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AVALUACIONS 
 

Cada any, després del final de curs, durant el mes de juny es lliuren avaluacions a cada alumne del 

Programa Basic o Professional per tenir un seguiment concret del què, si és necessari en podem 

parlar amb ells i/o els pares, i donar una perspectiva clara de on estan i cap a on van, amb l’objectiu 

de dirigir-los cap el camí correcte. 

Es tenen en compte els següents aspectes: Assoliment tècnic, concentració, actitud, expressivitat, 

pràctica escènica i molt important, l’assistència. Us demanem que si hi ha una falta d’assistència, 

ens ho justifiqueu, amb alguna trucada o whatsup. Una falta justificada, no compte com a falta. Els 

exàmens de l’escola general o Institut, no es consideren una raó justificada i comptaria com una falta 

d’assistència. 

 

 

DIPLOMES 
 
En reconeixement a l’escorç i la feina dels alumnes, i per què s’els pugui ajudar en un 
futur a trobar feina i/o prestigi per qualsevol projecte, l’escola ofereix 3 tipus de diplomes: 

 

1. Programa de Formació Bàsic Infantil 
2. Programa de Formació Professional Infantil 
3. Programa d’Estudis Mitjans de Formació Professional 

 

Programa de Formació Bàsic Infantil 

Els alumnes han d’haver cursat els 6/8 anys de Programa Bàsic des de PreDansa 1 o 2 
fins a PreDansa 5 o 6; assolint els crèdits que comporten les assignatures obligatòries. 

 

Programa de Formació Professional Infantil 

Els alumnes han d’haver cursat els 6/8 anys de Programa Professional des de PreDansa 1 
o 2 fins a PreDansa 5 o 6; assolint els crèdits que comporten les assignatures obligatòries 
i optatives. 
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Programa d’Estudis Mitjans de Formació Professional 

Els alumnes han d’haver cursat els 4 anys de Programa Full Time Professional (Mínim 10 
classes setmanals) o bé, 6 anys de mínim 6 classes setmanals; des de Dansa 1 o 2 fins a 
Dansa 5 o 6 com a troncals; assolint els crèdits que comporten les assignatures 
obligatòries i optatives.  

 

Els Diplomes es lliuren a final de curs, abans de la Mostra de Balls. Davant del públic. 

Un cop acabats els cursos, són els alumnes que han de demanar a secretaria acadèmica, que 

volen obtenir el diploma per que se’n prepari el lliurement. 

 

BEQUES 

Per alumnes amb condicions i ganes de treballar, es concedeixen beques, parcials a canvi de 

treballs a l’escola administratius o de formació en classes. Els requisits per becaris els valoren 

l’equip directiu. 
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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 “Escola NV Ansamble”. Es fan actuacions a diferents indrets, en teatres 

coordinades per l’escola. L’objectiu és que l’Ansamble NV, tingui experiència 

semiprofessional abans d’entrar en companyies porfessionlas si ho desitgen. 
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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 

MOSTRA DE BALLS 

Al final de curs, últim dia de classe es mostraran balls o assignatures no pates 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 avançats pre-professionals 

- Competició Sant Celoni Ass. TALP – Abril 
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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. 
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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 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  
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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). 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 pre-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). 

 


