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Inscriu-te:

Data d'inici de les classes: 

Reunio informativa: 

Jornada de presentació el dissabte 29 de setembre a les 11h al pavelló del Juncar.

Atenció!!!!

 

  

 

Descarrega’t el full d’inscripció de la pàgina web de la regidoria d’esports 
www.tremp.cat/esports o sinó recull-lo en persona a les oficines de la regidoria al
pavelló del Juncar.

L’Escola de Dansa començarà a impartir les classes l’1 d’octubre de 2018.

Organitza:



T agrada ballar? 
T’agradaria aprendre els diferents estils de la dansa? Tremp, capital del Pallars, engega 
una nova proposta formativa en la qual si ho desitges podràs donar els primers passos 
com a ballarí/ballarina.

Per que es important tenir una Escola de Dansa?
La dansa aporta molts beneficis en el desenvolupament de l’ésser humà a diferents 
nivells:
• Social: treball en equip, confiança, empatia…
• Emocional: eina terapèutica, eina d’expressió, autoconfiança, superació…
• Física: conciència corporal, coordinació, elasticitat, força, equilibri…
• Intelectual: disciplina, concentració, memòria, creativitat…
• Cultural: valor artístic i estètic...

Per tot això i perquè la dansa és un bé cultural que ha de perdurar en l’espai i el temps, 
no pot faltar una escola de dansa al Pallars.

Que aprendrem a l Escola de Dansa? 
• Dansa clàssica
• Dansa contemporània & Hip-Hop
• Flamenc
• Tallers coreogràfics 

Amb qui aprendrem a ballar? Amb l’equip de Dansa al Pallars

Mariana Giustina ha estat ballarina i coreògrafa professional en diferents companyies 
catalanes i amb Dafmark Dance Theater als EE.UU d’Amèrica. És professora titulada 
per la Royal Academy of Dance i té el Grau Superior de Pedagogia de Dansa Clàssica 
pel Consevatori Superior de l’Institut del Teatre. Actualment, combina la seva tasca 
docent com a professora de dansa clàssica i repertori al Conservatori Professional de 
Dansa de Barcelona amb el nou projecte de Dansa al Pallars.

Sarai Estremera, pedagoga i ballarina professional amb més de 14 anys d’experiència 
docent e interpretativa. Es va formar en dansa espanyola en el Real Conservatorio 
Profesional de Danza Mariemma i en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila 
de Madrid, a més d’altres cursos relacionats amb la dansa i la pedagogía.

Ione Verdeny, professora i ballarina professional en actiu de dansa contemporània amb 
formació en dansa clàssica per la Royal Academy of Dance, modern jazz per la Imperial 
Society of Teachers of Dancing, hip-hop i dansa contemporània. Actualment, forma part 
del cos de professors d’ensenyament secundari.

Horaris i preus:

 

PRE - DANSA  (de 4 a 6 anys) 

� Dilluns i divendres de 18 a 19 h. 

15€/mes (1h/setmana) 

25€/mes (2h/setmana) 

DANSA I  (de 6 a 9 anys) 

� Dimecres i divendres de 17 a 18 h. 
� Dissabtes de 10 a 11 h dansa 

contemporània o flamenc i de 11 a 12 
h dansa clàssica. 

 

 

 

o Entre setmana:   20€/mes (1h/setmana)                      
             30€/mes (2h/setmana) 
 

o Cap de setmana: 30€/mes (2h/setmana) 
 

 
o Curs complet:     45€/mes (4h/setmana) 

 

DANSA II  (més de 9 anys) 
� Dimecres i divendres de 19 a 20 h. 
� Dissabtes de 10 a 11 h dansa clàssica 

i de 11 a 12 h dansa contemporània o 
flamenc. 

 

 

DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES  DISSABTE  

    

17-18h 

DANSA I 

  

17-18h 

DANSA I 

10-11h  

DANSA II 

Clàssic 

10-11h  

DANSA I 

Contemporani 
o Flamenc 

18-19h  

PRE-DANSA 

      

18-19h  

PRE-DANSA 

 

11-12h  

DANSA I 

Clàssic 

11-12h  

DANSA II 

Contemporani 
o Flamenc 

    

19-20h 

DANSA II 

  19-20h 

DANSA II 

  

     
                                 


