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Trobada amb l'Institut del Teatre i les 
escoles de dansa 

30 d'octubre de 2013, de 13 a 15h ‐ Institut del Teatre 

 

ORGANITZA:  

 

Assistents: 

24 professionals del sector pedagògic. Entre ells, representants de l’APdC i l’AEDA.  

De l’Institut del Teatre: Jordi Fabrega (Cap de l'especialitat de pedagogia del Conservatori 
Superior de Dansa), Guillermina Coll (Cap de l'especialitat de pedagogia del Conservatori 
Superior de Dansa), Keith Morino (Director del Conservatori Professional de Dansa). 

Resum de la trobada: 

Sobre el Conservatori Superior de Dansa (CSD): 

El  Jordi  Fàbrega,  director  del  CSD,  i  la Guillermina  Coll,  cap  de  l’especialitat  de  pedagogia, 
expliquen el funcionament del conservatori i el currículum de les dues especialitats: Pedagogia 
de la dansa; i Coreografia i tècniques d’interpretació. + info sobre el CSD  

Temes principals del debat: 

‐ Classes de preparació a  les proves d’accés: s’explica que el CSD organitza classes de 
preparació a les proves d’accés. Aquestes classes estan incloses en el preu de la prova i 
tenen  lloc alguns dies abans.  La matrícula a aquestes  classes es  fa al moment de  la 
inscripció a les proves.  

‐ Convalidació de  crèdits pels  estudiants  amb  recorregut professional:  a partir de  la 
posada  en marxa  dels  nous  plans  d’estudis  (2010‐2011)  els  estudiants  amb  un  cert 
recorregut professional podran convalidar fins al 15% dels crèdits  que cal obtenir per 
tenir la titulació. Aquests estudiants hauran de presentar la documentació acreditativa 
al  CSD  que  farà  una  proposta  d’assignatures  convalidables  al  Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquest procés és nou, i per tant, cada 
cas i cada circumstància s’ha de consultar al departament d’ensenyament.   

‐ Nombre  d’anys màxim  per  estudiar  al  CSD:  el  temps màxim  per  cursar  la  titulació 
superior de dansa és de 6 anys a temps complert, i 8 a temps parcial. 

‐ Màster de didàctica i pedagogia: un cop desplegat el Màster de didàctica i pedagogia 
de  la dansa, els  titulats superiors  l’hauran de cursar per poder  impartir dansa en els 
llocs oficials. Els titulats superiors en pedagogia també  l’hauran de cursar, fet que no  
sembla gaire  lògic a Jordi Font. L’Institut del Teatre està parlant amb el Departament 
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d’Ensenyament  per  solucionar‐ho.  Una  possibilitat  podria  ser  que  aquests  alumnes 
estiguin  exempts  d’algunes  assignatures  del  màster.  S’està  treballant  des  del 
Departament,  però  és  important  remarcar  que  la  negociació  es  fa  a Madrid,  no  és 
decisió de la Generalitat.  

‐ Conveni de pràctiques:  les escoles de dansa poden posar‐se en contacte amb el CSD 
per establir un  conveni perquè els  seus alumnes puguin  fer  les pràctiques  a  la  seva 
escola. Des de l’APdC es facilitarà el llistat d’escoles al CSD per agilitzar aquesta feina.  

‐ Alumnes del CSD: el CSD consta de 24 places per curs, 12 en pedagogia de la dansa i 12 
en  coreografia  i  tècniques  d’interpretació.  Aquest  any,  100  alumnes  en  total  hi 
estudien. 

‐  Treball en xarxa: el CSD es mostra molt disposat a treballar en xarxa amb les escoles i 
a reunir‐se amb elles quan sigui necessari. 

Sobre el Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD): 

El  Keith  Morino,  director  de  l’EESA/CPD  pregunta  als  assistents  si  tenen  dubtes  sobre 
l’organització bàsica del conservatori. Com que no n’hi ha, s’entra directament en els  temes 
que es detallaran a continuació. + informació sobre l’EESA/CPD 

Temes principals del debat: 

‐ Especialitats:  al CPD  s’imparteixen  les especialitats de  contemporani,  clàssic  i dansa 
espanyola.  Per  motius  de  logística  i  pressupost,  no  s’imparteix  l’especialitat  de 
flamenc.  

‐ Prova d’accés: Cada any es convoquen les proves d’accés independentment de si hi ha 
places  vacants  o  no,  ja  que  les  proves  tenen  validesa  estatal.  Aquest  punt  és 
problemàtic  ja  que  tots  els  conservatoris  professionals  de  l’estat  tenen  un  projecte 
diferent. Que un alumne tingui les capacitats per entrar en un conservatori, no vol dir 
que  les  tingui  per  a  entrar  en  un  altre.  Aquest  punt  complica  molt  els  trasllats 
d’expedient d’un conservatori a un altre.  
 
La prova d’accés a l’Institut es fan de dansa només, no d’ESO. Es duen a terme en dos 
dies ja que permet conèixer millor la persona que es presenta. Ara mateix, la filosofia 
de les proves està més basada en els coneixements que en les capacitats, i no sempre 
és l’adequat. Des del CPD, s’està treballant per millorar les proves d’accés, però estan 
molt marcades pel Departament d’Ensenyament  i no hi ha  gaire  llibertat  en  aquest 
aspecte malgrat s’estan fent avenços importants. 
 
En  cas de què un alumne es presenti per a un nivell però que el  tribunal pensi que 
podria entrar en un nivell inferior, pot oferir a l’alumne entrar en aquest nivell inferior 
si queden places. També pot passar al revés, que entri a un nivell superior. 
   
No  existeixen  unes  classes  de  preparació  a  les  proves  d’accés  com  proposa  el  CSD, 
però hi ha la possibilitat d’assistir a algunes classes com a oient.  
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‐ Centre  integrat:  els  alumnes  del  CPD  cursen  l’ESO  de  manera  integrada.  El  ràtio 
d’alumnes que entren cada any està en funció dels dos estudis. Sempre s’intenta que 
un alumne de 1er del CPD també estigui cursant el 1er d’ESO. Tot  i així, també hi ha 
casos d’alumnes que no cursen el mateix nivell en els dos estudis.  
El batxillerat no es  cursa de manera  integrada a  l’Institut del Teatre però existeixen 
convenis amb instituts.  
 
Un assistent pregunta si hi hauria  la possibilitat d’obrir una  línea al CPD que no sigui 
integrada. S’explica que hi ha un projecte fet però que no sembla que sigui prioritari 
en aquests moments. 
  

‐ Alumnes de l’EESA/CPD: A primer  curs s’obren 12 places de cada especialitat.  
Aquest any, 2 alumnes cursen el 6è de dansa espanyola; 5 alumnes, el 6è de dansa 
clàssica; i 9 alumnes, el 6è de contemporani.  
 
Es  reflexiona sobre el  fet que  l’oferta sigui més alta que  la demanda dintre del CPD. 
Diferents factors ho poden explicar: potser es descuida el factor humà  i es parla més 
de tècnica; pot faltar una adequació amb la família que obliga els nens a cursar aquests 
estudis;  a l’adolescència alguns nens perden l’objectiu. Per lluitar contra aquesta falta 
d’alumnat, des del CPD, es treballa molt per a informar i  ser transparent.  
 

‐ Nens que no viuen a Barcelona: les famílies que no viuen a Barcelona no poden portar 
els seus fills a l’Institut del Teatre. Alguns centres privats ofereixen classes els dissabtes 
i  això  representa  una  possibilitat  més  per  aquests  alumnes.  Des  del  CPD  s’està 
estudiant algunes possibilitats de descentralització. També existeix l’AMPA de l’Institut 
del Teatre que ha  creat una  xarxa de  famílies de Barcelona que estan disposades a 
acollir aquests nens.  

 
‐ Portes obertes: el CPD organitza cada any portes obertes durant una setmana. En el 

cas que no sigui possible assistir‐hi, es pot accedir a les classes durant l’any mitjançant 
una  cita  prèvia.  Aquestes  classes  són  importants  per  les  escoles  de  dansa  perquè 
poden  veure  el  nivell  que  cal  assolir  per  entrar  al  conservatori. Des  del  CPD  s’està 
mirant  la possibilitat de  visitar  centres de  tot Catalunya.  Podria permetre  descobrir 
talents que no sempre es presentarien a les proves d’accés.   

 
‐ Titulació professional de dansa: es posa en dubte la utilitat de la titulació professional 

ja que titulats i no titulats han de presentar‐se a audicions per poder ballar. També es 
comenta que sovint les companyies miren el currículum de l’artista abans de l’audició.  
 
L’escola comenta que la titulació cada vegada té més importància al moment d’accedir 
a programes de formació continuada o companyies  joves, com el mateix  IT Dansa de 
l’Institut. Dóna un exemple d’una alumna que necessitava presentar  la seva  titulació 
de dansa per accedir un programa de formació post‐professional a Bèlgica.  
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‐ Escoles  autoritzades:  un  alumne  d’una  escola  autoritzada  de  dansa  que  cursa  el 
batxillerat pot convalidar educació física i algunes assignatures optatives si entrega un 
certificat conforme ha passat  la prova d’accés a un conservatori professional. Des del 
CPD s’explica que no s’ha presentat mai el cas. Des del Departament s’aconsella que 
s’especifiqui  en  el moment  de  passar  la  prova  que  és  amb  l’objectiu  de  convalidar 
hores. Es demana que  s’organitzi des del CPD una prova de nivell especialment per 
aquests alumnes. El conservatori s’ho apunta i veurà que es pot fer.  

 
‐ Treball en xarxa: el CPD es mostra molt disposat a treballar en xarxa amb les escoles, a 

reunir‐se  amb  elles quan  faci  falta;  i  a  treballar  conjuntament  amb  el Departament 
d’Ensenyament, que està desenvolupant projectes per a la millorar les perspectives del 
col∙lectiu. 


