
Descripció

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.

Els alumnes que cursen els ensenyaments professionals de
dansa en un conservatori o centre professional de dansa
poden demanar la reducció d'hores lectives de l'educació
secundària obligatòria i del batxillerat en base a la
normativa de simultaneïtat que el Departament d'Educació
publica anualment.

Continguts

Matèries comunes

Música•

Salut i Cos•

Història de la Cultura i de la Dansa•

Matèries d'especialitat

Dansa Estilitzada•

Escola Bolera•

Ball Flamenc•

Folklore•

Dansa Clàssica•

Dansa Contemporània•

Repertori•

Pràctica Escènica•

Matèries optatives

Les matèries optatives són les que poden oferir els centres
per configurar un currículum propi.

Accés

Per accedir a qualsevol curs dels ensenyaments
professionals de dansa cal superar una prova específica
d'accés que convoca el Departament d'Educació.

Tràmits

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrícula
al centre al qual es vol accedir.

Consulteu l'import de la matrícula en el centre
corresponent.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen els ensenyaments professionals
de dansa poden accedir als ensenyaments artístics
superiors si superen la prova d'accés corresponent.

Normativa

Decret 24/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix

l'ordenació curricular dels ensenyaments de dansa de

grau professional i se'n regula la prova d'accés (DOGC

núm. 5060, de 31.1.2008)

•
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https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/musica-dansa/inici/
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=468884&language=ca_ES


Barcelonès

Barcelona

IESA Institut del Teatre (08059342)
pl. Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
Tel. 932273900
Centre: públic
Horari: diürn
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