
 

SCENIC DANSA CLUB CURS 2022-2023 
Vedruna Sagrat Cor 

 

Alumnes ACTIVITATS PER CURSOS DIES/ HORARIS QUOTA octubre-juny  

P-2,P-3, 
P-4, P-5 

*PSICO./ INIC. A LA DANSA I 
BALLET CLÀSSIC (p-2 a p-4) i (p-5 
i 1r prim)---------------------------> 

Dilluns-dimecres 17.10-18.10h 405 €  
 

NOTA: P-5 que tinguin germanes els dimarts i dijous o problemes per venir dilluns i dimecres, es donarà 
possibilitat d’anar a classe amb els alumnes de 1r prim. els dimarts i dijous  

AFORAMENT LIMITAT D'ALUMNES PER CLASSES 
La quota de 405 euros es pels 9 mesos del curs d'octubre a  juny vinguin un o dos dies a la setmana.  
(Els preus tenen un increment de 50 euros als no socis de l'AMPA o alumnes de fora del centre) 

 

1r. 
prim 

*BALLET IINIC. AL CLÀSSIC i 
 Intermig I ------------------------------> 
 

*Hip hop 1 ------------------------------ > 
 
Dansa espanyola/ flamencMeritxell 
Puvill ballarina en 'Arts Escèniques 

 

 

*JAZZ-CONTEMPO 1------------------> 

-Dimarts-dijous 17.10 a 18.10h 
i/o-Dilluns-dimecres 17.10 a 
18.10h 
-Dilluns i/o dijous 18.15-19.15 h 
 
Preguntar horari i preu (el preu 
d’aquestes classes van a banda 
de la resta d’activitats) 
 
-Dimarts 18.15 a 19.15/ i 
divendres 17.10 a 18.10 h 

QUOTA octubre-juny 

2h/set 425 € 
3h/set 470 €  
4h/set 520 €  
5h/set 560 € 
6h /set 600 € 

 

2n. 
prim 

* BALLET CLÀSSIC Intermig I--------> 
 

*Hip hop 1-------------------------------> 
 
Dansa espanyola/ flamencMeritxell 
Puvill ballarina en 'Arts Escèniques 

 

 

*JAZZ-CONTEMPO 1 ---------------- > 

-Dimarts-dijous 17.10 a 18.10h 
 

-Dilluns i/o Dijous 18.15-19.15 h 
 
Preguntar horari i preu (el preu 
d’aquestes classes van a banda 
de la resta d’activitats) 
 
-Dimarts i dijous 18.15 a 19.15 h 

QUOTA octubre a juny 

2h/set 425 € 
3h/set 470 €  
4h/set 520 €  
5h/set 560 € 
6h /set 600 € 
 
QUOTA setembre  
40 €* 

 

NOTA: Les alumnes de 1r i 2n prim. que tinguin germans més petits a ballet els dilluns i dimecres o problemes 
de dies, es donarà la possibilitat de canviar de dies (Els preus del curs tenen un increment de 50 euros als no socis 
de l'AMPA o alumnes de fora del centre)      AFORAMENT LIMITAT D'ALUMNES PER CLASSE 

La quota de 425 euros es pels 9 mesos del curs d'octubre a  juny vinguin un o dos dies a la setmana  
QUOTA FINS A 5è de prim. MES DE SETEMBRE 

40 EUROS (CLÀSSIC o CONTEMPO, ELASTICITAT DEL 6 AL 30 DE SETEMBRE)* 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

3r. prim. *BALLET CLÀSSIC Intermig I ------- > 
 

*Hip hop 1----------------------------- > 
 
Dansa espanyola/ flamencMeritxell 
Puvill ballarina en 'Arts Escèniques 

 

 

*JAZZ-CONTEMPO 1 ---------------- > 
 

BALLET amb els professors del ballet 
St. Petersburg Radiy Rifatovich/ 
Polina Malinina------------------------> 
el preu d’aquestes classes va a 
banda de la resta d’activitats 

-Dimarts-dijous 17.10-18.10h  
 

-Dilluns i/o Dijous 18.15-19.10 h 
 
Preguntar horari i preu (el preu 
d’aquestes classes van a banda 
de la resta d’activitats) 
 
- Dimarts i dijous 18.15 a 
19.15 h 

 

 

-Dilluns 18.15-19.15h 
(20 euros al mes) 

QUOTA octubre a juny 

 

2h/set 425 €  
3h/set 470 €  
4h/set 520 €  
5h/set 560 € 
6h /set 600 €  
 
 
 
 
QUOTA 
setembre 40 
€* 

 

 

 

cc 



4rt. Prim. S’obriran altre cop els campionats 
*BALLET CLÀSSIC Intermig II ------ > 
 

*Classe elasticitat i tono ----------- > 
Dansa espanyola/ flamencMeritxell 
Puvill ballarina en 'Arts Escèniques 

 

-CLASSE DE PUNTES ------------------ > 
 

*JAZZ-CONTEMPO 1 ----------------- > 
 
*HIP HOP 2 ---------------------------- > 
 
BALLET amb els professors del ballet 
St. Petersburg Radiy Rifatovich/ 
Polina Malinina--------- 
el preu d’aquestes classes va a 
banda de la resta d’activitats 

 

-Dimarts-dijous 17.10-18.10 h 
 

-Dimecres 18.15-19.10 h 
Preguntar horari i preu (el preu 
d’aquestes classes van a banda 
de la resta d’activitats) 
-Dilluns 13 h 
 

-Dimarts i dijous 18.15 a 
19.15 h 

-Dilluns i dimecres 17.10-18.10 h 
 
 
 
-Dilluns 18.15-19.15h 
(20 euros al mes) 

QUOTA octubre a juny 

2h/set 425 €  
3h/set 470 €  
4h/set 520 €  

  5h/set 560 €  
  6h /set 600 €  
 

Quota 
Competició 600€ 
 
 
 
 
 
QUOTA 
setembre 40 €* 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5è. Prim. S’obriran altre cop els campionats 
*BALLET CLÀSSIC Intermig II ------ > 
 

*Classe elasticitat i tono ----------- > 
Dansa espanyola/ flamencMeritxell 
Puvill ballarina en 'Arts Escèniques 

 
-CLASSE DE PUNTES ------------------ > 
 

*JAZZ-CONTEMPO 1------------------> 

 
*HIP HOP 2------------------------------> 
*BALLET amb els professors del 
ballet St. Petersburg Radiy 
Rifatovich/ Polina Malinina--------- > 
el preu d’aquestes classes va a 
banda de la resta d’activitats 

-Dimarts-dijous 17.10-18.10 h 
(alumnes avançades: també dilluns-
dimecres 17.15-18.15h) 
-Dimecres 18.15-19.10 h 
Preguntar horari i preu (el preu 
d’aquestes classes van a banda 
de la resta d’activitats) 
-Dilluns 13 h 
 

- Dimarts i dijous 18.15 a 
19.15 h 

-Dilluns i dimecres 17.10-18.10 h 
 
 
-Dilluns 18.15-19.15h 
(20 euros al mes) 

QUOTA octubre a juny 

2h/set 425 €  
3h/set 470 €  
4h/set 520 €  

  5h/set 560 €  
  6h /set 600 € 
  7h/set 640 €  
 

Quota 
Competició (5 o 
6h/ set 600€ 
 
-Competició (des 
de 7h/set 640 € 
QUOTA 
setembre 40 €* 

 

 

 
 

 

 

 

 

6è. Prim. S’obriran altre cop els campionats 
*BALLET CLÀSSIC Intermig II ------ > 
*BALLET CLÀSSIC Intermig/avançat> 

 

*Classe elasticitat i TRX--------------> 
Dansa espanyola/ flamencMeritxell 
Puvill ballarina en 'Arts Escèniques 

 
-CLASSE DE PUNTES-------------------> 
 

*CONTEMPO 1/2-----------------------> 

 
*HIP HOP 2 o 3-------------------------> 
*BALLET amb els professors del 
ballet St. Petersburg Radiy 
Rifatovich/ Polina Malinina---------- > 
el preu d’aquestes classes va a 
banda de la resta d’activitats 

 

-Dimarts-dijous 17.10-18.10 h 
-Dilluns-dimecres 17.10-18.10h 
 

-Dimecres 18.15-19.10 h 
Preguntar horari i preu (el preu 
d’aquestes classes van a banda 
de la resta d’activitats) 
-Dilluns 13 h 
 

-Dimarts i dijous 18.15 a 19.15 h 
 
Dilluns i dimecres 17.10-18.10 h 
i/o dimarts i dijous 17.10-18.10 
 
-Dilluns i Dimecres19.30 -21h 
((35 euros 1 dia/setmana i 65 
euros 2 dies/setmana 

QUOTA octubre a juny 

2h/set 425 €  
3h/set 470 €  
4h/set 520 €  

  5h/set 560 €  
  6h /set 600 €  

  7h/set 640 € 
 

Quota 
Competició (5 o 
6h/ set 600€ 
 
-Competició (des 
de 7h/set 640 € 
 
QUOTA 
setembre 50 €* 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

1r ESO 

-S’obriran altre cop els campionats 
*BALLET CLÀSSIC Intermig/avançat-> 
 

*BALLET CLÀSSIC intermig/avançat-> 
 
  
*Classe elasticitat i TRX------------- > 
 

Dansa espanyola/ flamencMeritxell 
Puvill ballarina en 'Arts Escèniques 

 

*Comercial dance---------------------> 
 
*CONTEMPORANI 2------------------> 
 

*HIP HOP 2----------------------------- > 
 
*BALLET amb els professors del 
ballet St. Petersburg Radiy 
Rifatovich/ Polina Malinina---------- > 
el preu d’aquestes classes va a 
banda de la resta d’activitats 

 

-Dilluns-dimecres 17.15-18.15h 
 
-Dimarts-dijous 18.10-19.35 
(Puntes de 19.35 a 20.05 h) 
 
-Dimecres 18.15-19.10 h 
 

-Divendres 17.15-18.15 h 
(PREU CURS 225 euros) 
 

-Divendres 15.10-16.10 h 
 
-Dilluns 18.15-19.15 i 
divendres 16.10-17.10h 

-Dimarts i dijous 17.15-18.15 h 
 
-Dilluns i Dimecres 19.30 -21 h 
((35 euros 1 dia/setmana i 65 
euros 2 dies/setmana O ALTRES 
DIAS A DECIDIR, ES DIRÀ 
OPORTUNAMENT 

QUOTA octubre a juny 

2h/set 425 €  
3h/set 470 €  
4h/set 520 €  

  5h/set 560 €  
  6h /set 600 €  
  7h/set 640 € 
 

 
-Competició (5 o 6h/set 
600 € 
-Competició (des de 
7h/set 640 € 
 
 
 
 
 
QUOTA setembre 
50 €* 

2n, 3r i  
4rt Eso, 
Bat i 
alumnes 
grans 

 
 

-S’obriran altre cop els campionats 
*BALLET CLÀSSIC Intermig/avançat-> 
 

*BALLET CLÀSSIC intermig/avançat->  
 
 
*Classe elasticitat i TRX------------- > 
 
*Comercial dance ---------------------- > 
 
*CONTEMPO AVANÇAT ----------- > 

Ç 

 

Dansa espanyola/ flamencMeritxell 
Puvill ballarina en 'Arts Escèniques 

 

*HIP HOP 2----------------------------- > 
 
*BALLET amb els professors del 
ballet St. Petersburg Radiy 
Rifatovich/ Polina Malinina------- > 
el preu d’aquestes classes va a 
banda de la resta d’activitats 

 

-Dilluns-dimecres 17.15-18.15h 
 
-Dimarts-dijous 18.10-19.35 
(Puntes de 19.35 a 20.05 h) 
 

-Dimecres 18.15-19.10 h 
 
 -Divendres 15.10-16.10 h 
 
-Dilluns 18.15-19.15 h / 
Divendres 16.10-17.10 h 
 
-Divendres 17.15-18.15 h 

(PREU CURS 225 euros) 
 
-Dimarts i dijous 17.15-18.15 h 
 
 
-Dilluns i Dimecres 19.30 -21 h 
(35 euros 1 dia/setmana i 65 
euros 2 dies/setmana O ALTRES 
DIAS A DECIDIR, ES DIRÀ 
OPORTUNAMENT 

QUOTA octubre a juny 

2h/set 425 €  
3h/set 470 €  
4h/set 520 €  

  5h/set 560 €  

  6h /set 600 €  
  7h/set 640 € 
 

 

-Competició (5 o 6h/set 
600 € 
-Competició (des de 
7h/set 640€ 
 
 
 
 
 
 
 
QUOTA setembre 
50 €* 

 

QUOTA MÍNIMA ESTABLERTA (425 € els 9 mesos del curs d'octubre a juny) 1 o 2 HORES SETMANALS 
(Els preus de curs tenen un increment de 50 euros als no socis de l'AMPA o alumnes de fora del centre)  

QUOTA MES DE SETEMBRE 50 EUROS (CLÀSSIC O CONTEMPO, i ELASTICITAT DEL 6 AL 30 DE SETEMBRE* 
AFORAMENT LIMITAT D'ALUMNES PER CLASSE 

 

 

 

 

 

 



 
CLASSES ADULTS (preus matrícula inclosa) QUOTA D'OCTUBRE A JUNY  

Profes/ Mares/ 
Pares/ Pas / 
adults 

 

*Tono- TRX NOVA ACTIVITAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entrenaments personals------- > 
 
 
*IOGA--------------------------------- > 

 

Dimarts- dijous (15.55 a 16.50h) 
 
 El TRX és una modalitat esportiva que 
consisteix a fer exercicis en suspensió: 
amb l'ajuda d'unes cintes especials, 
suspenem a l'aire part del pes del 
nostre cos de manera que els músculs 
que han de fer el moviment tenen en 
aquest pes una resistència per una 
tonificació efectiva. Molt efectiu per 
millorar la condició física i aprimar-se  
 
Servei d’entrenament personal / 
HORARIS A CONVINDRE 
 
Dilluns-dijous 17.05 a 18.05 h (ideal 
per mares i pares que tenen nens 
petits fent ballet a la mateixa hora) 
ALTRES DIES DE IOGA; PREGUNTAR 

  2h/set 250 € 
3h/set 295 € 
4 h/set 340 € 
(curs sencer o a 
fraccionar per 
trimestres) 
 
QUOTA 
setembre 20 €* 

Profes/ Mares/ 
pares/pas/ 
adults 

*SEVILLANES--------------> 
 

 
*BALLET CLÀSSIC ADULTS 
INICIACIÓ --------------------------- > 
 
*BALLET CLÀSSIC ADULTS AMB 
NIVELL i PROFESSORS DE DANSA -
-----------------------------------------> 

Divendres 18.15 a 19.15 h----------- 

 

 
Dimarts 20 a 21 h 
dijous 20 a 21 h---------------- 
 
Dilluns i Dimecres 19.30 -21 h i/o 
dilluns i Dimecres 15.45-17.10 h O 
ALTRES DIAS A DECIDIR, ES DIRÀ 
OPORTUNAMENT 

195 € (25 o 
mensuals) 

 

 
2 classes 50 € 
mensuals 
 
3 hores de classe 
70 € mensuals  

IMPORTANT; LA QUOTA PER A LES CLASSES DE SETEMBRE ES DE 20 EUROS (dimarts i dijous 15.55-16.50) *  

 

 

 

PAGAMENT ALUMNES DANSA I ADULTS 
MATRÍCULA (només alumnes dansa fora del centre) 50 €  

1 sol pagament  Total a pagar € 

DOS TERMINIS* 
1 er pagament 50 % 

 
2n pagament 50%* € 

DOS TERMINIS*. 1r pagament 50 % del total al moment d'inscriure's en efectiu 
Segon termini, 50 % durant el mes de desembre 

SCÈNIC DANSA CLUB ESPORTIU (CIF: G55550198) 
Nº Bancari: ES8901826240610203894103 

(Adjuntar el full d'inscripció complimentat, ambles activitats escollides marcades 
junt amb el resguard del banc, i enviar-lo escanejat a : dansa@verdrunasagratcor.cat 

SIGNATURA PARES 

INFORMACIÓ I MATRÍCULES: 
Correu electrònic: dansa@vedrunasagratcor.cat 
Tel/ watts: 609389575 
Durant el mes de setembre es procurarà donar solució a totes les consultes d'horaris, etc. 
Reunió informativa, setembre a concretar 

 

 

mailto:dansa@vedrunasagratcor.cat


 

 

FULL D'INSCRIPCIÓ 
 

DADES PERSONALS 
Cognoms i nom de l’alumne/a:   

 

Data de naixement:   Curs: DNI:   
 

Núm.TSI (Targeta sanitària individual de la SS– de l’alumne/a):    
 

Adreça: Núm: Pis: Població: CP   
 

Nom de la mare: Adreça d’email.:    
 

Nom del pare: Adreça d’email.:    
 

Telèfons d’urgència:                                                                                                                                                                                 
 

IMPORTANT: 

(Adjuntar el full d'inscripció complimentat, ambles activitats escollides marcades 
junt amb el resguard del banc, i enviar-lo escanejat a : dansa@verdrunasagratcor.cat 
 
Assegurança obligatòria Consell Esportiu del Tarragonès: 20 € per curs escolar i alumne 
 (ja es dirà oportunament quan s’ha de pagar) 

 
AUTORITZACIONS: 

 
 

En/na amb DNI    
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats de Scènic Dansa del curs 2022-2023. 

 

ACTIVITATS ESCOLLIDES I HORARIS:-
__________________________________________________________________________________ 

 

SI NO  Autoritzo a Scènic Club Esportiu a poder fer divulgació, si ho creu oportú, de 
fotografies on surti l’alumne/a inscrit/a, a les publicacions pròpies de l’associació i del 
club, pàgina web (del centre, AMPA, Scènic), filmacions destinades a ús intern o per 
revistes/publicacions d’àmbit educatiu. I declaro que assumeixo la plena 
responsabilitat que l’alumne/a inscrit/a assisteixi regularment a les activitats a les 
quals s’inscriu. 

Signat (pare, mare, tutor) 
 

 
Scènic Club Esportiu 

 

(Instal·lacions Col·legi Vedruna Sagrat Cor) 
C/ Satnta Joaquima de Vedruna, 10 Tarragona 
Tel: 609389575 
La enseñanza dela danza está incluida en los planes de estudio del sistema educativo, por lo tanto dicha actividad, a los efectos del IVA, quedará incluida entre 
las exenciones previstas en el artículo 20.uno.9º de la Ley 37/1992. 

mailto:dansa@verdrunasagratcor.cat

