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ESTRUCTURA DEL MÒDUL DE DANSA 

 
Estructura: 
2 anys 
7 h/setmanals 
 
Horari de tarda:    
-Dimarts  i Dijous,  
 de 18:30 a 22:05 h.   
 

Disciplines: 
Clàssic: 2’5h/set. 
Jazz: 2’5h/set. 
Contemporani: 1h/set. 
Hip Hop: 1h/set. 
 
 
Taller coreogràfic:  
Q4 (2n curs) 
 
 

Opcional  
Claqué: 1h/set.  
Dissabte, 16.30 a 17.30 
 

 
-Monogràfics de Febrer  
DTM: 

 Horari de matí 
 
-Tallers de juliol 

 
 
HORARI 
 
 
  
 

 

 

 

 

Entre la segona i la tercera classe hi han 5min. per al canvi de classe 
(canvi d’indumentària i refrigeri).  

 

 

 

 Dimarts de 
18:30 a 22:05 h. 

Dijous de 
18:30 a 22:05 h. 

18:30 - 19:00 
Clàssic Clàssic 19:00  - 19:30 

19:30 – 19:45 
19:45 - 20:00 

Dansa Jazz Dansa Jazz 20:00 – 20:30 
20:30 – 21:00 
21:00 - 21:30 Contemporani Hip Hop 21:30 – 21:22 
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DESCRIPCIÓ D’ASSIGNATURES 

CLÀSSIC:  
 
És indispensable per al ballarí conèixer el seu cos i tenir-lo preparat, 
tenir força, resistència i consciència. La classe de clàssic servirà com a 
condicionament físic i per al coneixement d’una de les bases de la 
tècnica.  
Clàssic I (Q1, Q2): base tècnica, treball minuciós per al bon coneixement 
del cos i de la tècnica. Es treballa la consciència, la força, l’elasticitat, la 
memòria i la netedat en l’execució, amb l’objectiu de tenir el cos 
escalfat i preparat per a les classes següents. 
Clàssic II (Q3): treball més complex i d’agilitat. 
JAZZ:  
 
A partir de diferents estils de la dansa jazz, l’alumne anirà coneixent i 
entenent la tècnica a mesura que aprèn diferents exercicis i 
coreografies. 
Després del treball tècnic de la classe de clàssic, treballarem l’espai i la 
relació amb el grup mitjançant els desplaçaments i les variacions 
coreogràfiques, aprenent especificitats de l’estil que correspongui. 
Q1 – Broadway  
Q2 – Modern 
Q3 – Lyrical i Fusió 
Q4 - Taller coreogràfic. Procés de creació guiat. 

 
CONTEMPORANI: 
 
Recerca d’un treball més orgànic i sense tensió afegida, per facilitar la 
investigació en nous llenguatges per a l’alumne. 
 

OPCIONAL Dissabte 
16:30 a 17:30  

16:30 – 17:30 ·Claqué 
·Espai d’assaig 
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Q1 – Tècnica Klein i Release. Treball de terra 
Q2 – Treball en parella. Contact-improvisation 
Q3 – Tècniques de fusió 
Q4 – Específic del que es treballi al Taller coreogràfic 

HIP HOP: 
 
Apostem per la versatilitat, per això és important que l’alumne 
experimenti diferents qualitats i dinàmiques del moviment. 
 

TALLER COREOGRÀFIC (Q4):  

Es treballa a cada classe del Q4, a partir de cada disciplina. Aprendrem a 
generar material a partir de la improvisació, del bagatge adquirit, 
individual i personal, i també a manipular i jugar amb aquest material 
per a fer la nostra composició en grup. 

 

AVALUACIÓ 

No hi haurà exàmens, a no ser que un professor ho cregui necessari.  

A final de curs els professors entregaran un informe de seguiment per 
valorar la feina feta i el progrés i procés d’aprenentatge seguit per 
l’alumne, per poder oferir-li ajudes ajustades a les seves necessitats i 
per comprovar l’assoliment d’uns coneixements.  

Per a l’avaluació es tindrà en compte el treball diari que és visible a 
l’aula, resumit en aquests ítems: 
 
-Assistència i puntualitat  
-Interès de l’alumne i ritme de treball 
-Versatilitat i capacitat d’adaptació 
-Tècnica i evolució: Coneixements pràctics adquirits, tant a classe com 
a les mostres. 

Es demanarà una autoavaluació de l’alumne. Cada professor 
determinarà com la vol per a la seva disciplina, però serà una reflexió 
breu per escrit sobre el curs: què s’ha treballat, com ho hem integrat i 
valoració d’un mateix i del curs. A entregar l’última setmana de cada 
curs, durant les tutories.  
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Si una assignatura finalitza a mig curs i hi ha canvi de professor per al 
següent quadrimestre, hi haurà entrega d’informe i d’autoavaluació a 
mitjan curs només per a aquella assignatura i aquell professor. 

 

TUTORIA 

Cada final de quadrimestre hi haurà una classe de cada matèria 
dedicada a tutoria (grupal i si s’escau, individual).  

Els alumnes podran demanar una tutoria a part si necessiten orientació 
o parlar d'algun tema en concret. Les tutories són en horari de 
dimecres, de 15h a 17h. S’ha de demanar hora amb antelació. 

 

MOSTRES I PRESENTACIONS 

Mostres específiques 1r i 2n:  a finals del Q1 (última setmana de Gener) 
 
Festa de l'Escola 1r i 2n: 2a setmana de juny 
 
Taller coreogràfic: 2n curs – 1a setmana de juny 
 
 
Participacions externes (Alumnes a escena) → Opcional  

Durant el curs hi ha la possibilitat de participar en diferents activitats 
amb la supervisió de l’Escola. 
-Nits de Cant, Dansa i Text (dos cops l’any, a concretar) 
-Participacions en actes de l’Escola i altres celebracions fora de l’Escola. 
 

ACCÉS 

Els alumnes que es vulguin matricular hauran de passar una prova de 
nivell per tal que el professorat pugui atorgar-los un grup de treball 
adient a les seves necessitats. 

Les proves es realitzen al mes de juny i setembre. 

REQUISITS 

Actitud de treball i compromís amb la feina i el grup.  
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La puntualitat i l’assistència són indispensables, com també portar un 
ritme de treball actiu dins i fora de l’aula. 

 

COMBINACIONS 

-Assignatures optatives: 

Claqué: segons el nivell de cada alumne (I/M/A).  
Dissabte de 16.30 a 17.30 
 
-Cursos compatibles: 

Monogràfics de febrer (DTM – Horari de matí) 
Tallers de juliol 
Altres Mòduls (de musical, cant o interpretació) 

 
DISTRIBUCIÓ PER QUADRIMESTRES 
 
MÒDUL DE DANSA 
1r curs 2n curs 
Q1 
(Octubre-Gener) 

Q2 
(Febrer-Juny) 

Q3  
(Octubre-Gener) 

Q4 
(Febrer-Juny) 

Clàssic (2’5h) 
Jazz (2’5h) 
Contemporani (1h) 
Hip Hop (1h) 

Clàssic (2’5h) 
Jazz (2’5h) 
Contemporani (1h) 
Hip Hop (1h) 

Clàssic (2’5h) 
Jazz (2’5h) 
Contemporani (1h) 
Hip Hop (1h) 

Taller 
coreogràfic (7h) 
 

 
 
Calendari: 
Q1: octubre a gener  
Mostres Q1: última setmana gener (amb DTM) 
Tutoria Q1: 1a setmana febrer 
 
Q2: febrer a juny (2a setmana febrer) (comença 3 setmanes abans que 
DTM, coincideix amb Monogràfics) 
Presentació Taller: 1a setmana de juny  
Festa: 2a setmana de juny 
Tutoria i avaluació: 3a setmana de juny 
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Preparació Festa 2n curs: es prepara durant el Q3 i es repassa després 
de la presentació del taller, a finals del Q4. 
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Estructura i calendari genera
1r 
CURS 

Q1 Q2 

 OCT. NOV. DES. GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY 
Tècnica: 
-Clàssic 
-Jazz 
-Contemporani 
-Hip hop 

Última 
setmana: 
Mostres. 
Aula oberta. 
 

1a setmana: 
Tutoria Q1 
2a setmana: 
INICI Q2 
 
 
 
*Opcional: 
2a, 3a i 4a 
setmana 
Monogràfics 
DTM (matí) 

Tècnica: 
-Clàssic 
-Jazz 
-Contemp. 
-Hip hop 
 
 

Tècnica: 
-Clàssic 
-Jazz 
-Contemp. 
-Hip hop 
 
 
*Opcional: 
Nits de 
cant, jazz o 
text 

Tècnica: 
-Clàssic 
-Jazz 
-Contemp. 
-Hip hop 
 
 
Última 
setmana: 
Assaig 
general  
Festa 

Presentacions:  
 
2a setmana: 
-Assajos Festa  
-Festa  
 
3a setmana: 
Tutoria i 
avaluacions 

2n 
CURS 

Q3 Q4 

 OCT. NOV. DES. GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY 
Tècnica: 
-Clàssic 
-Jazz 
-Contemporani 
-Hip hop 
 
(Preparació números 
Festa) 

Última 
setmana: 
Mostres. 
Aula oberta: 
 

1a setmana: 
Tutoria Q1 
2a setmana: 
INICI Q2 
 
Tècnica i 
TALLER 
 
*Opcional 
2a, 3a i 4a 
setmana 
Monogràfics 
DTM (matí) 

TALLER 
COREOGRÀ-
FIC 
Disciplines 
encarades a 
l’especifici-
tat del taller 

TALLER 
COREO. 
 
 
 
 
 
 
*Opcional 
Nits de 
cant, jazz 
o text 
 

TALLER 
COREO. 
 
 
 
 
 
 
Última 
setmana: 
Assaig 
general  
Festa 
 

Presentacions:  
 
1a setmana: 
Taller 
Coreogràfic 
 
2a setmana:  
-Assajos Festa  
-Festa  
 
3a setmana: 
Tutoria i 
avaluacions 
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