
 

 

Benvinguts i benvingudes al curs 2017-2018 
 

Comencem les classes de dansa i des d’Andança, us volem donar la 

benvinguda a aquest nou curs i us volem agrair la confiança que dipositeu en 

nosaltres. Esperem poder gaudir plegats de moltes estones plenes de dansa 

durant aquest any. 

 

Dimecres passat vam tenir la reunió de pares i mares d'inici de curs i us 

deixem aquí un resum de la informació que vam tractar: 
 

  

L'equip de professors/es 

 

A l'Esbart 

Grup de P3-P4_ Núria Nebot 

Grup de P4-P5_ Anna Bastida 

Grup de 1r_ Arnau Jovell 

Grup de 2n_ Núria Nebot 

Grups de 3r-4t_ Albert Bassas i Laura Peña 

Grup de 5è_ Roger Cusidó i Júlia Pascual 

Grup de 6è_ Laura Peña 

Grup de 1r d'ESO_ Anna Casanova i Roger 

Cusidó 

Grup de 2n d'ESO_Albert Bassas i Laia 

Martínez 

Grup de Juvenils_ Roger Cusidó i Anna 

Casanova 

 

A l’escola Gerbert d’Orlach 

Grup de P3-P4_ Laia Campmany 

Grup P5-2n_ Roger Cusidó i Núria Nebot 

 

A l’escola l’Olivera 

Grup de P3-P4_ Anna Bastida i Magda 

Montoro 

Grup de P5-2n_ Albert Bassas 

 

Vestuari 

 

De P3 a 4t: 

Els/les alumnes d'Andança fan servir un 

vestuari per a les ballades al carrer que es 

basa en una samarreta (que es ven a l’Esbart 

a un preu de 5€), 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 (pistatxo, granate o 

taronja) 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 porteu 

uns mitjons antilliscants i una faldilla amb vol 

(les nenes) o un xandall (els nens). 

 

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 



 

A l'escola Pi d'en Xandri 

Grup de P3-P4_ Roger Cusidó i Anna Guix 

Grup de P5-2n_ Anna Bastida 

 

A l'escola Pins del Vallès 

Grup de P3-P4_Anna Casanova 

Grup de P5-2n_Roger Cusidó 

 

A l'escola Collserola 

Grup de P3-P4_ Magda Montoro 

Grup P5-2n_ Arnau Jovell 

 

A l'escola Ciutat d'Alba 

Grup de P3-P4_ Núria Nebot i Arnau Jovell 

Grup de P5-2n_ Anna Casanova i Anna Guix 

 

A l'escola La Floresta 

Grup P3-P4_ Laura Peña 

Grup de P5-2n_Roger Cusidó 

 

A l'escola Pureza de Maria 

Grup de P3-P4_ Magda Montoro 

Grup de P5-2n_Júlia Pascual 

 

A l'escola Santa Isabel 

Grup de P3-P4_ Júlia Pascual 

Grup de P5-2n_Júlia Pascual 

 

A l'escola Joan Maragall 

Grup de P5-2n_Anna Casanova 

 

A l'escola La Mirada 

Grup P3-P4_ Anna Casanova 

 

A l'escola Turó de Can Mates 

Grup de P3-P4_ Laura Peña 

 

 

Direcció d'Andança   

Anna Bastida i Roger Cusidó 
 

 

faldilles de colors per sobre i una samarreta 

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. 

 

Aquest any, com a novetat, estem intentant 

gestionar la confecció de faldilles negres i 

pantalons de nens perquè hi hagi les 

mateixes condicions que hi ha amb les 

faldilles de colors de les més petites. Així com 

també intentem gestionar la compra de 

samarretes negres a través d'una comanda 

conjunta. Pel que fa a les faldilles de colors i 

les samarretes de colors dels nens, l'Esbart 

deixa aquesta roba per a les ballades. 

  

 
Ballades  

 

Dissabte 28 d'octubre: 

FESTA DE LA TARDOR 

(Juvenils i Cos de dansa) 

 

Dijous 28 de desembre: 

NADAL AL CARRER 

(Tots els grups de P5-2n) 

 

Dilluns 23 d'abril: 

SANT JORDI 

(6è i 1r i 2n d'ESO) 

 

Dissabte 12 de maig*:  

SANT PONÇ 

(Tots els grups de P3-P4) 

 

Dissabte 2 de juny*: 

ANDANÇA A PLAÇA 

(Tots els grups d'Andança i grups d'adults) 

 



 

SEGUICIS DE FESTA MAJOR* 

( 5è i 6è) 

 

*Les dates de les ballades poden variar 

lleugerament en funció del calendari 

d'activitats de la ciutat. 

 

(La ballada de 3r i 4t de les FESTES DEL 

BARRI encara no està confirmada) 

 

 
 

   

Un breu resum de coses importants! 
 

- Us demanem puntualitat a l'hora d'arribar a classe. 

 

- Els grups de P3, P4 i P5 es canviaran a la seu social abans d'entrar a 

classe. 

El grup de 1r entrarà per la porta dels vestidors i es canviaran allà amb el 

mestre. 

Tots els nens i les nenes de P3 a 1r sortiran ja canviats de carrer un cop acabi 

la classe. 

A partir de 2n es canvien sols/es al vestuari. 

 

- Si no podeu venir a classe o arribeu tard podeu trucar-nos al 93 007 10 60 

o enviar un correu a info@esbartsantcugat.cat. 

Per als que ja comencen a ser més grans, ATENCIÓ! Mentre siguin menors 

sou els pares/mares els que ens heu d'avisar de les seves faltes d'assistència. 

 

- Aquells nens/es que marxin sols o acompanyats d'altres pares/mares 

necessiten una autorització signada. 

 

- Calendari de classes. Recordeu que Andança s'acull a les festes de lliure 

disposició de les escoles públiques de Sant Cugat. 

 

- Estigueu atents als comunicats de ballada que us enviem via mail. 

 

- Mercat d'intercanvi de vestuari. Al novembre i al març/abril farem el Mercat 

d'intercanvi de vestuari on ens podeu portar les samarretes, faldilles i sabatilles 

que us hagin quedat petites, i/o venir-ne a buscar de 2a mà gratuïtament. 

 

- Aquest any farem colònies d'Andança! Marxarem un cap de setmana 

d'abril des del grup de 5è fins a Juvenils. En breu rebreu més informació. 

 

mailto:info@esbartsantcugat.cat


 

-Per a qualsevol dubte, inquietud, xerrada o comentari podeu contactar-

nos a andanca@esbartsantcugat.cat (Anna Bastida, temes relacionats amb 

ballades, classes, grups...) o a info@esbartsantcugat.cat (Juank Busquets, 

temes administratius, de gestió i retards a classe). 

 

  

 

ESBART SANT CUGAT 

C/ Vallès 51, Sant Cugat del Vallès 

93 007 10 60 
 

  

 

mailto:andanxa@gmail.com
mailto:info@esbartsantcugat.cat

