
Carretera Bellaterra, km 5,10
08205 Sabadell

www.cerclesabadelles.cat
T. 93 721 51 54

FORMA DE PAGAMENT

Pagaments trimestrals. Es cobrarà en les dates de l’1 al 5 
del trimestre en curs. El mes de setembre es cobrarà el 
50% de la quota mensual.

IMPORTANT

Hi ha un 5% de descompte en la quota mensual pel segon 
germà inscrit (exclusiu per a socis).

INFORMACIÓ

Per a més informació, podeu contactar amb la Recepció del 
Club presencialment o al telèfon 93 721 51 54. 
També per e-mail a dansa@cerclesabadelles.cat

Tutories (divendres de 17 a 18 hores): concretar entrevista 
prèvia per e-mail a susanna@cerclesabadelles.cat 
Direcció Tècnica: Susanna Di Racano

ESCOLA DE DANSA
 CURS 2016-2017

OBSERVACIONS

Si un alumne desitja donar-se de baixa ho ha de notificar a 
la Recepció del Club per escrit abans del dia 25 del mes en 
curs. L’import del mes no es retornarà. La baixa serà 
efectiva a partir del mes següent.

Revisió mèdica optativa a partir dels 7 anys. Els alumnes 
matriculats poden presentar un certificat mèdic esportiu que 
els acrediti com a aptes per a la pràctica de l’esport (Cardio-
logia Padilla&Moure de Sabadell ofereix un 20% de 
descompte als alumnes de l’Escola). 

Us heu de dirigir a la Recepció del Club i entregar el full 
d’inscripció omplert, juntament amb una fotografia de 
carnet de l’alumne.

Preballet

Iniciació

Infantil

Hip Girls

INSCRIPCIONS



Ballar és somiar amb els peus

Dies

(Preus mensuals)

PREBALLET 

Inici de l’escola el 13 de setembre. 
Dimarts. Horari 17.30 h. 
Dissabte. Horari 11.00 h.
Edats entre els 3 i els 5 anys

1 dia/setmana

2 dies/setmana

25€

35€

35€

42€

Soci No Soci Dies

(Preus mensuals)

INFANTIL 

Inici de l’escola el 13 de setembre. 
Dimarts. Horari 19.15 h. 
Dissabte. Horari 10.10 h.
Edats entre els 10 i els 13 anys

1 dia/setmana

2 dies/setmana

25€

35€

35€

42€

Soci No Soci

Dies

(Preus mensuals)

INICIACIÓ 

Inici de l’escola el 13 de setembre. 
Dimarts. Horari 18.15 h. 
Dissabte. Horari 10.10 h.
Edats entre els 6 i els 9 anys

1 dia/setmana

2 dies/setmana

25€

35€

35€

42€

Soci No Soci

VESTUARI

L’objectiu principal de l’Escola de Dansa és oferir una alternati-
va d’oci per a nens i nens que vulguin passar una bona estona 
gràcies a la Dansa.

La nostra proposta consisteix a crear un espai on els alumnes 
puguin aprendre nous estils, així com millorar i perfeccionar 
altres disciplines.

ESTILS DE DANSA A TREBALLAR

Durant aquest curs treballarem: dansa urbana, hip girls, 
ballet, zumba i base tècnica.

És necessari que els alumnes portin roba còmoda elàstica i 
no gaire ample, preferiblement de colors bàsics de dansa 
(negre, blanc o rosa pal), mitjons antilliscants i cabell 
recollit.

NORMATIVA DE L’ESCOLA DE DANSA

No es permet l´ús de telèfons mòbils, menjar a classe, ni 
venir amb roba de carrer. Demanem als pares que no 
arribin més de 5 minuts abans de la finalització de la 
classe.

DANSA

Dies

(Preus mensuals)

HIP GIRLS

Inici de l’escola el 13 de setembre. 
Dimarts. Horari 20.00 h. 
Edats entre els 14 i els 18 anys

1 dia/setmana 25€ 35€
Soci No Soci


