de  Enseñanzas 
Artísticas  

�per ser aprovat pel Ministerio de Educación , Cultura y Deportes

� i finalment el Departament d’Ensenyament autoritza la seva 
implantació al centre sol·licitant.
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Pla d’estudis: Màster artístic

11 títols verificats:

10 de Música: 5 ESMUC 

5 Liceu

1 de Disseny FD_LCI

5 en procés  de verificació:

2 de Disseny FD_LCI

1 de  Conservació i restauració 

1 de Música ESMUC

1 de Música del Taller de Músics

.
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Moltes 
gràcies per 
la vostra 
atenció!!!!


