
 

 

 

 

 

 

 

Bon dia famílies,  

Com ja sabeu ens trobem a la recta final del curs de l’Escola de Dansa i us volem 

donar a conèixer l’oferta de cursos de l’Escola per al proper curs 2022/2023. 

Veureu que ha variat una mica l’estructura dels grups, perquè ara tots els nivells 
inclouen tres anys de naixement. El grup actual de "Iniciació" passa al grup "Iniciat" el 
proper curs. Aquesta modificació respon a la voluntat de seguir ampliant l’oferta i la 
diversitat de cursos de dansa a l’escola. Amb aquest objectiu, i com a novetat del 
proper curs, s’oferirà un curs de dansa creativa, d’un sol dia setmanal, per a infants de 
4 a 6 anys els dimarts i de 7 a 9 anys els dijous, on a través del joc i del moviment 
lliure de la dansa l’alumnat desenvoluparà les capacitats motrius i físiques. 
 

Us adjuntem a continuació l’oferta del curs i us demanem que abans del 30 de juny 

ens pugueu confirmar, o no, la vostra continuïtat a l’escola complimentant el document 

adjunt i enviant- lo a educacio@alella.cat. Penseu que aquest document és necessari 

per a poder reservar plaça a l’alumnat actual de l’escola i poder conèixer les vacants 

disponibles per obrir el termini de noves inscripcions. 

CURSOS I HORARIS 2022-2023 

 Dansa Clàssica 
 

 Pre-ballet. 
Dimarts i dijous de 17.15 a 18.15h 
Preu mensual: 34,50 €/mes 
Per a nou alumnat: nascudes el 2018, 2017 i 2016. 
Lloc: Espai d'Arts Escèniques 
 

 Iniciat 
Dimarts i dijous de 18.15 a 19.30h 
Preu mensual: 36,50 €/mes 
Per a nou alumnat: nascudes el 2015, 2014 i 2013. 
Lloc: Espai d'Arts Escèniques 

 

 Elemental 
Dilluns i dimecres de 17.30 a 18:45h 
Preu mensual: 36,50 €/mes  
Per a nou alumnat: nascudes el 2012, 2011 i 2010. 
Lloc: Espai d'Arts Escèniques 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Intermedi  
Dilluns i dimecres de 18.45 a 20h 
Preu mensual: 36,50€/mes 
Per a nou alumnat: nascudes el 2009, 2008 i 2007. 
Lloc: Espai d'Arts Escèniques 

 

 Avançat 
Dilluns i dimecres de 20 a 21:15h 
Preu mensual: 36,50 €/mes 
Per a nou alumnat: nascudes el  2006 
Lloc: Espai d'Arts Escèniques 

 

 Dansa per a adultes 
Dimarts i/o dijous de 19:30 a 20:45h 
Preu mensual: 25 €/mes un dia, 40€/mes 2 dies 
Per alumnat de més de 18 anys  
Lloc: Espai d'Arts Escèniques 
 

 Dansa contemporània 
 

 Dansa Creativa  
Dimarts o dijous de 17.15 a 18.15h 
Dimarts, per alumnat de 4 a 6 anys (nascudes el 2018, 2017, 2016) 
Dijous, per alumnat de 7 a 9 anys (nascudes el 2015, 2014 i 2013) 
Preu mensual: 18€/mes, 1 dia la setmana 
Lloc: Espai d'Arts Escèniques 
 

 Contemporani nenes i joves (nascudes el 2012 o anterior) 
           Dimarts i dijous de 18.30 a 19.45h 
           Preu mensual:36,50€/mes 
           Lloc: Espai d'Arts Escèniques 
 

 Contemporani adultes 
       Dimarts i dijous 20.45 a 22h 
          Preu mensual: 25€/mes, un dia. 40€/mes, 2 dies 
          Lloc: Espai d'Arts Escèniques 
 
Per últim us volem recordar algunes informacions en relació a la inscripció: 

- L'alumnat dels cursos de dansa clàssica de l'Escola de Dansa s’inscriuen als 
dos dies de classe setmanals de cada un dels nivells. 
- Excepcionalment l'alumnat que a més es vulgui inscriure a les classes de 
dansa contemporània, podrà realitzar un dia de classe sempre i quan estigui 



 

 

 

 

 

 

 

matriculada a un altre curs de clàssic de l'Escola de Dansa. Aquest tercer dia 
es cobrarà a 15€/mes. 
- S'estableixen les següents bonificacions pels preus dels cursos tenint en 
compte que els descomptes no són acumulatius: 

- Per famílies nombroses o monoparentals: 10% de cada membre 
- Per segon germà: 5% de descompte per als germans que assisteixin a 
l'Escola de Dansa. 

- L’ alumnat adult es pot apuntar: 
- 1 dia de dansa de qualsevol de les disciplines, 25€/mes 
- 2 dies de qualsevol disciplina a 40€/mes 
- 3 dies de qualsevol disciplina a 55€/mes 

  - 4 dies de les dues disciplines a 70€/mes 
 

Les confirmacions de plaça s’han de fer arribar abans del 30 de juny a 

educacio@alella.cat. Ens cas que no vulgueu seguir agrairem que ens ho confirmeu 

al mateix correu electrònic.  

Salutacions, 

La regidora de l’Àrea d’Educació  
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