
 
FULL PER RETORNAR FIRMAT A L’ESCOLA 
 
DADES PERSONALS  
Nom del alumne/a 
Adreça   
                              
codi postal   població   província 
telèfon/s 
e-mail (camp obligatori) 
 
DADES BANCÀRIES 
Nom del titular: 
     
 banc   oficina   d.c      núm.compte     
 
 
Els agraïm que compleixin aquestes normes per un bon funcionament de l’Escola i per una bona educació 
envers els seus fills. 
 
NORMES DE FUNCIONAMENT 

• Per assistir a les classes s’ha de venir amb l’uniforme de l’Escola, anar pentinats amb monyo i no 
portar joies ni accessoris, samarretes o jerseis que no siguin de l’uniforme. 

• Tot l’equip ha d’estar marcat. 
• Al vestidor només pot accedir una persona per ajudar a vestir als mes petits. 
• l’Escola no es fa responsable dels objectes perduts. 
• Tots els alumnes han de ser sempre puntuals i no fer faltes d’assistència, de no poder assistir a 

una classe , demanem que ens ho comuniquin. En cas contrari el professor pot decidir un canvi 
de nivell de l’alumne/a. 

• Es molt important per l’atenció i concentració dels alumnes que un cop començades les classes 
als passadissos hi hagi silenci. 

• El mínim d’alumnes per classe es de 8, en cas contrari l’Escola es reserva el dret de tancar la 
classe. 

• Es poden llogar les nostres sales per assajos o per  altres activitats, conferencies etc.. 
• Cal respectar als companys, professors i fer un bon us de les instal·lacions. 

 
FORMA DE PAGAMENT 
DURADA DEL CURS. El curs s’ha de fer sencer (comença el 15 de de setembre fins a finals de juny). 
QUOTES Tots els pagaments de les bimensualitats que s’efectuïn mitjançant entitat bancària o en efectiu,  
es faran per avançat entre el dia 1 i el 10 dels següents mesos:  

• Del 20 al 25 de SETEMBRE; 1ª  quota (½ setembre i octubre) ,  
• Del 1 al 10 de NOVEMBRE; 2ª quota (novembre i desembre)  
• Del 1 al 10 de GENER; 3ª quota (gener i febrer)   
• Del 1 al 10 de MARÇ; 4ª quota (març i abril) 
• Del 1 al 10 de MAIG ;5ª quota (maig i juny)  
• Del 1 al 10 de JULIOL; 6ª quota (matricula curs vinent). En cas de no voler o no poder continuar 

s’ha de avisar a l’Escola abans del 20 de Juny.  
Les classes que els alumnes perdin per falta d’assistència justificada son recuperables, però no es 
descomptaran de la quota bimensual.  
DEVOLUCIONS Els rebuts retornats generen unes despeses a càrrec del titular. 
La matrícula i les bimensualitats  no es retornarà sota cap concepte.  
BAIXES Si un alumne es donés de baixa haurà de comunicar-ho amb 15 dies d’antelació a secretaria, 
altrament haurà de fer efectiu el rebut del mes corresponent . 
 
PUBLICITAT 
Durant el curs es poden realitzar fotografies o gravacions d’imatges d’algunes classes espectacles o 
demostracions dels alumnes i professors per finalitats promocionals de l’Escola. En el cas que no estiguin 
d’acord en que el vostre fill/a aparegui ho heu de comunicar a l’Escola, si no considerarem que ens donen 
la seva conformitat.    

Signatura i DNI del pare/mare o tutor legal 
 
 
La Direcció. 
Maite Abardía i Rosa Mª Sánchez 
 
I perquè consti, en prova de conformitat, amb dues parts signen aquest document per duplicat i un únic 
efecte. 



 
Benvolguts pares i alumnes, 
 
L’escola de Dansa de Lleida ESPAI DANSA neix l’any 1961 de la ma de la ballarina 
Lleidatana Mercé Mor. A l’any 1991 les actuals directores, Maite Abardía i Rosa Mª 
Sánchez ampliem i canviem d’ubicació  l’Escola, per així oferir sales i espais mes 
amplis al nostres alumnes.     
 
En la nostra Escola trobaran un ambient  adequat i agradable on els alumnes  poden 
desenvolupar les capacitats emotives, sensorials, intel·lectuals i artístiques. 
 
Les diferents disciplines i activitats que poden fer en l’Escola son; Dansa clàssica, 
dansa contemporània, dansa espanyola,sevillanes, flamenc, ioga i Pilates,  
 
OBJECTIUS GENERALS 
L’Escola en l’ensenyança de la dansa vol contribuir a desenvolupar en el nostres 
alumnes les següents capacitats: 
 
En primer lloc, dotar des del inici de la formació, un treball tècnic amb qualitat  i 
proporcionar un desenvolupament de la sensibilitat motriu per l’obtenció d’una bona 
qualitat de moviment. 
 
En segon lloc pretenem afavorir el desenvolupament de la percepció interna de la 
pròpia relaxació i dels indispensables esforços musculars que requereix la dansa. 
 
L’ensenyança es rigorosa i els cossos s’ensinistren fins assolir la gracia el refinament i 
l’expressivitat, encara que la disciplina està sàviament combinada amb la diversió i la 
tolerància. 
 
Al mateix  temps que la tècnica, l’alumne aprendrà l’estil, la interpretació i la 
terminologia pròpia del llenguatge de la dansa. 
 
Valorarà el silenci i la disciplina com a elements indispensables pel desenvolupament 
de la concentració i l’expressivitat. 
 
I aprendrà la importància  de la dansa com a llenguatge artístic i mitjà d’expressió 
cultural. 
 
Finalment pretenem amb aquests estudis, no sols una sòlida formació referent al 
coneixement de la tècnica i el desenvolupament corporal, sinó també a tot el que 
concerneix  al coneixement per part de l’alumne de tots aquells aspectes inherents a la 
dansa com a fenomen tan històric-cultural, com estètic o psicològic. 
 
Els hi agraïm la seva confiança i esperem que la nostra tasca de formació envers els 
seus fills/es sigui profitosa per tots vostès. 



 
 
 FULL PER LA FAMILIA 
 
DADES PERSONALS  
Nom del alumne/a 
Adreça   
                              
codi postal   població   província 
telèfon/s 
e-mail  
 
DADES BANCÀRIES   
Nom del titular: 
     
 banc   oficina   d.c      núm.compte     
 
 
Els agraïm que compleixin aquestes normes per un bon funcionament de l’Escola i per una bona educació 
envers els seus fills. 
 
NORMES DE FUNCIONAMENT 

• Per assistir a les classes s’ha de venir amb l’uniforme de l’Escola, anar pentinats amb monyo i no 
portar joies ni accessoris, samarretes o jerseis que no siguin de l’uniforme. 

• Tot l’equip ha d’estar marcat. 
• Al vestidor només pot accedir una persona per ajudar a vestir als mes petits. 
• l’Escola no es fa responsable dels objectes perduts. 
• Tots els alumnes han de ser sempre puntuals i no fer faltes d’assistència, de no poder assistir a 

una classe , demanem que ens ho comuniquin. En cas contrari el professor pot decidir un canvi 
de nivell de l’alumne. 

• Es molt important per l’atenció i concentració dels alumnes que un cop començades les classes 
als passadissos hi hagi silenci. 

• El mínim d’alumnes per classe es de 8, en cas contrari l’Escola es reserva el dret de tancar la 
classe. 

• Es poden llogar les nostres sales per assajos o per  altres activitats, conferencies etc.. 
• Cal respectar als companys, professors i fer un bon us de les instal·lacions. 

 
FORMA DE PAGAMENT 
DURADA DEL CURS. El curs s’ha de fer sencer (comença el 15 de de setembre fins a finals de juny). 
QUOTES Tots els pagaments de les bimensualitats que s’efectuïn mitjançant entitat bancària o en efectiu,  
es faran per avançat entre el dia 1 i el 10 dels següents mesos:  

• Del 20 al 25 de SETEMBRE; 1ª  quota (½ setembre i octubre) ,  
• Del 1 al 10 de NOVEMBRE; 2ª quota (novembre i desembre)  
• Del 1 al 10 de GENER; 3ª quota (gener i febrer)   
• Del 1 al 10 de MARÇ; 4ª quota (març i abril) 
• Del 1 al 10 de MAIG ;5ª quota (maig i juny)  
• Del 1 al 10 de JULIOL; 6ª quota (matricula curs vinent). En cas de no voler o no poder continuar 

s’ha de avisar a l’Escola abans del 20 de Juny.  
Les classes que els alumnes perdin per falta d’assistència justificada son recuperables, però no es 
descomptaran de la quota bimensual.  
DEVOLUCIONS Els rebuts retornats generen unes despeses a càrrec del titular. 
La matrícula i les bimensualitats  no es retornarà sota cap concepte.  
BAIXES Si un alumne es donés de baixa haurà de comunicar-ho amb 15 dies d’antelació a secretaria, 
altrament haurà de fer efectiu el rebut del mes corresponent . 
 
PUBLICITAT 
Durant el curs es poden realitzar fotografies o gravacions d’imatges d’algunes classes espectacles o 
demostracions dels alumnes i professors per finalitats promocionals de l’Escola. En el cas que no estiguin 
d’acord en que el vostre fill/a aparegui ho heu de comunicar a l’Escola, si no considerarem que ens donen 
la seva conformitat.    
Signatura i DNI del pare/mare o tutor legal 
 
La Direcció. 
Maite Abardía i Rosa Mª Sánchez 
 
I perquè consti, en prova de conformitat, amb dues parts signen aquest document per duplicat i un únic 
efecte. 


