
 

 
CURS 2020 – 2021 

 

ESCOLA DE DANSA  DEL CENTRE DE LECTURA 
escola autoritzada pel Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya 

 

 
 
L’alumne_______________________________________________ 
 
Pare/mare/tutor/tutora________________________________________________ 
 
I representants de la Jove Companyia de l’Escola de Dansa del Centre de Lectura de Reus 
(JCEDCL), signen aquest carta document que comporta els següents compromisos recíprocs: 
 
PER PART DEL CENTRE DE LECTURA DE REUS: 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament tècnic per un procés 
d’ensenyament i aprenentatge adequat amb classes de Perfeccionament i millorar 
tècnica 

2. Informar a la família  i a  l’alumne si s’escau dels criteris que s’aplicaran per avaluar el 

rendiment artístic i tècnic dins de la Jove companyia pel seu treball i esforç 

3. Comunicar a les famílies les absències no justificades al centre. 

4. Atendre a les peticions d’entrevista o comunicació amb la família. 

5. Mantenir i assumir el cost de les despeses de vestuari i professorat en el seu treball de 

perfeccionament i millora tècnica. 

6. Assumir , com a compensació de les despeses, els possibles ingressos que pugui 

generar l’ activitat de la JCEDCL, sense que els mateixos representin dret als alumnes 

de cap  bonificació per cap concepte 

7. Assumir algunes despeses de les inscripcions de la JCEDCL a diferents Premis i 

concursos segons els criteris i possibilitats de l’Entitat. 

PER PART DE LA FAMÍLIA:  
1. Respectar el criteri i el tarannà de la Jove Companyia de Dansa de l’Escola de Dansa del 

Centre de Lectura de Reus,  i dipositar la confiança en els dirigents de la mateixa. 

2. Vetllar pel fill/a compleixi el deure bàsic de l’assistència regular i puntual 

 

Horari   
   9.30 a 10.15 Elasticitat Junior/Jove 

10.15 a 11.15 classe Junior/Jove 
11.15 a 12.30 assaig Junior 

12.30 a 15.00 assaig Jove 



 

 

3. Col·laborar parcialment al sosteniment de les despeses de la JCEDCL amb una quota 

trimestral de 10€ pel seu manteniment i millora tècnica dels seus components. 

4. Assumir les despeses de desplaçament a les actuacions o concursos . 

 
PER PART DE L’ALUMNE: 

1. Vetllar per obtenir bons resultats acadèmics 

2. Procurar un bon ambient de companyonia i solidaritat a  la JCEDCL 

3. Mostrar una actitud de respecte amb els companys i professors 

4. Mostrar una actitud de respecte amb els altres professors de l’escola, treballadors de 

l’entitat i adjunts de coreografia. 

5. Ajudar i responsabilitzar-se de les tasques que s’encomanen 

6. Respectar i responsabilitzar-se i retronar en bones condicions el vestuari de la Jove 

Companyia de Dansa de l’Escola de Dansa del Centre de Lectura de Reus. 

7. Participar en totes les propostes (Cursos, classes magistrals, cursets, concursos...) que 

proposi la JCEDCL 

8. Complir el deure bàsic de l’assistència regular i puntual en una obligatorietat d’un 80% 

dels assajos i actuacions de la companyia. 

9. Les actituds i comportaments inadequats o irrespectuosos podran comportar 

l’expulsió de l’alumne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Alumne/a 
 

 

 

 

Familia 


