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Departament d’Ensenyament 
 

     Direcció general de Formació 

Professional  inicial i    Ensenyaments de 

Règim Especial 

     Subdirecció general d’Ordenació de Formació 

professional Inicial i Ensenyaments de Règim 

Especial 

 

    Servei d’Ordenació  

d’Ensenyaments de Règim Especial 



El Servei d’Ordenació  

d’Ensenyaments de Règim Especial 

 Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny 

 Cicles Formatius d’Esports 

 Ensenyaments de Música (escoles no reglades, conservatoris i centres 

professionals) 

 Ensenyaments de Dansa (escoles no reglades, conservatoris i 

centres professionals) 

 Ensenyaments d’Idiomes (EOIs) 

 Ensenyaments artístics superiors (Música, Dansa, Art Dramàtic, 

Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals), equivalents a 

Grau a tots els efectes i dins l’EEES - Espai Europeu d’Educació 

Superior. 

 + Títols propis CFGS d’Animació  Circ i en Teatre (Cicles Formatius en 

l’àmbit de les arts escèniques) 
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Recorreguts reglats de formació en dansa: 

Iniciació (i més) en escoles de dansa 

Prova  

d’accés 

Ensenyaments  

professionals 
(6 cursos - 3875hores) 

Món laboral: companyies de dansa 

coreògraf/a 

ballarí/na 

 

Aprofundiment de la  

formació tècnica 

  

Món laboral:  

gimnasos, animació... 
(Llei de l’esport) 

Prova  

d’accés 

Ensenyaments superiors: 

Coreografia  

Pedagogia 
(4 cursos - 240 ECTS) 

+ CCFF 

BAT 

 

 

 

ESO 

Món laboral:  

professor/a de dansa 
escoles autoritzades 

ensenyaments professionals  

ensenyaments superiors  

 

Master 

 

Món laboral:  

Professor/a d’EF a secundària o  

d’ensenyaments superiors de dansa 

Altres camps professionals 

Doctorat 



ENSENYAMENTS NO REGLATS  

DE LES ESCOLES AUTORITZADES (60) 

Iniciació, sensibilització,  

totes les tècniques  

i estils de dansa, preparació a proves d’accés 

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS (3) 

DANSA CLÀSSICA 

DANSA CONTEMPORÀNIA 

DANSA ESPANYOLA 

(6 cursos, 3875 hores) 

ENSE SUPERIORS 

COREOGRAFIA 

PEDAGOGIA 

Mesures de simultaneïtat 

 

Centres 

integrats 

Estructura dels ensenyaments 



60   

escoles d’ensenyaments no reglats  

[regulats per la LOE, la LEC i pel decret 179/1993] 

(9.135 alumnes) 

3 

un conservatori professional  

dos centres professionals (privats) 

(254 alumnes) 

1 Conservatori  

Superior 

(95 alumnes) 

Nombre de centres i d’alumnes  

dins la normativa marc  



 

231   

escoles d’ensenyaments no reglats  

[regulats per la LOE, la LEC i pel decret 179/1993] 

(54.008 alumnes) 
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conservatoris i  

centres professionals 

(3385 alumnes) 

  

3 Centres  

Superiors 

(1332 alumnes) 

MÚSICA 

Nombre d’alumnes i centres (música) 



Més dades 

 Total alumnat sistema educatiu: 1.540.027 

 Total alumnat règim especial (ERE): 132.461 (8,6% del total) 

 Total alumnat dansa: 9.484 

 % dansa respecte als ERE: 7,1%  

 % dansa respecte al total escolaritzat: 0,6%  

 

 Total alumnat música: 58.725 

 % música respecte als ERE: 44,3% 

 % música respecte al total escolaritzat: 3,8% 
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Formació  

permanent 

9 

Orientació 

professional 

Entorn  

familiar 

 

 

 

 

Món laboral: 

Ballar! 

…. 

 

Formació 

inicial 

en dansa 
Educació  

primària 

Tutoria 

seguiment 

orientació 

Proves  

d’accés 

Formació  

professional 

en dansa  

Educació 

secundària 

Formació 

post- 

obligatòria 

La Cultura: 

creació 

 

Simultaneïtat 

Formació  

permanent 

La Cultura: 

institucions  

Transversalitat 
 

 

L’Educació: 

Docència 

Projectes 

…. 

 

EAS: 

Pedagogia 

Coreografia 

EEES 

FP 



       La Dansa en el currículum de primària   

       DECRET 119/2015, de 23 de juny 

 Article 3. 21 Objectius, entre els quals: 

  j) Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant 

així el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d’extrapolar 

aquests coneixements a altres entorns i al món en general; comprendre, a partir de 

l’observació de fets i fenòmens senzills, els principals mecanismes que regeixen 

aquest entorn per tal de ser capaç de prendre compromisos responsables per 

mantenir-lo o introduir elements de millora. 

 k) Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la 

construcció de propostes visuals.  



       La Dansa en el currículum de primària  

       DECRET 119/2015, de 23 de juny 

 Article 7. Set àmbits de coneixement, entre els quals: 

d) Àmbit artístic 

– Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa. 

e) Àmbit d’educació física 

– Àrea d’educació física. 

 Annex 1. Set competències bàsiques, entre les quals: 

4. Competència artística i cultural: És el coneixement, la comprensió i la valoració 

crítica de diferents manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no, que 

s’utilitzen com a font d’enriquiment i gaudi. També inclou la capacitat de crear 

produccions artístiques pròpies o expressar experiències i emocions a través de 

diferents mitjans artístics. 

 Annex 4. Total lectiu. 4.725 hores, de les quals: 

 525 per l’àmbit artístic (11,1 %) 

 385 per l’àmbit d’educació física (8,14%) 



       Dansa i primària  

       DECRET 119/2015, de 23 de juny 

 

 

 

 

 Per a saber-ne més: 

  http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria 

 

 



        La Dansa en el currículum de secundària obligatòria            

 DECRET 187/2015, de 25 d'agost 

 Àmbits de coneixement:  

 1. Àmbit lingüístic 

 2. Àmbit matemàtic 

 3. Àmbit cientificotecnològic 

 4. Àmbit social 

 5. Àmbit artístic 

   Música 

  Educació visual i plàstica 

   Arts escèniques i dansa 

 6. Àmbit de l’educació física 

 7. Àmbit de cultura i valors 

 8. Àmbit digital 

 9. Àmbit personal i social 

 



       La Dansa en el currículum de secundària obligatòria 

       DECRET 187/2015, de 25 d'agost 

 Llengua catalana i literatura 3  3  3  3 

 Llengua castellana i literatura 3  3  3  3 

 Llengua estrangera  3  4  3  3 

 Ciències socials: geografia i història  3  3  3  3 

 Ciències de la naturalesa: biologia i geologia  3 0  2  0 

 Ciències de la naturalesa: física i química  0  3  2  0 

 Matemàtiques 3  4  4  4 

 Educació física  2  2  2  2 

 Música  2  2* 0  0  

 Educació visual i plàstica  2  0  2* 0 

 Tecnologia  2  2  2  0 

 Religió o cultura i valors ètics  1  1  1  1 

 Tutoria  1  1  1  1 

 Treball de síntesi/Projecte de recerca   

 Servei comunitari  

 Matèries optatives  2  2  2  10 



        La Dansa en el currículum de secundària obligatòria             

 DECRET 187/2015, de 25 d'agost 

 Per a saber-ne més:  

   http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/ 

 

   



       La Dansa en el currículum de batxillerat  

       DECRET 142/2008 + modificacions LOMCE  

Modalitat de Ciències i Tecnologia 

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials 

Modalitat d'arts : 

 a) Via d'arts plàstiques, imatge i disseny. 

  Cultura audiovisual. 

  Dibuix artístic I i II. 

  Dibuix tècnic I i II. 

  Disseny. 

  Història de l'art. 

  Tècniques d'expressió graficoplàstica. 

  Volum. 

 b) Via d'arts escèniques, música i dansa. 

  Anàlisi musical I i II. 

  Anatomia aplicada. 

  Arts escèniques. 

  Cultura audiovisual. 

  Història de la música i de la dansa. 

  Llenguatge i pràctica musical. 

  Literatura universal. 

  Literatura catalana. 

  Literatura castellana. 

   



        La Dansa en el currículum de batxillerat               

 Per a saber-ne més: 

DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual 

s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del 

batxillerat. 

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNorm

ativa/DOIGC/CUR_Batxillerat.pdf 

Professorat: Real decreto 1834/2008 BOE 

núm.287 

 

   

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Batxillerat.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Batxillerat.pdf


ordenació                                innovació  
 

projectes 
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Les tensions (creatives) ... [Eulàlia Bosch, 2006] 



Bona jornada a tothom! 

SERVEI D’ORDENACIÓ D’ENSENYAMENTS  

DE RÈGIM ESPECIAL 

ensere.ensenyament@gencat.cat 

934006995 


