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DEL CENTRE DE LECTURA                                                                                           Circular n º 2                                                                                         
                                                                                                                                                      Novembre 2017 
 
 
 L’11 de novembre alumnes de 1r AP (A) de clàssic assistiran a Dansa en Xarxa a Serral. DANSA EN 
XARXA pretén oferir una via de comunicació mitjançant una sèrie d’activitats per afavorir i impulsar les 
relacions entre tots els docents que treballem per la Dansa. 
 
 Del 13 al 18 de novembre fotos de grup. Els grups que per diferents motius hagin de canviar d’horari, ja els 
avisarà la professora amb antelació. Tots els alumnes hauran d’anar amb el vestuari obligatori per realitzar la 
fotografia de grup i portar el cabell recollit amb monyo ( clàssic, espanyol ) i recollit ( jazz, contemporani ). Mes 
avall especifiquem horaris. 

 
 Divendres 24 de novembre:  Flashmobe, al carrer Major, en motiu de l’enllumenat públic de Nadal. 
 
 Dissabte 25 de novembre: “AGAPHE” a càrrec de Neus Expósito al Teatre Principal de Valls. 

 

 Dissabte 25 de novembre: seminari de dansa clàssica. Horaris a concretar. 
 
 Horaris per les fotografies: 
 
Grups professora Àngels Rivero:  

- Iniciació B clàssic: dilluns 13 de novembre a les 18’00h  
- Iniciació jazz: divendres 17 de novembre a les 18’00h 
- 3r/4rt AB jazz: dilluns 13 de novembre a les 19’00h 
- 2n AP (A) jazz: dimarts 14 de novembre a les 20’30h 
- 4rt AB puntes: dissabte 18 de novembre a les 10’00h 
- Zumba: dimecres 15 de novembre a les 20’30h 

 
Grups professora Assun Gómez:  
                     -1r preparatori E.E. clàssic: dilluns 13 de novembre a les 18’00h 
                     -1r preparatori E.E. espanyol: dimecres 15 de novembre a les 19’00h 
                     -1r AB espanyol: dimarts 14 de novembre a les 19’00h 
                     -2n AB espanyol: dilluns 13 de novembre a les 19’00h 
                     -4rt AB espanyol: dimarts 14 de novembre a les 18’00h  
                     -1r AP (A) espanyol: dimarts 14 de novembre a les 20’00h 
                      
Grups professora Betlem Llop:  
                     -2n preparatori E.E. clàssic: dilluns 13 de novembre a les 18’00h 
                     -1r AB clàssic: dimarts 14 de novembre a les 18’00h 
                     -1r/2n AB jazz: dimecres 15 de novembre a les 19’00h 
 - Ballet fit: dimarts 14 de novembre a les 21’00h 
 
Grups professora Carmen Fernández: 
                      -1r AP(A) espanyol: dissabte 18 de novembre a les 12’30h 

- 2n AP(A) espanyol: dissabte 18 de novembre a les 11’30h 
- 2n AP (B) espanyol: dimarts 14 de novembre a les 19’30h 
- Taller: dissabte 18 de novembre a les 13’30h 
- Perfeccionament: dissabte 18 de novembre a les 10’30h 

 
 
 



 
 
Grups professora Lourdes Gómez:  

- 4rt AB clàssic: dimarts 14 de novembre a les 18’30h 
- 1r AP (B) clàssic: dimarts 14 de novembre a les 19’30’h 
- Repertori I clàssic: dijous 17 de novembre a les 16’00h 
- Repertori II clàssic: dissabte 18 de novembre a les 12’30h 
- Repertori III clàssic: dijous 16 de novembre a les 16’00h 
- Repertori IV clàssic dissabte 18 de novembre a les 13’30h 
- Puntes 3r AB: dijous 16 de novembre a les 17’30h 
- Puntes II: dissabte 18 de novembre a les 10’30h 

 
Grups professora Juny Cases:  
                   -2n AB contemporani: dijous 16 de novembre a les 17’30h 
                   -4rt AB contemporani: dimarts 14 de novembre a les 18’30h 
                   -1r AP (A) contemporani: dilluns 13 de novembre a les 18’30h 
                   -1r AP (B) contemporani: divendres 17 de novembre a les 19’30h 
                   -2n AP (A)  contemporani: dijous 16 de novembre a les 20’30h 
                   -2n AP (B) contemporani: dilluns 13 de novembre a les 20’30h  
 -Taller contemporani: divendres 17 de novembre a les 20’30h 
 -Repertori: dijous 16 de novembre a les 20’30h 
                   -1r AP jazz: dimarts 14 de novembre a les 19’30h 
  
Grups professora Montserrat Queralt; 
                   -Iniciació A clàssic: dimecres 15 de novembre a les 18’00h 
                   -iniciació C clàssic: dijous 16 de novembre a les 18’00h  
                   -2n AB clàssic: dilluns 13 de novembre a les 18’15h  
                   -3r AB clàssic: dilluns 13 de novembre a les 19’30h 
 
Grups professora Teresa Aguadé:  
                    -1r AP (A) clàssic: dimecres 15 de novembre a les 19’30h 
                    -2n AP (A) clàssic: dimarts 14 de novembre a les 19’00h 
                    -2n AP (B) clàssic: dimarts 14 de novembre a les 20’30h 
                    -3r AP i taller clàssic: dimecres 15 de novembre a les 20’30h 
 
Grups professora Mònica Rincón:  
                    -2n AP (B) jazz: dijous 16 de novembre a les 19’30h 
                    -3r AP jazz: dijous 16 de novembre a les 20’00h 
         -Taller jazz: dijous 16 de novembre a les 21’00h 
 
Grups professora Belén Prieto:  
 -1r AP (A) Funky: divendres 17 de novembre a les 20’30h 
                     -1r AP (B) Funky: divendres 17 de novembre a les 20’30h 
                    -2n AP (A) Funky: dimecres 15 de novembre a les 18’30h 
                    -2n AP(B) Funky: dimecres 15 de novembre a les 20’30h 

         -3r AP (A) Funky: dimecres 15 de novembre a les 20’30h 
                    -3r AP (B) Funky: dijous 16 de novembre a les 21’00h 
                    -Taller Funky: dijous 16 de novembre a les 21’00h 
 
      
  Diumenge 3 de desembre Gala Infantil a Valls. Organitza Associació de Professors de les Comarques de 
Tarragona. Les professores ja informaran quin grup hi participa. 
 
 Dijous 7 de desembre festa de lliure elecció, dissabte 9 hi haurà classe sempre que hi hagi un mínim 
d’alumnes per grup.  


