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Balears tendrà un centre superior d'art dramàtic i nous conservatoris de
música
El conseller Fiol va presentar ahir el pla d'ensenyaments artístics que estarà en vigor fins el 2008
LL.LORENZO.Palma.
El conseller d'Educació i Cultura, Francesc Fiol, i el director general de Planificació de Centres, Rafel Bosch, varen
anunciar ahir que el Govern crearà nous conservatoris municipals de música i dansa a la Part Forana i a Eivissa i un
centre superior d'art dramàtic a Palma.
Fiol i Bosch varen explicar que l'actual Govern va establir entre les seves línies programàtiques, «el compromís de
desenvolupar polítiques que millorassin el sistema educatiu en matèria d'ensenyaments artístics, amb la finalitat de
facilitar l'accés a un major nombre de ciutadans, augmentar l'oferta educativa i com a conseqüència garantir les bases
d'una educació artística de qualitat». En aquest sentit, el pla que es va presentar ahir engloba tots els ensenyaments
artístics de forma unitària.
Segons la conselleria, «pel gran valor formatiu que tenen per a la formació integral de l'individu, es pretén que siguin
accessibles i possibles per un gran nombre de ciutadans». De fet, la intenció de Fiol i Bosch és afavorir que una major
quantitat d'alumnes de les Illes Balears puguin cursar ensenyaments artístics que els condueixin finalment a la pràctica
professional. Igualment, amb la presentació d'aquest pla la conselleria pretén millorar el model d'ensenyaments artístics
existent i pal·liar algunes mancances que presenta el sistema actual.
En concret, entre les actuacions previstes hi ha, dins l'àmbit de la música i la dansa, la creació de conservatoris a la
Part Forana i Eivissa i d'escoles oficials adscrites als conservatoris arreu de les Balears. Aquests centres podran
impartir tant els ensenyaments elementals com els de lliure elecció. Igualment, els conservatoris municipals de la Part
Forana podran impartir el primer i el segon cicle del grau mitjà.
D'altra banda, la conselleria vol construir la segona fase del conservatori, en la qual incorporaria el conservatori
superior. També pretén consolidar els estudis de grau superior i ampliar l'oferta d'especialitats, a més de donar suport a
la producció pròpia i millorar el finançament i la gestió econòmica i administrativa. Finalment, la conselleria també vol
començar una experiència pilot perquè al conservatori de Palma es pugui estudiar ESO i Batxillerat i impulsar l'Escola
Superior de Disseny.
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