
Federació Beques 
Bases i normativa: 
 
1. Condicions generals 
1.1 El sol fet d’inscriure’s a la convocatòria de 
beques comporta l’acceptació total d’aquesta 
normativa sense cap condició. 
1.2 La Federació-Associació Catalana de Professors 
de dansa reserva el dret a modificar la normativa. 
1.3 La convocatòria de beques de la Federació  
està també oberta a alumnes de dansa que 
estiguin Federats i també facin classe en centres 
d’entrenament professional. 
1.4 Tots el participants menors d’edat hauran 
d’anar acompanyats per un professor o persona 
delegada. 
1.5 Els drets d’imatge dels participants queden 
cedits en el moment de la inscripció. Totes les 
imatges obtingudes per l’organització seran 
publicades a la web de la Federació-Associació 
Catalana de Professors de dansa i/o altres mitjans 
de difusió pública no comercial. 
1.6 L’incompliment de qualsevol de les normes 
establertes en aquest document comportarà 
l’exclusió de la convocatòria. 

2. Inscripció 
2.1 Per inscriure’s, els participants han d’emplenar 
el formulari web a www.dansafederacio.org i  
lliurar la documentació següent a la taula del 
registre: 
· DNI o document oficial o foto 
.Carnet de la Federació amb el pagament 
actualitzat 
2.2 La inscripció a les beques s’ha de realitzar 
abans de la data límit, que es publicarà a la web de 
la federació. 
2.3 No s’acceptaran sol·licituds després de la data 
límit d’inscripcions. 

3. Nivells 
3.1 Els participants es dividiran en nivells per edat 
d’acord amb el criteri de divisió següent en totes 
les disciplines: Clàssic, Jazz i Contemporani. Les 
Beques d’Espanyol es realitzaran per separat en 
una edició especial, a Tarragona.  
 
· Primer Nivell: de 10 a 11 anys. 
· Segon Nivell: de 12 a 13 anys. 
· Tercer Nivell: de 14 a 15 anys.  
. Quart Nivell: de 16 a 21 
 

*Els Nivells 3er i 4rt de Clàssic inclouen puntes. 
 
 
3.2 Els anys hauran d’estar complerts abans de la 
data de celebració de les beques. 
3.3 Cada nivell podrà ser dividit segons el nombre 
de participants. 
3.4 L’organització es reserva el dret de fer una 
divisió per edat alternativa en funció del nombre 
de participants, hores d’estudi setmanals i si 
participen en una escola professional. 
3.5 La beca no es realitzarà si no hi ha un quòrum 
mínim de cinc participants presencials en el 
moment de la celebració. 

4. Premis 
4.1 Cada nivell comptarà amb un premi econòmic 
segons la taula següent:  
· Primer Nivell: 150€. 
· Segon Nivell: 200€.  
· Tercer Nivell: 250€.  
· Quart Nivell: 300€.  
4.2 L’organització decidirà si entrega un o més 
premis per nivell. 

5. Control d’accés 
5.1 Les persones de l’organització aniran 
degudament acreditades. 
5.2 No es permetrà l’accés als participants que 
arribin un cop començada la sessió. 
5.3 Participants i delegats hauran de presentar el 
DNI (o document oficial) a l’entrada. 
5.4 Els acompanyants dels participants i els 
delegats de les escoles no podran accedir a la 
sala on es realitzen les beques, segons la 
normativa del centre. 
5.5 El personal de l’organització cridarà als 
participants per entrar a la sessió. 

6. Control de dorsals 
6.1 Durant la inscripció, els participants rebran un 
dorsal que s’hauran de col·locar de forma que sigui 
clarament visible pel jurat. 
6.2 Els participants han de portar el dorsal durant 
tota la sessió de les beques. 
6.3 Els dorsals han de retornar-se un cop 
finalitzada la sessió. 

7. Jurat 
7.1 El jurat es composarà per dos o tres 
professionals de la dansa. 
7.2 L’organització escollirà el jurat. 
7.3 El jurat valorarà la capacitat tècnica, musical i 
d’interpretació dels participants. 
7.4 El jurat disposarà d’un temps de deliberació 

http://www.dansafederacio.org/


després de la sessió de beques per decidir els 
guanyadors. 
7.5 Addicionalment al premi de la beca, el jurat 
podrà concedir mencions especials al participants 
que consideri. 
7.6 El jurat té la llibertat de donar consells i fer 
comentaris particulars als participants un cop 
finalitzada la sessió de beques. 

8. Pentinat 
Noies 
· Cabell recollit en un monyo per clàssic o una cua 
per jazz i contemporani. 
· Cap tipus de decoració. 
· Els clips hauran de ser del mateix color que el 
cabell, de manera que quedin el més dissimulat 
possible. 
· Sense serrell ni trenes. 
Nois 
· Si tenen el cabell llarg, portar-lo recollit en una 
cua que no tapi la cara. 

9. Vestuari 
9.1 L’incompliment de la normativa de vestuari 
comportarà l’exclusió immediata de les beques. 
9.2 Els participants han de venir canviats. 
General 
· Cap tipus de joia (arracades, piercings, etc.). 
· Roba interior no a la vista. 
· Roba sense ornaments ni dissenys especials. 
Clàssic 
Noies 
· Maillot negre de tirants. 
· Mitges color carn. 
· Sabatilles mitja punta roses. 
· Sabatilles de punta (només segon i tercer nivell). 
Nois 
· Maillot o samarreta blanca de tirants o màniga 
curta arrapada al cos. 
· Malles negres, grises o blau marí 
· Mitjons blancs. 
· Sabatilles blanques de mitja punta. 
Jazz 
Noies 
· Maillot, top o samarreta de tirants negre ajustada 
al cos. 
· A escollir: 
Leggins negres /Mitges color negre. 
. A escollir: 
Mitjons negres / Sabatilles jazz. 
Nois 
· Maillot o samarreta de tirants o màniga curta 
ajustada al cos. 

· Malles negres llargues o curtes. 
· A escollir: 
Mitjons negres/Sabatilles de Jazz. 
Contemporani: 
Noies 
· Maillot o samarreta negra ajustada al cos 
. Top màniga llarga 
· A escollir: 
Leggins /Mitges  de color negre. 
Mitjons negres  
Nois 
· Maillot o samarreta de tirants o màniga curta 
ajustada al cos. 
. Samarreta ajustada de màniga llarga negra 
· Malles negres llargues o curtes 
. Mitjons negres 
 
*Es prega als professors recordar als seus alumnes 
les normatives de vestuari ja que no es deixarà als 
participants entrar a la classe en cas contrari. 
 
**Es prega als professors recordar als participants 
que no podran accedir a les beques si no 
presenten el carnet de la Federació actualitzat. 
 
 
 
 


