
 

 

 

 
OFERTA DE FORMACIÓ CONTINUADA DE L’INSTITUT DEL TEATRE 

CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA 
CURS ACADÈMIC 2022-2023 

 
Per matricular-se caldrà omplir el resguard de sol·licitud de matrícula. Aquest resguard el trobareu al web dins de formació continuada. 
El resguard de sol·licitud de matrícula haurà d’anar signat pel cap d’especialitat del CSD. No es podran matricular assignatures sense l’autorització 
corresponent. 
Cap persona podrà incorporar-se a cap classe si abans no ha fet arribar per correu electrònic a la Secretaria General la sol·licitud per matricular-se. 
Cap persona podrà incorporar-se a cap classe si no ha realitzat el pagament de la matrícula i l’assegurança. 
Al preu que consta en cada assignatura caldrà afegir el pagament de l’assegurança (17,-€) 
La matrícula de les assignatures es realitzarà mínim una setmana abans de l’inici de les classes. 
 
 

CURS 
(Assignatura) Places Curs / 

Especialitat 
 

CALENDARI 
 

Horari 
 

Aula 
 

Professorat 
 

Crèdits 

 
Preu 

EXTERN 

 
Preu 

ALUMNE/A IT 
Didàctica 
específica de la 
dansa clàssica I 

7 
3r / 

Pedagogia de 
la dansa 

Dimecres del 
08/02/23 al 

24/05/23 
12.15 a 14.55h P2D3 C. Facco / N. 

Plana 3 120,66€ 96,54€ 

Didàctica 
específica de la 
dansa 
contemporània I 

7 
3r / 

Pedagogia de 
la dansa 

Dimecres del 
08/02/23 al 

24/05/23 
12.15 a 14.55h P2D2 A. Roblas / L. 

Vilar 3 120,66€ 96,54€ 

Didàctica 
específica de la 
dansa espanyola I 

7 
3r / 

Pedagogia de 
la dansa 

Dimecres del 
08/02/23 al 

24/05/23 
12.15 a 14.55h S2D3 J.C. Lérida / C. 

Muñoz 3 120,66€ 96,54€ 



 

 

CURS 
(Assignatura) Places Curs / 

Especialitat 
 

CALENDARI 
 

Horari 
 

Aula 
 

Professorat 
 

Crèdits 

 
Preu 

EXTERN 

 
Preu 

ALUMNE/A IT 

Treball de puntes i 
técnica per a nois I 8 

3r / 
Pedagogia de 

la dansa 

Diària del 
30/05/23 al 

16/06/23 
08.30 a 11.30h 

A 
deter
minar 

N. Plana 3 120,66€ 96,54€ 

Pedagogies del s. 
XX 12 

3r / 
Pedagogia de 

la dansa 

Dilluns del 
06/02/23 al 

22/05/23 
12.15 a 14.55h P3S2 L. Vilar / M. 

González 3 120,66€ 96,54€ 

Improvisació III 3 
3r 

Coreografia i 
Interpretació 

Dimarts i dijous 
del 07/02/23 al 

25/05/23 
08.30 a 10.00h P2D2 A. Velarde 3 120,66€ 96,54€ 
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