PROGRAMES DE TREBALL
PROGRAMA DE FORMACIÓ BÀSICA
(A partir de 3/4 anys fins 30 anys)
El Programa de Formació Bàsica està adreçat a aquells alumnes que fan ballet clàssic com
a base i contemporani, amb l’objectiu d'assolir una formació física complerta, per què en
arribar a edat adolescent tinguin integrat un treball íntegre de la dansa, que els forma
física i culturalment.
Amb aquests coneixements adquirits, podran seguir gaudint-la com a forma de vida
(Hobby); profunditzar en altres disciplines de la dansa que no requereixen d’un treball
clàssic exhaustiu, (com danses tradicionals o urbanes), o com a complement professional
si es dediquen a altres professions artístiques relacionades, com cant, teatre o música.
Els alumnes que compleixen els 5 cursos de formació rebran una diplomatura de l’escola.
PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
(A partir de 8 anys fins els 18 anys)
El Programa de Formació Professional està adreçat a aquells alumnes que els interessa
formar-se amb base tècnica de ballet clàssic i contemporani, amb l’objectiu d'assolir una
formació física complerta que és el funcionament del treball d’un ballarí professional, tant
si es volen dedicar professionalment a la dansa com no.
Si ho desitgen, es poden preparar per entrar als conservatoris professionals de dansa
“Institut del Teatre” o “Oriol Martorell”.

Els alumnes que compleixen un mínim de 3 anys del Programa Professional i hagin assolit tots els
nivells, rebran una diplomatura de l’escola que acredita els seus estudis professionals de dansa a
la nostra escola privada.
PROGRAMA DE FORMACIÓ INDEPENDENT
(A partir de 6 anys)
Per alumnes que volen tractar una disciplina en concret que no requereix del treball
exhaustiu de la dansa clàssica, com danses urbanes o tradicionals; alumnes que no es
volen dedicar professionalment a la dansa; o per alumnes ja professionals que desitgen
prendre classes soltes.
No hi ha un mínim requerit de classes per aquest programa. Es poden prendre les
següents assignatures:
Swing, Flamenc, Claqué, Hip Hop, Break Dance, Acro Dance, Cant i Dansa 3 o 4 per
alumnes de nivells avançats o de conservatori.
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