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Dibuixarem, pintarem i treballarem 
el volum utilitzant gran varietat de 
tècniques. Treballarem amb un a partir 
d’un fil conductor, i anirem realitzant 
treballs per aprendre coses noves mentre 
desenvolupem la nostra creativitat.

De 5 a 10 anys

 Dissabtes de 10 h a 13 h

   90€ trimestrals

Cal portar bata

  Gil Cristià

Curs de monitor/a de lleure

Curs de manipulador/a d’aliments

Taller de primers auxilis

Curs de defensa personal per a dones

El dibuix no és un do, sinó una capacitat 
que es pot adquirir, aprenent a veure i 
educant la mà, aquest curs et donarà eines 
per començar i avançar en el món de la 
creativitat. Introducció al dibuix artístic, 
naturalesa dual del pensament, percepció 
dels contorns, percepció de l’espai negatiu, 
perspectiva i proporció, percepció de llum i 
ombra, percepció de la totalitat o gestalt...  
i molt més!

 INICIACIÓ (De 5 a 8 anys)
 Dilluns i dimecres de 17:15 h a 18:45 h

 MITJANS (De 9 a 12 anys)
 Dimarts i dijous de 17:15 h a 18:45 h

 ADULTS
 Dilluns i dimecres de 19 h a 21 h

   20€ mensuals · 1 sessió setmanal

   30€ mensuals · 2 sessions setmanals

  Gil Cristià

taller de 
dibuixdansa

   
Matrícula 25¤  
Exempció de pagament per als alumnes que han assistit al curs anterior
1 Sessió setmanal 25¤ mensuals
2 Sessions setmanals (mateixa modalitat) 35¤ mensuals 
Clàssic avançat* (inclou puntes) 50¤
Jazz avançat* 50¤ mensuals
Contemporani adults  30¤ mensuals 
Claqué I  25¤ mensuals 
Claqué II  30¤ mensuals (sessió d’1,5 h)
Lindy hop  25¤ mensuals

*2 sessions 
d’1,5 hores

NIVELLS ANY DE NAIXEMENT

Iniciació a la dansa 2018 / 2017 / 2016
Petits 2015 / 2014 

Mitjans 2013 / 2012 / 2011 

Grans 2010 / 2009

Nivell avançat 2008 en endavant

Contemporani (grans) 2010 / 2009 / 2008

Hip hop (mitjans) 2014 / 2013 / 2012

Hip hop (grans) 2011 / 2010 / 2009

Hip hop (avançat) 2008 en endavant

Disciplines adults Majors de 18 anys

form
acio@laselvadelcam

p.c
at

977 76 60 06
INFORMACIÓ

MÉS

HORTd’IGLÉSIES

DILLUNS DIMECRES 

17:15 - 18:15
INICIACIÓ 

A LA DANSA
INICIACIÓ 

A LA DANSA

17:15 - 18:15
Clàssic 

PETITS
Clàssic 

PETITS

18:30 - 19:30
Clàssic

MITJANS
Clàssic

MITJANS

19:30 - 20:30
Clàssic

GRANS
Clàssic

GRANS

20:30 - 22:00
Clàssic

AVANÇAT
Clàssic

AVANÇAT

DANSA CLÀSSICA
L’essència de la dansa. És la base tècnica necessària per 
poder aprofundir en qualsevol estil de dansa. Des de ben 
menuts aprendrem la tècnica i prendrem consciència del 
cos, sentint el moviment des de l’interior i gaudint de l’art 
de la dansa.

DANSA JAZZ  
Estil concebut a Amèrica a partir de la dansa africana 
que ha evolucionat fins a arribar als millors musicals de 
Broadway o als exitosos video-clips de cantants famosos.
Acompanyats de músiques actuals i jazz aprendrem la 
tècnica del jazz amb ritme i coreografies.

DIMARTS DIJOUS 

17:15 - 18:15
Modern jazz 

PETITS
Modern jazz 

PETITS

18:30 - 19:30
Modern jazz 
MITJANS

Modern jazz 
MITJANS

18:20 - 19:20
Modern jazz 

GRANS
Modern jazz 

GRANS

19:30 - 21:00
Modern jazz 

AVANÇAT
Modern jazz 

AVANÇAT

FUNKY / HIP HOP  
Amb aquest estil de dansa urbana els alumnes 
s’endinsaran pels carrers de Nova York combinant el ritme, 
l’estil i la coordinació.

DILLUNS DIMECRES 

17:15 - 18:15
Hip-Hop / Funky

MITJANS
Hip-Hop / Funky

MITJANS

18:30 - 19:30
Hip-Hop / Funky

GRANS
Hip-Hop / Funky

GRANS

19:45 - 20:45
Hip-Hop / Funky

AVANÇAT
Hip-Hop / Funky

AVANÇAT

DILLUNS DIMECRES 

18:15 - 19:15
Contemporani 

GRANS
Contemporani 

GRANS

DIJOUS

18:30 - 20:00
Contemporani 

ADULTS

DANSA CONTEMPORÀNIA 
Amb aquesta disciplina buscarem l’expressió més orgànica 
d’un moviment. Estil de dansa que dóna llibertat a l’alumne 
per tal que pugui descobrir moviments a nivell personal per 
poder expressar els sentiments amb estil i qualitat.

SWING / LINDY HOP 
Anomenem Lindy Hop al ball que acompanya la música 
swing. És un ball que va néixer a la ciutat de Nova York cap 
als anys 20. Durant aquella època es ballava el “xarleston” 
i la fusió d’aquest amb posicions més obertes van crear el 
que ara coneixem com a Lindy Hop.

CLAQUÉ 
El claqué és una dansa originària dels Estats Units 
consisteix en l’accentuació rítmica d’una peça musical, 
picant de peus a terra amb unes normes i gramàtica 
determinades.

DILLUNS

20:00-21:30 Claqué ADULTS II

  Gil Cristià

taller de 
plasticaDIMARTS DIJOUS 

17:15 - 18:15
Afro dance

ADULTS
Afro dance

ADULTS

18:30 - 19:30
Swing / Lindy hop 

ADULTS · SINGLE
Swing / Lindy hop 

ADULTS · SINGLE

2
0

2
1

/
2

0
2

2
C

U
R

S
O

S
 

I
 

T
A

L
L

E
R

S
 

A
 

L
A

 
S

E
L

V
A

 
D

E
L

 
C

A
M

P

KEDEM és un projecte de caràcter 
integrador i que té el seu eix central en 
l’educació emocional.

Aquest es defineix com un lloc d’escolta, 
de parla i convivència no només per als 
joves sinó també a aquells adults majors 
de 18 anys que tinguin la necessitat 
d’expressar-se lliurement. 

Dinamitzat per Raquel Porcel, especialista 
en educació emocional.

Podeu demanar més informació a l’àrea 
de formació (presencial) o bé a través del 
correu formacio@laselvadelcamp.cat o 
trucant al 977 76 60 06.

  Gil Cristià

kedem

altres



gota 
a gota 

ens formem 
i “creixem”

gotes 
de 

cultura

gotes 
d’alegria

gotes 
de 

sabiduria

HORTd’IGLÉSIES

El teatre transforma, crea, executa als 
individus en una realitat de vegades 
fora d’aquesta, no deixa de ser joc, 
joc amb la realitat que ens envolta per 
a poder transformar-la i comunicar. 
Fonamentalment ens ajuda a  
conèixer-nos, no només per a pujar a un 
escenari, sinó que va més enllà, exposem 
la nostra essència davant dels altres i 
la juguem a favor d’explicar històries, 
conceptes…

Què treballarem?
Veu
Treball del cos
Improvisació
Lectura dramatitzada 
Energia 
Concepte d’espai
Posada a escena 
Interpretació

Per a totes les edats

 Dimecres de 17:30 h a 20:30 h

 30€ mensuals

  Gil Cristià

Classes setmanals individuals de  
30 minuts de gralla i timbal de gralla

 A concretar  

 20€ mensuals

  Gil Cristià

Vols aprendre a ballar la Sardana? 

A comptar i repartir, fer aires i  
punts lliures?

Ja en saps però et ve de gust  
ballar-la un cop a la setmana i compartir-la 
amb nosaltres?

No t’ho pensis més i vine! 

 Dijous a les 19 h

 Quota única 35€

  Gil Cristià

escola de 
sardanes

teatre
escola 
d’idiomes

gralla 
i timbal

cerartmica
Vine a gaudir del plaer del contacte amb 
l’argila i a fer les teves pròpies creacions.

Us oferim un curs de ceràmica pels qui en 
voleu aprendre i pels que ja en sabeu.

Treballarem amb plaques, xurros, iniciació 
al torn, engalbes i esmalts.

 GRUP 1
 Dimecres de 17 h a 20 h

 GRUP 2
 Divendres de 17 h a 20 h

   30€ mensuals

  Gil Cristià

  Hort d’Iglésies

ANGLÈS CATALÀ PER ADULTS

JUGUEM EN ANGLÈS
P3 · P4 · P5

 GRUP A (P3 · P4) 
 Dilluns de 17:15 h a 18:15 h 

 GRUP B (P5) 
 Dimecres de 17:15 h a 18:15 h

  Matrícula 23,54€
 25€ mensuals

Exempció de pagament per als alumnes que hagin assistit 
a la totalitat del curs anterior.

INFANTS I JOVES
De 1r de primària fins als 17 anys

 De 16 h a 20 h

  Matrícula 23,54€
 53,57€ mensuals  

(2 sessions setmanals)

 31,32€ mensuals  
(1 sessió setmanal)

Exempció de pagament per als alumnes que hagin assistit 
a la totalitat del curs anterior.

ADULTS

 De 20 h a 22 h

PROVA DE NIVELL

 Divendres 25 de juny  
de 20 h a 21 h

 Dimarts 29 de juny 
de 19 h a 20 h 

Per poder fer la prova, cal haver-se inscrit 
prèviament. Només es faran proves de 
nivell aquests dies. 

  Quota única 359,42€

*L’alumnat d’anglès podrà gaudir d’una prova 
gratuïta per als exàmens oficials del Centre 
Examinador de Cambridge. També s’ofereix el 
servei gratuït de preparació per als exàmens oficials 
de Cambridge cada divendres. 

CATALÀ INICIAL
Alfabetització i coneixement de la llengua 
catalana.

 Dijous de 15 h a 17 h

  10€ mensuals

CATALÀ NIVELL A2
Introducció a la llengua catalana a nivell 
oral i escrit. Coneixement de vocabulari i 
estructures basiques.

 A concretar

  20,49€ mensuals

CATALÀ NIVELL B1
Introducció de la llengua catalana a 
nivell escrit. Comprensió oral i escrita de 
textos bàsics, introducció a la gramàtica 
i ortografia catalana. Dirigit a aquelles 
persones que ja tenen un mínim de 
vocabulari en llengua catalana. 

 A concretar

  20,49€ mensuals

CATALÀ NIVELL B2
Comprensió oral i escrita de textos, 
perfeccionament de gramàtica i ortografia 
catalana. Dirigit a aquelles persones que 
ja tenen un mínim de coneixement en 
l’escriptura de la llengua catalana.

 Dilluns i dimecres de 15 h a 16:30 h

  20,49€ mensuals

CATALÀ NIVELL C1
Preparació oral i escrita per a les proves de 
nivell oficial.

 A concretar

  20,49€ mensuals

EN LÍNIA
Mitjançant la pàgina web de 
l’Ajuntament 
www.laselvadelcamp.cat a 
l’apartat d’actualitat 

PRESENCIAL
Mitjançant cita prèvia. 
Podeu demanar hora trucant 
al 977 766 006 o enviant un 
correu electrònic a
formacio@laselvadelcamp.cat

INSCRIPCIONS

periode 
d’inscripcions 
i matricula 
del 24 de 
maig al 21 
de juny

Les diferents formacions es 
reserven el dret de canviar alguns 
horaris dels establerts en aquest 
document en cas de necessitat.


