
 

1 

fina@dansasolsona.cat www.dansasolsona.cat  

NORMATIVA DE LA ESCOLA DE DANSA  SOLSONA 

 
 

• Funcionament i convivència 
  

o Abans de dirigir-se a les aules hauran de canviar-se i desar la roba en els 
canviadors. No es pot accedir a la zona de les aules amb calçat de carrer. 
 

o Cal portar roba còmoda que permeti visionar fàcilment per part del professorat el 
treball de l'alumne.  A Dansa Clàssica s’haurà de portar obligatòriament el vestuari 
adient al curs, i el cabell recollit. 
 

o Cal portar el calçat apropiat a cada disciplina de ball.  S'aconsella l'ús de roba 
escalfadora per iniciar les classes i pels desplaçaments. 
 

o El passadís que comunica les aules i els canviadors es una prolongació de les 
aules i cal evitar crits, corredisses i sorolls innecessaris per tal d'afavorir l'ambient 
de treball i la bona convivència. 
 

o Cal tenir en compte de no menjar excessivament abans de fer l'activitat física, en 
el cas dels infants poden berenar lleugerament i/o prendre algun líquid (aigua, 
suc), sempre fora de les aules i els canviadors. 
 

o Per utilitzar les dutxes cal portar xancletes. 
 

o No es permet l’ús i la tinença de mòbils a les aules. 
 

o Cal respectar els horaris d'inici i acabament de la sessió/classe per tal de mantenir 
un bon funcionament de l'activitat. L'alumnat ha d'arribar 10' abans de la classe 
per poder canviar-se i preparar-se per la sessió classe. 
 

o L’ alumnat a partir de 8 anys ha d’entrar sol als canviadors. 
 

o Les classes s’imparteixen normalment a porta tancada. 
 

o L’equip docent es reserva el dret de decidir quin nivell ha de cursar l’alumnat. 
 

o És molt important l'assistència regular de l’alumnat per afavorir la continuïtat en el 
procés d'aprenentatge. 
 

o L’equip tècnic de l’Escola  posa a disposició dels pares, mares o tutors un horari 
per concretar entrevista amb els mateixos. Fora d’aquest horari no s’acceptaran 
entrevistes. 
 

o Per la recollida d’infants per part d’altres persones que no siguin els pares, cal 
signar una autorització i comunicar-ho a secretaria. 
 

o L’Escola DS no es responsabilitza dels objectes perduts. 
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• Normativa  de vestuari i calçat  de l’Escola 
 
En cap cas es permet l’entrada a les aules amb calçat de carrer. 
 

o INICIACIO ́ A LA DANSA I DANSA CREATIVA (Pre-DANSA) 

Calçat: Sabatilles de ballet roses. 
Vestuari: Mallot rosa amb faldilleta opcional, mitges o Mitjons. 
Cabell recollit. 

 

o DANSA CLA ̀SSICA 

Calçat:  

§ Sabatilles de mitja punta.  
§ Puntes a partir de Grau 2, sempre que l’alumne hagi assolit el nivell 

requerit per a la pràctica de les puntes. Per a la pràctica de la dansa 
clàssica es requereix un cordatge concret de les sabatilles (gomes i/o 
cintes). El professorat dóna les indicacions necessàries.  

§ Sabates de caràcter Negre Amb Goma cosida, a partir de Grau 1 . 

Vestuari: Mallot i mitges per a les noies, i malles i samarreta per als nois. El 
vestuari ha de permetre veure la col·locació ́ del cos.  
 
GRAUS 1-2: Mallot Blau cel tirant ample I mitges blanques o roses. 
GRAUS 3-5: Mallot Blau marí fosc tirant ample I mitges blanques o roses. 
GRAUS 6-8: Mallot Blau marí fosc  o negre de majors I mitges blanques o roses. 
 
Cabell recollit. 
 

o DANSA CONTEMPORA ̀NIA 

 
Calçat: sabatilles toves i flexibles de ballet o semblants. 
Vestuari: Mallot o pantalons ajustats i samarreta còmoda. El vestuari ha de permetre 
veure la    col·locació ́ del cos.  
Cabell recollit. 
 
 

o DANSA MODERNA 

 
Calçat: sabatilles toves i flexibles de ballet o semblants . 
Vestuari: Mallot o roba còmoda. El vestuari ha de permetre veure la col•locació ́ del 
cos. Cabell recollit. 
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o DANSA ESPANYOLA 

Calçat:  sabatilles toves i flexibles de ballet o semblants i sabates de taló de flamenc. 
Vestuari: Mallot o pantalons ajustats i samarreta còmoda. A més, una faldilla ampla 
amb vol. El vestuari ha de permetre veure la    col·locació ́ del cos i ajudar als 
moviments de braços.  
Element addicional : castanyoles. 
Cabell recollit. 
 

o CLAQUE ́ 

Edat adient de l’alumnat: A partir dels 5 anys. 
Calçat: Sabates de claqué ́ lligades. 
Vestuari: Roba còmoda i transpirable. El vestuari ha de permetre veure la col.locació 
del cos. 
 

o HIP-HOP /. ZUMBA 

Calçat:. Bambes flexibles amb cambra d’aire, a ser possible,  que no tinguin la sola 
blanca, portades a la bossa . 
Vestuari: Roba còmoda i transpirable.  
Cabell recollit.  
 

o LINE DANCE 

Calçat: sabatilles toves i flexibles de ballet o semblants, que tinguin la sola d’anta, 
portades a la bossa. 
Vestuari: Roba còmoda i transpirable.  
Cabell recollit.  
 

o BALLS DE SALO ́ 

Calçat: Sabates còmodes, flexibles i ben fixades, amb una mica de talo ́ (home 1 cm, 
dona 3 cm). Cal evitar les soles de goma i les sabatilles esportives. Millor les 
apropiades per aquest esport. 
Vestuari: Roba còmoda, que no impedeixi el moviment lliure de cames i braços. 
Preferentment transpirable. 
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• Normes Administració 

 
o El pagament del rebut es mensual i  només dona dret a rebre les classes del mes 

corresponent. Estaran domiciliats en alguna Entitat Financera i es passaran al 
cobrament la primera setmana de cada mes. 
 

o Les despeses de devolució bancària  d’algun rebut, son a càrrec del titular del 
rebut i se li giraran el mes següent. 
 

o Les devolució habitual del rebut mensual  o la manca de pagament de 2 rebuts 
consecutius o 3 alterns, seran motiu  suficient per donar de baixa del centre a 
l’alumne.  
 

o Les baixes voluntàries s’han de sol·licitar i signar 15 dies abans de que es giri el 
rebut del mes següent, a secretaria. En cap cas es retornarà l’ import de la 
matrícula, ni de la quota mensual, a excepció que s’anul·lés el curs. S’ha de 
sol·licitar la baixa dins els terminis establerts. 
 

o Les reduccions o els descomptes no són acumulables i s’aplicaran a les quotes 
mensuals. 
 

o L’Escola DS es reserva el dret de modificar horaris i grups d’acord amb les 
inscripcions.  Si alguna classe no arriba al mínim d’alumnes inscrits, l’Escola DS 
es reserva el dret de no portar-la a terme. 
 

o Seguint la normativa europea de sostenibilitat i respecte amb el medi ambient, 
tota la correspondència referent a l’Escola es farà via correu electrònic. 
 

o Per formalitzar la matrícula és obligatori portar tota la documentació 
sol·licitada i acceptar la normativa de l’Escola de Dansa de Solsona. 

 
 
 
 

La Direcció de l’Escola de Dansa de Solsona. 


