
 

 

Horari de les activitats de l’empresa Dànsala d’aquest curs i els noms dels monitors que les 

realitzaran: 

 

*Les activitats de color vermell no han arribat al mínim de 6 inscrits i per tant esperarem a 

octubre per saber si es realitzarà l’activitat o no. Aquestes no començaran la setmana del 16 de 

setembre. 

*Les activitats de color groc han superat el màxim d’inscrits (20), el dilluns 16 a la reunió es 

concretarà que es farà (si tindrem una nova sala o si es crearà llista d’espera). 

INFORMACIÓ IMPORTANT PER TOTES LES ACTIVITATS! 

1. LA RECOLLIDA: 

Les activitats que comencen a les 16:30h, tenen una durada de 1,5h perquè es berena (30min) i 

a les 17h comença l’activitat.  

L’alumnat de P3, P4 i P5 se’l va a buscar a la classe, per tant és molt important saber si van a la 

classe A o B. La resta d’alumnes venen sols al pati.  

Quan plou, berenem a sota els porxos al costat d’infantil. 

2. AL·LÈRGIES 

És necessari que ens indiqueu qualsevol tipus d’al·lèrgia i/o intolerància. 

3. PAGAMENT 

El pagament es realitza per domiciliació bancaria o en metàl·lic. El pagament per domiciliació 

bancaria es cobra els primers dies del mes, entre el 8-15 de cada mes.  

El pagament en efectiu es fa els primers dies de cada mes, dijous o divendres a l’escola a la Laura 

(hi serà de 16:30 a 18h), agraïm que es porti l’import just. 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

16.30h a 
18:00h 

Jazz P3-2n 
 

Clara i Queralt 
 

Hip-Hop 
Ballet 

 
Marina 

Rítmica 
 

Laura O i Laura M 

Jazz 3r-2n ESO 
 

Susanna i Laura M 

Fem Bici Plàstica    

Zumba 
 

Susanna i Laura O 

 

Teatre    

18:00h a 
19:00h 

Jazz 3r-2n ESO 
 

Susanna i Queralt 
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4. BAIXA D’UNA ACTIVITAT 

Per realitza una baixa és necessari avisar abans del 25 del mes anterior (exemple: si vull 

donar-me de baixa el gener, haig d’avisar abans del 25 de desembre). 

 

Informació de les activitats que començaran el 16 de setembre: 

JAZZ 

Aquesta activitat (coneguda com a Dansa Moderna) és l’activitat més sol·licitada a l’escola. Es 

tracta d’un tipus de dansa que sorgí a Brasil a principis del s.XX amb la música jazz i barreja 

elements del ballet clàssic, dansa contemporània i el tap.  

Per fer aquesta activitat necessitarem: malles negres 

(curtes, llargues o ¾) i sabatilles negres. 

ZUMBA 

Aquesta modalitat esportiva és una novetat a l’escola que 

està tenint molta demanda. Es tracta d’una activitat 

cardiovascular que combina exercicis de tonificació amb 

passos de ball. 

Per fer aquesta activitats necessitarem: roba esportiva i 

sabatilles negres. 

 

BALLET CLÀSSIC 

El ballet és el nom popular amb el que es coneix la dansa 

clàssica. Incloent el ballet clàssic com extraescolar pretenem 

ensenyar a l’alumnat les tècniques de la Royal Academy of 

Dance a partir de coreografies i classes més divertides. 

Per fer aquesta activitats necessitarem: Maillot rosa, mitges 

(roses/blanques) i sabatilles de ballet.  

El Maillot i les mitges ens ho podeu encarregar a nosaltres (+ 

us donarem més informació en breus) o bé, agafar-ne un altre que ja tingueu. Les sabatilles de 

ballet les podeu comprar al Decathlon. 

RÍTMICA 

La gimnàstica rítmica és un esport que combina elements de ballet, gimnàstica, dansa i l’ús de 

diversos aparells. Aquest any les alumnes més grans (a partir de 3r) ja començaran a utilitzar 

aparells. 

Per fer aquesta activitat necessitarem: Maillot turquesa, mitges (sense 

peu) color carn i sabatilles de rítmica. Les sabatilles es poden comprar al 

Decathlon. L’alumnat que repeteix l’activitat haurà de portar la cinta. 

 

Sabatilles negres: Les podeu trobar al 

Decathlon per 3,99€ o a qualsevol 

merceria.  


