Directori
CENTRE

Ensenyaments Artístics Superiors
ADREÇA

CONTACTE

CONSERVATORI SUPERIOR
DE MÚSICA DE LES ILLES
BALEARS
07008077

C/ D’ALFONS EL
MAGNÀNIM, 64
07004 – PALMA
MALLORCA

Tel.: 971 498 935
Fax.: x 971 498 936
administracio@conservatorisuperior.com
http://www.conservatorisuperior.com

ESCOLA D’ART I SUPERIOR
DE DISSENY DE LES ILLES
BALEARS
07004035
ESCOLA SUPERIOR D’ART
DRAMÀTIC DE LES ILLES
BALEARS (ESADIB)
07013292
*Segons matrícula

C/ DE L’INSTITUT
BALEAR, 5
07012 – PALMA
MALLORCA

Tel.: 971 291 577
Fax.: 971 760 177
escoladisseny@educaib.eu
http://www.escoladisseny.com
Tel.: 971 713 628
Fax.: 971 713 215
esadib@educaib.eu
http://www.esadib.com

C/ DEL MORER, 6
07001 – PALMA
MALLORCA

ESPECIALITATS *
Cant
Clarinet
Composició
Contrabaix
Fagot
Flauta travessera
Guitarra
Musicologia
Disseny gràfic
Disseny d’interiors
Disseny de moda
Disseny de producte

Oboè
Pedagogia
Percussió
Piano
Saxofon
Trombó
Trompa

Trompeta
Tuba
Violí
Viola
Violoncel
Instruments de música tradicional de les Illes
Balears (especialitats de corda i vent)

Interpretació Textual

Ensenyaments superiors d’art dramàtic
Ensenyaments superiors de música

Ensenyaments superiors de disseny

Requisits d’accés
1r) Requisits acadèmics: títol de batxiller o prova d’accés a la
universitat per a més grans de 25 anys, o tenir 19 anys i haver
superat la prova que acrediti que l’aspirant està en possessió de
la maduresa amb relació als objectius del batxillerat i els
coneixements, habilitats i aptituds necessaris per cursar amb
aprofitament els ensenyaments.
2r) Prova específica d’accés.

Requisits d’accés
1r) Requisits acadèmics: títol de batxiller o prova d’accés a la
universitat per a més grans de 25 anys, o ser major de 18 anys i
haver superat la prova que acrediti que l’aspirant està en
possessió de la maduresa amb relació als objectius del
batxillerat i els coneixements, habilitats i aptituds necessaris
per cursar amb aprofitament els ensenyaments.
2n) Prova específica d’accés.

La Conselleria d’Educació i Universitat regularà les proves d’accés
a aquests ensenyaments.

La Conselleria d’Educació i Universitat regularà les proves d’accés a
aquests ensenyaments.

Estructura dels estudis
4 cursos (240 crèdits europeus)

Estructura dels estudis
4 cursos
(240 crèdits europeus)

Títol que s’obté:
Títol Superior de Música, en l’especialitat corresponent,
equivalent a tots els efectes al títol de grau universitari.

Títol que s’obté
Títol Superior de Disseny, en l’especialitat corresponent, equivalent
a tots els efectes al títol de grau universitari.

Ensenyaments Artístics Superiors

Requisits d’accés
1r) Requisits acadèmics: títol de batxiller o equivalent, haver
superat la prova de majors de 25 anys, títol universitari
2n) Sense requisits acadèmics i majors de 19 anys que
reuneixin els requisits següents:
a)Complir els 19 anys durant l’any que es convoca la prova.
b)Acreditar haver superat alguna de les proves següents:
- Prova d’accés a cicles formatius de grau superior
- Prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de
règim especial de grau superior o a formacions esportives de
nivell III.
-Haver superat la part general de la prova d’accés al grau
superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i
disseny.
- Prova d’accés a mòduls professionals de nivell 3.
- Prova d’accés als ensenyaments artístics professionals de grau
superior per a aspirants sense requisits acadèmics.
Estructura dels estudis
4 cursos (240 crèdits europeus)
Títol que s’obté
Títol Superior d’Art Dramàtic, en l’especialitat corresponent,
equivalent a tots els efectes al títol de grau universitari.
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