
 

 

Benvinguts i benvingudes al curs 2018-2019 
 

Ja hem començat les classes de dansa i des d’Andança, l’escola de dansa de 

l’Esbart Sant Cugat, us volem donar la benvinguda a aquest nou curs i us 

volem agrair la confiança que dipositeu en nosaltres. 

Tenim moltes ganes de gaudir amb vosaltres d'estones plenes de dansa! 
 

  

L'equip de professors/es 

 

A l'Esbart 

Grup de P3 _ Laura Peña i Jana Urquizu 

Grup de P4_ Anna Casanova 

Grup de P5_Albert Bassas 

Grup de 1r_ Anna Bastida 

Grup de 2n_ Anna Casanova 

Grups de 3r_ Laura Peña 

Grup de 4t_Anna Bastida 

Grup de 5è_ Laura Peña  i Júlia Pascual 

Grup de 6è_ Roger Cusidó i Júlia Pascual 

Grup de 1r d'ESO_ Laia Martínez i Roger 

Cusidó 

Grup de 2n d'ESO_Albert Bassas i Laia 

Martínez 

Grup de Juvenils_ Roger Cusidó i Anna 

Casanova 

 

Grups d’adults 

Mèdium 1_Anna Casanova 

Mèdium 2_Albert Bassas 

Sèniors_Anna Casanova i Júlia Pascual 

Vestuari 

 

De P3 a 4t: 

Els/les alumnes d'Andança fan servir un 

vestuari per a les ballades que es basa en 

una samarreta (que es ven a l’Esbart), unes 

sabatilles negres tipus xines, una faldilla, les 

nenes, i un pantaló negre llarg, els nens. 

 Així com els pantalons es poden comprar a 

qualsevol botiga, la faldilla s’ha de fer. Podeu 

comprar la roba a l'Esbart per fer-la vosaltres 

mateixos o demanar que us la facin a 

MixServei (93 622 204 / 664 34 00 89). 

Pel que fa a les classes només cal que portin 

uns mitjons antilliscants i una faldilla amb vol 

o un xandall. 

 

De 5è a Juvenils: 

Els/les alumnes d'Andança més grans 

canvien el vesturari de les ballades a partir de 

5è. Les nenes porten unes faldilles negres 

(que els serveixen per a les classes), unes 

faldilles de colors per sobre i una samarreta 



 

A l’escola Gerbert d’Orlach 

Grup de P3-P4_ Roger Cusidó i Anna Guix 

Grup P5-2n_ Laura Peña 

 

A l’escola l’Olivera 

Grup de P3-P4_ Laura Peña 

 

A l'escola Pi d'en Xandri 

Grup de P3-P4_ Magda Montoro 

Grup de P5-2n_ Anna Casanova 

 

A l'escola Pins del Vallès 

Grup de P3-P4_ Magda Montoro i Emma 

Padrós 

Grup de P5-2n_Roger Cusidó 

 

A l'escola Collserola 

Grup de P3-P4_ Magda Montoro i Júlia Virno 

Grup P5-2n_ Arnau Jovell 

 

A l'escola Ciutat d'Alba 

Grup de P3-P4_ Anna Guix i Júlia Virno 

Grup de P5-2n_ Anna Casanova 

 

A l'escola La Floresta 

Grup P3-P5_Albert Bassas 

 

A l'escola Santa Isabel 

Grup de P3-P4_ Júlia Pascual 

Grup de P5-2n_Júlia Pascual 

 

A l'escola Joan Maragall 

Grup de P3-P4_Anna Casanova i Maria 

González 

Grup de P5-2n_Arnau Jovell 

 

A l'escola La Mirada 

Grup P3-P5_ Roger Cusidó i Albert Bassas 

 

negra de tirants. Els nens uns pantalons 

negres llargs i una samarreta de color. 5è i 6è 

també ballen amb sabatilles tipus xines; a 

partir d'ESO, segons les ballades. 

La roba de la faldilla negra es podrà comprar 

a l’Esbart, conjuntament amb la samarreta; 

totes dues coses per encàrrec i sota una sola 

comanda.  

 Pel que fa a les faldilles de colors i les 

samarretes de colors dels nens, l'Esbart deixa 

aquesta roba per a les ballades. 

 

Grups d’adults: 

El vestuari variarà segons ballada i danses 

(es decidirà amb els professors/es). Però les 

noies també necessiten unes faldilles negres 

de tela de punt de seda. La roba es podrà 

comprar a l’esbart per encàrrec i sota una 

sola comanda. 

  

 
Ballades  

 

Dissabte, 27 d'octubre: 

FESTA DE LA TARDOR 

(Juvenils, Mèdium 2 i Cos de dansa) 

 

Dijous, 28 de desembre: 

NADAL AL CARRER 

(Tots els grups de P5-2n) 

 

Dissabte, 6 d’abril: 

BALLANT PERQUÈ ENS MIRIN 

(Tots els grups de l’Ebart) 

 

Dilluns, 23 d'abril: 

SANT JORDI 

(3r, 5è i 6è) 

 

Dissabte, 11 de maig*:  



 

A l'escola Turó de Can Mates 

Grup de P3-P4_ Roger Cusidó 

 

Direcció d'Andança   

Anna Bastida i Roger Cusidó 

 

Administració 

Juank Busquets 
 

 

 

SANT PONÇ 

(Tots els grups de P3-P4) 

 

Dissabte, 1 de juny*: 

ANDANÇA A PLAÇA 

(Tots els grups d'Andança) 

 

SEGUICIS DE FESTA MAJOR* 

( 5è, 6è i 1r ESO) 

 

*Les dates de les ballades poden variar 

lleugerament en funció del calendari 

d'activitats de la ciutat. 

 

(La ballada de 4t, 1r d’ESO i 2n d’ESO de 

FEM BARRI encara no està confirmada) 

 
 

   

   

 

A la nostra pàgina web actualitzarem tota la informació necessària sobre les ballades  
(hora, lloc, què cal dur, etc.) 
www.esbartsantcugat.cat 

Us demanem que estigueu atents a les informacions que rebeu de l'activitat  
per part de la coordinació d'extraescolars. 

 

  

 

ESBART SANT CUGAT 

C/ Vallès 51, Sant Cugat del Vallès 

93 007 10 60 
 

  

 

 

http://www.esbartsantcugat.cat/

