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ACTIVITATS DE FORMACIÓ ESPORTIVA. 
PRIMER SEMESTRE DEL CURS 2018-19 

Curs de balls llatins o del Carib 

Fundació 
Tripartita 

Curs integrat dins de la Fundació Tripartita. Totes les empreses, amb independència de la 
dimensió i del nombre d’empleats, tenen un crèdit en formació. La Fundació Tripartita per a 
l’ocupació, del Ministeri de Treball, és l’organisme encarregat d’establir la quantia i finançar els 
cursos de formació de les empreses a través d’aquest crèdit. L’import del crèdit disponible varia 
en funció del nombre de treballadors i treballadores que haja tingut l’empresa durant l’any 
anterior i de les cotitzacions a la Seguretat Social en concepte de quotes a la formació 
professional. 

Continguts 

Curs dirigit a practicants de ball i monitors i monitores que vulguen millorar, aprendre l’estil i/o 
convertir-se en instructors de balls llatins o del Carib. 
 
Els balls llatins i del Carib són molt rítmics i plens d’energia. 
 
En aquest curs aprendràs dins d’aquest àmbit: 
 
Salsa 
Merengue 
Bachata 
Txa-txa-txa 
 
Coreografies tant en línia com en parella, bàsics de xic i de xica, per a poder portar grups en 
línia o en parella. 

Habilitació 
professional 

Amb aquest pla formatiu s’adquireix una perfecta capacitació i atorga una gran polivalència 
professional per a poder abastar un ampli ventall de les activitats que s’imparteixen al món del 
fitnes grupal, la qual cosa permet una incorporació ràpida al mercat laboral a causa dels 
recursos professionals. 
 
Aprendràs les tècniques i les metodologies més actuals que et convertiran en un veritable 
capdavanter quant a la direcció de grups en sessions col·lectives. 
 
Els i les nostres alumnes són inclosos automàticament en el REPEF (Registre Espanyol de 
Professionals Especialistes del Fitnes), ja que la formació de la nostra entitat està reconeguda 
per la Federació Espanyola d’Entrenadors Personals i Fitnes i té també reconeixement 
internacional per l’Europe Activi i EREPS. 

Professorat 

ANDREA VAQUERO 
 Formadora titular dels cursos de danses urbanes i modernes i balls llatins a Castelló. 

 2012 Protagonista de l’espectacle «Ulls verds. Llegenda d’una mirada», «Per què 
ploren les cuques de llum?», de dansa espanyola i contemporània. 

 2012 Jazz Dance Teacher nivell bàsic, mitjà-avançat. 

 2011-12 Màster en Dansa Clàssica. Universitat Jaume I. Servei d’Activitats 
Socioculturals. 

 2011-12 Màster en Dansa Espanyola. Universitat Jaume I. Servei d’Activitats 
Socioculturals. 

 2009 Professora de balls de sala en modalitat estàndard i llatí. 

 2008 Seleccionada per la Fundació Davalós-Fletcher en el Conservatori de Riba-roja 
(València) en dansa clàssica, especialitat dansa espanyola. 

 2008 Instructora de funky i hip-hop. 

 2005 Ballarina Dance Professional Instructor de hip-hop, jazz i llatí. 

MANUEL JIMÉNEZ 
 Formador titular dels cursos de danses urbanes i modernes i balls llatins a Castelló. 

 2013 Professor de balls de sala. Modalitat llatí. Apta Vital Sport València. 

 2012 Jazz Dance Teacher nivell bàsic, mitjà-avançat. 

 2011-12 Màster en Dansa Contemporània. Universitat Jaume I. 
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 2011-12 Màster en Dansa Clàssica. Universitat Jaume I. 

 2010 Instructor de break i liquid dance. 

 2009 Professor de balls de sala en modalitat d’estàndard i llatí. 

 2008 Finalista de les audicions del programa «Fama, a bailar». 

 2008 Instructor de funky, hip-hop. 

 2006-07 Seminari de dansa jazz. 

 2006-07 Instructor d’arabic style. 

Dates 10, 17, 24 de novembre; 1 i 15 de desembre de 2018, i 12, 19 i 26 de gener de 2019. 

Dies Dissabte. 

Horari De 9.30 a 13.30 hores. 

Lloc Pavelló poliesportiu de l’UJI i Escola d’Apta Vital Castelló. 

Preu 

Estudiantat, PAS, PDI i personal treballador d’empreses vinculades: 185 euros. 
Familiars de primer grau de la comunitat universitària i empreses de serveis de l’UJI: 
255 euros. 
Alumni SaujiPrèmium: 274 euros. 
Altres col·lectius: 365 euros. 
 
Nota: Aquestes tarifes no s’apliquen a les persones inscrites com Alumni SaujiPrèmium 
amb posterioritat a la inscripció al curs. 

Places 10, mínim i 26, màxim. 

Avaluació 
- Avaluació contínua. Control d’assistència del 80% de les sessions. 
- Examen final teoricopràctic. 

Crèdits Convalidable per 1,5 crèdits de lliure elecció. 

Durada 32 hores. 

Inscripció Fins al 5 de novembre al Servei d’Esports de l’UJI o en la web  

 
Més informació: 

http://ujiapps.uji.es/serveis/se/ambits/formacio/ 
Servei d’Esports 

964 728 804 / 964 729 332 
 


