
A qui va dirigida la nostra formació?

Iniciem la formació des de I3 amb un pla d’estudis de la dansa específic per edats.

PETITDANCE (I3- I4- I5)

Un espai dedicat especialment als més menuts de la família.

- Un espai on desenvolupar el creixement integral i la interrelació entre els infants mitjançant la dansa. -

Fomentar la imaginació i la creació de moviments rítmics mitjançant la música i coneixements de la dansa. -

Treballem l’elasticitat, la coordinació i l’espai.

Treballem les tècniques de la dansa, base tècnica i la interpretació com a eina de comunicació del propi
cos.

PRIMÀRIA

En aquest espai els alumnes treballaran des de la tècnica de la Dansa els diferents ritmes musicals.

Tindran coneixement dels diferents moviments del propi cos i també prendran consciència de l’espai.

- Un espai on treballar amb la música, el cos i treballar en grup.

- Treballem la coordinació del nostre propi cos amb el grup.

- Treballarem la flexibilitat.

- Aprendrem, coneixerem i crearem amb la dansa.

Treballem amb la tècnica del Jazz, la base tècnica i el moderndance (Introducció al HipHop).

DANCES MODERNES - HIPHOP

Iniciem amb les danses modernes amb una Iniciació al moderndance per franges d’edats i anem ampliant la
seva tècnica fins a l’ESO.

- Als grups de l’ESO, la dansa moderna, és una de les millors possibilitats i de millor acollida per a ells. -

Aprendre i formar-se amb les danses modernes – Danses urbanes – HipHop – ja que són danses amb

musicalitat més adient a les seves franges d´edats.

Treballaran la tècnica de les danses urbanes, un estil de dansa on els moviments, la música i la cultura del

HipHop, es reflectiran en les coreografies treballades en els diferents estils que englobarà la dansa urbana.

Treballarem els estils següents; Old School, Comercial Dance, locKing, house, el freestyle, on l´alumne

gaudirà de la música i de tots els moviments adquirits.

Es treballarà també els valors del treball en equip, compartir, la companyonia i el respecte entre d´altres.



DIES, HORARIS I PREUS

Dia Curs Horari Preu

Dijous I3, I4 i I5 17h a 18h 29€

Dimecres 1r i 2n de primària 14h a 15h 29€

Dimecres 3r i 4t de primària 13h a 14h 29€

Divendres 5è i 6è de primària 14h a 15h 29€

FORMA DE PAGAMENT

El pagament de l’activitat es realitzarà a través de transferència bancària al número de compte que us
facilitarem quan us confirmem la plaça.


