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La Dansa forma part de la nostra vida, és innat a l’ésser humà. Des de la prehistòria hem 
tingut la necessitat de comunicar els nostres sentiments i estats d’ànim a través de l’art 
i pel que fa a la dansa aquests inicis van tenir un caire ritual, que van donar lloc més tard 
a la dansa folklòrica i popular. Amb el pas del temps la dansa va tornar-se espectacle, 
integrant música, coreografia i escenografia.

Al llarg dels anys la dansa ha anat evolucionant al mateix temps que la música, creant 
una gran diversitat d’estils, més clàssics o més moderns, més tècnics o més plàstics, 
però amb un comú denominador, la necessitat de comunicar-nos amb el nostre cos, la 
nostra expressivitat, la nostra passió.

Aquest curs de FORMACIÓ INTEGRAL està dissenyat per l’artista que es prepara per a 
una carrera professional en el món de la dansa moderna o comercial. Oferim als balla-
rins de nivell mig, un programa intensiu de TRES ANYS dissenyat per enfortir tècnica i 
art, a través de les diferents disciplines que conformen el curs.

L’objectiu del programa és preparar a cada estudiant per entrar al món professional de 
la dansa moderna, com un artista ben entrenat, versàtil i multidisciplinari, que faci un 
bon paper en qualsevol dels estils de dansa més actuals.

La idea d’aquesta formació de tres anys és crear una base tècnica sòlida, facilitant unes 
eines que et puguin servir per adaptar-te a qualsevol estil o mètode que se’ns pugui 
plantejar. Formar part d’un cos de dansa de Teatre Musical, acompanyar als cantants de 
moda, crear el teu propi grup amb un estil propi, son exemples del que podràs fer quan 
hagis acabat la teva formació.

Hem elaborat un Pla d’estudis molt complet que impartirà un equip de professors, pro-
fessionals en actiu, que et transmetran els seus coneixements i experiència amb un 
material molt atractiu i variat, acuradament seleccionat. 

Al llarg d’aquest tres anys, et formarem tècnicament amb les diferents disciplines: 
Dansa Clàssica, Contemporani, Jazz Líric i Musical, Comercial Dance, Hip-Hop i 
Claqué, com a formació bàsica. A més comptarem amb professors externs que a traves 
de tallers o classes magistrals completaran la teva formació amb aquells estils propis 
que han creat artistes de renom, així com classes de Flamenc, Dansa de Caràcter i 
aquells estils més actuals.

Nosaltres t’ensenyem la tècnica i et donem les eines que necessites per desenvolupar 
les capacitats del teu cos per poder expressar totes les teves possibilitats de moviment. 
Et preparem física, intel·lectual i emocionalment per a aquesta professió. PRÀCTIQUES 
ESCÈNIQUES DES DEL PRIMER ANY!

Bloc Dansa Clàssica:
Introduïm gradualment la tècnica del ballet, treballant la col·locació postural i la 
flexibilitat. Aprenem les posicions i tècnica de passos per combinar-los de forma cada 
cop més complexa conforme s’avança de nivell. La base tècnica que s’adquireix amb 
la Dansa Clàssica ens és molt beneficiosa per la pràctica de qualsevol altre disciplina.

Bloc Dansa Contemporània:
Treballem la consciencia corporal a través de diferents tècniques amb exercicis de 
terra, de caiguda i recuperació i de centre, així com creativitat i llibertat de moviments 
de l’alumne.

Bloc Jazz:
Treballem els diferents estils: Jazz Líric, Jazz Musical i Comercial Dance amb tècniques 
de control corporal, exercicis de coordinació, desplaçaments, utilització de complements 
(barrets, bastons, etc). També treballem l’expressió, la interpretació i la presencia en 
escena.

Bloc Hip-Hop:
Coneixerem i practicarem els diferents estils d’aquesta dansa urbana, popping, locking, 
new style, sexy, clowing, etc., treballant la tècnica, el ritme i la musicalitat amb les 
músiques més actuals.

Bloc Tap-Dance:
El claqué és una dansa originària d’Estats Units, que es balla amb unes sabates amb 
claquetes. És alhora dansa i instrument musical de percussió. Treballarem la tècnica per 
nivells de complexitat, repertori/estàndards i coreografies de musicals.

DURADA
TRES CURSOS DE FORMACIÓ.

Cada curs comença la primera setmana d’octubre i finalitza el mes de juny, amb les 
vacances que determini el Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

REQUISITS
Tenir un mínim de 18 anys o complir-los abans del 31 de desembre. Assistir a una 

classe de prova que es realitzarà a l’escola. Entrevista personal. Abonar la inscripció a 
la prova d’accés (30€), que es descomptarà de l’import de la matrícula. 

HORARI
Aquest curs s’imparteix els MATINS (principalment de 9:30 a 14:00 hores). Alguns 

tallers i les pràctiques poden ser fora d’aquest horari.

AVALUACIÓ i ASSISTÈNCIA
L’avaluació serà continuada durant el curs. Les pràctiques son d’assistència 

obligatòria. Es demana una assistència mínima del 90% per poder ser avaluats. 
Trimestralment es lliurarà un informe de seguiment. A criteri dels professors es podrà 

convocar un examen final.

TITULACIÓ
Al finalitzar els tres cursos, els alumnes que hagin superat totes les disciplines, 

obtindran el títol privat de DIPLOMAT EN FORMACIÓ INTEGRAL EN DANSA MODERNA 
per A ESCENA, Escola de Dansa i Arts Escèniques.

MATRÍCULA
La matrícula s’obre l’1 de Maig i finalitzarà al Setembre mentre hi hagi places 

disponibles. Es pot fer presencialment a l’escola o per correu electrònic.
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