
Tècniques
de Dansa
Urbana

L'Institut de Celrà
L'Institut de Celrà té en l'expressió
artística i la creativitat un dels seus
eixos educatius. 

Ubicada a 100 metres de 
l'Institut de Celrà

Els estudis
Grau mitjà en Tècniques de Dansa
Urbana. Títol oficial de la Generalitat
de Catalunya.

Aquests estudis capaciten per aplicar
tècniques de dansa urbana, basades
en la programació d'una actuació o
coreografia, ballant com a solista o
amb una parella o com a membre
d'un grup de ballarins o ballarines de
dansa urbana, en un projecte
d'actuació en directe o
enregistrament, amb criteris artístics
i de seguretat.

Tenen una durada de 1400 hores.

L'EMDC 
L'Escola Municipal de Dansa de Celrà
és l'únic centre públic per a
l'ensenyament de la dansa autoritzat
pel Dpt. d'Educació a les comarques
gironines. 

Carrer Països Catalans s/n Celrà

agora.xtec.cat/iesdecelra

escoladedansa.celra.cat

Cicle formatiu de
grau mitjà



Accés
Cal tenir el títol de graduat en ESO o
haver superat la prova d'accés als
cicles formatius de grau mitjà.  

Cal superar una prova específica
d'accés. Inscripcions del 14 d'abril al 2
de juny de 2023. 

Sortides professionals

professional autònom o autònoma,
ballarí o ballarina en companyies de
dansa urbana,
assistent o assistenta de coreògraf o
coreògrafa, i
dinamitzador o dinamitzadora de
grups de dansa urbana.

realitzar activitats d'animació,
actuar en públic en espectacles, i
col·laborar amb altres artistes de
nivell superior.

La superació d'aquest cicle formatiu
permet accedir al món laboral com a:

Aquests estudis capaciten per

Contacta amb nosaltres 

A tenir en compte

972492405

iesdecelra@xtec.cat

agora.xtec.cat/iesdecelra

c/ Països Catalans s/n Celrà

Adreçat a tothom qui tingui
interès per la dansa i per
esdevenir-ne professional.
Capacitació per a la pràctica
de la dansa a nivell tècnic,
creatiu i crític. 

Horari lectiu de matins.

És un estudi que es du a
terme en un centre públic
del Departament d'Educació. 

Treball conjunt amb
professionals reconeguts
internacionalment. 

Celrà es troba a 8 minuts en tren de
Girona i a 35 minuts de Figueres. 
Hi ha bona connexió també per
carretera amb autobusos de la
companyia Sarfa. 
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