
EQUIVALÈNCIES DELS TÍTOLS DE DANSA ANTERIORS A LA LOGSE 
 
Preguntes freqüents 
 
- Qui pot sol·licitar l'equivalència dels títols de dansa? 
Totes aquelles persones que hagin obtingut de forma oficial un títol de dansa a 
Espanya abans de l'aplicació de la LOGSE. 
 
- Per a què serveix obtenir l'equivalència? 
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 TOTS els efectes) 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. Alhora, els reconeix la seva trajectòria 
professional, ja que amb anterioritat a la reforma educativa no existien estudis de 
dansa professionals equivalents a la llicenciatura. També té en compte les persones 
que no poden acreditar l’experiència professional (per manca de contractes o per 
edat), posant al seu abast uns mòduls de formació complementària per equiparar el 
seu títol antic a l’actual grau superior de dansa. S’espera d’aquesta manera acabar 
amb la discriminació fins ara soferta pels professionals formats en el pla antic, que 
veien com gent amb menys experiència però amb més titulació (grau superior de la 
LOGSE) eren afavorits pel nostre sistema docent i laboral. 
L'equivalència és només a efectes de docència i s'atorga en una d'aquestes dues 
modalitats: 
1. Pedagogia de la dansa (no es determina especialitat). 
2. Coreografia i tècniques de la interpretació (no es determina especialitat). 
 
- Fins quan es pot sol·licitar l'equivalència del títol de dansa? 
No s'estableix un termini per presentar la documentació. Qualsevol persona pot 
sol·licitar l'equivalència fins que no entri en vigor un altre reial decret que derogui 
l’actual.  
Totes aquelles persones que necessitin fer els mòduls complementaris de formació 
els hauran de cursar dins els 7 anys següents a la publicació de l'Ordre (fins l'abril 
del 2013). 
 
- Que son els mòduls complementaris de formació? 
El Real Decret preveu que aquelles persones que tenint la titulació exigida per 
sol·licitar l’equivalència no puguin acreditar un mínim de tres anys d’experiència 
professional, puguin cursar un mòduls de formació complementaria que els 
permetin l’accés a l’equivalència del seu títol. 
A Catalunya l’Institut del Teatre imparteix aquests mòduls. Podeu demanar-ne més 
informació al 932273900 o a www.institutdelteatre.org 
 
- Com i on cursar els complements de formació? 
A Catalunya sols es poden cursar al Conservatori Superior de Dansa. 
Podeu demanar més informació al telèfon 932273954 (Secretària Acadèmica 
General de l’Institut del Teatre de Barcelona).  
Quantes assignatures s’han de cursar? 
Mínim tres, una per matèria. 
S’ha de triar un d’aquests dos mòduls (cadascun format per tres matèries): 
-Pedagogia de la Dansa 
········Metodologia i didàctica de la dansa 
········Pedagogia 
········Psicologia evolutiva i de l’educació 
-Coreografia i tècniques d’interpretació de la Dansa 
········Llenguatge escènic i dramatúrgia 



········Coreografia 
········Producció i gestió cultural 
Per superar el mòdul triat s’ha d’aprovar al menys una assignatura de cada 
matèria. Això no impedeix que es cursin més assignatures si es vol. 
Quantes convocatòries hi ha per a cada assignatura? 
Quatre, corresponents a dos cursos acadèmics. 
Quan s’han de cursar les assignatures? 
Hi ha temps fins l’abril de 2013. Caldrà comprovar el calendari de l’Institut del 
Teatre per veure si durant el curs 2012-13 hi haurà la possibilitat de seguir cursant 
les assignatures o examinar-se’n, o si la oferta finalitzarà en el curs escolar 2011-
12. 
Es poden distribuir els crèdits com més convingui al llarg d’aquests anys. Les 
assignatures superades tindran validesa fins complimentar el mòdul. Per exemple, 
es pot cursar una assignatura cada any si així va millor.  
Que fer si no es poden combinar els horaris per assistir a classe? 
Escriure a projectes@dansacat.org. Farem una llista de totes les persones amb la 
mateixa problemàtica i buscarem amb l’Institut del Teatre la millor solució. 
Que fer una vegada aprovades les assignatures necessàries? 
Sol·licitar el Certificat acreditatiu (model al Real Decreto) al centre on s’ha cursat el 
mòdul. 
Aquest Certificat s’ha d’ajuntar a la sol·licitud d’equivalència del títol que s’enviarà a 
Madrid.  
No hi ha límit de temps per presentar la sol·licitud d’equivalència, però si per cursar 
els mòduls (Abril 2013).  
 
- Quina documentació s’ha de presentar? 
1.- Annex I (anvers i revers) aparegut juntament amb l’Ordre. 
Atenció: En l'annex I, allà on posa “...o su representante”, és molt important 
(encara que no es tingui representant) que posar l'adreça on es vol que enviïn la 
resposta i el nom de la persona que ho ha de rebre (també cal posar-ho si és el 
propi nom i adreça). 
FOTOCÒPIES COMPULSADES DE (no enviar originals ni fotocòpies simples): 
2.- DNI o passaport, o targeta de residència pels sol·licitants estrangers. 
3.- Títol anterior a la LOGSE, o certificació acadèmica oficial expedida pel Secretari 
del centre amb el vist i plau del Director del centre i una relació dels estudis 
realitzats i les seves dates de finalització. 
 
*Si es té experiència professional: 
4a.- Documentació acreditativa de posseir un mínim de 3 anys d'experiència 
professional anterior al curs 2002-2003 (fins el setembre 2002) ja sigui com a 
intèrpret, coreògraf o pedagog. 
Per saber quina documentació acreditativa s’ha de presentar, cal llegir els artícles 4 
a 8 de l’Ordre abans esmentada. 
 
*Si no es té experiència professional i per tant s’han realitzat els mòduls de 
formació complementaria: 
4b.-Annex II (en cas de fer l'especialitat de pedagogia) o Annex III (si es fa el de 
coreografia) apareguts juntament amb l’Ordre. 

- Com presentar la documentació? 
*Si es pressenten justificants d'experiència: 
És molt important presentar la documentació de forma clara i endreçada. No es 
valora la quantitat de documents, sinó el contingut d’aquests. Si la fe de vida 
laboral o un/més d’un contracte ja recull els tres anys d’experiència, no cal 
presentar res més. Tota aquella documentació que acrediti experiència extra dels 
tres anys exigits per obtenir l’equivalència, no serà tinguda en compte. 
Si no es disposa de cap contracte que acrediti l’ experiència, s’ha de recopilar altra 



documentació acreditativa, com ara certificats del director/cap del lloc de treball, 
programes de mà en cas d’actuacions, etc... Aquesta documentació cal presentar-la 
de forma clara i entenedora. S’ha de marcar el nom a la fotocòpia, així com les 
dates. En un full apart s’ha de presentar un índex de tots els documents adjuntats. 
Al mateix índex s’ha d’indicar el nombre de dies o mesos de treball que suposa 
cada document, i cal fer la suma del total. També s’ha d’adjuntar una declaració 
jurada on s’indica el resultat d’aquesta suma. 
A tall orientatiu, un programa de mà que acrediti un dia d’actuació es compta com 
a tres dies de treball (dos d’assaig i un d’actuació). 

Pel que fa a l’acreditació d’experiència professional docent cal tenir present que el 
cas de Catalunya és especial degut a l’aplicació del decret 179/1993 que regulava 
les escoles de música i dansa, deixant clar que aquestes no podien impartir 
ensenyances reglades conduents a l'obtenció d’un títol oficial. El Decret exigeix que 
l’experiència acreditada sigui com a docent d’ensenyances reglades conduents a la 
obtenció de certificat o títol de validesa acadèmica oficial. La majoria d’escoles 
catalanes (a excepció de l’Institut del Teatre i unes poques) tot i estar autoritzades 
pel Departament d'Ensenyament, no imparteixen aquesta formació reglada, per 
tant l’experiència no és vàlida per sol·licitar l’equivalència. Ara bé, si l’experiència 
és anterior als anys noranta, es pot comprovar si l’escola era una centre reconegut 
o autoritzat (atenció: no té cap relació amb les escoles autoritzades actuals), si és 
el cas, l’experiència s’accepta. Al Departament d'Educació de la Generalitat (Via 
Augusta, 202-226, Tel: 93 400 69 00) s’expedeix el certificat acreditatiu de tots els 
estadis legals de l'escola sol·licitada, i permet comprovar si en determinat moment 
era un centre reconegut o autoritzat.  
Cal que el certificat acreditatiu de l’experiència com a docent segueixi l’estipulat a 
l’article 5. 

*Si es fan els mòduls, cal entregar els documents que expedits per l'Institut del 
Teatre juntament amb còpia del DNI i còpia del títol, precedit tot per l'annex I.  
 
- Què fer si l’ experiència docent no es considera vàlida? 
Des de l’APdC estem en converses amb la Generalitat i el Ministeri per corregir 
aquesta situació clarament desfavorable pels professionals catalans. 
Si us plau, contacteu-nos a projectes@dansacat.org i intentarem donar-vos una 
resposta el més ràpid possible. Estem creant una base de dades que reculli totes 
les persones que es troben enfront d’aquest greuge comparatiu. 

- On i com es compulsen els documents? 
Als registres indicats més avall. 
Cal portar ORIGINAL I FOTOCÒPIA de tots els documents. Les compulses es fan al 
moment. Cal parar atenció a que es retornin tots els originals. 
Una fotocòpia compulsada té la mateixa validesa jurídica que un document original. 
És per aquest motiu que des del Ministeri sols accepten fotocòpies compulsades i no 
fotocòpies simples. 

- On presentar la documentació? 
A qualsevol registre de les Subdelegacions del Govern Central a Catalunya o del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (representant a Catalunya 
del Ministeri amb seu a Madrid). 
Les persones que treballen en aquests centres no necessariament coneixen aquest 
procés, per tant cal aclarir de que es tracta, i que la documentació ha d’arribar al 
Ministeri d'Educació. 
Subdelegacions del Govern: 
• Av. Marquès d'Argentera, 2-4; Barcelona // 93 520 90 00  
• C. Mallorca, 278; Barcelona // 93 520 99 84  



• Avda. Jaume I, 17,Girona // 97 206 90 00 
• Plaça de la Pau, 1; Lleida // 973 95 90 00 
• Plaça Imperial Tarraco, 3; Tarragona // 977 99 91 02 - 977 99 91 03 
 
- Cal anar personalment al registre a entregar la documentació? 
No és imprescindible, però si aconsellable. 

- Quant triga el Ministeri a donar una resposta? 
Segons l'ordre, el Ministeri ha de donar una resposta a cada sol·licitant en un 
termini màxim de 6 mesos. Passat aquest plaç, la sol·licitud es considera 
desestimada, això vol dir que no s’ha acceptat, i per tant no s’ha obtingut 
l’equivalència amb el títol vigent actual. 
Ara bé, el departament del Ministeri està responent amb cert retràs. Per conèixer 
l’estat d’una sol·licitud, sempre i quan s’hagi enviat com a mínim ja fa 5 mesos, 
podeu enviar un e-mail amb les vostres dades a projectes@dansacat.org i nosaltres 
consultarem al Ministeri l’estat del vostre expedient. 
Si la documentació era incorrecta o incomplerta, el Ministeri contacta la persona 
interessada abans de tirar endavant l’ expedient, ara bé, si en un plaç de 15 dies no 
té resposta, la sol·licitud queda automàticament desestimada.  
 
- Que cal fer si la sol·licitud ha estat acceptada?  
Res. Una vegada rebuda la carta del Ministerio indicant que la sol·licitud 
d'equivalència ha estat acceptada, ja s’han complert tots els tràmits.  
Cal conservar aquesta carta amb cura, doncs és l'únic document oficial que acredita 
aquesta equivalència, i és del que cal fer les còpies compulsades quan demanin la 
titulació.  
 
- Que fer si la sol·licitud ha no ha estat acceptada? 
Existeixen diferents possibilitats per aconseguir l’equivalència: 
-Realitzar els complements de formació i sol·licitar-la de nou. 
-Presentar un recurs. Si necessiteu assessorament contacteu-nos a 
projectes@dansacat.org. 
-També hi ha l’opció d’aconseguir una llicenciatura a tots els efectes cursant el Grau 
Superior de Dansa.  

- Si un ha obtingut el títol fora de l'Estat Espanyol, què ha de fer per aconseguir 
que el títol tingui la mateixa validesa a Espanya? 
Aquest tema no va relacionat amb les equivalències dels títols de dansa. Es pot 
trobar més informació al Ministeri d'Educació a la pàgina www.mepsyd.es (apartat 
títols) o bé a NARIC Centre of Spain; Subdirección General de Títulos, 
Convalidaciones y Homologaciones Paseo del Prado, 28 28014 Madrid, telèfon 91 
506 5593. 

- Necessito més informació! Què he de fer? 
Des de l'Associació atendrem les vostres consultes a través de correu electrònic. 
Envieu-nos un e-mail a projectes@dansacat.org i us respondrem el més aviat 
possible. 

  

 
 


