
 

Memòria de DANSA del curs 2015-2016 

La Dansa Creativa és una activitat extraescolar adreçada als nens i nenes de 
P5 i 1r de primària que organitza l’AMPA des del curs 2004-2005. 

La Dansa Hip Hop és una activitat extraescolar adreçada a nens i nenes a 
partir de 2n de primària que organitza l’AMPA des del curs 2013-2014.  

El curs 2015-2016 s’han organitzat 2 grups amb una participació de 22 nens i 
nenes: 

Grup 1- dansa 
creativa 

P5 i 1r Dilluns de 
17h a 18h 

8 infants 

Grup 2 – dansa 
Hip Hop 

2n, 3r i 4t de 
Primària 

Dimecres de 
17h a 18h 

14 nenes 

El curs va començar la primera setmana d’octubre de 2015 i va finalitzar la 
segona setmana del mes de juny de 2016.  

Les classes del 1r grup han estat a càrrec de la professora Carme Vidal i les 
del 2n grup del professor Javier Casado. 

Classes obertes  

Les classes obertes de final de curs es van celebrar: 

- Grup 1, el dimecres 8 de juny  de 2016 a les 17:30h.  
- Grup 2, el dimecres 8 de juny  de 2016 a les 18:30h.     

Components de la comissió 

Com a responsables de l’organització, des de l’AMPA, ha estat la Marta Ibáñez 
membre de la comissió d’esports i dansa de l’AMPA de LURDES. 

I com a coordinadors del dia a dia han estat la Tànit Silvestre i el David 
Rodríguez.  

Incidències 

Aquest curs ha estat tranquil i sense incidències destacables. 

La única cosa a comentar és la intenció, pel proper curs, de separar el grup de 
HIP HOP en dos per donar una atenció més acurada als infants de diferents 
edats.  

S’ha pensat d’oferir unes classes pels infants de 2n i 3r els dimecres a les 18h  
i unes altres pels nois i noies de 4t, 5è i 6è els divendres a les 16h.    


