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Grup de discussió al voltant de les necessitats de les escoles de dansa 

 
Tercera reunió: 05/02/2020 de 11h a 13.30h a La Caldera les Corts de Barcelona. 
Resum de la primera reunió: http://dansacat.org/actualitat/1/3723/. 

Resum de la segona reunió: http://dansacat.org/actualitat/1/3740/.  
 
Ordre del dia:  
A més de les escoles de dansa, han estat convocats AEDA, Artemis Dansa, el Departament 
d'Educació, l'IT (Conservatori Professional i Superior de Dansa), l'IAE Oriol Martorell i l'Associació de 
Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona. Estaven previstos els següents temes: 
 

• Formació del professorat que presta serveis a les escoles de dansa i a altres tipus de 

centres.  

• Possible regulació i altres opcions de formació en pedagogia de la dansa. 

• Dansa a l'escola ordinària: possible sortida laboral per a professionals de la dansa, 

Batxillerat artístic. 

• Presentació lliure a exàmens de dansa: necessitat de recuperar aquesta possibilitat, 

creació d'un sistema de reconeixement del nivell de l'alumnat. 

• Titulació Professional de Dansa: creació de noves sortides laborals, creació de 

més places i oferta en el territori. 

• Necessitat de crear ponts entre les escoles de dansa. 

• Altres temes que puguin sorgir durant la reunió. 

 
Assistents: 
 

Aimar Pérez Gali CSD Institut del Teatre 

Alba Candel Ensemble Centre de Dansa 

Alexis Eupierre CSD Institut del Teatre 

Ana Pérez Institut Ferran Casablancas/ La Tacones 

Andrea Leunda APdC 

Àngel Infante Acadèmia Dansa Alina Babayan 

Aran Casadevall ADansa 

http://dansacat.org/actualitat/1/3723/
http://dansacat.org/actualitat/1/3740/
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Artemis Plaja CPD Artemis 

Berta Pascual Escola de dansa Elisenda Tarragó  

Diana Torné ADansa 

Dinora Valdivia Contclass Dansa 

Elena Alcalá Creus Estudi Giselle 

Elisenda Tarragó Escola de dansa Elisenda Tarragó  

Eugenia Morales Sa Nau dansa i altres arts 

Gemma Calvet APdC 

Gloria Gella Espai Físic 

Jacqueline Biosca Obiol  Escola dansa Jacqueline Biosca 

Laura Mestres Huguet  
Ca La Vidala, centre de formació i creació en 
dansa 

Lourdes Sánchez 
Associació Professors de Dansa de les comarques 
de Tarragona/ Estudi Dansa Montserrat 

Marina Escoda CPD Institut del Teatre 

Mariona Casany Tempoballet 

Montse Carles 
Associació Professors de Dansa de les comarques 
de Tarragona/ Estudi Dansa Montserrat 

Natalia Prior Ensemble Centre de Dansa 

Norma Bustamente AEDA/ Escola de dansa Mado 

Núria Díez AEDA/ Escola de dansa Núria Díez 

Orion Picó CPD Artemis 

Rosa Casas Escola Municipal Dansa Celrà 

Sandra Bogopolsky APdC 

Wifredo Picó Sevil CPD Artemis 

Xènia Gumà CPD Institut del Teatre 

Xesca Casagran  CPD IEAOriol Martorell  

 
 
Per imprevistos d’últim moment, el Departament d’Educació disculpa la seva absència. 
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Resum: 
La Gemma Calvet inicia la sessió agraint la participació de tots i totes, i explicant que no pot ser-hi 
present el Departament d’Educació (Olga Adroher i Silvia Borrell), que havia confirmat la seva 
assistència però que ha tingut impediments d’últim moment. Explica que l’objectiu d’aquesta 
reunió és posar en comú i debatre les diferents problemàtiques de les escoles de dansa i que, per 
tant, es farà arribar les conclusions de la sessió al Departament perquè pugui fer el possible per 
solucionar els temes que són de la seva competència. 
 

Es comença per tractar el tema de la renovació del Decret d’Escoles Autoritzades de Dansa. 
S’explica que des de l’APdC, s’han fet arribar al·legacions per a què es modifiqui el projecte de 
Decret a fi d’incloure les següents propostes: que el professorat especialista únicament pugui 
impartir aquells ensenyaments de dansa dels que no existeix titulació Superior i que el màxim 
d’hores lectives que pugui impartir la totalitat d’aquest professorat en una escola no superi el 15% 
del total de les hores lectives. Des de l’AEDA es comenta que tot i estant d’acord amb aquestes 
esmenes, per les escoles de dansa de fora de Barcelona és molt difícil trobar professors amb 
titulació superior o equivalència pel 85% de les hores, i que per aquest motiu han demanat que 
s’inclogui al Decret que el professorat contractat des de fa més de 2 anys es pugui quedar encara 
que no tingui la titulació, sense que compti en aquest percentatge. 

Pel que fa a la convalidació de les hores de batxillerat per l’alumnat que cursa moltes hores de dansa en 
una escola autoritzada, s’explica que aquests alumnes han de fer la mateixa prova que els alumnes que 
fan la d’accés de primer al conservatori professional. Es demana que es faciliti una prova específica 
perquè no sigui la mateixa que la prova d’accés al Conservatori, ja que són alumnes d’edats i de nivells 
diferents. 
També es demana si les escoles no autoritzades podrien també convalidar hores als i les alumnes que fan 
moltes hores. S’explica que per ara només ho poden fer les escoles autoritzades.  
 
L’AEDA aprofita per recordar que estan a disposició de tots els centres si necessiten ajuda a l’hora de 
demanar l’autorització. L’Associació de Professors de Dansa de les comarques de Tarragona i l’APdC 
també estan a disposició de qui ho necessiti. Surt el tema de si es podrien flexibilitzar els requisits perquè 
més centres es puguin autoritzar.  Des de l’AEDA s’explica que per poder fer-ho, es necessita un 
recompte dels centres que es troben amb problemes. És per això que és molt important que les escoles 
en aquesta situació s’adrecin a l’AEDA. 
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S’obre un debat sobre si els titulats dels Conservatoris Professionals de dansa han de poder 
impartir classe.  Des del CSD de l’Institut del Teatre, s’explica que si existeix una línia del Superior en 
pedagogia és perquè la vessant pedagògica és molt important per impartir dansa i que es necessita 
una formació de moltes hores. Des del Conservatori Artemis es comenta que com que molts titulats 
del Professional acaben impartint classe, s’haurien d’afegir crèdits de pedagogia els dos últims anys 
de carrera per donar a l’alumnat unes bases mínimes. El debat continua sobre si els i les estudiants 
del Superior haurien d’haver passat pel Professional. S’explica que és impossible obligar-ho, ja que 
és una carrera pública equivalent a una carrera universitària i que hi venen alumnes de tot el món. 
Per entrar al Superior es necessari fer la prova d’accés. Els i les titulades del Professional també han 
de realitzar la prova d’accés, si bé, estan exemptes de realitzar una de les parts de l’esmentada 
prova.  
Es comenta que s’hauria de treballar per fer més fàcil la possibilitat de cursar la formació del CSD 
per professionals en actiu. Des del CSD expliquen que amb la entrada a la universitat (serà adscrit a 
la UAB d’aquí a dos anys) es mirarà quines són les fórmules per fer-ho possible. Mentrestant ja 
existeixen opcions que potser no són prou conegudes: Si es necessita, es pot demanar una 
adaptació de les proves d’accés, es poden convalidar fins a 60 crèdits i existeix l’opció de l’adaptació 
curricular, la qual es posa en pràctica cas per cas, segons la situació de cada persona. 
 
Totes les assistents estan d’acord en el fet que s’ha de treballar per donar millors sortides professionals 
als titulats dels CPD. Els 3 conservatoris pacten que es reuniran per parlar d’aquest tema. També s’haurà 
de tractar la qüestió del reconeixement laboral de la titulació, ja que correspon a una categoria de tècnic 
mig al mercat laboral i no de tècnic superior. Això implica que els sous són molt baixos i passa perquè el 
sistema no té en compte les especificitats d’aquests estudis, que es comencen de molt joves i que 
representen moltes hores de dedicació. A la normativa vigent es podria trobar l’estructura per començar 
a treballar en la modificació d’aquest punt, hi ha l’escletxa, ara s’ha de treballar per canviar el contingut. 
Surt la reflexió que és important fer un front comú a l’hora de lluitar perquè es reconeguin les 
especificitats de la dansa, anant de la mà del Departament d’Educació. Serà interessant mirar el 
funcionament de les titulacions professionals a l’estranger per veure com ho tenen solucionat.  
 
És molt important conscienciar els professionals de la dansa de totes les edats sobre el tema de la 
transició professional, i tenir una titulació ajuda al reciclatge un cop ja no es pugui ballar, per tema 
de lesió o d’edat. Aquest tema ha d’arribar als conservatoris per conscienciar l’alumnat; i l’APdC ha 
de seguir treballant amb les administracions per dibuixar solucions a la problemàtica.  
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L’APdC està treballant per incidir en el proper canvi de llei d’educació. Ha redactat un informe que ja ha 
fet arribar a tots els partits polítics i continuarà treballant perquè la propera llei sigui el més adequada 
possible a les característiques de la dansa. 
 
Pel que fa a la dansa a l’escola ordinària, s’explica que és difícil per un titulat superior entrar-hi. L’APdC 
ha encarregat a Alicia Gómez, pedagoga llicenciada en Psicologia i titulada en Dansa Clàssica i 
Contemporània, la creació d'un grup de recerca transversal (dansa, teatre, música, etc) per a la 
conceptualització d'un currículum d’art per a l’etapa de secundària i el full de ruta per a la seva 
realització a tota d'Espanya. S’ha decidit començar per l’etapa de secundària perquè és l’única amb una 
escletxa en el marc legal. El Conservatori Superior afegeix que estan treballant sobre com fer entrar la 
dansa a primària com a eix transversal. Es comenta també que en música existeixen projectes que es fan 
en moltes escoles, com podria ser el projecte “4 cordes”, s’hauria d’arribar a una cosa similar amb dansa. 
L’AEDA proposa crear un grup de treball per estudiar com poder donar un marc més fort que donaria pes 
i més estabilitat a aquest tipus de projectes.  L’Ana Pérez explica que el seu cas és particular: Ha 
aconseguit tenir una plaça de professora de dansa especialista en un institut. El fet que passi ha 
despertat l’interès d’altres instituts de la zona, fet positiu que podria fer que es vagi normalitzant poc a 
poc aquesta situació. 
 
Les escoles de dansa demanen que es torni a fer possible presentar-se lliurement als exàmens de dansa.  
Des del CPD de l’Institut del Teatre s’explica que malgrat que hi hagi poques places públiques, es pot 
entrar a tots els cursos, no només a primer. Per motius organitzatius, expliquen que no es podria fer, ja 
que caldria examinar l’alumnat en totes les assignatures.  
Tot i aquesta resposta, s’insisteix perquè es trobi una solució per tornar a fer-ho possible. L’alumnat 
necessita poder acreditar el seu nivell per una entitat oficial més enllà del que li pugui certificar el 
seu centre. Hi ha una falta molt gran de conservatoris en el territori català, cosa que fa impossible 
pels més joves d’estudiar dansa al CPD, i encara menys des de primer, i complica encara més no 
poder presentar-se per lliure. 
 
Una assistent explica que es pot sentir perduda sobre com preparar el seu alumnat quan entra per cursar 
els últims anys als CPD. No sap en quina direcció preparar-los durant aquests primers anys que no cursen 
el CPD. Des del CPD de l’Institut li contesten que hi ha un diàleg amb l’Institut, que estan oberts a 
acompanyar-la per exemple sobre la preparació a les proves d’accés. També hi ha la possibilitat per les 
escoles de dansa d’anar a veure les classes de l’Institut durant tot l’any. 
 
Es comenta també que el Dansa en Xarxa del CPD de l’Institut del Teatre funciona molt bé, ja que 
l’alumnat veu que està evolucionant en la direcció correcta i es motiva a continuar així. També es motiva 
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veient alumnes d’altres centres fer les classes. Va molt bé que aquestes classes es facin fora del centre 
perquè els fa sortir de la seva zona de confort. Es demana que s’ampliï aquest projecte a altres cursos. 
Des del CPD expliquen que estan pensant en oferir-ho també a alumnes més grans, i també proposar 
l’opció que uns professors del conservatori vinguin a les escoles del territori per fer algun tipus 
d’acompanyament. 
 
Des de l’Oriol Martorell, s’explica que ja tenen en ment aquestes problemàtiques, però sent un 
conservatori molt jove (encara no té desenvolupat tots els cursos), encara no pot posar en marxa altres 
projectes. Ho faran quan sigui possible. 
 
Es comenta que hem de treballar plegats per difondre encara més els valors educatius de la dansa. No 
es pot tolerar que hi hagi tants conservatoris de música i tants pocs de dansa. 
 
Per acabar, s’explica com està anant el tema de l’SGAE després de la última reunió. S’explica que l’APdC 
està treballant en el formulari que es farà arribar a tots els centres de dansa amb l’objectiu de recollir 
dades per elaborar una proposta de tarifari. Aquesta proposta es debatrà en una propera reunió de 
sector sobre aquest tema i s’acabarà de decidir l’estratègia que se seguirà. 
 

  


