
  

Ensenyaments artístics
Què és?

La finalitat d'aquests estudis és proporcionar a l'alumnat una 
formació artística de qualitat, alhora que garantir la qualificació 
dels futurs professionals.

    Dintre dels ensenyaments artístics hi ha diferents opcions: 

● Arts plàstiques I disseny

● Música

● Dansa

● Ensenyaments superiors d'art dramàtic
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Arts plàstiques i disseny
● Cicles de grau mitjà i superior d'arts plàstiques i disseny
● Ensenyaments superiors de disseny
● Ensenyaments superiors de conservació i restauració  de béns 

culturals

Els centres d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny són: 
· Escoles d'art i superiors de disseny

Centres públics que imparteixen cicles formatius i ensenyaments superiors 
de Disseny 

· Escola superior de conservació i restauració de béns culturals de 
Catalunya
Centre públic que imparteix ensenyaments superiors de Conservació i 
restauració de béns culturals 

· Escoles d'art
Centres públics que imparteixen cicles formatius 

· Centres autoritzats de grau superior d'arts plàstiques i disseny
Centres privats que poden impartir cicles formatius, ensenyaments superiors 
de Disseny o ambdós tipus d'ensenyaments

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.bec23a5800a3d81ae244968bb0c0e1a0/?vgnextoid=a1564bf1643fe110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a1564bf1643fe110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.bec23a5800a3d81ae244968bb0c0e1a0/?vgnextoid=58f80d8ce43fe110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=58f80d8ce43fe110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.bec23a5800a3d81ae244968bb0c0e1a0/?vgnextoid=3aca0d8ce43fe110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3aca0d8ce43fe110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


  

Música
L'objectiu dels estudis musicals és proporcionar a l'alumnat una 
formació musical de qualitat i garantir la formació del futur col·lectiu 
professional. Les administracions educatives han de facilitar a 
l'alumnat la possibilitat de cursar simultàniament els ensenyaments 
de música i els de règim general.

El centres en què s'imparteixen ensenyaments musicals poden ser:

• Escoles de música
Aquests centres poden ser de titularitat pública o privada, no 
condueixen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o 
professional. Però poden preparar l'alumnat per a l'accés a nivells 
professionalitzadors. 

• Conservatoris
Són centres públics que imparteixen ensenyaments musicals de 
grau professional, que condueixen a una titulació amb validesa 
acadèmica oficial. 



  

Música
Centres professionals

Són centres de titularitat privada que imparteixen ensenyaments 
musicals de grau professional, que condueixen a una titulació amb 
validesa acadèmica oficial. 

Centres superiors
Aquests centres poden ser de titularitat pública o privada. 
Imparteixen ensenyaments musicals de grau superior. En finalitzar 
aquests estudis s'obté una titulació equivalent, a tots els efectes, a 
una llicenciatura universitària. 

Centres integrats
Són centres que integren els ensenyaments de règim general 
(educació primària i secundària) amb els ensenyaments de música o 
dansa.

Més informació

Oferta al territori

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.bec23a5800a3d81ae244968bb0c0e1a0/?vgnextoid=08f7e50f013fe110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=08f7e50f013fe110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


  

Alt Penedès
Escola de Música Municipal Mossèn Pla (codi 08055282)
C. Pi i Margall, 14-20
08777 Sant Quintí de Mediona
Telèfon 938 998 028

Escola  Municipal de Música  (codi 08063424)
Pl. Doctor Salvans, 1
08770 Sant Sadurní d’Anoia
Telèfon 938 910 815

Escola de Música Municipal Maria Dolors Calvet (codi 08058842)
Pl. del Penedès, 4
08720 Vilafranca del Penedès
Telèfon 938 173 793

Escola de Música de l’Alt Penedès(codi 08066115)
C. Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Telèfon 938 900 000

Escola de Música Arts Musicals (codi 08046220)
C. Ramon Freixes, 43
08720 Vilafranca del Penedès
Telèfon 938 903 231
Centre privat



  

Dansa
La tipologia de centres és semblant a la de música:

Escoles de dansa
Aquests centres poden ser públics o privats. Els ensenyaments 
impartits en aquestes escoles no condueixen a l'obtenció de títols 
amb validesa acadèmica o professional. No obstant això, aquestes 
escoles poden preparar l'alumnat per a l'accés a nivells 
professionalitzadors. 

Conservatoris
Són centres públics que imparteixen ensenyaments de dansa de 
grau professional, que condueixen a una titulació amb validesa 
acadèmica oficial. 

Centres professionals
Són centres privats que imparteixen ensenyaments professionals de 
dansa, que condueixen a una titulació amb validesa acadèmica 
oficial



  

Centres superiors
Aquests centres són públics. Imparteixen ensenyaments superiors 
de dansa. En finalitzar aquests estudis s'obté una titulació de grau. 

Centres integrats
Són centres que integren els ensenyaments de règim general 
(educació primària i/o secundària) amb els ensenyaments de música 
i/o dansa.

Més informació

Oferta formativa al territori
Vilafranca del Penedès

LA DANSERIA
(Dansa clàssica, ballet, jazz, dansa contemporània,dansa espanyola, hip 
hop,acrobàcia) Centre privat
C. Sant Julià, 24. Tel. 650 005 452.
http://ladanseria.spaces.live.com

ESCOLA DE DANSA ASSUMPTA TRENS
(Dansa clàssica, dansa espanyola, dansa moderna, funki, claqué, gim-jazz, 
jazz, flamenc, psicomotricitat) centre privat
C. Migdia, 18, 3r. Tel. 629 912 828.
www.casal.cat

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.bec23a5800a3d81ae244968bb0c0e1a0/?vgnextoid=3a2df5d2323fe110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3a2df5d2323fe110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://ladanseria.spaces.live.com/


  

Ensenyaments superiors
 d'art dramàtic

Els nous estudis tenen una durada de quatre cursos  i 
permeten obtenir el títol de graduat o graduada en art 
dramàtic.
Aquests ensenyaments faciliten una formació artística de 
qualitat i capaciten per a l'exercici professional en els 
diferents àmbits de les arts escèniques:

 
● Interpretació 
● Escenografia 
● Direcció d'escena i dramatúrgia



  

Ensenyaments superiors
 d'art dramàtic

Per accedir a aquests ensenyaments cal tenir el batxillerat (o 
equivalent o superar la prova d'accés a la universitat per a 
majors de 25 anys) i superar la prova d'accés de l'
Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.
Les persones que no compleixen aquests requisits també hi 
poden accedir si superen una prova específica (per poder fer 
aquesta prova cal tenir 19 anys). 

Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona
Pl. Margarida Xirgu s/n
08004 Barcelona
93 227 39 00
www.institutdelteatre.org

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.a735c8413184c341c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=84e2e84c31bdf110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=84e2e84c31bdf110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.a735c8413184c341c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=84e2e84c31bdf110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=84e2e84c31bdf110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www.institutdelteatre.org/diputacio/opencms/system/modules/org.iteatre.web/web/ca/index.jsp
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.a735c8413184c341c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=84e2e84c31bdf110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=84e2e84c31bdf110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
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