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1. INTRODUCCIÓ 

 

El projecte educatiu de centre (PEC) és el document estratègic marc de la institució 

escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de gestió 

econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. En aquest 

sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics 

del centre, d'acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre. 

Els principis rectors definits en la LEC (article 93) han de ser recollits en cada PEC, és per això 

que passem a descriure’ls: 

El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut, es regeix pels 

principis generals següents: 

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de 

legislació vigent. 

b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat 

personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots 

els col·lectius, basada en la corresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons 

públics. 

d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat 

d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders públics, la 

llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes. 

e) El pluralisme. 

f) La inclusió escolar i la cohesió social. 

g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la 

consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat. 

h) El respecte i el coneixement del propi cos. 

i) El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 

j) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels 

recursos naturals i del paisatge. 

k) El foment de l’emprenedoria. 

l) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 

m) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola. 

n) L’educació al llarg de la vida. 

o) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral 

que vagi d’acord amb llurs conviccions. 

p) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 
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2. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL- QUI SOM? 

a. Identitat del Centre 

 

L’escola de dansa Dancescape es va fundar l’any 2003 amb la inquietud d’impartir 

classes de dansa compartint la passió per aquesta dels seus fundadors, experts ballarins I 

coreògrafs de diferents disciplines. 

Dancescape s’ha convertit en una escola multidisciplinària que comprèn la formació de: dansa 

urbana, dancehall, old school, sexy, sexy heels, dansa contemporània, claqué, balls llatins, ball 

esportiu de competició, ball de saló, salsa cubana, salsa amb línia, bachata, kizomba, estil noia, 

passos lliures, afro i rumba, flamenc, sevillanes, tres aèries, cant i teatre. 

Els alumnes de l’escola són de totes les edats i nivells, impartim classes a l’alumnat des dels 3 

anys fins a edats molt avançades. 

La nostra inquietud i motivació és formar a les persones que amb la dansa troben el seu lloc, per 

gaudir, exercitar cos i ment o formar-se professionalment. Creiem en el benefici de la dansa i en 

la diversitat on milers de persones hi descobreixen el seu lloc. 

A Dancescape som una escola multinivell on un/a alumne/a es pot iniciar a qualsevol edat o bé 

es pot desenvolupar com a ballarí al llarg dels anys en un mateix espai. Formem a ballarins i 

ballarines des de fa divuit anys en el nostre centre. Des de l’escola també promovem actuacions, 

espectacles, col·laboracions a reu del territori, grups de competició i creem espectacles propis. 

b. Ideologia del Centre 

 

MISSIÓ: 

Proporcionem una formació de qualitat, amb un professorat amb llarga experiència en l’àmbit 

tant formatiu com artístic. Fomentem entre l’alumnat una cultura de treball disciplinat per tal 

que puguin assolir els objectius que s’han proposat per esdevenir. 

 

VISIÓ: 

Volem ser un centre capaç de: 

• Conformar una comunitat educativa conformada per professorat i alumnes amb 

objectius comuns. 

• Preparar persones per a esdevenir professionals de la dansa. 

• Transmetre una sensibilitat artística i un esperit de col·laboració entre companys i 

companyes. 

 

LA NOSTRA CULTURA DE CENTRE: 
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La nostra cultura de centre es caracteritza pel foment dels següents valors: 

• El respecte mutu com a principi de convivència i plataforma de treball. 

• El pluralisme ideològic i la interculturalitat. 

• El treball d’atenció a la diversitat. 

• La participació responsable i positiva. 

• La valoració i el reconeixement de les persones i els seus projectes. 

• El foment de la cultura de l’esforç i el treball ben fet. 

• La correcta comunicació entre els diferents membres de la comunitat educativa. 

• El diàleg per a la resolució de conflictes. 

 

c. Característiques del Centre 

 

Els estudis que s’oferiran requereixen unes instal·lacions i un equipament específic, les 

característiques de les quals estan explicitades al Decret 16/2021 pel cicle de grau mitjà en 

Tècniques de Dansa Urbana. 

Pel que fa a la nostra filosofia, pensem que Dancescape és un espai creatiu on l’alumnat 

desenvolupa el seu potencial artístic partint de la descoberta d’un mateix, de la relació amb els 

altres i del treball en equip. L’educació que impartim mai és unidireccional, sinó que hi ha 

feedback constant i aprenentatge continu alumnat-professorat-públic. 

 

d. Perfils de l’alumnat 

 

Pel que fa a l’alumnat, la voluntat de dedicar-se professionalment a la dansa és el seu 

tret distintiu i l’objectiu principal de l'escola és oferir-los la formació necessària en tots els àmbits 

perquè aquesta voluntat es faci realitat. El perfil de l’alumne contempla, a banda d’aquesta 

voluntat, altres aspectes com l’esperit de superació personal, motivació i capacitats 

condicionants que puguin assumir les exigències físiques i psíquiques que requereix aquesta 

formació.  

S’entén, per tant, que l’alumnat que cursa els estudis professionals té els objectius clars i un 

projecte personal que li motiva i que li permet gestionar les exigències de la formació. 

 

e. Característiques de l’entorn escolar 

 

La nostra escola es situa al centre de la ciutat de Lleida, reconeguda en el seu territori 

com un referent de la dansa urbana crea un marc que permet recursos i oportunitats de realitzar 
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col·laboracions i projectes transversals tant al nivell intern, com en l’àmbit extern, ajudant a 

crear sinergies que aporten tant a la difusió cultural i artística com a l’entorn social i professional. 

 

f. Descripció del centre 

 

L’escola de dansa Dancescape s’ubica al l’Avinguda Sant Ruf, 41 de Lleida i compta amb 

un espai de 750 m² amb el vestíbul, la recepció, el despatx intern, la sala d’estar i de descans, 

aula auxiliar, lavabo de minusvàlids, vestuaris amb lavabos i dutxes i 6 aules completament 

equipades amb els terres de parquet i les parets revestides de mirall, equips de so i el material 

necessari depenent de l’activitat concreta (vegeu ANNEX 1). 
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3. OBJECTIUS DEL CENTRE  - QUÈ VOLEM? 

a. Objectius educatius prioritaris del CFGM en Tècniques de Dansa 

Urbana 

 

L’objectiu de Dancescape és esdevenir un lloc de trobada de tota aquella persona que 

vulgui utilitzar qualsevol manifestació artística relacionada amb la dansa com a eina d’expressió 

i creativitat. Tothom pot formar part d’aquesta comunitat, ja que és una escola multidisciplinària 

en la que el seu afany és que l’alumnat que entra per la porta admiri, respecti i s’enamori de 

qualsevol disciplina que s’imparteix en el centre. Per tant, en primer lloc, vol apropar la dansa a 

tothom, independentment de la seva edat, formació, experiència i condició física. Per altra 

banda, vol acompanyar a aquells que es volen professionalitzar i fer de la dansa el seu estil de 

vida. 

 

L’escola de dansa Dancescape vol impartir el nou cicle formatiu relacionat amb la dansa urbana, 

d’acord amb el DECRET 16/2021, de 9 de març, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic 

o tècnica en Tècniques de Dansa Urbana, i se n’estableix el currículum. 

Els objectius educatius de la nostra escola pel que fa a aquest cicle són: 

- Donar oportunitat a l’alumnat de dansa urbana de cursar un cicle formatiu reglat. 

- Ampliar l’oferta educativa de la nostra escola amb una formació en l’àmbit dels cicles 

formatius de grau mitjà. 

- Formar part del teixit formatiu de la dansa apostant per la dansa urbana, que és una de 

les manifestacions més contemporànies i recents. 

 

D’acord amb el Decret 16/2021, allò que defineix el cicle formatiu és la competència general: 

“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 viu o enregistrament, amb criteris artístics i de 

seguretat”. 

També, segons el Decret 16/2021, els objectius generals del cicle són: 

a) Conèixer el cos humà des del punt de vista de l’anatomia i la fisiologia aplicades a 

l’activitat de la dansa urbana. 

b) Conèixer les bases tècniques de la dansa clàssica i la dansa contemporània com a 

complement del moviment de la dansa urbana. 

c) Practicar els programes d’entrenament específics per a les tècniques de dansa urbana 

de breaking, locking, popping i hip-hop amb correcció i seguretat. 
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d) Aplicar la tècnica de hip-hop, breaking, locking i popping per ballar amb correcció i 

criteris artístics i de seguretat. 

e) Practicar programes d’entrenament específics per a altres tècniques de dansa urbana. 

f) Aplicar la tècnica d’altres danses urbanes amb correcció, criteris artístics i de seguretat. 

g) Conèixer els estils musicals associats a cadascuna de les tècniques de dansa urbana i la 

musicalitat inherent al moviment en cadascuna de les tècniques. 

h) Conèixer el context social i cultural de cadascuna de les tècniques de dansa urbana. 

i) Identificar les característiques de les diverses tipologies d’espais escènics. 

j) Ballar coreografies proposades en tècniques de dansa urbana amb criteris artístics i de 

seguretat. 

k) Caracteritzar-se de manera adequada a la proposta escènica responent als requeriments 

artístics i tècnics. 

l) Desenvolupar el moviment, l’expressivitat i l’estil propi en dansa urbana, en contextos 

escènics i en situació de prova o audició. 

m) Adquirir les eines per gestionar un grup introduint tècniques de dansa urbana bàsiques 

tenint en compte les característiques i necessitats de l’activitat i dels participants. 

n) Adquirir les eines per planificar i executar activitats escèniques i de dinamització 

relacionades amb la dansa urbana, amb supervisió i criteris artístics i de seguretat. 

o) Adquirir les eines i estratègies per relacionar-se amb els mitjans per a la promoció de 

l’actuació o de l’itinerari professional personal. 

p) Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en 

llengua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en 

situacions quotidianes del seu àmbit professional. 

q) Relacionar-se amb l’equip de treball, participant amb tolerància, respecte i sinceritat per 

mantenir relacions adequades al treball en equip. 

r) Reconèixer drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzar el marc legal. 

 

La finalitat és la de fer una oferta formativa específica en tècniques de Dansa Urbana àmplia i 

de qualitat adreçada tant a principiants i aficionats com a professionals de la dansa i aspirants a 

professionals que vulguin fer la dansa la seva professió. 

 

L’evolució de la professió fa plantejar noves exigències a la formació dels professionals de la 

Dansa Urbana i es fa necessari un pla de formació regularitzat i més institucionalitzat del que ha 

estat fins ara. 

• Oferir possibilitats de formació en les tècniques de dansa a la gent que hi estigui 

interessada, tant si són professionals, amateurs o principiants. 
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• Consolidar una oferta formativa en tècniques bàsiques de dansa urbana que prevegi 

diferents nivells. 

• Aprofundir en el coneixement de les tècniques d’especialització. 

• Potenciar i desenvolupar les aptituds i les capacitats de cada alumne amb la finalitat 

d’orientar-lo en la seva trajectòria formativa i, si és el cas, professional. 

• Facilitar i potenciar la millora i el perfeccionament dels coneixements dels professors 

del Centre mitjançant el reciclatge continu. 

• Desenvolupar en els alumnes hàbits de treball i d’entrenament correctes, tenint especial 

cura en l’educació del cos i en l’adquisició d’hàbits saludables. 

• Treballar especialment en els programes formatius continguts de caràcter psicomotriu, 

ja que el cos i la seva coordinació és l’instrument principal de treball. 

• Estimular en els alumnes l’acceptació i la superació de les mancances físiques i/o 

artístiques. 

 

b. Altres objectius 

 

Socials 

• Utilitzar la dansa urbana com a eina educativa i d’inserció social que serveixi en la 

creació de nous referents per al jovent. 

• Obrir vies d’intercanvi i de col·laboració per oferir el que pot ser d’utilitat en el nostre 

entorn i les nostres cultures. 

• Col·laborar amb institucions i equipaments culturals amb la finalitat de difondre i 

augmentar la presència social de la dansa urbana. 

• Contrastar i mostrar la realitat actual de la dansa urbana del territori amb la d’àmbit 

internacional. 

• Observar i potenciar l’efecte induït que la dansa urbana genera en altres sectors. 

• Afirmar i posar de manifest com la cultura de la dansa urbana i el seu aprenentatge 

transmet valors de cooperació, ajuda, respecte i autonomia i fomentar aquests valors. 

Artístics 

• Fomentar la capacitat de l’alumne des de la seva autonomia en els aspectes 

organitzatius necessaris per a la consecució de propostes artístiques. 

• Programar activitats culturals amb l’objectiu d’aportar propostes artístiques de dansa 

que complementen l’oferta cultural de la ciutat. 

• Obrir vies d’intercanvi en l’àmbit cultural i artístic amb escoles, equipaments culturals, 

institucions vàries, festivals, ... 
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• Incidir i augmentar la presència de la dansa urbana en altres sectors (publicitat, teatre, 

cinema, etc.). 

• Mostrar al públic en general i als professionals del sector, mitjançant la creació i 

presentació d’espectacles, el nivell assolit pels alumnes com a resultat de la seva 

formació a l’Escola. 
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4. PROJECTE CURRICULAR- COM HO FEM? 

a. Organització del CFGM 

 

DIRECCIÓ DE L’ESCOLA 

ALEXANDRA MACIÀ I JAVIER BLANCO 

SECRETARIA, GESTIÓ I COMUNICACIÓ 

LAURA FERRER 

EQUIP DOCENT 

COORDINACIÓ CFGMTDU 

ALEXANDRA MACIÀ 

CAP D’ESTUDIS 

AINARA PRIETO 

PROFESSORAT 

SANDRA MACIÀ 

XAVI BLANCO 

AINARA PRIETO 

JÚLIA PAVO 

FRANCISCO JAVIER DA COSTA  (FRANK DA COSTA) 

JONATAN GUTIÉRREZ (ARTIS) 

DAVID CASTEL 

PAULA MERCÉ 

ANNA ROCAMORA 

ÀNNIA SEGARRA 

LAURA ZARDOYA  

MANEL CABEZA 

CRISTIAN JIMÉNEZ 

MARIO JIMÉNEZ 

 

b. Criteris d’organització pedagògica 

 

CRITERIS PER CONCRETAR EL CURRICULUM 

El currículum és el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes 

pedagògics i criteris d’avaluació que es treballen en l’etapa educativa del  CFGM per tal de 

garantir un nivell artístic i tècnic adient per poder accedir al mercat professional. 
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CRITERIS METODOLÒGICS 

Per a l’organització pedagògica el centre segueix els següents criteris: 

• Compliment del currículum establert en el Decret 16/2021 de 9 de març a través dels 

quals s’estableix l’ordenació del grau mitjà en qüestió. 

• Integrar l’augment de coneixements tècnics a l’aprenentatge amb criteris de seguretat. 

• Potenciar metodologies de creació. 

• Promoure l’autonomia personal i l’autoregulació del propi procés d’aprenentatge. 

• Seqüenciació ordenada dels continguts. 

• Sistematització d’alguns continguts concrets amb estratègies específiques. 

• Reorganització dels programes amb atenció especifica als alumnes lesionats. 

 

 

CRITERIS ORGANITZATIUS 

La distribució de les àrees en l’horari lectiu dels alumnes del CFGM es fa respectant les hores 

mínimes i les hores de lliure disposició que estableix el Decret 16/2021, i es modifiquen si es 

creu convenient. Cada curs es revisaran i s’actualitzaran les programacions de les diferents àrees 

i es faran les adaptacions oportunes amb l’objectiu de millorar els resultats dels alumnes. 

Important: 

• Flexibilitat horària per a la realització de projectes interdisciplinaris i presentacions amb 

públic, respectant els mínims curriculars establerts per a cada nivell. 

• Distribució d’hores lectives per àrea en funció de les necessitats del centre detectades 

en les avaluacions realitzades, respectant sempre les hores mínimes establertes en els 

decrets. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

L’avaluació regula tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. També és una eina de revisió i 

reflexió de la pràctica docent. El procés de l’avaluació es pot compartir amb l’alumnat per tal de 

fer-lo partícip i protagonista del propi procés d’aprenentatge. 

Serveix per conèixer els resultats de l’aprenentatge (avaluació sumatòria), per regular les 

dificultats i els errors dels alumnes en el procés d’aprenentatge (avaluació formativa) i per 

afavorir que l’alumnat vagi aprenent a autoregular-se (avaluació formadora: autoavaluació). 

Aquestes ens serveixen per determinar quines mesures es prenen per a l’assoliment de 

cadascun dels nostres objectius.  

L’avaluació de l’alumnat es descriu en detall a l’apartat 7. Avaluació del PPC de DANCESCAPE 
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5. AVALUACIÓ DEL CFGM 

 
Durant el mes de juny cal avaluar els indicadors de progrés que mostrem a continuació. 

La secretaria acadèmica del centre s’encarregarà de fer la recollida de dades en aquells casos 

que sigui necessari i l’equip directiu del centre en fa l’anàlisi per tal de poder avaluar el curs. 

 

 

 

 

 

 

 

 


