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Ensenyaments artístics superiors

Estructura: 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos.

Títol: superior d’una especialitat concreta que equival, a tots 
els  efectes, a un grau universitari.

Centres: públics d’ensenyaments superiors o privats 
autoritzats

Currículum: cada centre elabora el seu propi pla d’estudis 
que és sotmès a un procés de verificació externa prèvia de 
l’AQU



Música
Especialitats: 

Interpretació
Direcció

Composició
Musicologia
Pedagogia
Sonologia

Producció i gestió

Art Dramàtic
Especialitats:

Interpretació
Direcció escènica 

i dramatúrgia
Escenografia

Dansa
Especialitats:

Coreografia 
i interpretació

Pedagogia

Disseny
Especialitats:

Disseny Gràfic
Disseny de producte
Disseny d’interiors
Disseny de moda.

Conservació i
Restauració

de 
Béns 

Culturals.
Especialitats:

Béns arqueològics
Escultura
Pintura

Document gràfic

Ensenyaments artístics superiors



Accés als ensenyaments artístics superiors

Batxillerat + Prova específica

Prova pels que no posseixen els requisits:

� Majors de 19 anys sense Batxillerat: prova de maduresa en relació
als objectius del batxillerat i prova específica.

� Majors de 25 anys sense Batxillerat: prova d’accés a la universitat 
per a majors de 25 anys i prova específica d’accés.

Prova específica: cada centre determina els períodes d’inscripció i de 
realització dintre del període general establert pel Departament 
d’Ensenyament. Validesa anual. A Música i Dansa, el títol professional 
compta en la qualificació final de la prova.

Accés directe (sense prova específica) : els tècnics superiors d’arts 
plàstiques i disseny tenen reserva de places als ensenyaments de 
Disseny i Conservació i Restauració de béns culturals.



Plans d’estudi

Cada centre elabora el seu pla d’estudis. 

El pla d’estudis és verificat per l’AQU (Agència de qualitat 
universitària) i aprovat pel Departament d’Ensenyament.

No tots els centres ofereixen totes les especialitats.

Reconeixement de crèdits

�Reconeixement de crèdits per altres estudis universitaris relacionats
�Reconeixement de crèdits per cicles formatius d’APD i FP relacionats
�Validació per experiència professional o formació no reglada (com a 
màxim 15%)



Centres d’ensenyaments artístics superiors a 
Catalunya

Públics
Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de 
Catalunya (ESCRBCC) 
Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques (ESDAP) 7 seus
Conservatori Superior de Dansa de l'Institut del Teatre (CSD)
Escola Superior Art Dramàtic de l'Institut del Teatre (ESAD)

Privat d’iniciativa pública
Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)

Privats (centres autoritzats d’ensenyaments artístics superiors)
Música Liceu 
Música Taller de Músics 
Disseny Felicidad Duce 
Disseny IED 
Art Dramàtic Eolia



8

ensere.ensenyament@gencat.cat

Per a més informació

XTEC

Estudiar a Catalunya


