Enguany ESTIU DANSA gira al voltant del Retorn d’Alicia al País de les meravelles
Volem fer un treball conjunt des de les diferents disciplines i presentar al final del
curset l’obra. Us proposen una bona forma de començar l’estiu.

NIVELLS
NIVELL I – de 5 a 7 anys – P.5, 1r i 2n de primària
NIVELL II– de 8 a 10 anys – 3r i 4t de primària
NIVELL III – De 10 a 12 anys – 5è i 6è de primària
NIVELL IV – de 13 endavant

professores
Dansa Clàssica - Teresa Aguadé : Directora de l’Escola de Dansa del
Centre de Lectura, titulada en dansa clàssica pel conservatori de
Madrid i llicenciada en pedagogia de la dansa.
Dansa Contemporània - Juny Cases: Titulada en l’especialitat de dansa
contemporani per l’Institut del Teatre de Barcelona, ballarina i
coreògrafa. Llicenciada en pedagogia de la dansa. Professora de
l’Escola de Dansa del Centre de Lectura de Reus.
Funky – Belen Prieto: Professora i coreògrafa de funky, instructora de
hip hop i ritmes llatins. Instructora de step i aerodance. S'ha instruït a
Nova York i a Djoniba's dance center i a les escoles més prestigioses de
Los Angeles(Madonna Grimme).
Dansa Espanyola – Carmen Fernández: Estudis de dansa Espanyola al
Conservatori de Madrid. Titulació del Mètode de Castanyoles d’ Emma
Maleras amb Matrícula d’Honor. Ballarina i actriu en diferents
companyies. Professora de l’Escola de Dansa del Centre de Lectura de
Reus.
Nenoos - Núria Aguadé - Coordinadora del programa educatiu Nenoos
a la província de Tarragona. Llicenciada en Pedagogia i amb un Màster
Erasmus Mundus en Formació de Professionals de la Formació. Àmplia
experiència en diferents àmbits de la formació formal i no formal com a
pedagoga, docent escolar, tècnica en formació empresarial i
gestionant diferents projectes educatius.

NENOOS és un mètode educatiu integral per desenvolupar la intel·ligència de
manera divertida i eficaç potenciant el desenvolupament general de l’alumne i
centrant-se en el seu potencial intel•lectual, físic, emocional i creatiu. el nostre
programa d’Oci Intel·ligent desenvoluparan capacitats específiques a través del joc,
amb activitats encaminades a potenciar la creativitat.
BENEFICIS
Millorar estratègies de cohesió de grup.
Millorar les habilitats socials dels participants.
Fomentar l’interès per l’aprenentatge i la curiositat cap a les coses noves i
interessants.
Fomentar la creativitat.
Potenciar el treball en equip aprenent estratègies de grup.
Aprendre amb l’experiència de manera activa.
Millorar la psicomotricitat fina.
Aprendre coneixements relacionats amb la temàtica escollida.
Millorar la psicomotricitat fina.
Aprendre coneixements relacionats amb la temàtica escollida.

HORARIS – ESTIU DANSA 2017
L’entrada serà a les 9’00 i la sortida a les 14’00.
9’15 a 10’00 – DANSA
10’00 a 11’00 – DANSA
11’00 A 11’30 – Esmorzar
11’30 a 12’30 - Nenoos
12’30 A 13’15 – DANSA
13’15 a 13’50 – DANSA

BALLANT A L’ESTIU AMB EL RETORN DE L’ALICIA
PREUS SOCI :
5 dies 73 € 8 dies – 100€ 10 dies – 144€ 13 dies – 160 €
PREUS NO SOCI :
5 dies 80 € 8 dies – 110€

10 dies-154€

13 dies – 170 €

DATES
Del 3 al 19 de Juliol
19 de juliol a les 19’00 representació a la plaça del teatre
dins del programa L’ESTIU A LA FRESCA (IMAC)

HIP HOP/ FUNKY
Hip hop / Funky
Preparació Física
Escalfament
Coreografies
Professora - Belen Prieto

FUNKY I HIP HOP

TOT EL MES DE JULIOL
DILLUNS I DIMECRES
DE 18’00 19’00 H.
PREUS SOCI: 30 € AL MES
PREUS NO SOCI: 35 € AL MES

ESTIU FLAMENC
Contingut del Projecte:
Història del Flamenc
Documentació audiovisual: Disseny d’un vestuari
flamenc.
Maquillatge i pentinat
Tècnica
ESTIU FLAMENC
Compàs
DATES
Percussió
Del 3 al 15 de juliol
Improvisació
Preu soci:

Coreografia
Professora: Carmen Fernàndez

1 setmana – 60 €
2 setmanes – 100 €
Preu no soci:
1 setmana – 65 €
2 setmanes – 110 €
HORARI
De 17.00 a 20.00 h

Normes generals:
Els professors poden decidir de fer algun canvi
de nivell segons el grup de la classe.
Els horaris poden canviar en funció del nombre
d’alumnes matriculats
Data límit d’inscripció: 22 de juny de 2017
En el moment de la inscripció es farà efectiu
l’import del curs.
Per fer les inscripcions, podeu passar per
secretària

