Ensenyaments artístics superiors

Guia informativa

Aquests ensenyaments tenen com a objectiu general la
formació qualificada de professionals en els àmbits de la
música, la dansa, l’art dramàtic, la conservació i restauració
de béns culturals i el disseny.
Comprenen un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en
quatre cursos.

• Béns arqueològics
• Escultura
• Pintura
• Document gràfic

Disseny

El títol que s'obté en superar aquests ensenyaments és un
títol superior de l'especialitat corresponent adaptat a
l'espai europeu d'ensenyament superior que equival, a tots
els efectes, a un grau universitari.

Els ensenyaments superiors de disseny s’organitzen en les
especialitats següents:
• Disseny gràfic
• Disseny d'interiors
• Disseny de producte
• Disseny de moda

Música
Els ensenyaments superiors de música s'organitzen en les
especialitats següents:
• Interpretació
• Composició
• Direcció
• Musicologia
• Pedagogia
• Sonologia
• Producció i gestió

Dansa
Els ensenyaments superiors de dansa s'organitzen en les
especialitats següents:
• Pedagogia de la dansa
• Coreografia i tècniques d'interpretació de la dansa

Art dramàtic
Els ensenyaments superiors d'art dramàtic s'organitzen en
les especialitats següents:
• Interpretació
• Escenografia
• Direcció d'escena i dramatúrgia

Conservació i restauració de béns culturals
Els ensenyaments superiors de conservació restauració de
béns culturals s’organitzen en les especialitats següents:
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Ensenyaments
superiors
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Direcció d'escena i dramatúrgia
Descripció

Consulteu al centre corresponent els períodes de
preinscripció i matrícula, la normativa i els imports.

Aquests ensenyaments tenen com a objectiu general la
formació qualificada de professionals en els àmbits de la
interpretació, la direcció escènica, la dramatúrgia,
l’escenografia i les àrees de coneixement i investigació que
hi estan vinculades.

Continuïtat

Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS
distribuïts en quatre cursos.
El títol que s'obté en superar aquests ensenyaments és el
títol superior d'art dramàtic de l'especialitat corresponent
adaptat a l'espai europeu d'ensenyament superior que
equival, a tots els efectes, a un grau universitari.

Les persones que superen aquests estudis obtenen un títol
superior, que els permet accedir:
• als estudis de màster o
• al món laboral com a:
• creador o creadora i director o directora d’espectacles en
els diferents àmbits i contextos;
• docent d’ensenyaments artístics superiors i/o universitaris.

Continguts
Normativa
L'estructura i el contingut mínim d'aquests estudis estan
fixats pel Reial decret 630/2010. D'acord amb aquesta
normativa cada centre elabora el seu pla d'estudis, que és
sotmès a l'aprovació per part del Departament
d'Ensenyament i a un procés de verificació.

• Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments
artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.06.2014)

La tipologia de les matèries són: formació bàsica,
assignatures obligatòries de l’especialitat, optatives,
pràctiques externes i treball final.

Accés
Per accedir als ensenyaments superiors cal complir els
requisits següents:
• tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova
d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys;
• superar una prova específica d'accés.

Les persones més grans de 19 anys que no compleixin
aquests requisits d'accés poden fer una prova específica
d'accés, si se supera una prova prèvia de maduresa
relacionada amb els objectius del batxillerat. Aquesta prova
es fa en els mateixos centres que ofereixen els estudis.
La validesa de la prova específica d'accés és anual.

Tràmits
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Ensenyaments artístics superiors
Coreografia i tècniques d'interpretació de la
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Ensenyaments
superiors
DANL GCI0

Coreografia i interpretació
Descripció
Aquests ensenyaments tenen com a objectiu general la
formació qualificada de professionals que, partint d'una
formació pràctica prèvia com a base fonamental,
posseeixen una completa formació pràctica, teòrica i
metodològica que els capacita per integrar-se en diferents
àmbits professionals d'aquesta disciplina.
El perfil del títol superior en dansa correspon al d'un
professional qualificat que domina els coneixements i
habilitats propis de la dansa, amb un profund coneixement
del funcionament del cos en tots els aspectes, i que ha de
disposar uns coneixements teòrics fonamentats i integrats
amb la praxi de la dansa que li permetin desenvolupar-se i
créixer en l'àmbit de la creació, interpretació i pedagogia,
amb la capacitat d'assumir la dimensió ètica i deontològica
de la responsabilitat personal i professional.
Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS
distribuïts en quatre cursos.
El títol que s'obté en superar aquests ensenyaments és el
títol superior de dansa de l'especialitat corresponent
adaptat a l'espai europeu d'ensenyament superior que
equival, a tots els efectes, a un grau universitari.

Las personas mayores de 19 años que no cumplan estos
requisitos de acceso podrán realizar una prueba específica
de acceso, si se supera una prueba previa de madurez
relacionada con los objetivos del bachillerato. El título
profesional de música cuenta en la calificación final de la
prueba.
La prueba específica de acceso tiene validez anual.

Tràmits
Consulteu al centre corresponent els períodes de
preinscripció i matrícula, la normativa i els imports.

Continuïtat
Les persones que superen aquests estudis obtenen un títol
superior, que els permet accedir:
• als estudis de màster o
• al món laboral com a:
• intèrpret de dansa en els diversos àmbits i contextos;
• creador o creadora i director o directora de coreografies;
• docent d’ensenyaments artístics superiors i/o universitaris.

Continguts
L'estructura i el contingut mínim d'aquests estudis estan
fixats pel Reial decret 632/2010. D'acord amb aquesta
normativa cada centre elabora el seu pla d'estudis, que és
sotmès a l'aprovació per part del Departament
d'Ensenyament i a un procés de verificació.

Normativa

• Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments
artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.06.2014)

La tipologia de les matèries són: formació bàsica,
assignatures obligatòries de l’especialitat, optatives,
pràctiques externes i treball final.

Accés
Para acceder a las enseñanzas superiores hay que cumplir
alguno de los requisitos siguientes:
• tener el título de bachillerato o haber superado la prueba
de acceso a la universidad para mayores de 25 años o
• superar una prueba específica de acceso.
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Pedagogia de la dansa
Descripció
Aquests ensenyaments tenen com a objectiu general la
formació qualificada de professionals que, partint d'una
formació pràctica prèvia com a base fonamental,
posseeixen una completa formació pràctica, teòrica i
metodològica que els capacita per integrar-se en diferents
àmbits professionals d'aquesta disciplina.
El perfil del títol superior en dansa correspon al d'un
professional qualificat que domina els coneixements i
habilitats propis de la dansa, amb un profund coneixement
del funcionament del cos en tots els aspectes, i que ha de
disposar uns coneixements teòrics fonamentats i integrats
amb la praxi de la dansa que li permetin desenvolupar-se i
créixer en l'àmbit de la creació, interpretació i pedagogia,
amb la capacitat d'assumir la dimensió ètica i deontològica
de la responsabilitat personal i professional.
Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS
distribuïts en quatre cursos.
El títol que s'obté en superar aquests ensenyaments és el
títol superior de dansa de l'especialitat corresponent
adaptat a l'espai europeu d'ensenyament superior que
equival, a tots els efectes, a un grau universitari.

Continguts

Les persones més grans de 19 anys que no compleixin
aquests requisits d'accés poden fer una prova específica
d'accés, si se supera una prova prèvia de maduresa
relacionada amb els objectius del batxillerat. El títol
professional de dansa compta en la qualificació final de la
prova.
La validesa de la prova específica d'accés és anual.

Tràmits
Consulteu al centre corresponent els períodes de
preinscripció i matrícula, la normativa i els imports.

Continuïtat
Les persones que superen aquests estudis obtenen un títol
superior, que els permet accedir:
• als estudis de màster o
• al món laboral com a:
• docent d’ensenyaments no reglats de dansa;
• docent d’ensenyaments artístics superiors i/o universitaris.

Normativa

L'estructura i el contingut mínim d'aquests estudis estan
fixats pel Reial decret 632/2010. D'acord amb aquesta
normativa cada centre elabora el seu pla d'estudis, que és
sotmès a l'aprovació per part del Departament
d'Ensenyament i a un procés de verificació.

• Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments
artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.06.2014)

La tipologia de les matèries són: formació bàsica,
assignatures obligatòries de l’especialitat, optatives,
pràctiques externes i treball final.

Accés
Per accedir als ensenyaments superiors cal complir els
requisits següents:
• tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova d'accés
a la universitat per a més grans de 25 anys;
• superar una prova específica d'accés.
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Disseny de moda
Descripció

de tècnic o tècnica superior en arts plàstiques i disseny.

Aquests ensenyaments tenen com a objectiu la formació
qualificada de professionals de l’àmbit del disseny, perquè
siguin capaços de comprendre, definir i optimitzar els
productes i serveis del disseny en els diferents àmbits,
dominar els coneixements científics, humanístics,
tecnològics i artístics i els mètodes i procediments que hi
estan associats, així com generar valors de significació
artística, cultural, social i medioambiental, en resposta als
canvis socials i tecnològics que es vagin produint.

La validesa de la prova específica d'accés és anual.

Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS
distribuïts en quatre cursos.
El títol que s'obté en superar aquests ensenyaments és el
títol superior de disseny de l'especialitat corresponent
adaptat a l'espai europeu d'ensenyament superior que
equival, a tots els efectes, a un grau universitari.

Tràmits
Consulteu al centre corresponent la normativa i els
períodes de preinscripció i matrícula.
Consulteu l'import de la matrícula per als centres
dependents del Departament d'Ensenyament, a l'apartat
de preus públics, on també s'informa dels supòsits
d'exempcions i bonificacions generals i específiques.

Continuïtat
Les persones que superen aquests estudis obtenen un títol
superior, que els permet accedir:

Continguts
L'estructura i el contingut mínim d'aquests estudis estan
fixats pel Reial decret 633/2010. D'acord amb aquesta
normativa cada centre elabora el seu pla d'estudis, que és
sotmès a l'aprovació per part del Departament
d'Ensenyament i a un procés de verificació.
La tipologia de les matèries són: formació bàsica,
assignatures obligatòries de l’especialitat, optatives,
pràctiques externes i treball final.

Accés
Per accedir als ensenyaments superiors cal complir els
requisits següents:

• als estudis de màster o
• al món laboral:
• en disseny de moda i indumentària;
• com a cercatendències (coolhunter);
• en estilisme;
• en direcció artística;
• en vestuari teatral i cinematogràfic;
• en disseny de complements, tèxtil, moda i indumentària;
• en disseny i gestió d’imatge corporativa;
• en sastreria i confecció a mida;
• com a docent d’ensenyaments artístics superiors i/o
universitaris.

Normativa

• tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova d'accés
a la universitat per a més grans de 25 anys;
• superar una prova específica d'accés.

• Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments
artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.06.2014)

Les persones més grans de 19 anys que no compleixin
aquests requisits d'accés poden fer una prova específica
d'accés, si se supera una prova prèvia de maduresa
relacionada amb els objectius del batxillerat.
Hi ha reserva de places d’accés directe si es té la titulació
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Disseny de productes
Descripció

de tècnic o tècnica superior en arts plàstiques i disseny.

Aquests ensenyaments tenen com a objectiu la formació
qualificada de professionals de l’àmbit del disseny, perquè
siguin capaços de comprendre, definir i optimitzar els
productes i serveis del disseny en els diferents àmbits,
dominar els coneixements científics, humanístics,
tecnològics i artístics i els mètodes i procediments que hi
estan associats, així com generar valors de significació
artística, cultural, social i medioambiental, en resposta als
canvis socials i tecnològics que es vagin produint.

La validesa de la prova específica d'accés és anual.

Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS
distribuïts en quatre cursos.
El títol que s'obté en superar aquests ensenyaments és el
títol superior de disseny de l'especialitat corresponent
adaptat a l'espai europeu d'ensenyament superior que
equival, a tots els efectes, a un grau universitari.

Tràmits
Consulteu al centre corresponent la normativa i els
períodes de preinscripció i matrícula.
Consulteu l'import de la matrícula per als centres
dependents del Departament d'Ensenyament, a l'apartat
de preus públics, on també s'informa dels supòsits
d'exempcions i bonificacions generals i específiques.

Continuïtat
Les persones que superen aquests estudis obtenen un títol
superior, que els permet accedir:

Continguts
L'estructura i el contingut mínim d'aquests estudis estan
fixats pel Reial decret 633/2010. D'acord amb aquesta
normativa cada centre elabora el seu pla d'estudis, que és
sotmès a l'aprovació per part del Departament
d'Ensenyament i a un procés de verificació.
La tipologia de les matèries són: formació bàsica,
assignatures obligatòries de l’especialitat, optatives,
pràctiques externes i treball final.

• als estudis de màster o
• al món laboral:
• en disseny d’envasos i embalatges, calçat, joguines,
electrodomèstics, mobiliari, automoció, elements urbans,
il·luminació, eines i accessoris, productes ceràmics,
sanitaris i aixetes, per a l’artesania, per a condicions
especials, i tèxtil, llar i sistemes;
• en gestió del disseny i desenvolupament de productes;
• com a docent d’ensenyaments artístics superiors i/o
universitaris.

Accés
Normativa
Per accedir als ensenyaments superiors cal complir els
requisits següents:

• Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments

• tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova d'accés
a la universitat per a més grans de 25 anys;
• superar una prova específica d'accés.

artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.06.2014)

Les persones més grans de 19 anys que no compleixin
aquests requisits d'accés poden fer una prova específica
d'accés, si se supera una prova prèvia de maduresa
relacionada amb els objectius del batxillerat.
Hi ha reserva de places d’accés directe si es té la titulació
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Ensenyaments artístics superiors
Disseny d'interiors
Ensenyaments
superiors
ESDL GDI0

Disseny d'interiors
Descripció

de tècnic o tècnica superior en arts plàstiques i disseny.

Aquests ensenyaments tenen com a objectiu la formació
qualificada de professionals de l’àmbit del disseny, perquè
siguin capaços de comprendre, definir i optimitzar els
productes i serveis del disseny en els diferents àmbits,
dominar els coneixements científics, humanístics,
tecnològics i artístics i els mètodes i procediments que hi
estan associats, així com generar valors de significació
artística, cultural, social i medioambiental, en resposta als
canvis socials i tecnològics que es vagin produint.

La validesa de la prova específica d'accés és anual.

Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS
distribuïts en quatre cursos.
El títol que s'obté en superar aquests ensenyaments és el
títol superior de disseny de l'especialitat corresponent
adaptat a l'espai europeu d'ensenyament superior que
equival, a tots els efectes, a un grau universitari.

Tràmits
Consulteu al centre corresponent la normativa i els
períodes de preinscripció i matrícula.
Consulteu l'import de la matrícula per als centres
dependents del Departament d'Ensenyament, a l'apartat
de preus públics, on també s'informa dels supòsits
d'exempcions i bonificacions generals i específiques.

Continuïtat
Les persones que superen aquests estudis obtenen un títol
superior, que els permet accedir:

Continguts
L'estructura i el contingut mínim d'aquests estudis estan
fixats pel Reial decret 633/2010. D'acord amb aquesta
normativa cada centre elabora el seu pla d'estudis, que és
sotmès a l'aprovació per part del Departament
d'Ensenyament i a un procés de verificació.
La tipologia de les matèries són: formació bàsica,
assignatures obligatòries de l’especialitat, optatives,
pràctiques externes i treball final.

Accés
Per accedir als ensenyaments superiors cal complir els
requisits següents:

• als estudis de màster o
• al món laboral:
• en disseny d’espais interiors, comercials i d’oci,
administratius, culturals, educatius i lúdics, i efímers;
• en la rehabilitació d’habitatges;
• en paisatgisme i disseny d’espais públics;
• en gestió d’obres, amidaments i pressupostos de disseny
d’interiors;
• en la direcció d’obres de disseny d’interiors;
• com a docent d’ensenyaments artístics superiors i/o
universitaris.

Normativa

• tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova d'accés
a la universitat per a més grans de 25 anys;
• superar una prova específica d'accés.

• Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments
artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.06.2014)

Les persones més grans de 19 anys que no compleixin
aquests requisits d'accés poden fer una prova específica
d'accés, si se supera una prova prèvia de maduresa
relacionada amb els objectius del batxillerat.
Hi ha reserva de places d’accés directe si es té la titulació
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Ensenyaments artístics superiors
Disseny gràfic
Ensenyaments
superiors
ESDL GDG0

Disseny gràfic
Descripció
Aquests ensenyaments tenen com a objectiu la formació
qualificada de professionals de l’àmbit del disseny, perquè
siguin capaços de comprendre, definir i optimitzar els
productes i serveis del disseny en els diferents àmbits,
dominar els coneixements científics, humanístics,
tecnològics i artístics i els mètodes i procediments que hi
estan associats, així com generar valors de significació
artística, cultural, social i medioambiental, en resposta als
canvis socials i tecnològics que es vagin produint.
Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS
distribuïts en quatre cursos.
El títol que s'obté en superar aquests ensenyaments és el
títol superior de disseny de l'especialitat corresponent
adaptat a l'espai europeu d'ensenyament superior que
equival, a tots els efectes, a un grau universitari.

Hi ha reserva de places d’accés directe si es té la titulació
de tècnic o tècnica superior en arts plàstiques i disseny.
La validesa de la prova específica d'accés és anual.

Tràmits
Consulteu al centre corresponent la normativa i els
períodes de preinscripció i matrícula.
Consulteu l'import de la matrícula per als centres
dependents del Departament d'Ensenyament, a l'apartat
de preus públics, on també s'informa dels supòsits
d'exempcions i bonificacions generals i específiques.

Continuïtat
Les persones que superen aquests estudis obtenen un títol
superior, que els permet accedir:

Continguts
L'estructura i el contingut mínim d'aquests estudis estan
fixats pel Reial decret 633/2010. D'acord amb aquesta
normativa cada centre elabora el seu pla d'estudis, que és
sotmès a l'aprovació per part del Departament
d'Ensenyament i a un procés de verificació.
La tipologia de les matèries són: formació bàsica,
assignatures obligatòries de l’especialitat, optatives,
pràctiques externes i treball final.

• als estudis de màster o
• al món laboral:
• en identitat corporativa i visual, producció gràfica i direcció
d’art en publicitat;
• en disseny editorial, d’envasos i embalatges, audiovisual,
gràfic, multimèdia, d’interacció, web, de material didàctic,
etc.;
• com a docent d’ensenyaments artístics superiors i/o
universitaris.

Accés

Normativa

Per accedir als ensenyaments superiors cal complir els
requisits següents:

• Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments
artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.06.2014)

• tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova d'accés
a la universitat per a més grans de 25 anys;
• superar una prova específica d'accés.

Les persones més grans de 19 anys que no compleixin
aquests requisits d'accés poden fer una prova específica
d'accés, si se supera una prova prèvia de maduresa
relacionada amb els objectius del batxillerat.
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Ensenyaments artístics superiors
Composició
Ensenyaments
superiors
MUSL GCO0

Composició
Descripció
Aquests ensenyaments tenen com a objectiu general la
formació qualificada de professionals que dominin els
coneixements propis de la música i adoptin les actituds
necessàries que els facin competents per integrar-se en els
diferents àmbits professionals d'aquesta disciplina.
L'especialitat de composició està dirigida a formar
professionals qualificats per a una interpretació musical
d'alt nivell d'acord amb les característiques de la modalitat i
especialització, tant com a solista o formant part d'un
conjunt com intèrpret acompanyant de música i dansa.
L'alumnat adquirirà un domini profund de les tècniques
d'interpretació de l'instrument i el seu repertori, de les
característiques tècniques i acústiques i del
desenvolupament històric i, si escau, d'instruments
complementaris. Adquirirà també formació per a l'exercici
de l'anàlisi i del pensament musical, així com una formació
metodològica i humanística sòlides.
Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS
distribuïts en quatre cursos.
El títol que s'obté en superar aquests ensenyaments és el
títol superior de música de l'especialitat corresponent
adaptat a l'espai europeu d'ensenyament superior que
equival, a tots els efectes, a un grau universitari.

aquests requisits d'accés poden fer una prova específica
d'accés, si se supera una prova prèvia de maduresa
relacionada amb els objectius del batxillerat. El títol
professional de música compta en la qualificació final de la
prova.
La prova específica d'accés es fa als mateixos centres que
imparteixen els estudis i té validesa anual.

Tràmits
Consulteu al centre corresponent els períodes de
preinscripció i matrícula, la normativa i els imports.

Continuïtat
Les persones que superen aquests estudis obtenen un títol
superior, que els permet accedir:
• als estudis de màster o
• al món laboral com a:
• compositor o compositora de música;
• en l’adaptació de música per a diferents contextos i
formacions;
• docent d’ensenyaments artístics superiors i/o universitaris.

Continguts
Normativa
L'estructura i el contingut mínim d'aquests estudis estan
fixats pel Reial decret 631/2010. D'acord amb aquesta
normativa cada centre elabora el seu pla d'estudis, que és
sotmès a l'aprovació per part del Departament
d'Ensenyament i a un procés de verificació.

• Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments
artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.06.2014)

Accés
Per accedir als ensenyaments superiors cal complir els
requisits següents:
• tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova d'accés
a la universitat per a més grans de 25 anys;
• superar una prova específica d'accés.

Les persones més grans de 19 anys que no compleixin
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Ensenyaments artístics superiors
Direcció
Ensenyaments
superiors
MUSL GDR0

Direcció
Descripció
Aquests ensenyaments tenen com a objectiu general la
formació qualificada de professionals que dominin els
coneixements propis de la música i adoptin les actituds
necessàries que els facin competents per integrar-se en els
diferents àmbits professionals d'aquesta disciplina.
L'especialitat de direcció està dirigida a formar
professionals qualificats per a una interpretació musical
d'alt nivell d'acord amb les característiques de la modalitat i
especialització, tant com a solista o formant part d'un
conjunt com intèrpret acompanyant de música i dansa.
L'alumnat adquirirà un domini profund de les tècniques
d'interpretació de l'instrument i el seu repertori, de les
característiques tècniques i acústiques i del
desenvolupament històric i, si escau, d'instruments
complementaris. Adquirirà també formació per a l'exercici
de l'anàlisi i del pensament musical, així com una formació
metodològica i humanística sòlides.
Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS
distribuïts en quatre cursos.
El títol que s'obté en superar aquests ensenyaments és el
títol superior de música de l'especialitat corresponent
adaptat a l'espai europeu d'ensenyament superior que
equival, a tots els efectes, a un grau universitari.

aquests requisits d'accés poden fer una prova específica
d'accés, si se supera una prova prèvia de maduresa
relacionada amb els objectius del batxillerat. El títol
professional de música compta en la qualificació final de la
prova.
La prova específica d'accés es fa als mateixos centres que
imparteixen els estudis i té validesa anual.

Tràmits
Consulteu al centre corresponent els períodes de
preinscripció i matrícula, la normativa i els imports.

Continuïtat
Les persones que superen aquests estudis obtenen un títol
superior, que els permet accedir:
• als estudis de màster o
• al món laboral com a:
• director o directora de cors, orquestres i altres grups
instrumentals o mixtos;
• docent d’ensenyaments artístics superiors i/o
universitaris.

Continguts
Normativa
L'estructura i el contingut mínim d'aquests estudis estan
fixats pel Reial decret 631/2010. D'acord amb aquesta
normativa cada centre elabora el seu pla d'estudis, que és
sotmès a l'aprovació per part del Departament
d'Ensenyament i a un procés de verificació.

• Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments
artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.06.2014)

Accés
Per accedir als ensenyaments superiors cal complir els
requisits següents:
• tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova d'accés
a la universitat per a més grans de 25 anys;
• superar una prova específica d'accés.

Les persones més grans de 19 anys que no compleixin
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Ensenyaments artístics superiors
Interpretació (música)
Ensenyaments
superiors
MUSL GIT0

Interpretació
Descripció
Aquests ensenyaments tenen com a objectiu general la
formació qualificada de professionals que dominin els
coneixements propis de la música i adoptin les actituds
necessàries que els facin competents per integrar-se en els
diferents àmbits professionals d'aquesta disciplina.
L'especialitat d'interpretació està dirigida a formar
professionals qualificats per a una interpretació musical
d'alt nivell d'acord amb les característiques de la modalitat i
especialització, tant com a solista o formant part d'un
conjunt com intèrpret acompanyant de música i dansa.
L'alumnat adquirirà un domini profund de les tècniques
d'interpretació de l'instrument i el seu repertori, de les
característiques tècniques i acústiques i del
desenvolupament històric i, si escau, d'instruments
complementaris. Adquirirà també formació per a l'exercici
de l'anàlisi i del pensament musical, així com una formació
metodològica i humanística sòlides.
Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS
distribuïts en quatre cursos.

aquests requisits d'accés poden fer una prova específica
d'accés, si se supera una prova prèvia de maduresa
relacionada amb els objectius del batxillerat. El títol
professional de música compta en la qualificació final de la
prova.
La prova específica d'accés es fa als mateixos centres que
imparteixen els estudis i té validesa anual.

Tràmits
Consulteu al centre corresponent els períodes de
preinscripció i matrícula, la normativa i els imports.

Continuïtat
Les persones que superen aquests estudis obtenen un títol
superior, que els permet accedir:

El títol que s'obté en superar aquests ensenyaments és el
títol superior de música de l'especialitat corresponent
adaptat a l'espai europeu d'ensenyament superior que
equival, a tots els efectes, a un grau universitari.

• als estudis de màster o
• al món laboral com a:
• intèrpret, com a solista o bé formant part d’un conjunt, o,
si escau, com a intèrpret acompanyant en espectacles;
• docent d’ensenyaments artístics superiors i/o universitaris.

Continguts

Normativa

L'estructura i el contingut mínim d'aquests estudis estan
fixats pel Reial decret 631/2010. D'acord amb aquesta
normativa cada centre elabora el seu pla d'estudis, que és
sotmès a l'aprovació per part del Departament
d'Ensenyament i a un procés de verificació.

• Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments
artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.06.2014)

Accés
Per accedir als ensenyaments superiors cal complir els
requisits següents:
• tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova d'accés
a la universitat per a més grans de 25 anys;
• superar una prova específica d'accés.

Les persones més grans de 19 anys que no compleixin
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Ensenyaments artístics superiors
Musicologia
Ensenyaments
superiors
MUSL GMU0

Musicologia
Descripció

Les persones més grans de 19 anys que no compleixin

Aquests ensenyaments tenen com a objectiu general la
formació qualificada de professionals que dominin els
coneixements propis de la música i adoptin les actituds
necessàries que els facin competents per integrar-se en els
diferents àmbits professionals d'aquesta disciplina.
L'especialitat de musicologia està dirigida a formar
professionals qualificats per a una interpretació musical
d'alt nivell d'acord amb les característiques de la modalitat i
especialització, tant com a solista o formant part d'un
conjunt com intèrpret acompanyant de música i dansa.
L'alumnat adquirirà un domini profund de les tècniques
d'interpretació de l'instrument i el seu repertori, de les
característiques tècniques i acústiques i del
desenvolupament històric i, si escau, d'instruments
complementaris. Adquirirà també formació per a l'exercici
de l'anàlisi i del pensament musical, així com una formació
metodològica i humanística sòlides.

aquests requisits d'accés poden fer una prova específica
d'accés, si se supera una prova prèvia de maduresa
relacionada amb els objectius del batxillerat. El títol
professional de música compta en la qualificació final de la
prova.
La prova específica d'accés es fa als mateixos centres que
imparteixen els estudis i té validesa anual.

Tràmits
Consulteu al centre corresponent els períodes de
preinscripció i matrícula, la normativa i els imports.

Continuïtat
Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS
distribuïts en quatre cursos.
El títol que s'obté en superar aquests ensenyaments és el
títol superior de música de l'especialitat corresponent
adaptat a l'espai europeu d'ensenyament superior que
equival, a tots els efectes, a un grau universitari.

Continguts
L'estructura i el contingut mínim d'aquests estudis estan
fixats pel Reial decret 631/2010. D'acord amb aquesta
normativa cada centre elabora el seu pla d'estudis, que és
sotmès a l'aprovació per part del Departament
d'Ensenyament i a un procés de verificació.

Les persones que superen aquests estudis obtenen un títol
superior, que els permet accedir:
• als estudis de màster o
• al món laboral:
• fent estudis, publicacions, conferències sobre música;
• en centres de documentació, d’investigació, de preparació
d’edicions, etc.;
• com a docent d’ensenyaments artístics superiors i/o
universitaris.

Normativa

• Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments
artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.06.2014)

Accés
Per accedir als ensenyaments superiors cal complir els
requisits següents:
• tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova d'accés
a la universitat per a més grans de 25 anys;
• superar una prova específica d'accés.
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Ensenyaments artístics superiors
Pedagogia
Ensenyaments
superiors
MUSL GPE0

Pedagogia
Descripció
Aquests ensenyaments tenen com a objectiu general la
formació qualificada de professionals que dominin els
coneixements propis de la música i adoptin les actituds
necessàries que els facin competents per integrar-se en els
diferents àmbits professionals d'aquesta disciplina.
L'especialitat de pedagogia està dirigida a formar
professionals qualificats per a una interpretació musical
d'alt nivell d'acord amb les característiques de la modalitat i
especialització, tant com a solista o formant part d'un
conjunt com intèrpret acompanyant de música i dansa.
L'alumnat adquirirà un domini profund de les tècniques
d'interpretació de l'instrument i el seu repertori, de les
característiques tècniques i acústiques i del
desenvolupament històric i, si escau, d'instruments
complementaris. Adquirirà també formació per a l'exercici
de l'anàlisi i del pensament musical, així com una formació
metodològica i humanística sòlides.
Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS
distribuïts en quatre cursos.
El títol que s'obté en superar aquests ensenyaments és el
títol superior de música de l'especialitat corresponent
adaptat a l'espai europeu d'ensenyament superior que
equival, a tots els efectes, a un grau universitari.

aquests requisits d'accés poden fer una prova específica
d'accés, si se supera una prova prèvia de maduresa
relacionada amb els objectius del batxillerat. El títol
professional de música compta en la qualificació final de la
prova.
La prova específica d'accés es fa als mateixos centres que
imparteixen els estudis i té validesa anual.

Tràmits
Consulteu al centre corresponent els períodes de
preinscripció i matrícula, la normativa i els imports.

Continuïtat
Les persones que superen aquests estudis obtenen un títol
superior, que els permet accedir:
• als estudis de màster o
• al món laboral com a:
• docent en ensenyaments musicals no reglats;
• docent d’ensenyaments artístics superiors i/o universitaris.

Normativa
Continguts

• Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments

L'estructura i el contingut mínim d'aquests estudis estan
fixats pel Reial decret 631/2010. D'acord amb aquesta
normativa cada centre elabora el seu pla d'estudis, que és
sotmès a l'aprovació per part del Departament
d'Ensenyament i a un procés de verificació.

artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.06.2014)

Accés
Per accedir als ensenyaments superiors cal complir els
requisits següents:
• tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova d'accés
a la universitat per a més grans de 25 anys;
• superar una prova específica d'accés.

Les persones més grans de 19 anys que no compleixin
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Ensenyaments artístics superiors
Producció i gestió
Ensenyaments
superiors
MUSL GPR0

Producció i gestió
Descripció
Aquests ensenyaments tenen com a objectiu general la
formació qualificada de professionals que dominin els
coneixements propis de la música i adoptin les actituds
necessàries que els facin competents per integrar-se en els
diferents àmbits professionals d'aquesta disciplina.
L'especialitat de producció i gestió està dirigida a formar
professionals qualificats per a una interpretació musical
d'alt nivell d'acord amb les característiques de la modalitat i
especialització, tant com a solista o formant part d'un
conjunt com intèrpret acompanyant de música i dansa.
L'alumnat adquirirà un domini profund de les tècniques
d'interpretació de l'instrument i el seu repertori, de les
característiques tècniques i acústiques i del
desenvolupament històric i, si escau, d'instruments
complementaris. Adquirirà també formació per a l'exercici
de l'anàlisi i del pensament musical, així com una formació
metodològica i humanística sòlides.
Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS
distribuïts en quatre cursos.
El títol que s'obté en superar aquests ensenyaments és el
títol superior de música de l'especialitat corresponent
adaptat a l'espai europeu d'ensenyament superior que
equival, a tots els efectes, a un grau universitari.

Continguts
L'estructura i el contingut mínim d'aquests estudis estan
fixats pel Reial decret 631/2010. D'acord amb aquesta
normativa cada centre elabora el seu pla d'estudis, que és
sotmès a l'aprovació per part del Departament
d'Ensenyament i a un procés de verificació.

aquests requisits d'accés poden fer una prova específica
d'accés, si se supera una prova prèvia de maduresa
relacionada amb els objectius del batxillerat. El títol
professional de música compta en la qualificació final de la
prova.
La prova específica d'accés es fa als mateixos centres que
imparteixen els estudis i té validesa anual.

Tràmits
Consulteu al centre corresponent els períodes de
preinscripció i matrícula, la normativa i els imports.

Continuïtat
Les persones que superen aquests estudis obtenen un títol
superior, que els permet accedir:
• als estudis de màster o
• al món laboral com a:
• gestor o gestora de centres de documentació musical,
centres per a la difusió de la música, fundacions,
discogràfiques, editorials, gestió de teatres, espectacles,
etc.;
• docent d’ensenyaments artístics superiors i/o universitaris.

Normativa

• Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments
artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.06.2014)

Accés
Per accedir als ensenyaments superiors cal complir els
requisits següents:
• tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova d'accés
a la universitat per a més grans de 25 anys;
• superar una prova específica d'accés.

Les persones més grans de 19 anys que no compleixin
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Ensenyaments artístics superiors
Sonologia
Ensenyaments
superiors
MUSL GSO0

Sonologia
Descripció
Aquests ensenyaments tenen com a objectiu general la
formació qualificada de professionals que dominin els
coneixements propis de la música i adoptin les actituds
necessàries que els facin competents per integrar-se en els
diferents àmbits professionals d'aquesta disciplina.
L'especialitat de sonologia està dirigida a formar
professionals qualificats per a una interpretació musical
d'alt nivell d'acord amb les característiques de la modalitat i
especialització, tant com a solista o formant part d'un
conjunt com intèrpret acompanyant de música i dansa.
L'alumnat adquirirà un domini profund de les tècniques
d'interpretació de l'instrument i el seu repertori, de les
característiques tècniques i acústiques i del
desenvolupament històric i, si escau, d'instruments
complementaris. Adquirirà també formació per a l'exercici
de l'anàlisi i del pensament musical, així com una formació
metodològica i humanística sòlides.
Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS
distribuïts en quatre cursos.
El títol que s'obté en superar aquests ensenyaments és el
títol superior de música de l'especialitat corresponent
adaptat a l'espai europeu d'ensenyament superior que
equival, a tots els efectes, a un grau universitari.

aquests requisits d'accés poden fer una prova específica
d'accés, si se supera una prova prèvia de maduresa
relacionada amb els objectius del batxillerat. El títol
professional de música compta en la qualificació final de la
prova.
La prova específica d'accés es fa als mateixos centres que
imparteixen els estudis i té validesa anual.

Tràmits
Consulteu al centre corresponent els períodes de
preinscripció i matrícula, la normativa i els imports.

Continuïtat
Les persones que superen aquests estudis obtenen un títol
superior, que els permet accedir:
• als estudis de màster o
• al món laboral com a:
• gestor o gestora de processos relacionats amb l’aplicació
de recursos tecnològics de suport a la composició,
interpretació, gravació i difusió de la música;
• docent d’ensenyaments artístics superiors i/o universitaris.

Continguts
Normativa
L'estructura i el contingut mínim d'aquests estudis estan
fixats pel Reial decret 631/2010. D'acord amb aquesta
normativa cada centre elabora el seu pla d'estudis, que és
sotmès a l'aprovació per part del Departament
d'Ensenyament i a un procés de verificació.

• Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments
artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.06.2014)

Accés
Per accedir als ensenyaments superiors cal complir els
requisits següents:
• tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova d'accés
a la universitat per a més grans de 25 anys;
• superar una prova específica d'accés.

Les persones més grans de 19 anys que no compleixin
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