
 
 
 

 

 
 

 
 
 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 

TOT DANSA 
 

OFERTA 

12 centres (màxim d’alumnat d’una classe per centre, amb la recomanació que no es 
sobrepassi la quantitat de 20 alumnes per centre). 

 
 

REQUISITS 
 
Les característiques del programa requereixen del següents requisits: 
  

 El professorat del centre ha de dur a terme la formació permanent del programa «Tot 
Dansa», reconeguda pel Departament d’Ensenyament, de 35 hores. Per obtenir el 
certificat de formació s’ha de realitzar el 80% de les hores presencials. 

 Previsió de la dedicació dels docents, tant pel que fa a la formació del professorat com 
pel treball que es requereix amb l’alumnat. 

 Dels docents inscrits, com a mínim un, ha de tenir plaça al centre.  

 Els docents inscrits han de tenir una vinculació directa amb el grup d’alumnat participant. 

 L’institut haurà de disposar de les hores necessàries per dur a terme la formació amb el 
propi alumnat, en horari reglat, amb un mínim de 1,5 hores lectives setmanals, de febrer 
a maig, liderada pel professorat del centre inscrit al programa. També tindrà 
l’acompanyament puntual de l’equip coreogràfic i l’equip formador del programa. Els 
horaris s’acordaran amb cada institut.  

 L’institut ha de tenir, o habilitar, un espai adequat per la formació de l’alumnat i disposar 
d’un equip de música. 

 En cas que el centre tingui grups amb professorat diferent participant, cal contemplar un 
horari de trobada amb els formadors i coreògraf on puguin coincidir els diferents grups. 
(De febrer a maig). 

 Assistència a funció d’un programa de repertori del Conservatori Superior de Dansa i 
debat posterior al Teatre Ovidi Montllor. Presentació de la direcció coreogràfica i de l’espai 
escènic del Mercat de les Flors. Febrer. 

 El compromís de l’assistència del professorat i alumnat participant a totes les activitats o 
accions que desenvolupa el programa (formació, presentació, assajos, espectacle). 
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 

 Carta de motivació.  

 
CRITERIS DE VALORACIÓ  
 
Es valorarà: 
 

 Els centres que hagin participat el curs anterior (amb un màxim de 2 cursos per centre) 

 Es prioritzaran aquells instituts que s’hi apuntin més docents, amb un mínim de 2 i fins 
un màxim de 4.  

 Compromís del centre i dels docents implicats en dur a terme la formació i el projecte 
durant 2 cursos.  

 Les expectatives i motivacions del professorat i del centre. 

 Interès i capacitat d’articular un treball transversal amb i a partir del projecte. 

 

En cas que diversos instituts es considerin igualment interessants, s’utilitzaran els següents 
criteris addicionals:  
 

 Centres educatius d’alta complexitat o situats en contextos socioeconòmics desfavorits 
de la ciutat.  

 Centres educatius en procés de transformació pedagògica.   

 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
 
A partir de les preinscripcions, l’equip de Tot Dansa i el CEB faran la selecció dels centres atenent 
als requisits i valoració esmentats. 

 
 

 
 


