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DEBILITATS 
 

- Poc sentit de col�lectiu (escoles no 
associades) - por a la competència. 

- Escissió escoles dansa – Inst. Teatre 
- Descoordinació 
- Estancament 
- Manca d’informació 
- Manca de formació (postgraduada i 

no-oficial) pels professors i pels 
empresaris 

- Manca de definició del perfil del 
professional 

- Confusió amb les titulacions 
- Confusió escola aut/no aut. 
- Desequilibri drets/deures escoles aut. 
- Manca d’ajuts / subvencions 
 
 
 
 

FORTALESES 
 

- Passió per la feina 
- Motivació per seguir a pesar de les 

adversitats  
- Adaptació i capacitat d’improvisació 
- Experiència 
- Preparació del professorat 
- Formació continua = posades en comú 
- Coordinació d’algunes escoles 
- Reconeixement d’autoritzar-se 
 

 

 

AMENACES 
 

- Manca de suport i reconeixement 
institucional 

- Absència al règim general  
- Metodologia poc transparent del 

departament 
- Legislació poc adequada al sector - 

marc legal contradictori 
- Exigències descompensades per part 

del dept. 
- El departament no informa als 

alumnes de les escoles autoritzades 
- La inspecció no és útil, no s’enten el 

seu paper 
- Precarietat laboral 
- Intrusisme laboral - falta de 

preparació dels monitors 
d’extraescolars, professorat 
d’INEFC,... 

- Competència dels centres cívics, 
extraescolars... preus inferiors 

- No hi ha prous cursos de formació 
reconeguts 

- Crisi 
- Que la titulació permeti entrar a les 

llistes d’ensenyament 

 

 

OPORTUNITATS 
 

- Treballar units/coordinats 
- Treballar amb el Departament 
- Nous decrets 
- Creació d’una comissió de treball de les 

diferents realitats del sector de cara als 
propers decrets 

- Creació d’un col�legi de pedagogs 
- Intercanvis entre professionals 
- Aprofitar cursos d’ocupació del SOC 
- Treballar amb les universitats (crèdits 

lliure elecció) 
- Més sortides professionals de les que 

pensem 
- Batxillerat artístic > contractació de 

professors titulats 
- Habilitacions/Equivalències 
- Imatge/reconeixement d’autoritzar-se 
- Crisi 
 

 

- Institut del Teatre 
- Oriol Martorell 

- Institut només a BCN, no a 
les altres províncies  

- Manca d’especialistes de 
dansa dins l’administració 


