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DANZA

As ensinanzas artísticas  de Danza teñen a finalidade de proporcionarlle  ao

alumnado  unha  ensinanza  de  calidade  e  garantir  a  cualificación  de  futuros

profesionais da Danza.

Ensinanzas  regradas:  Cúrsanse  en  Conservatorios  de  Danza  e  Centros

Autorizados de Danza. Titulo Oficial.

Ensinanzas  non  regradas:  Cúrsanse  en  Escolas  de  Danza,  non  expiden

títulos con validez académica ou profesional.

GRAO ACCESO DURACIÓN TITULACIÓN

ELEMENTAL

É necesario superar unha  

proba. Atenderase 

prioritariamente ás 

aptitudes físicas, 

expresivas en relación coa 

danza, sentido musical e 

coa idade idónea para 

iniciar estes estudos.

Póderase acceder a 

calquera outro curso, sen 

ter superados os 

anteriores mediante unha 

proba.

Catro  cursos  

académicos. 

O  límite de 

permanencia en  

cada  curso  será

de 2  anos. 

En  todo o  grao 

5 anos.  

Certificado  

de  estudos  

elementais.

GRAO PROFESIONAL

ACCESO DURACIÓN ESPECIALIDADES

Ao 1º curso mediante unha proba

específica de acceso que 

valorará a madureza, aptitudes e 

coñecementos para cursar con 

aproveitamento ditas ensinanzas.

Pódese acceder a calquera outro 

curso sen ter superados os 

anteriores cunha proba onde o 

aspirante demostre que posúe os

6 cursos de 

duración.

O límite de 

permanencia 

será 8 anos.

Non se poderá

permanecer  

máis de 2 

Clásica  (Lugo)

Contemporánea (Lugo)

Española (fora  de 

Galicia)

Flamenco (Fora  de  

Galicia)
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coñecementos necesarios. anos no 

mesmo curso.

   Titulación: Título profesional de danza na especialidade cursada

GRAO   SUPERIOR

ACCESO DURACIÓN ESPECIALIDADES

- Ter Bacharelato ou ter superada 

a proba de acceso a Universidade 

para maiores de 25 anos.

-Superar a proba específica de 

acceso na que o aspirante 

demostre os coñecementos, e 

habilidades necesarias para cursar 

con aproveitamento ditas 

ensinanzas. Esta proba será anual 

e para o curso académico para a 

que foi convocada.

- Os maiores de 16 anos que non 

cumpran os requisitos académicos,

poderán acceder mediante unha 

proba específica de acceso na que 

o aspirante demostre os 

coñecementos, habilidades 

necesarios para cursar con 

aproveitamento ditas ensinanzas.

Catro cursos 

académicos de 

60 créditos cada 

un cun total de 

240 créditos 

ECTS

Coreografía e 

Interpretación. 

(fora de Galicia)

Pedagoxía da  

Danza. (fora de 

Galicia)

Título: Tíitulo de grao en danza na especialidade correspondente.

Máis información:

Oferta educativa en Galicia.

Validacións.

Conservatorio profesional de danza de Lugo.

Conservatorio profesional de danza da Deputación da Coruña.

Consellería de Educación.

Ministerio de Educación e Formación Profesional.

http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanzas-artisticas/danza.html
https://blogueorientagal.wordpress.com/
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/1554
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/oferta_educativa_dos_conservatorios_profesionais_de_danza_0.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/381/all
https://www.dacoruna.gal/conservatorio-profesional-danza
http://www.edu.xunta.gal/centros/conservatoriodanzalugo/

