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ESCOLA DE DANSA 
 
Tot alumne matriculat a l'Escola de Dansa del Centre de Lectura ha de tenir 
en compte aquestes normes: 
 

  
 

! La puntualitat i assistència és imprescindible perquè l’alumne aprofiti al 
màxim el curs. 

! L’hora d’inici de la classe no és l’hora d’arribada a l’Escola. S’hi ha de 
ser com a mínim 10 minuts abans per tal de vestir-se i pentinar-se 
adequadament. 

! L’esclafament de l’inici de cada classe és indispensable per evitat 
possibles lesions. Per aquest motiu NO serà permesa l’entrada un cop 
començada la classe si no és per causa justificada. 

! Si cal sortir abans de la classe, s’avisarà el professor a l’inici de la 
mateixa. 

! Hi haurà un control de les faltes d’assistència que hauran de ser 
comunicades als pares. 

! Es tindrà en compte l’assistència a classe en la nota final de tots aquells 
alumnes que hagin demanat la reducció de l’horari lectiu a l’institut o 
col·legi en els seus estudis d’ESO. 

! És necessària la cooperació dels pares respectant les hores d’entrada i 
sortida de l’escola. 

! En el cas dels alumnes més petits, cal que aviseu la professora si algun dia 
ve una persona diferent a buscar-lo a l’escola. 

 
 
 
 
! Els alumnes hauran de portar el vestuari oportú a cada classe. Si un 

alumne no pot portar el vestuari o pentinat adients, aquell dia no farà 
classe ( si com a oient). 

! Totes les peces de roba hauran d’estar degudament marcades amb el nom 
de cada alumne. 

! L’alumne ha de tenir una bossa individual i exclusiva per a dansa i amb 
tot l’equip necessari. 

! Ni l’escola ni els professors no es fan responsables dels objectes de valor 
diners, mòbils... que estiguin als vestuaris o altres espais de l’escola. 

! No es pot portar cap mena d’accessori com ara rellotges o joies, tret 
d’arracades que no pengin de l’orella. 

! Els alumnes de 3 a 8 anys han de portar el cabell recollit. A partir dels 9 
anys és obligatori portar monyo en les especialitats de clàssic i espanyol. 
En el cas de contemporani i jazz el cabell ha d’estar degudament recollit  
sense que molesti a la cara. 

! És obligatori dur necesser propi amb el raspall, colònia, goma, agulles de 
monyo, red invisible i/o diadema. 

! És recomanable en el cas dels nivells d’Aprofundiment i Perfeccionament 
de totes les matèries de fer ús de les dutxes després de l’activitat. 
 

VESTUARI   (Obligatori):  
S'està preparant un nou uniforme pels alumnes (dessuadora, pantalons, 
samarreta i bossa) que es presentarà durant el primer trimestre. Per poder-lo 
adquirir, s'haurà de fer sota comanda. 
DANSA CLÀSSICA 
! Iniciació cursos A,B, 1r,2n i 3r: mallot blanc de tirants amples de lycra 

de cotó, mitges de color carn, sabatilles de color carn amb gomes, bossa, 
jaqueta blanca de ballet. Grup AI, AII  i B, hauran de portar un got de 
plàstic amb el nom. 

! Aprenentatge Bàsic (AB) 1r, 2n, 3r i 4t: mallot blanc de tirants amples 
de lycra de cotó, mitges de color carn, sabatilles de color carn amb gomes, 
bossa, jaqueta blanca de ballet,  

! Aprofundiment (AP) 1r, 2n i 3r: mallot negre de tirants, mitges de color 
carn, sabatilles de color carn amb gomes, jaqueta negra de ballet, faldilla 
de gassa negra. 

! Perfeccionament Taller: mallot blanc i negra de tirants estrets de lycra 
de cotó mitges de color carn, sabatilles de color carn amb gomes, jaqueta 
negra de ballet, faldilla de gassa negra. 

! Per als NOIS: mitges de color negre, samarreta blanca, mitjons blancs i 
sabatilles de color negre o blanc. 
 
 
 
 

PUNTUALITAT 

VESTUARI,I,PENTINAT 

NORMES 



DANSA CLÀSSICA ESPANYOLA 
! Tots els cursos: Mallot negre, mitges de color carn, sabatilles de color 

carn amb gomes. Faldilla de volants negra, sabates de taló negres i 
castanyoles. 
 

DANSA JAZZ 
• Iniciació 1r, 2n i 3r : mallot fúcsia, pantalons negres, i sabatilles negres 

de cordons. 
• Aprenentatge Bàsic (AB) 1r i 2n : mallot taronja, pantalons negres, i 

sabatilles negres de cordons. 
• Aprenentatge Bàsic (AB) 3r i 4t: mallot lila fluix, pantalons negres, i 

sabatilles negres de cordons. 
• Aprofundiment 1r:  mallot, samarreta de lycra blauet, pantalons negres i 

sabatilles negres.  
• Aprofundiment 2n:  mallot, samarreta de lycra granate, pantalons negres 

i sabatilles negres.  
• Aprofundiment 3r:  mallot, samarreta de lycra color ha decidir amb la 

professora , pantalons negres i sabatilles negres.  
• Perfeccionament taller:  mallot, samarreta de lycra negra, pantalons 

negres i sabatilles negres.  
 

DANSA CONTEMPORÀNIA 
! Tots els cursos: mallot, mitges sense peu, descalços o amb mitjons.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
! L’accés més enllà de la recepció està totalment prohibit als pares i 

acompanyants. 
! A les aules només hi poden entrar els professors i els alumnes. 
! Per tal de mantenir un bon estat de les aules, no s’hi permetrà l’entrada 

amb calçat de carrer. 
 

 
   
 
! No s’hi podrà menjar xiclet. 
! Es pot portat una ampolla d’aigua o beguda isotònica. 
! És adient de portar una tovallola petita. 
! Queda totalment prohibit tenir els telèfons mòbils engegats a classe. 
! Poden portar la bossa amb els objectes de valor dins l’aula, sempre sota la 

seva responsabilitat. 
 
 
 
! Les actituds i comportaments inadequats o irrespectuosos amb els 

companys, el professorat o Direcció i d’incompliment de les normes a 
l’aula o al vestuari, així com l’ús no autoritzat de les noves tecnologies 
(Internet, xats, SMS, ...) poden comportar l’expulsió de l’alumne. 

! Cal recordar que el pagament de les mensualitats s’ha de fer dins el 
termini previst. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DINS,DE,LES,AULES 

RESPECTE 

ACCÉS,A,LES,AULES 

L’equip el podreu adquirir a la botiga 
de El Barato (plaça St. Pere de Reus). 
 


