
En 2010, després d'una llarga carrera com a
Primers Ballarins en l'àmbit internacional, 
Roser Muñoz i Joan Boix van decidir obrir
CDC amb la finalitat de formar alumnes que
accedissin
al món professional sense la necessitat de
passar per altres escoles.
Aplicar el coneixement adquirit en els
escenaris,el treball amb grans coreògrafs i
interpretar els principals rols del repertori
clàssic, han aconseguit que avui dia diverses
companyies internacionals tingui en les seves
files alumnes del Centre de Dansa de
Catalunya.
.

Direcció

Horaris

"La direcció i professors decidiran la classe mes convenient a l'alumne, en relació al seu nivell tècnic i

amb la finalitat de potenciar al màxim el resultat d'aprenentatge i el bon funcionament de la classe." 



Iniciació,  Principiants, Base
Matrícula: 62€ 
1classe/ setmana: 51€  
2 classes/ setmana: 59€
3 classes/ setmana: 68€ 

Segueix-nos a les xarxes socials!

 Mensualitats

Normes Generals 
- El pagament de la quota mensual és farà entre el dia 1 i 5 de cada mes.
- La matrícula és anual i com les mensualitats, una vegada abonades no es
retornarà.
- Els rebuts retornats tindran l'increment de les despeses de devolució.
- Els dies festius no són recuperables. Només es podran recuperar les classes que no
han estat impartides per motius interns a l'escola (per exemple, per falta de
professor, actuacions, etc.)
- És obligatori portar l'uniforme del centre i sense peces afegides sense el permís
del professor.
- Els alumnes podran deixar les seves coses en el vestuari sempre que estigui ben
ordenades i correctament penjades. En cas contrari el servei de neteja podrà tirar-
les a les escombraries.
- L'ordre dels vestuaris és responsabilitat dels alumnes.
- El centre no es fa responsable de la pèrdua o sostracció d'objectes personals.
- Es prega màxima puntualitat, una vegada començada la classe el professor es
reserva el dret d'admissió.
- Prohibits els mòbils durant les classes.
- Per a les classes s'utilitzarà calçat adequat i no està permès entrar a les sales amb
calçat de carrer.
- No està permès fumar en tot el recinte de l'escola.
- L'alumne es compromet al bon ús del material i de les instal·lacions.
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Formació I
Matrícula: 85€ Mensualitat: 235€ 
(10h:30 setmanals)
Altres tarifes consultar amb secretaria. 

Formació II
Matrícula: 85€ Mensualitat: 257€ 
(11h:30 setmanals)
Altres tarifes consultar amb secretaria. 

Formació III y IV
Matrícula: 85€  Mensualitat: 340€ 
 (acces a totes les classes de formació.)

https://www.omnium.cat/ca/segueix-nos-a-les-xarxes-socials/
https://www.omnium.cat/ca/segueix-nos-a-les-xarxes-socials/

