
Dansa en xarxa 2022
Formació per a alumnes i docents d'escoles de dansa 

El Conservatori Professional de Dansa (CPD) de l'Institut del Teatre
ofereix 6 sessions per a docents de les escoles de dansa de Catalunya,
i pels alumnes d’aquests centres que tinguin interès a presentar-se a
les proves d’accés al CPD o bé ampliar la seva formació.

Dates: del 15 de gener al 2 d'abril de 2022
Horaris: dissabtes al matí
Lloc: Institut del Teatre (plaça Margarita Xirgu, s/n - 08004 Barcelona)

Nivell 0 (mixt) i nivell 1 i 2 
Per especialitats (dansa clàssica, contemporània i espanyola)

Inscripcions 
fins al 30 de
novembre



+ Per a alumnat d'entre 8 i 10 anys amb
inquietuds per la dansa. 

+ Formació conjunta de les tres
especialitats: Dansa Clàssica, Dansa
Contemporània i Dansa Espanyola.

+ Matèries: Entrenament Corporal, Dansa
Clàssica, Dansa Contemporània/Creativa,
Iniciació a Dansa Espanyola.
Horari: de 10.30 h a 14 h.

Dansa en Xarxa 2022
15 i 29 de gener - 5 i 19 de febrer - 19 de març i 2 d'abril

+ Per a l'alumnat que està cursant de 2n
d’ESO en endavant i es vulguin presentar
a les proves d'accés a partir de 2n curs, o
bé ampliar la seva formació.

+ Dansa Clàssica i Contemporània
Matèries comunes: Dansa Clàssica,
Preparació física i Dansa Contemporània. 
 Tècnica de puntes, tècnica de nois i,
improvisació segons elecció. 
Horari: de 9.30 h a 14.15 h.

+ Dansa Espanyola
Matèries: Dansa Clàssica/Escola Bolera,
Dansa Estilitzada i Flamenc. 
Horari: de 10.30 h a 14.30 h.

Inscripcions: fins al 30 de novembre a https://bit.ly/inscripcionsDX22
Matriculació: de l'1 al 10 de desembre de 2021
Informació i contacte: http://bit.ly/formacioDX - dansaenxarxa@institutdelteatre.cat
Preu: 180 € + 17 € d'assegurança
Places limitades. Assignació de plaça segons ordre de preinscripció.

Nivell 1 
+ Per a l'alumnat de 6è de primària o 1r
d’ESO que vol presentar-se a les proves
d'accés de 1r curs d’alguna de les tres
especialitats, o bé ampliar la seva formació. 
És una formació diferenciada per especialitats.

+ Dansa Clàssica 
Matèries: Dansa Clàssica, Entrenament
Corporal i Dansa Contemporània/Creativa. 
Horari: de 10.30 h a 14.15 h.

+ Dansa Contemporània
Matèries: Dansa Contemporània/Creativa,
Entrenament Corporal i Dansa Clàssica. 
Horari: de 10.30 h a 14.15 h.

+ Dansa Espanyola
Matèries: Dansa Clàssica/Escola Bolera,
Dansa Estilitzada i Castanyoles. 
Horari: de 10.30 h a 14.30 h.

Nivell 0 (mixt) Nivell 2

http://bit.ly/formacioDX

