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BASES GENERALS I NORMATIVES  

Les Normatives Generals formen part del contracte de l'alumne anual, per 
tant és necessari llegir-les abans de signar el contracte de matrícula o 
reserva de plaça.  

Aquestes normatives són per entendre el funcionament de l'escola. Estan 
subjectes a canvis anualment. Es prega que els hi doneu una ullada abans 
de fer qualsevol matriculació, per evitar mals entesos i pel millor 
funcionament de l'escola.  

MATRICULACIONS 

El manteniment de plaça de tots els alumnes es fa l'últim trimestre del curs anterior, el mes de Juny, 
just després d'acabar el Festival de Final de Curs. Els dies concrets es comuniquen després d’aquest, 
al panel d'anuncis de l'escola. 

Les noves matriculacions comencen també el mes de Juny coincidint amb el manteniment de 
plaça, i segueixen obertes durant el mes de juliol,(agost tanquem) i tornen a estar obretes 
Setembre/Octubre i en alguns casos, alumnes es poden incorporar Gener/Febrer si queden places 
lliures. 

No hem de confondre una escola privada amb un gimnàs. És una escola amb un curs acadèmic com 
una escola pública d’ensenyança general. 

Els nous alumnes del programa de PreDansa 1 i 2, a partir de setembre/octubre, tenen el temps d'un 
parell de mesos aproximadament per provar les classes. Després d'aquests mesos, tenen el 
compromís, signant el contracte de matrícula o reserva de plaça, d'acabar el curs sencer. 

Un cop es signa el contracte de inscripció de matrícula o reserva de plaça, l’alumne queda 
compromès per tot el curs acadèmic, on es manté la seva plaça. Si un alumne decideix deixar les 
classes durant el curs, haurà de fer-se càrrec igualment de la mensualitat fins que acabi el curs, el 
mes de juny. Les raons són fonamentals: 
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1 - Els professors estan donats d'alta per tot un curs acadèmic i l'escola els ha de remunerar 
igualment fins que acabi el curs.  

2 - Per final de curs es fa un treball en equip, i la falta sobtada d'un alumne, destorbaria greument el 
seu procés conjunt.  

3 - La plaça queda coberta per tot el curs i altres alumnes poden quedar fora sense tenir l'oportunitat 
d'aprofitar-la.  

Demanem que, qui no estigui conforme amb aquest requisit, si us plau que no agafi la plaça. 

ASSIGNATURES 
Les assignatures van per edats i per nivells. Un alumne avançat pot tenir una edat més primerenca 
que un alumne d'entremig.  El fet que un alumne no canviï d'un any a l'altre de nivell no significa que 
l'alumne quedi enrederit, sinó que li és més necessari treballar la base tècnica per, entre altres coses, 
agafar confiança física i psicològica i més endavant avançar més ràpidament.  

Les places són limitades: 

PreDansa I – 10 alumnes 

PreDansa II – 12 Alumnes 

PreDansa III – 14 Alumnes 

PreDansa IV en davant – 16 Alumnes  

Altres assignatures com Swing, hip hop o flamenc i per adults poden arribar als 20.  

És necessària una prova d'accés, per nous alumnes, no per jutjar sinó per entendre tant per part de 
l'alumne com de l'escola, quin nivell o disciplina són més adients.  

Els alumnes de l’escola rebran una avaluació del curs amb una valoració de quines classes i nivells 
l’hi pertoquen en el curs següent. 

Després de final de curs hi ha unes setmanes de classes ofertes per nous alumnes.  

En la secció assignatures, trobareu les especialitats que l’escola ofereix i els programes d’estudis 
que els alumnes poden seguir. En aquest sector, es pot escollir programes de formació completa o 
Programa Full Time, que inclou la preparació dels exàmens per entrar en el conservatori professional 
de Dansa, Institut del teatre o Oriol Martorell. 
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PAGAMENTS  

La dansa no és una activitat econòmica. Hi ha tres pagaments diferents anuals com a qualsevol 
escola de dansa. Us expliquem de què es tracta cada un d'ells abans què signeu el contracte de 
matrícula:  

1) Matrícula o reserva de plaça: Es tracta del treball d'oficina de seguiment anual de cada 
alumne. Comprèn el control individualitzat per concretar horaris, seguiment d’assistència a 
les classes diari amb els llistats, control de vestuari de classe i reunions privades en casos 
extraordinaris per alumnes que ho necessitin. 

2)  Mensualitat: Honoraris de personal i dels professors per la feina de classe, muntatge 
coreogràfic i seguretat social.  

3) Final de curs: Treball anual de recerca, muntatge escènic, control vestuari final de curs, 
disseny gràfic, control d'entrades, control funcionament personal intern a l'hora de l'obra 
(venedor/a entrades, acomodador/a, regidor/a, direcció escènica, etc.) honoraris tècnics 
(llums, vídeo, fotografia, ajudant tècnic teatre), taxa teatre, treball del muntatge de vídeo final 
de post-producció, etc...  

La matrícula es paga en efectiu. El pagament mensual es fa a través de domiciliació bancària la 
primera setmana de cada mes. En cas que l'alumne vulgui pagar en efectiu, ho haurà de fer la 
primera setmana de cada mes i concretar- ho amb secretaria.  

El preu per mes no es compta per la quantitat de classes mensuals, sinó pel curs sencer que va de 
Setembre a Juny. Per tant si hi ha mesos que hi ha vacances el preu és el mateix. Alguns mesos són 
més llargs (4,5 setmanes) i altres més curts, però la mitjana anual és de 4 setmanes al mes. El 
professor també cobra el preu fix mensual tan si hi ha festes com si no. En el cas que l'alumne vulgui 
pagar el curs sencer o per trimestres, només ha de concretar-ho amb secretaria.  

No s'accepten devolucions en tots els casos menys per malaltia o lesió amb certificat mèdic adjunt. 
Les devolucions tenen una comissió pel banc de 1,00 € aproximadament (depenent del moment) 
que l'alumne haurà de portar en efectiu a l’escola el mateix mes en curs, o se li afegirà a la següent 
mensualitat. 

 

BAIXES  

El contracte de matriculació del curs és de 9/10 mesos, de setembre a juny, que és temps que dura 
el "curs acadèmic". Si un alumne es vol donar de baixa durant el curs, ha d'avisar amb dos mesos 
d'antelació i ha de ser per raons òbvies o mèdiques (adjuntar certificat) per fer els tràmits 
corresponents i reorganitzar la comptabilitat i administració de l'escola, junt amb la renúncia del 
contracte. En cas contrari, queda obligat a pagar tota el curs acadèmic del qual ha signat en el 
contracte de matrícula o reserva de plaça (veure explicació en l’apartat matrícules) 
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No queda per descomptat que els alumnes veterans continuen en el següent curs si no s'ha avisat a 
final de curs anterior del contrari, se’ls donarà automàticament de baixa. De tota manera, es prega, 
per raons d’ètica, que els alumnes que es donin de baixa a final de curs, ho comuniquin igualment  a 
secretaria, per facilitar la feina d'oficina com, intentar mantenir la plaça i no deixar-la lliure per nous 
interessats. 

Si un alumne no pot assistir a classe per baixa mèdica, l’escola té la cortesia de reduir-li al mínim la 
quota mensual a 30€, que correspon a la reserva de plaça. L’alumne no pot deixar de pagar la seva 
reserva per raons òbvies de manteniment de la infraestructura de l’escola, de la mateixa manera que 
no ho feria en una escola d’ensenyança general bàsica privada.  

 

ASSISTÈNCIA 

L’alumne sempre ha d’avisar per falta d’assistència. Ho pot fer per trucant a oficina de 17 a 20h o 
fàcilment pel WhatsApp de l’escola, justificant les raons. Si no és així, es comptarà com falta que pot 
baixar greument la nota final d’avaluació del curs, i provocar no pujar de nivell. 

 

VESTUARI  

Pentinats i monyos 

A part del vestuari, per alumnes dels programes Bàsic i Professional és obligatori d’entrar a classe 
de ballet amb el monyo fet i ben recollit, i a la classe de contemporani amb cua, per la millora a l’hora 
de l’entrenament a classe, en no perdre temps en arreglar grenyes. 

A partir de 10 anys aproximadament, es poden recollir el cabell soles. Qualsevol pregunta de com 
fer-ho, no dubteu en preguntar-nos i us ho explicarem amb detall. 

A la classe de ballet porten sabatilles i faldilla i la de contemporani, aranyes o mitjons segons la 
tècnica contemporània i han d’anar sense faldilla. 

De classes 

A càrrec de l'alumne. L'escola ofereix el servei de compra bàsica com mallots, mitges, sabatilles, 
faldilles, jaquetes, samarretes d’equip, faldilles de flamenc a mida per adults i per nens, sabates...  

Alumnes del programa de Formació han d’assolir el vestuari a l’escola perquè vagin iguals. Cada 
nivell porta un color diferent. 
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Vestuari Actuacions  

"Trencanous" – A conte de l'escola  

"Final de Curs" - A càrrec dels pares. Els pares poden comprar el vestuari ells mateixos buscant el 
que demani el professor/coreògraf, per internet o, poden demanar que els hi facin a Menkes 
(Barcelona) o buscar la tela i una modista de la zona. Sempre sota la supervisió del 
professor/coreògraf. 

 

Si desitgen que l’escola se’n faci càrrec d’aconseguir el vestuari 

Si per estalviar-se feina desitja que l’escola ho demani, han de tenir en compte que els hi sortirà més 
econòmic que una botiga; però que l’escola no és una botiga i que, no se’l podran provar com en una 
botiga, per tant, qualsevol arranjament en cosir detalls quedarà a càrrec dels pares.  

El preu del vestuari pot variar segons la coreografia (15/20/30/60€ aprox.). Si desitgen que l’escola 
se’n faci càrrec, aquesta avisarà del cost abans de fer-lo als pares o alumnes adults. Per totes les 
assignatures busquem preus assequibles, i en certes coreografies amb vestuari de mercat o 
personal. 

 El vestuari d’estilitzada és una mica més costós però dóna joc a moltes formes. Es pot fer servir el 
mateix vestuari cada any variant els adorns. Per tant, a la llarga s'aprofita i la despesa queda mínima.  

 

ACTUACIONS  
L'escola treu temps extra escolar pels esdeveniments extres escolars com per exemple Festivals del 
Càncer o Dia Internacional de la Dansa, Marató TV3, etc. de forma totalment altruista. Preguem que 
entenguin el que això comporta en qüestió de temps, tant el que dóna l’escola amb un professor 
assignat com a capità o capitana de grups, com el que ha de donar l'alumne per aprendre.  

Els alumnes adolescents no estan obligats a actuar però sí a avisar del contrari, en cas que no ho 
facin. Si ho fan, han de tenir cura del vestuari a les actuacions. És obligatori assistir a l'assaig general 
al teatre (amb vestuari) i a la prova d’espai, si no es complica el treball en equip i en comú de tota la 
classe. Els últims assaigs a l'escola  o al teatre són obligatoris per no trencar el treball en equip.  

Trobareu les dates d'actuacions i altres notícies importants anunciades en el tauló d'anuncis de 
l'escola. Les actuacions es fan al Teatre de Sant Celoni amb data de previ avís penjada al tauló 
d'anuncis de l'escola.  S'enviarà igualment una circular electrònica informativa, via whatsup 
aproximadament cada trimestre a cadascun dels alumnes. Preneu atenció si no el rebeu per si hi ha 
algun problema informàtic.  
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ALTRES NORMATIVES GENERALS  

Els pares s'hauran d'esperar fora de la classe a la recepció o al replà per no alterar el ritme de la 
classe ni distreure als nens/es. Un cop finalitzada la classe podran entrar a canviar els nens/es, si és 
necessari, però no abans. 

 En totes les classes no està permès audiència sense avís previ. En cas de l'entrada d'un oient, haurà 
d'assistir a la classe des del començament fins al final.  

No hi ha normes de vestuari de classe a part de les classes del Programa de Formació de ballet i 
contemporani, ara bé, altres disciplines com de Hip Hop o Balls de Saló, Break, etc. s'ha d'entrar amb 
sabates per cada tipus de ball i no amb les de carrer, ja que fan malbé el parquet i l'embruta el terra  
per les classes següents. Utilitzem el sòl per estirar-nos en altres disciplines, sobretot els més petits.  

No es pot entrar a una classe abans de l'hora prevista si s'està utilitzant la sala amb una altra classe 
anterior. Es pot utilitzar altres espais o sales adients per escalfar el cos com el vestuari, passadissos 
o l'entrada. 

 Tots els professors de l'escola són professionals en actiu, tenen dret a possibles substitucions o 
ajornaments (si no es troba substitut) d'alguna classe en cas que els sorgeixi una actuació que hi 
coincideixi.  

Els dies festius del curs acadèmic coincideixen amb els de les escoles municipals del poble de Sant 
Celoni. Si són festes dubitatives, com vagues, o de lliure elecció, l’escola donarà el serveis mínims 

 L'escola no es fa responsable de pèrdua de material personal. Se n'arreplega molt cada any, si us 
plau, feu cura de mirar si heu perdut alguna peça. Us preguem als petits i adolescents que poseu el 
nom a cada peça. 

 Qualsevol incidència, no tingueu cap dubte en comentar-nos-ho a la recepció o secretaria. Sempre 
en poden sorgir. Estem a la vostra total disposició per millorar el nostre servei i desitgem que us 
sentiu tots i cada un de vosaltres, el més còmodes i feliços possible.  
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ACTUACIONS 
 
PRODUCCIONS 

 

El Trencanous 
 

Representat cada dos anys. 

Dedicat a la dansa clàssica (a finals de desembre i per Nadal). "El Trencanous" és una producció 
sense ànim de lucre, que es porta a terme amb els diners de les entrades i de l'escola. Una obra 
completa porta un intens treball de recerca, producció, il·luminació, coreografia, escenografia, vestuari, 
logística, imatge i vídeo, i un llarg etcètera. 
 
Com a qualsevol producció hi ha un càsting previ per papers principals. És possible que el mateix 
alumne repeteixi el mateix paper durant alguns anys consecutius, depenent del nivell d'expressió i 
tècnic. 

Els assaigs es fan a hores externes a les classes, durant la setmana o el cap de setmana, ja que una 
producció és externa al treball escolar. 

L’objectiu és que els alumnes, tant si hi participen com si no, tinguin l’oportunitat de viure des de a 
prop la dansa clàssica, des de l’escenari o com a públic,  i toquin la professionalitat del que una 
producció d’aquestes característiques, requereix. Poden experimentar tots els estadis de treball del 
ballet, des de PreDansa 4 fins al nivell més alt de professionalitat tècnica, doncs es comparteix 
escenari amb estudiants de tots els nivells, el grup “Escola NV Ansamble” com a cos de ball i junt amb 
artistes invitats. 

EVA 

Obra de dansa contemporània de la Cia. Marau, dirigida per Arnau Castro, professor de l’escola i Maria 
Lozano. En aquesta obra, els ballarins principals són professionals i el cos de ball és el “Grup Ansamble 
Escola de Dansa NV”. Es fan actuacions a diferents indrets, en teatres, coordinades per l’escola. 
L’objectiu és que alumnes amb desig de professionalitzar-se, puguin a través de l’Ansamble NV, tenir 
experiència semi professional abans d’entrar en companyies professionals. 

FLAMENC PUR 

A través de l’experiència de la Cia de Flamenc Fusió NV, es creen esdeveniments i actuacions durant 
el curs en el que les alumnes avançades d’estilitzada i flamenc, tenen l’oportunitat de ballar en teatres, 
compartint escenari amb músics professionals del flamenc i ballarins, principalment Núria Ventura. 
D’aquesta manera, l’alumne té la oportunitat de semi professionalitzar-se en el sector per si més en 
davant desitja dedicar-se a aquesta disciplina.  
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FESTIVALS 

 

Final de Curs 

Es presenta el treball anual de tota l'escola. 

Es divideix amb dues funcions en les que els grups de PreDansa 1, 2, 3 i 4 actuen dividits en la primera 
o segona representació. 

L’alumne tindrà al seu abast un vídeo editat de l'obra sencera i fotografies. El preu entra dins del preu 
de l’entrada 

Assaigs Obligatoris 

És obligatori assistir als assaigs al teatre establerts si l’alumne actua i/o les proves d’espai. Si no es 
ve al assaig general, no s’actua el dia de la funció. 

L’últim assaig o Assaig General és el mateix que l’actuació. És un assaig de l’actuació. Tot hom ha de 
venir amb vestuari i pentinat requerit. 

MOSTRA DE BALLS 

Al final de curs, últim dia de classe es mostraran balls o assignatures no aptes al final de curs com 
cant, balls d’envelat, flamenc pur, entre d’altres coreografies que puguin sorgir. 

BOLOS 

Per grups avançats o d’èxit durant el final de curs anterior, i “Escola NV Ansamble” es fan actuacions 
a: 

- Festival contra el Càncer – Octubre 
- Cavalcada - Nit de Reis – 5 de Gener 
- Dia Internacional de la Dansa – DID a Sant Celoni – Maig 
- Dia internacional de la Dansa – DID Sant Antoni – Maig 

COMPETICIONS 

Per Grups “Ansamble i Jove Ansamble” de Formació Professional 

- Competició Sant Celoni (Ass. TALP) – Abril 
- Blanes – Març 
- Girona – Maig 
- Sant Joan d’Espí - Maig 
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INFORMACIÓ PELS PARES 

La disciplina de la dansa, igual que de la música i qualsevol art no és gens fàcil. A la dansa li sumem 
l’exercici del cos, que és el nostre instrument i per tant, no només es treballa la part artística, sinó que 
també, com en un esport, la física. Posar-te en una barra cada classe i repetir els mateixos moviments 
per fer neteja de les incorreccions, dia rere dia, classe rere classe, és un treball físicament i 
psicològicament costós per tot hom. Els petits dolors en els estiraments i les agulletes, són noves 
experiències que les alumnes han d'entendre. Quasi totes les nenes volen fer ballet, però quasi totes les 
nenes no volen fer la barra de ballet quan s'hi troben.                
 
La nostra feina és fer-los entendre que per assolir qualsevol objectiu, cal treballar de valent, doncs les 
coses, a la vida, no s'aconsegueixen per art de màgia. Per què entenguin aquest concepte educatiu tan 
important, fem que surtin a escena el més aviat possible, doncs l'escenari és la realitat present i allà és 
no hi ha enganys: ets el que ets i mostres el que saps. Aquesta pressió en mostrar la realitat del treball, i 
la satisfacció que comporta que els que ens vénen a veure reconeguin la feina, fa que l'alumne entengui 
millor, l'esforç del treball diari de les classes, i abans de les presentacions, els assaigs. La seva 
educació ha fet un pas molt important, lluitar per alguna fita i fer-la, i a més, en un treball en equip. Així 
doncs, l'alumne entenen què és la realització personal, i això és el que entendrà en el futur amb tot el 
que es proposi. 
 
Per tant, el treball dels pares, en l'ensenyament és fonamental. És molt important que ens ajudin als 
professors en el procediment de treball; que entenguin el perquè de tot el que fem, per si el nen/na o 
adolescent els fa preguntes sobre el sistema de treball, els hi facin entendre que només per l'esforç que 
comporta la disciplina, no es desanimi, sinó que arribi al final, on trobarà la satisfacció. Si per un nen o 
nena, mentre fa el curs, entén que la dansa no li pertoca, ha d'entendre igualment el treball i acabar el 
curs en el qual estigui, fins al final. Així, entenen el treball en comú, respectar el grup, i els serveix per 
qualsevol altres situació en la vida. Hi ha casos d'alumnes que ho han fet així, ha passat un parell d'anys 
i han volgut reincorporar-se de nou doncs saben perfectament el que significa la disciplina i ho tenen 
claríssim. Cal deixar que el nen entengui i faci, però no deixar que no entengui i deixi de fer. 
 
És una feina molt intensa i esgotadora, però sabem que és molt important fer arribar les arts escèniques 
als més petits, que encara que sembli que no facin res, aquest pocs minuts que surten a escena, els hi 
donen un rodatge excepcional. Cada dos anys es prepara una obra clàssica (El Trencanous) i cada any 
el festival on es mostra el treball conjunt assolit (Final de Curs i Mostra). Creiem que la millor 
professionalització de qualsevol estudiant d’arts escèniques és pujar al màxim possible a l’escenari, com 
més aviat millor, i per tant agafar rodatge. 

 
Sabem que el teatre estimula la imaginació, les emocions amb les sensacions en directe i que forma 
part de l’educació global que rebem com a persones, i que engrandeix els valors i la sensibilitat en vers 
el món en què vivim. Tenim molt clar que és important formar espectadors, no del demà sinó de l'ara. 
Per això donem aquest servei escènic, tan valuós per la formació artística i cultural dels nostres 
predecessors. 
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OBJECTIU FINAL 

 

A l’escola eduquem a l’alumne a entendre la disciplina de la dansa, assolint qualitats tècniques i 

artístiques, des de petits/es, de forma professional i d’una manera natural. 

Saber estar a l’escenari no és obligatori però és l’objectiu final en el qual entren, entre d’altres, els 

següents aspectes:   

Respectar el silenci de la sala; l’espai escènic dels companys com el propi durant els assaigs i 

l’execució de l'obra; el treball dels tècnics, de direcció, ajudant de direcció, regidor/a, director/a de sala, 

confecció de vestuari, maquillatge i tot el que comprèn la realització d’una obra. Enteniment de què és 
tant una producció com la seva postproducció. Entendre la dramatúrgia d’una obra coreogràfica i tot 

el que comporta com: escenografia, vídeo, missatge. Tenir cura del vestuari de tots. 

Entendre el treball en grup en transcendir la individualitat personal i formar part de quelcom més ampli, 

expressant a un públic com a fita el context de l’obra de la que en formen part; per tant, entendre que 
no es pot faltar a cap dels assaigs generals establerts per no destorbar el treball en equip. És molt 

enriquidor aprendre a ajudar als companys dins del teatre com a l’escola en temes escènics com per 
exemple: el vestuari, perruqueria, coreografies, etc.  

Desitgem que l’alumne arribi a l’edat adolescent o adulta amb un coneixement digne de la dansa en 
general.  

L’escenari forma. Només amb les classes no és possible assolir tot el que requereix completar el treball 

tècnic i d’interpretació. La seriositat que obliga la pressió del directe, prepara a l’intèrpret a sortir a 
escena amb la màxima concentració: serenitat mental i relaxació física davant de l'acció en directe. 

L'alumne, utilitzant el seu cos com a instrument, té l’oportunitat d’entregar-se a un públic per donar un 
missatge que transcendeix a la seva persona.  L’escola busca formar el camí, no només físic, sinó 

també mental i l'emocional (o espiritual). Creiem que si tot hom ballés, el món seria millor. 

 

 


