
 

 

ESCOLA DE DANSA D’ALELLA . CURS 2019 – 2020 

El projecte pedagògic i metodològic de l’Escola de Dansa d’Alella està dirigit per Eva Basulto, 
experta en la docència de ballet clàssic i membre de la companyia de Ballet del reconegut 
coreògraf David Campos durant més de 12 anys.  

L'Escola de Dansa és de titularitat de l'Ajuntament d'Alella i és gestionada des de la regidoria 
d'Educació. 

Actualment l'Escola de Dansa d'Alella compta amb un setantena d’alumnes, d'Alella i de 
municipis propers, distribuïts en 7 grups de diferents nivells. Es treballa perquè la tasca 
pedagògica de l'Escola també es vinculi amb espais del propi municipi d’Alella, i estenent 
noves col·laboracions amb altres centres d’ensenyament de dansa clàssica per aquell alumnat 
que vol redirigir la seva trajectòria de ballarí/na cap a una vessant més professionalitzadora. 

Objectius generals de l’Escola de Dansa d’Alella 

L’escola persegueix una formació equilibrada i correcta i ofereix l’oportunitat a la gent jove de 
créixer en un cercle artístic. La bellesa, la diversió, l’expressió, la disciplina i el respecte 
juntament amb l’afany de voler superar-se són virtuts que volem fomentar.  

Motivar els nens i les nenes a la dansa com una activitat apassionant de gran benefici per al 
cos, la ment i l’esperit. 

L’ensenyament del ballet clàssic és un dels únics mètodes que prepara de forma correcta i 
completa els ballarins i les ballarines amateurs o professionals. 

Durada del curs  

Les classes es realitzen al llarg de 9 mesos l'any, d'octubre a juny. Les classes es divideixen 
per edats i per nivells. Cada curs té una durada de 2 anys tot i que hi poden haver variacions 
en funció de les aptituds de l’alumnat. 

Estructura dels cursos de l’Escola de Dansa d’Alella 

FASE D’INICI 

DESPERTAR A LA DANSA, dimarts i dijous de 17.30 a 18.15 h 
INICIACIÓ, dilluns i dimecres de 17.30 a 18.30 h 
INICIAT, dimarts i dijous de 18.15 a 19.30h 

FASE DE DESENVOLUPAMENT 

ELEMENTAL, dilluns i dimecres de 18.30 a 19.45 h 
INTERMEDI I, dilluns i dimecres de 18.30 a 19.45 h  
INTERMEDI II, dilluns i dimecres de 19.45 a 21 h  
AVANÇAT, dilluns i dimecres de 20.30 a 21.45 h  
DANSA PER ADULTS, dimarts de 19.30 a 20.45h 

 

 



La fase d’inici fomenta l’interès de l’alumnat cap a la dansa però també la necessitat i la 
consciència d’exercitar el cos. En aquesta edat precoç comencen a descobrir valors com la 
diversió en el moviment, la musicalitat, l’expressió, la disciplina, el respecte i la relació 
col·lectiva. També en aquest període se’ls comença a donar una lleugera noció de la matèria 
relacionada amb la metodologia del ballet clàssic: posicions dels peus, dels braços i alguns 
exercicis de barra i centre.  

En la fase de desenvolupament és quan el cos de l’infant està més preparat i es pot anar 
establint un ensenyament més rigorós de la metodologia i de la tècnica del ballet clàssic. En 
aquest període  l’objectiu és millorar l’amplitud del moviment (flexibilitat), els salts, els girs i 
l’harmonia del cos.  

Enguany, com a novetat, s’organitza un curs d’adults per a persones que es volen iniciar o 
aprofundir en l’ensenyament del ballet clàssic.  

Ubicació 

Les classes de l’Escola de Dansa s’ubicaran a partir del proper curs 2019/20 a l’Espai d’Arts 
Escèniques Casal d’Alella on hi ha dues sales a disposició de l’Escola de Dansa. L’Espai també 
disposa de vestuaris, una sala polivalent i un teatre on s’hi programaran les representacions 
del  festival de final de curs. 

Avaluacions 

Es programen dues avaluacions per curs: una al final del primer trimestre, abans de Nadal, i la 
segona cap a principis del tercer trimestre, a l’abril. Aquests actes són d'ordre intern de 
l'Escola. 

Aquestes avaluacions tenen com a finalitat informar a l’alumne/a i a les seves famílies del 
seguiment de les classes i de la seva evolució. És lliurarà un informe de les avaluacions a totes 
les famílies. El grup de Despertar a la Dansa encara no se’ls avalua. 

Mostra de Nadal 

Abans de Nadal es fa per grups una petita presentació del treball que s’ha fet al llarg del 
trimestre oberta als familiars. Es vol també que aquesta mostra sigui un moment d’aproximació 
entre els alumnes,  els familiars i el professorat.  

Final de curs 

El curs conclou amb  el Festival de final de curs al mes de juny. Aquest acte dóna l’oportunitat 
a l’alumne/a d’expressar-se en un escenari. Cal considerar que la preparació i l’aprenentatge de 
les coreografies que es porten a terme representen una fase molt important d’aquesta activitat 
artística. L’alumne/a ha d’associar els seus coneixements tècnics i metodològics amb 
l’expressivitat artística i amb la memorització de la coreografia.  



 

 

Vestuari 

El vestuari, com en la majoria d’activitats, és important i juga un paper determinant quant a 
la disciplina i al respecte per l’estètica. Per tant, cada grup ha d’ajustar-se al color i al model 
que decideixi la direcció de l’Escola. També és necessari que l'alumnat es pentini i es reculli el 
cabell amb un monyo si la llargada dels cabells ho permet, o que el portin el màxim de 

recollit. Es vol aconseguir d’aquesta manera que l’alumnat se senti identificat amb els trets de 
l’activitat que desenvolupa:  una classe de ballet.  

Pel Festival de final de curs, serà necessari un vestuari especial per a l'ocasió que hauran 
d'adquirir les famílies en el moment que se'ls informi. Aquest vestuari és pensat i dissenyat 
per l'equip de l'Escola de Dansa, i el fa cada any una modista, d'acord a la coreografia que 
s'organitza per l'acte de final de curs.  

Serà imprescindible que les famílies facin el pagament del vestuari dins els terminis establerts 
en el número de compte que us proporcionarem a mitjans del 2n trimestre de l'empresa que 
gestiona el vestuari. Us agraïm d'avançat la col·laboració de tots i totes per acomplir els 
procediments i terminis, fet que facilita al màxim aquesta feina a l'equip de l'escola.  

Puntualitat i disciplina 

Per tal de que les professores puguin dur a terme les classes amb la màxima fluïdesa i 
concentració cal que els nens i nenes siguin molt puntuals. Les interrupcions, bé per falta de 
puntualitat o per altres causes, dificulten el transcurs de la classe i alenteixen el procés 
d’aprenentatge. 

La dansa clàssica és una manifestació artística que requereix una bona predisposició i una 
actitud de dedicació i disciplina per part dels i les alumnes. El reforçament d'aquesta idea per 
part de les famílies contribuirà de ben segur a millorar el procés d'aprenentatge de l'alumnat. 

Atenció a les famílies 

Per tal d’atendre les qüestions relacionades amb el curs, la directora Eva Basulto, estarà a la 
vostra disposició, els dilluns de 17:30 a 18:30h a l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella. Us 
agrairem que l’aviseu amb antelació a ebasultoamat@gmail.com. 

Per qüestions més administratives i de gestió us podeu posar en contacte amb la Regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament d’Alella al 93.555.23.39 (ext. 104) i preferentment a 
educacio@alella.cat.  

Alella, juny de 2019 


