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TÍTOLS SUPERIORS DE DANSA:  títols oficials -  Vàlids a Espanya i a 
l'Espai Europeu d'Educació Superior - Nivell 2  MECES  = Grau  universitari. 

Faculten per accedir a masters i doctorats.

NORMATIVA SOBRE EQUIVALÈNCIES 
TÍTOL SUPERIOR DE DANSA 

_________________________________________________________________

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Article 54.3: Els alumnes que hagen acabat els estudis superiors de música o de dansa 
obtindran el títol superior de música o dansa en l’especialitat de què es tracte, que és 
equivalent a tots els efectes al títol universitari de llicenciat o el títol de grau equivalent.

Reial  decret  1614/2009,  de  26  d’octubre,  pel  qual  s’estableix  l’ordenació  dels 
ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei   orgànica  2/2006,  de  3  de 
maig, d’educació.

Article 4.1. D’acord amb el sistema europeu de transferència  de crèdits que 
regula el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema 
europeu de crèdits  i  el  sistema de qualificacions en les titulacions universitàries 
de caràcter oficial  i  validesa  en  tot  el  territori  nacional, l’haver  acadèmic que 
representa  el compliment dels objectius previstos en  els  plans  d’estudis  conduents  
a  l’obtenció de títols oficials d’ensenyaments artístics superiors es mesura en 
crèdits europeus ECTS.  En aquesta  unitat  de  mesura  s’integren  els  
ensenyaments  teòrics  i pràctics, així com altres  activitats  acadèmiques  
dirigides,  amb  inclusió  de  les hores  d’estudi  i  de  treball que  l’estudiant  ha 
de  realitzar  per  assolir  els  objectius formatius propis de cadascuna de les matèries 
del corresponent pla d’estudis.

Article 8.1. Els ensenyaments artístics de grau tenen com a finalitat l’obtenció per part de 
l’estudiant  d’una formació   general,   en  una  o   diverses  disciplines,   i   una 
formació  orientada  a  la  preparació  per  a  l’exercici   d’activitats   de   caràcter 
professional.  La  seua  superació  dóna  lloc  a  l’obtenció   del   títol   de   graduat   o 
graduada en ensenyaments artístics.

Article 18.1. Amb la finalitat de promoure la mobilitat d’estudiants i titulats espanyols a 
l’Espai  Europeu  d’Educació  Superior,  les  administracions  educatives  han  d’expedir, 
juntament amb el títol, el suplement europeu al títol, d’acord amb les característiques 
que es determinen per reglament. 2. El suplement europeu al títol és el document que 
acompanya cadascun dels títols de l’educació superior de caràcter oficial i validesa en 
tot el territori nacional, amb la informació unificada, personalitzada per a cada titulat 
superior, sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals 
adquirides i el nivell de la seua titulació en el sistema nacional d’educació superior.
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3. El suplement europeu al títol ha de contindre la informació següent: Dades de
l’estudiant. Informació de la titulació. Informació sobre el nivell de la titulació.
Informació sobre el contingut i els resultats obtinguts. Informació sobre la funció
de  la  titulació.  Informació  addicional.  Certificació  del  suplement.  Informació
sobre  el  sistema  nacional  d’educació  superior.4.  En  el  cas  d’estudiants  que
cursen només una part  dels  estudis  conduents a un títol  dels  ensenyaments
artístics superiors de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, no s’ha
d’expedir el suplement europeu al títol sinó únicament una certificació d’estudis,
amb el contingut del model del suplement que siga procedent.

Disposició  addicional  primera.  Efectes  dels  títols.  Els  títols  a  què  es  refereix 
aquest Reial decret són equivalents, a tots els efectes, als corresponents 
títols universitaris de grau i màster.

Disposició addicional quarta. Accés als ensenyaments universitaris oficials. De 
conformitat amb el reconeixement establit als articles 54, 55, 56, 57 i 58, de la 
Llei  2/2006,  de  3  de  maig,  d’educació,  d’equivalències  de  titulacions  dels 
ensenyaments  artístics  superiors  i  els  ensenyaments  universitaris,  els  títols 
oficials dels ensenyaments artístics superiors permeten l’accés als ensenyaments 
universitaris  oficials  de  màster  i  doctorat,  sense  perjudici  d’altres  criteris 
d’admissió que, si s’escau, determini la universitat a la qual es pretenga accedir.

Reial decret 899/2010, de 9 de juliol, pel qual determinats documents oficials 
es declaren equivalents a les titulacions a què es refereix l'article 96.1 de la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a impartir  els ensenyaments 
elementals i professionals de dansa que s'estableixen en aquesta Llei:

Article 2. Els documents acreditatius de la completa superació d'estudis oficials 
de dansa anteriors a la implantació de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, 
d'Ordenació  General  del  Sistema  Educatiu,  expedits  pels  conservatoris  de 
música, conservatoris de dansa i les escoles d'art dramàtic i dansa es declaren 
equivalents,  únicament  a  l'efecte  de  la  impartició  de  la  docència  dels 
ensenyaments elementals i professionals de dansa en centres públics i privats 
autoritzats, a les titulacions a què es refereix l'article 96.1 de la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d'Educació, sense perjudici de la previsió continguda en 
el citat article, en relació amb la formació pedagògica i didàctica requerida.

Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc Espanyol 
de Qualificacions per a l'Educació Superior. Modificat pel Reial decret 96/2014, 
de 14 de febrer

Article  2.  El  MECES  és  un  instrument,  internacionalment  reconegut,  que 
permet l'anivellament coherent de totes les qualificacions de l'educació superior 
per a la seua classificació, relació i comparació i que serveix, així mateix, per a 
facilitar la mobilitat de les persones en l'espai europeu de l'educació superior i 
en el mercat laboral internacional.
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Article 4. El Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Sup. s'estructura en 
quatre nivells:

Nivell 1: Tècnic Superior.
Nivell 2: Grau.
Nivell 3: Màster.
Nivell4:Doctor.

Reial decret 22/2015,  de  23  de  gener,  pel  qual  s'estableixen  
els requisits  d'expedició  del  Suplement  Europeu  als  títols  regulats   
en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix 
l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i es modifica el Reial decret 
1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc Espanyol de 
Qualificacions per a l'Educació Superior:

El nivell 2 (Grau) del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior 
es  correspon amb el   nivell 6   del Marc Europeu de Qualificacions. 

* * *
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