
• 35€ mensuals dues  
sessions setmanals.

• 25€ mensuals una  
sessió setmanal.

• 30€ Contemporani adults  
(una sessió setmanal 90 m.)

PREUS

Matrícula 25€ (exempta de 
pagament per als alumnes que  
han assistit al curs anterior).

INSCRIPCIONS Fins el 28 de juliol
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PODEN FER-SE D’AQUESTES DUES MANERES:
1. Presencials a la planta baixa de l’Hort d’Iglésies en horari de 

10 h a 14 h i de 15:30 h a 19:30 h.
2. O bé online, mitjançat la pàgina web de l’Ajuntament  

(www.laselvadelcamp.cat) a l’apart de formació.

PER A MÉS INFORMACIÓ: FORMACIO@LASELVADELCAMP.CAT  
O PODEU TRUCAR AL 977 76 60 06.

g  tesd’art

La 
dansa 

es un art,
dibuixa el 
teu somni i 
segueix-lo
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aula Funky / Hip-Hop
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g  tesd’art
Formacio en dansa
L a  S e l v a  d e l  C a m p

DILLUNS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Iniciació a la dansa Iniciació a la dansa Iniciació Puntes 

Clàssic 
(Mitjans)

Clàssic 
(Mitjans)

Contemporani adults 
(18.30-20.00) Puntes

Clàssic 
(Grans)

Clàssic 
(Grans)

Clàssic  
(Avançat)

Clàssic 
(Avançat)

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

Dansa per Adults Dansa per Adults

Dansa per Adults Dansa per Adults

Iniciació a la dansa Jazz 
(Mitjans) Iniciació a la dansa Jazz 

(Mitjans)

Contemporani 
(Mitjans)

Contemporani 
(Mitjans)

Jazz 
(Grans)

Jazz 
(Grans)

Jazz 
(Avançat)

Jazz 
(Avançat)

19.15
20.15

18.15
19.15

DILLUNS DIMECRES

Funky / Hip Hop 
(Nivell I)

Funky / Hip Hop 
(Nivell I)

Funky / Hip Hop 
(Nivell II)

Funky / Hip Hop 
(Nivell II)

NIVELLS EDAT ANY DE NAIXEMENT

Iniciació a la dansa 3 a 6 anys 2014/2013/2012
Mitjans 7 a 10 anys 2011/2010/2009/2008
Grans 11 a 13 anys 2007/2006/2005
Nivell avançat 14 en endavant 2004 en endavant
Hip hop nivell I 10 a 12 anys 2008/2007/2006
Hip hop nivell II 13 en endavant 2005 en endavant
Iniciació puntes 11 a 13 anys 2007/2006/2005
Puntes 14 en endavant 2004 en endavant



g  tesd’art dansa 
clàssica

L’essència de la dansa. 
És la base tècnica necessària 

per poder aprofundir en qualsevol estil de 
dansa. Des de ben menuts aprendrem la 
tècnica i prendrem consciència del cos, 

sentint el moviment des de l’interior i 
gaudint de l’art de la dansa.

dansa 
JAZZ

Estil concebut a Amèrica a 
partir de la dansa africana 

que ha evolucionat fins a arribar 
als millors musicals de Broadway o 
als exitosos video-clips de cantants 
famosos. Acompanyats de músiques 

actuals i jazz aprendrem la 
tècnica del jazz amb ritme i 

coreografies.

dansa 
FUNKY/

HIP HOP
Amb aquest estil de dansa urbana els 

alumnes s’endinsaran pels carrers 
de Nova York combinant el ritme, 

l’estil i la coordinació.

DANSA 
CONTEmPORÀNIA Amb aquesta disciplina 
buscarem l’expressió més 
orgànica d’un moviment.
Estil de dansa que dóna 
llibertat a l’alumne per a 

que pugui descobrir moviments 
a nivell personal per tal 

d’expressar els sentiments 
amb estil i qualitat.


