
ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE CELRÀ 
qui som, què fem i com ho fem? 

Visió, Missió, i Valors 
 
Introducció 

 
L'Escola Municipal de Dansa de Celrà, EMDC, s'inspira en el dret dels 

ciutadans, reconegut per la Unió Europea, a rebre una educació artística de 

qualitat.  

 L'EMDC, recollint 10 anys de trajectòria, és actualment una escola pública de 

dansa contemporània de titularitat municipal, reconeguda pel Departament 

d'Ensenyament. Cofinançada per l'Ajuntament de Celrà, la Generalitat de Catalunya 

i l'alumnat matriculat, amb la col·laboració de la Diputació de Girona. La seva oferta 

educativa està regulada pel Decret 179 i, per tant, adscrita al sistema 

d'ensenyament públic de la Generalitat de Catalunya, al servei de Celrà i de les 

comarques gironines. 

Aquesta Escola com a tal va ser construïda l'any 2009 amb fons provinents 

del FEIL, i inicia el seu funcionament el curs 2010-11 a la nova seu situada al C/ 

Països Catalans s/n de Celrà. 

 

 

                                                                                     Façana est 
 

L'edifici de l'Escola de 800 m2  de superfície i envoltat de 2.100 m2 de zona 

verda està ubicat dins d'una àrea educativa que consta de tres equipaments: 

l'EMDC, l'escola de primària de Les Falgueres i l'Institut de Celrà; i que fa de 

frontissa entre el nucli històric de la població i la zona de nova edificació.  La 

construcció és modular i consta de tres cossos annexats: el cos principal on hi 

trobem el hall, el despatx, els serveis i canviadors i la sala de professors; el mòdul 

nord on s'ubica l'aula Isadora Duncan de 160 m2 de superfície i el mòdul sud amb 

les aules Martha Graham i Mats Ek de 120 m2 cadascuna. Les tres aules que 

conformen l'escola estan dotades de grans obertures exteriors i l'equipament 

necessari per la pràctica de la dansa. A més, l'aula Isadora Duncan contempla una 

alçària de 6 metres, essent idònia per a la pràctica de la dansa vertical. 
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II. Principis i Objectius 

L'EMDC es defineix com una Escola de dansa contemporània i de noves 

tendències i té com a objectiu general la  capacitació de l'alumnat per la pràctica de 

la dansa a nivell tècnic, creatiu i crític tant a nivell bàsic com a nivell professional, 

segons els interessos i possibilitats de cadascú. L'Escola ofereix una formació 

àmplia i de qualitat per a infants, joves i adults a partir de tres anys i introdueix un 

programa de sensibilització per a la dansa dins la programació del darrer 

quadrimestre del segon any de les Escoles Bressol de Celrà. El projecte educatiu de 

centre s'inscriu dins els principis generals que s'estableixen a la LEC i més 

específicament en el dret dels infants i joves a rebre una educació equitativa, 

inclusiva i de qualitat, per la pau i amb respecte i atenció a la diversitat. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Espai entrada 1 

 

Els programes que estructuren les diverses disciplines s'imparteixen sense 

afectacions d'estil per tal d'aconseguir una major versatilitat i amplitud 

interpretativa, entenent el procés educacional  com un procés autònom (aprendre a 

aprendre), multidimensional i integral, basat en el treball cooperatiu, no competitiu 

i interdisciplinar. Igualment, es té en compte l'entorn social i cultural, amb 

acceptació i respecte vers altres tendències, mètodes i estils de la dansa, sense 

establir categories ni pensaments judicatius. 

Pedagògicament es proposa un aprenentatge significatiu des de l'auto 

experiència i la consciència corporal amb una doble via en equilibri: des del propi 

cos (propiocepció) vers la comunicació i des d'un estímul extern vers la 

interiorització del moviment.                                                  

L'Escola s'aproxima a l'aprenentatge de la dansa contemporània des de 

diferents tècniques i disciplines, atenent les necessitats i processos d'aprenentatge 

de l'alumnat, oferint una base sòlida per a la pràctica de la dansa des d'aquests dos 

aspectes fonamentals: condicionament físic en harmonia amb el condicionament 

psíquic i emocional. Per assolir aquests objectius apostem per la investigació com a 

eina d'innovació en l'àmbit pedagògic. 
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Donades les connotacions socials de l'aprenentatge de la dansa, es fa 

especial atenció en la coeducació, oferint activitats i exemples tant lúdics com 

formatius per difondre el gust i la pràctica de la dansa sense diferenciació de 

gènere. A més a més s'aposta per una educació inclusiva de la dansa, atenent al 

principi de respecte a la diversitat, com a dret fonamental de les persones; amb 

l'objectiu de reconèixer en la diferència un valor i una oportunitat d'enriquiment per 

a tota la comunitat i tanmateix contribuir a la superació dels condicionants de 

pensament i acció que porten a l'exclusió. 

Així doncs, des de les primeres etapes es proposen els continguts 

d'aprenentatge atenent a la diversitat d'alumnat de cada grup-classe. I també 

s'ofereixen programes especials per alumnat jove, adult i + de 45 sense 

experiència prèvia en dansa. 

L’educació, la cultura i l’art adquireixen sentit si tenen a veure amb la vida, 

si es  relacionen íntimament amb els processos vitals dels individus i les societats, 

si ajuden a construir identitats personals i col·lectives. És per això que l’EMDC 

ofereix i rep propostes de cooperació amb altres entitats i institucions educatives i 

artístiques del territori. D'aquesta manera s'estableixen convenis  amb l'objectiu de 

fomentar intercanvis i provocar sinergies educatives i creatives que aportin una 

visió oberta, contemporània, transversal i arrelada a l'entorn. 

                                                                  
 

 
Espai entrada  2 
        

 
                                   
 
 
 

Façana sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espai entrada 3  
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III. Els ensenyaments 
 

Els processos d'ensenyament-aprenentatge estan dividits en diverses etapes 

i nivells que s'estableixen en funció de  l'edat i grau de maduresa de l'alumnat. Tot i 

així, donada la matèria que s'imparteix, serà l'equip docent qui determinarà en 

cada cas el nivell més adequat de cada alumne/a respectant en tot moment el 

ritme i les necessitats d'aprenentatge de cadascú, entenent que el cos és, per 

naturalesa, versàtil i flexible i que per tant també ho seran tots els processos 

relacionats amb el seu aprenentatge. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                  Sala de professorat- biblioteca 
 
 

Els estudis de dansa a l'EMDC s'estructuren en les següents etapes: 

- introducció a la dansa a les Escoles Bressol de Celrà, dels 2 als 3 anys: 

durant un quadrimestre i dins la programació regular de EB s'introdueix 

als infants en el moviment dansat.  

- etapa SEINI,  dels 3 als 6 anys: consta de 4 cursos on s'imparteixen els 

programes de sensibilització i iniciació corresponents a cada edat. 

- curs preelemental, a 7 anys: consta d'un curs preparatori on es treballa 

la transició entre l'etapa seini i el nivell elemental. Inclou un tastet de 

les diferents tècniques que s'imparteixen a l'Escola. 

- nivell elemental, dels 8 als 11 anys: consta de 4 cursos on s'ensenyen 

les bases tècniques de les tres matèries troncals de dansa: 

contemporani, clàssic i hip-hop. 

- curs prejoves, a 12 anys: enllaç entre l’elemental i  joves on es reforcen 

i es consoliden els continguts apresos durant l’etapa anterior. 

- joves de 13 a 18: durant aquesta etapa els joves continuen aprofundint 

la seva formació de dansa, ja sigui de manera lúdica, com a suport 

terapèutic, o bé com a complement a altres formacions artístiques, 

sanitàries o esportives. 
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- programa de preparació trajectòries professionalitzadores-PTP de 13 a 

17 anys: consta de 4 cursos on es prepara l'alumnat per a la realització 

de  proves d'accés a altres escoles o centres on s'imparteixen estudis 

professionals o superiors de dansa. 

- dansa per adults: a partir de 18 anys i sense límit d'edat s'ofereixen de 

manera regular diverses disciplines de dansa: dansa contemporània a 

nivell d'iniciació, acrobàcia, dansa aèria, teles aèries, dansa africana, 

dansa oriental; a més de trimestrals de tècniques contemporànies de 

nivell intermedi i avançat i altres cursos i monogràfics de diverses 

tècniques i disciplines.  

 
               
          

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Mats Ek                                                            Aula Isadora Duncan                                                                            

 

 Les matèries que s'imparteixen a l'EMDC són: dansa creativa, dansa 

contemporània, dansa clàssica i hip-hop com a assignatures troncals, i totes elles 

s'aproximen des de la visió contemporània de la dansa. A més de la pràctica pròpia 

de cada disciplina s'inclouen dins els programes de cada curs continguts 

conceptuals dividits en tres grans blocs: anatomia, història de la dansa i llenguatge 

musical, que complementen la formació en dansa de l'alumnat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                          Aula Martha Graham 
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L'EMDC  inclou, dins la programació anual, les activitats complementàries 

“coneguem els nostres creadors/es” i “músics a les aules”, així com altres tallers i 

monogràfics de diverses disciplines que ajuden a l'alumnat a adquirir una formació 

més integral i enriquidora. 

 

 

                                 Festa Major Celrà 2013  
 

Durant el curs escolar i també al mes de juliol l'EMDC compta amb una 

àmplia oferta de tallers, cursos i monogràfics de disciplines diverses tant de dansa 

com d’altres en torn al cos i al moviment. 

La  valoració del procés  d'aprenentatge de l'alumnat es realitza mitjançant 

dos informes d'avaluació: el primer al febrer, a nivell intern, on s’analitza l’evolució  

de l’alumnat dins la matèria així com la seva adaptació a l'activitat i al grup-classe; 

i el segon al juny, on es valora el grau d'assoliment dels continguts del curs, i se’n 

fa lliurament a les famílies. 

Considerem de gran importància establir una bona relació i comunicació 

família-escola, ja que d'aquesta en depèn en part l'èxit de la nostra tasca 

educativa. És per això que  proposem i oferim entrevistes, reunions, trobades, 

activitats conjuntes, aules obertes. I alhora participem  d'altres activitats com ara 

són: Els pastorets, La Fira del Bolet, la Festa Major, trobada dia internacional de la 

dansa a Girona...; que donen visibilitat a l'Escola, construeixen vincles amb 

l'entorn, afavoreixen la cohesió social i ens familiaritzen amb la comunitat.  

 

 

Una bona educació del moviment durant la infància repercuteix de manera 

significativa en l'àmbit afectiu, psicomotor i intel·lectual, en el decurs de 

tota la vida de les persones.  
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