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ÍNDEX :  

 Introducció 

1.- Problemàtica entorn el funcionament de la Borsa d’interins.  

 

2.- Problemàtica entorn el Màster en Didàctica i Pedagogia. 

  

 3.- Particularitats específiques dels Titulats Superiors en Dansa: 

  

 a)  Figura de l’especialista. 

 b)  Problemàtica respecte les habilitacions. 

 

 4.- Intrusisme laboral. 

  

 5.- Manca de representació sectorial. 
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L’Associació de Titulats Superiors per l’Institut del Teatre –ATSIT-, 

l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya –AADPC- i 

l’Associació de Professionals de la Dansa –APdC-, constituïts en la 

Plataforma per als Titulats Superiors en Art Dramàtic i Dansa des del 

gener de 2011, treballem per a la millora de una realitat que afecta 

negativament als nostres titulats per l’Institut del Teatre i per demanar a les 

institucions que es duguin a terme les accions necessàries a fi de poder resoldre-

la.  

Al llarg d'aquest informe explicitem amb tot detall la nostra problemàtica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacte: 
PLATAFORMA PER ALS TITULATS SUPERIORS 

EN ART DRAMÀTIC I EN DANSA 
APdC: Via Laietana, 52 entresòl 7a. 

08003 BARCELONA 
93 260 24 73 
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1.- PROBLEMÀTICA ENTORN EL FUNCIONAMENT DE LA BORSA 
D’INTERINS.  

 

a) Titulats Superiors en Dansa: 

 

Els Titulats Superiors en Dansa tenen accés a la borsa d’interins, però la 

titulació Superior en Dansa no puntua ja que segons l'àrea de gestió de 

personal interí i docent del Departament, aquest títol no està reconegut com un 

títol equivalent a tots els efectes al títol de llicenciat. Això fa que sigui, a la 

pràctica, impossible accedir a algunes places a través de la borsa. 

En cas de ser possible resoldre aquest problema, sorgeix una altra qüestió 

relativa al funcionament de la Borsa d’interins, i aquesta consisteix en què a 

través d’ aquesta Borsa no es pot impartir Anatomia de la Dansa ni Història de la 

dansa. 

El Reial Decret 1834/2008, que regula, entre d’altres, les Especialitats d’Educació 

Secundària  estableix, entre altres coses, que: 

-“La matèria d’Anatomia Aplicada també pot ser atribuïda als qui tinguin el Títol Superior de 

Dansa.” (...) 

-“La matèria d’Història de la Música i de la Dansa també pot ser atribuïda als qui tinguin el Títol 

Superior de Dansa.” (...) 

Malgrat aquest redactat, a la pràctica els Titulats Superiors en Dansa no poden 

accedir-hi perquè, tal i com així el Departament d’Ensenyament va traslladar en 

el seu moment, només poden impartir aquestes matèries els professors/docents 

ja contractats pel centre;  podent només ser atribuïdes a aquells professors que 

a més a més de la seva especialitat disposen del Títol Superior en Dansa. 
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b) Titulats Superiors en Art Dramàtic:  

El Reial Decret Nº 1834 d’Especialitats del Batxillerat del 28 de novembre de 
2008 estableix, entre d’altres coses, que:  

“La matèria D’Arts Escèniques també pot ser atribuïda als qui tinguin el 
Títol Superior d’Art Dramàtic.”(...) 

Malgrat això, els Titulats Superiors d'Art Dramàtic amb una titulació a tots els 
efectes equivalent a una Llicenciatura Universitària, no hi poden accedir pels 
motius següents: 

No es poden inscriure a la borsa d’interins i substituts que convoca el 
Departament d’Ensenyament perquè les Titulacions Superiors d'Art Dramàtic en 
les Especialitats d’Interpretació i de Direcció Escènica i Dramatúrgia, no 
consten a la base de dades de la Generalitat on estan registrades les 
Titulacions Superiors amb sortida pedagògica. Paradoxalment, sí que hi 
consta la Titulació Superior d’Art Dramàtic en l’Especialitat d’Escenografia. 

 

Sol·licitud: Des del departament d’Ensenyament demanem s’utilitzin els 

mitjans necessaris (possibles i existents) per resoldre aquesta problemàtica.  

 

Actuacions possibles: En aquests moments s’està valorant també ( en cas de 

no obtenir resposta) la possibilitat d’iniciar quants procediments administratius 

siguin necessaris mitjançant la presentació del corresponent recurs (entre 

d’altres) que situï  aquesta incongruència i/o falta de claredat en les 

denominacions i tractaments que al respecte s’han fet entorn aquesta qüestió. 
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2.- PROBLEMÀTICA ENTORN EL MÀSTER EN DIDÀCTICA I PEDAGOGIA. 

 

a) Dansa:  

 

PRIMER.- El Màster en Didàctica i Pedagogia ha substituït al CAP que es feia 

fins ara. Per acreditar-se pedagògicament, la llei demana que els Titulats 

Superiors facin aquest màster, però a dia d’avui, no existeix cap màster aquí 

Catalunya. 

Aquest màster, podria ser creat per les Institucions i departaments amb les 

competències per impulsar-ho. La resposta obtinguda fins el moment per 

part del Departament d’Ensenyament és que els llicenciats en dansa poden 

fer el màster d’Educació Física.  

Des de la plataforma, pensem que aquesta solució no és l’adequada i que 

cal crear un màster específic. 

 

A més a més, els Titulats Superiors de Dansa en l’especialitat de Pedagogia 

de la Dansa estan obligats a realitzar un Màster de Formació Pedagògica 

desprès d’haver cursat 300 crèdits de Pedagogia de la Dansa. Creiem que és 

injust que aquests pedagogs de la dansa hagin de cursar un Màster de 

Formació Pedagògica. A més a més, si no es soluciona, podria acabar fent 

desaparèixer l'Especialitat de Pedagogia de la Dansa del CSD. 

 

Sol·licitud : Que els titulats superiors en pedagogia no hagin de fer aquest 

Màster. En defecte d’aquesta opció, que el Departament d’Ensenyament 

efectuï una convalidació àmplia per aquests titulats. 
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SEGON.- L'equivalència (a efectes de docència) equipara els estudis oficials 

de dansa anteriors a la nova ordenació dictada per la LOGSE amb els estudis 

superiors de dansa actuals que equivalen a una llicenciatura universitària.  

L’equivalència té per objectiu regular la situació de tots aquells professionals 

que desprès d’una llarga trajectòria en el món de la dansa, es van trobar 

amb un títols sense valor amb l’aplicació de la LOGSE.  

Com que l’equivalència és només a efectes de docència, els professionals 

que la tenen no es poden matricular al Màster en Didàctica i Pedagogia de la 

Dansa, per tant, no poden impartir dansa als conservatoris professional i 

superior, i tampoc poden presentar-se a través de la borsa d’interins. 

Sol·licitud: Que el Departament d’Ensenyament exposi i insti al Ministeri 

d’Educació perquè aquests titulats (que tenen l’equivalència) puguin accedir 

al màster. 

 

b)  Art Dramàtic:  
 
Tal i com determina la llei, l’accés a la Docència a l’Ensenyament 
Secundari i post obligatori requereix un Màster de Didàctica i Pedagogia 
(MDP) que substitueix a l’antic Curs d’Aptitud Pedagògica (CAP). Fins 
l’any de la seva extinció, els Titulats Superiors en Dramàtic podien accedir 
a cursar el CAP en qualsevol de les Especialitats que s’oferien.  
 
Actualment, tots els Titulats Superiors que pretenen accedir a un MDP, 
excepte els de l’Especialitat d’Escenografia, no poden fer-ho, ja que es 
repeteix la mateixa casuística que en l’apartat anterior: no consten a la 
base de dades de la Generalitat.  
 
Atesa aquesta realitat, és imprescindible  la creació d’un MDP en 
Art Dramàtic que doni la competència pedagògica específica a tots els 
Titulats Superiors en Art Dramàtic. 
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3.- PARTICULARITATS ESPECÍFIQUES DELS TITULATS SUPERIORS EN 

DANSA: 

 

a)  Figura de l’especialista. 

L’article número 96 de la LOE estableix en referència a l’ensenyament 

artístic la figura docent de l’especialista.  

L’especialista, segons aquesta legislació, és un professor sense titulació que, 

excepcionalment i per determinades matèries, podrà impartir docència en 

els conservatoris professionals i superiors de dansa.  

Es tracta de professionals amb amplia trajectòria professional i de reconegut 

prestigi artístic i que excepcionalment impartiran una matèria concreta. 

Des del Departament d’Educació, en la renovació del Decret 179/1993 

d’escoles autoritzades que es troba encara en fase de preparació, es pretén 

incloure una versió de la figura de l’especialista per impartir docència en les 

Escoles Autoritzades  de dansa o música, entenent que aquest és un 

professor sense titulació que podrà impartir qualsevol matèria fins 

un màxim del 15% del còmput total d’hores.  

La figura d'especialista és important per no tancar portes a professionals i no 

empobrir el vocabulari i llenguatge de la dansa.  Per evitar-ne un mal ús, 

s'hauria de concretar en el decret quin és el perfil i deixar constància  que 

en cap cas seran professionals que puguin impartir altres assignatures per 

les quals no se'ls consideri especialista. La figura de l'especialista no té sentit 

al nivell elemental. 
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b)  Problemàtica respecte les habilitacions. 

 

La Generalitat de Catalunya, en el Decret 179/1993, crea la figura de 

l’habilitat en dansa per aquelles persones que no posseeixen la titulació 

adequada per impartir docència en escoles autoritzades. 

Les habilitacions són un procediment que s’ha donat en altres àrees, però el 

problema amb la dansa és que no s’hagi fet de manera transitòria i que es 

mantingui quan ja s’han desplegat els estudis superiors de dansa. 

L’habilitació general en dansa tenia com objectiu integrar certs col·lectius 

sense titulació que desenvolupaven la seva activitat docent abans de 

l’entrada en vigor de la LOGSE (1990). Amb el desplegament d’aquesta es 

van crear els estudi superiors en dansa i va néixer el Títol Superior de 

Dansa. Malgrat això, el procés d’habilitacions per part del Departament 

d’Educació no es va aturar, amb la qual cosa es va mantenir un procés 

paral·lel per accedir a l’ensenyament de dansa en escoles autoritzades.  

 

Sol·licitud:  

• Supressió i eliminació de les habilitacions a conseqüència de la renovació 

del decret 179/1993 d’escoles autoritzades.  

• Fins que surti la renovació del decret 179/1993 i per tant la supressió de 

les habilitacions, des del Departament d’Ensenyament no atorgar  més 

habilitacions. 
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4.- INTRUSISME LABORAL. 

 

Una de les conseqüències d’aquesta realitat provoca l’ intrusisme laboral. Els 

professors que imparteixen  aquestes matèries (tant en Dansa com en Art 

Dramàtic) no sempre són els adequats per impartir les classes.  

 

Art Dramàtic: Actualment, en el Batxillerat Artístic dins de l’Especialitat 

d’Arts Escèniques, els docents que imparteixen la matèria d’Arts Escèniques 

són, en el millor dels casos, titulats en Humanitats i no Titulats Superiors en 

Art Dramàtic. En casos concrets, la matèria s’està impartint per Titulats en 

l’Especialitat de Ciències (Biologia). 

Aquest intrusisme també s’ha produït en el disseny curricular del Batxillerat 

Artístic en l’Especialitat d’Arts Escèniques, del tot insuficient.  Per tant, es fa 

necessària una profunda revisió d’aquest currículum que permeti estructurar 

un nou disseny que inclogui els continguts necessaris per assolir el 

coneixement específic en les diferents disciplines artístiques, i que sigui dut 

a terme per especialistes de les diferents àrees de coneixement.  

 

5.- MANCA DE REPRESENTACIÓ SECTORIAL. 

 

Existeix una manca de representació sectorial a l'administració (o assessors 

externs especialistes en Dansa i en Art Dramàtic).  

Sol·licitud: Demanar al Departament que la persona que porta la inspecció 

dels centres de dansa i d’Art Dramàtic sigui especialista d’aquestes matèries. 

 

 


