Coordinació:

Marina Carballo

BALLS I DANSES
de P4 i P5
NEW STYLE DANCE
de 1r a 5è d’EP
i grups d’adults

Balls
i danses

Balls i Danses

alumnes
de P4 i P5

Balls i danses és un activitat que ens
permetrà treballar la coordinació amb
suport musical. S’ofereix des d’un
punt de vista molt lúdic i que
persegueix l’objectiu de treballar molt
en equip. En finalitzar aquesta primera
etapa de balls i danses, aquesta
activitat té continuïtat en el New Style
Dance que s’ofereix a partir de 1r de
Primària.

dates
Del 12 de setembre
al 21 de juny

Grup

Coordinació:

Marina Carballo

quotes
2 hores/setmana
101  ( 4 mensualitats)
INCLOU SERVEI D’INFERMERIA

A

 Nens/Nenes
de P4 i P5

Nascuts/des 2012/2013

 Dilluns i dimecres
de 17:00 a 18:15 h
(2 hores/set.)
	PLACES DISPONIBLES:

Grup

14

B

 Nens/Nenes
de P4 i P5

Nascuts/des 2012/2013

 Dimarts i dijous
de 17:00 a 18:00 h
(2 hores/set.)
	PLACES DISPONIBLES:

14

New Style
Dance
Coordinació:

Marina Carballo

alumnes
de 1r a 5è d’EP
dates
Del 12 de setembre
al 21 de juny
quotes
2 hores/setmana
101  ( 4 mensualitats)

New Style Dance
Exercici físic amb suport musical que consisteix en treballar intensament
totes les parts del cos però coordinats amb la música. Requereix ja un
nivell més avançat de coordinació i treball en equip. Participen en
coreografies més complicades i s’introdueixen en el món del ball des d’un
punt de vista més tècnic. Es la continuïtat de l’activitat de balls i danses.

Grup

A

New Style 1

 Nens/Nenes
de 1r d’EP

B

		 New Style 2

 Nens/Nenes
de 2n d’EP

Nascuts/des 2011

Nascuts/des 2010

 Dimarts i dijous

 Dimarts i dijous

de 17:00 a 18:15 h
(2 hores/set.)
	PLACES DISPONIBLES:

Grup

de 17:00 a 18:15 h
(2 hores/set.)

13

	PLACES DISPONIBLES:

13

INCLOU SERVEI D’INFERMERIA

GRUP ADULTS
1 dia/setmana
22  ( 4 mensualitats)
INCLOU SERVEI D’INFERMERIA

Grup

C

		 New Style 3

 Nens/Nenes

Nascuts/des 2006/2007/2008

 Dimarts i dijous

 Dimarts i dijous

de 18:15 a 19:15 h
(2 hores/set.)

E

de 18:15 a 19:15 h
(2 hores/set.)

13

		 New Style adults

 Adults/Adultes
 Divendres
de 19:00 a 20:00 h
(1 dia/set.)

	PLACES DISPONIBLES:

		 New Style 4

de 4t a 6è d’EP

Nascuts/des 2009

Grup

D

 Nens/Nenes

de 3r d’EP

	PLACES DISPONIBLES:

Grup

20

	PLACES DISPONIBLES:

13

