
 
COMISSIÓ EDUCACIÓ APdC 2004   

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA DANSA  

OBJECTIU: DEROGACIÓ O MODIFICACIÓ DEL REIAL DECRET 
169/2004 PEL QUAL S'ESTABLEIXEN ELS REQUISITIS PER 

OBTENIR L'EQUIVALÈNCIA DE LES TITOLACIONS EN DANSA 
ANTERIORS A LA LOGSE.  

   

Amb data 13 de febrer de 2004, ha estat publicat el Reial Decret 
169/2004, de 30 de gener, pel que s estableixen els requisits per obtenir 
l equivalència entre els estudis complerts de dansa anteriors a la 
L.O.G.S.E., y els estudis superiors de dansa regulats en la mateixa llei, al 
hora que s estableixen els complements de formació per l obtenció del 
títol superior de dansa. El text complert es pot consultar a l adreça 
www.boe.es

 

/ BOE del 13 de febrer de 2004/ disposiciones generales/ 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte.  

El Decret estableix que per obtenir l acreditació de l equivalència dels 
certificats i títols de acreditatius d haver superat estudis oficials complerts 
de qualsevol de les especialitats de dansa en conservatoris de música, 
escoles d art dramàtic, escoles d art dramàtic i dansa o en conservatoris 
de dansa, als estudis superiors de dansa establerts en la L.O.G.S.E. 
s han de reunir dos requisits:  

a) Estar en posesión del título de Bachiller, de cualquier otro título de 
Bachiller Superior de planes anteriores o, en su caso, de los títulos de 
Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño, Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, 
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, u otros títulos declarados equivalentes 
a los anteriores . 
b) Acreditar documentalmente una experiencia de al menos cinco años 
en el ámbito profesional docente en centros públicos, en centros privados 
no oficiales reconocidos o autorizados y en centros privados autorizados, 
o en el ámbito profesional artístico o, en su caso, entre los dos, hasta el 
curso 2002.2003 inclusive, en las condiciones que al efecto establezca el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte .  

Qui compleixi els requisits esmentats obtindran del MECD, el 
reconeixement de l equivalència dels ses estudis complerts de dansa, a 
l únic efecte de poder cursar els complements de formació, que un 
cop superats, dóna dret a l obtenció del títol superior de dansa 
actual. 

http://www.boe.es


 
Els continguts de formació complementària s estructuren en dos mòduls:  

a) Mòdul de Pedagogia de la Dansa, amb les següents matèries: 
Metodologia i didàctica de la dansa, Pedagogia,  i Psicologia evolutiva i 
de l educació. 
b) Mòdul de Coreografia i tècniques d interpretació de la dansa, amb les 
següents matèries: Llenguatge escènic i dramatúrgia, Coreografia, 
Producció i gestió cultural. 
Cadascun dels mòduls està configurat per assignatures corresponents a 
tres matèries del currículum del Grau Superior de Dansa. Els alumnes 
han de triar un mòdul de formació i hauran de cursar al menys una 
assignatura de les que  
s ofereixin el conservatori superior de dansa on es realitzi l esmentat 
mòdul, fins a completar un total de 135 hores de formació. Al termini del 
curs es donarà la classificació d apte o no apte en cadascuna de les 
assignatures. 
Per a la superació del mòdul, cada alumne disposa de quatre 
convocatòries i de set anys a partir de que surti l ordre del Ministeri, 
que nomenarà la Comissió encarrega d estudiar i avaluar la 
documentació acreditativa dels requisits previs.    

POSTURA DE L ASSOCIACIÓ DAVANT DEL CONTINGUT  DEL 
DECRET 

 

Després de gaire bé dotze anys de negociacions amb compromisos per 
part de l administració central de tirar endavant un decret que no arribava 
mai, després  d un retard que ha perjudicat greument a la professió, 
després d un buit històric de més de cinquanta anys de manca de 
legislació sobre l ensenyament de la dansa, després de haver cursat 
estudis oficials en les denominades Escoles Superiors de Dansa i 
Coreografia, haver pagar taxes, tenir un títols expedits per l anterior 
Ministerio de Educación i Ciencia i en definitiva després d haver fet tot el 
que ens manaven, ens trobem davant d un Decret que deixa a un munt 
de professionals sense la possibilitat d homologació del seu títol, sobre tot 
als professionals més antics, ja que en el seu moment no es demanava el 
batxillerat, ni existien les escoles autoritzades, recordem que el decret 
que las regula a Catalunya es del l any 1993 i que hi moltes escoles en 
l actualitat no estan Autoritzades sense dubtar en cap moment de la seva 
qualitat i la dels professionals que hi treballen i pel que fa als intèrprets no 
podem oblidar mai la precarietat laboral que van patir en matèria de 
contractació i drets fonamentals. Per altre banda cal recordar el  greuge 
comparatiu amb altres titulacions artístiques que en el seu dia van ser 



homologades al grau superior, i que no entenem el perquè de que amb 
els títols dansa hagi de ser diferent.  

La comissió d ensenyament de l actual junta, ha informat àmpliament de 
les gestions que el llarg d aquest dos últims anys ha fet (veure circulars 
d abril i desembre de 2003, i a la pàgina web de l associació), i sempre ha 
defensat amb la resta de la professió de l estat: FEADP, APDCM, 
BALLET NACIONAL, CCOO i la UGT,  l homologació directa del títol 
anterior, o si més no solucions efectives per els professionals que 
quedessin fora de lloc.  

Es per això que juntament amb les associacions que amb les que ja 
treballaven i d altres que s han afegit , ACADE, CSI-CSIF, es va constituir 
el 20 de Febrer la PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA DANSA amb 
els següents objectius:  

1. Derogació del Reial decret 69/2004 de 30 de gener. 
2. Homologació directa i sense requisits discriminatoris de les titulacions 
de dansa anteriors a la LOGSE, a la Llicenciatura en dansa i d acord a les 
normes de Convergència Europea que deuran entrar en vigor l any 2005. 
3. Responsabilitat de l administració davant del buit legal existent durant 
més de mig segle, respecte a la situació dels estudis de dansa anteriors a 
la LOGSE.  


