
 

                                                              

 

 

ANNEX-I 

PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS DE TÈCNIC DE BALL 

ESPORTIU I DE COMPETICIÓI - NIVELL 1- 

 

A) Objectiu i característiques generals de les proves: 

 

• Les proves d’accés a l’ensenyament de Tècnics Esportius en Ball Esportiu i de 

de Competició tenen com a finalitat que els/les aspirants demostrin que 

posseeixen els coneixements bàsics imprescindibles i les habilitats específiques 

necessàries per a poder seguir i aprofitar la formació escollida. 

• Els/les aspirants s’hauran de presentar amb indumentària esportiva adequada 

en el lloc indicat, a la data i hora que els serà anunciada amb antelació. 

• La prova d’accés de cada aspirant constarà de cinc proves d’un sol examen. 

o Aquest examen es composarà d’una classe dirigida de quatre de les 

disciplines existents de Balls Esportiu (Standard, Llatí, Country Western 

Dance, Hip Hop) i d’una seqüència coreogràfica de lliure elecció d’una 

especialitat del Ball Esportiu i de de Competició.  

o Els quatre primers apartats (a,b,c,d), tenen com a objecte que els/les 

aspirants puguin demostrar les habilitats específiques fonamentals de la 

tècnica bàsica del Ball Esportiu i de Competició.  

o L’objectiu del cinquè apartat (e), és avaluar el control i domini específics 

de l’aspirant.  

• L’aprenentatge de les diferents coreografies dels apartats a, b, c, i d, es faran 

de forma conjunta i en grups de 10. Els/les aspirants executaran els cinc 

apartats de la prova d’avaluació (a,b,c,d,e), de forma individual. L’ordre de 

participació s’establirà per sorteig.  

• Els/les aspirants disposaran d’un màxim de dues oportunitats per executar 

cada un dels apartats que conformen la prova de la seva avaluació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                              

 

 
 
Classe de Ball:  
Els aspirants hauran d’aprendre i ballar correctament les diferents coreografies  
mostrades pels professors especialitzats.  

 
Cada ball de les diferents disciplines val 2 punts, i el seu valor s’avalua com 
s’especifica: 
 

 

a) STANDARD Criteris Valors (*) 
1. Ballar a ritme i compàs durant tota la 
demostració 

0’40 punts 

2. Coordinació 0’40 punts 
3. Flexibilitat 0’40 punts 
4. Equilibri 0’40 punts 
5. Memòria visual 0’40 punts 

 

VALOR MÀXIM FINAL DEL BALL 2 punts 

(*)Les valoracions es poden aplicar en fraccions de 0’10 punts 

 
 

b) LLATI Criteris Valors (*) 
1. Ballar a ritme i compàs durant tota la demostració 0’40 punts 
2. Coordinació 0’40 punts 
3. Flexibilitat 0’40 punts 
4. Equilibri:   0’40 punts 
5. Memòria visual 0’40 punts 

 

VALOR MÀXIM FINAL DEL BALL 2 punts 

(*)Les valoracions es poden aplicar en fraccions de 0’10 punts 

 
 

c) COUNTRY 
WESTER
N DANCE 

Criteris Valors (*) 

1. Ballar a ritme i compàs durant tota la 
demostració 

0’40 punts 

2. Coordinació 0’40 punts 
3. Flexibilitat 0’40 punts 
4. Equilibri:   0’40 punts 
5. Memòria visual 0’40 punts 

 

VALOR MÀXIM FINAL DEL BALL 2 punts 

     (*)Les valoracions es poden aplicar en fraccions de 0’10 punts 
 
    

d)  HIP 
HOP 

Criteris Valors (*) 

1. Ballar a ritme i compàs durant tota la demostració 0’40 punts 
2. Coordinació 0’40 punts 
3. Flexibilitat 0’40 punts 
4. Equilibri 0’40 punts 
5. Memòria visual 0’40 punts 

 

VALOR MÀXIM FINAL DEL BALL 2 punts 

(*)Les valoracions es poden aplicar en fraccions de 0’10 punts  
 

 



 

                                                              

 

 

 

Seqüència Coreogràfica de lliure elecció: 

Exposició i execució, amb música (**), d’una seqüència coreogràfica de lliure 

elecció, dintre de les disciplines de Ball Esportiu i de Competició reconegudes. 

Durada màxima 30’’.  

 

S’avaluarà de forma pràctica, la qualitat tècnica de cada aspirant en l’especialitat 
del ball triat, i el seu valor s’avalua com s’especifica: 
 

 

e) SEQÜÈNCIA  

COREOGRÀFICA 

Criteris Valors (*) 

1. Correcta execució dels passos o 
figures de la coreografia 

0’50 punts 

2.  Varietat rítmica 0’50 punts 
 

3. Caracterització del propi ball 0’50 punts 
 

4. Utilització del espai 0’50 punts 
 

 

VALOR MÀXIM FINAL DEL BALL 
 

2 punts 

          
   (*)Les valoracions es poden aplicar en fraccions de 0’10 punts 

(**) La Música  serà aportada per l’aspirant. 

 

PUNTUACIÓ TOTAL 10 Punts 

RESULTAT OBTINGUT Per superar la prova d’accés  s’haurà  d’obtenir un mínim de 5 Punts 

sobre 10 Punts 

 

 

• El Tribunal d’Accés constarà de 3 avaluadors. 

• Els avaluadors estaran situats separats i amb una mateixa visibilitat. 

• La puntuació final de l’aspirant serà la suma de la puntuació obtinguda 

a cada una de les dues parts de la prova d’accés 

• Puntuació Total Mínima per superar la prova d’accés: 5 Punts. 

 

 [La puntuació final de la prova d’accés serà la mitjana aritmètica de la suma del punts atorgats per 

cadascun dels 3 avaluadors] 

_________________________________________________________________________________ 

 


