EDUCACIÓ ARTÍSTICA i FOMENT A LA LECTURA
Dansa Popular
FORMAT
Taller / Assignatura anual
PROGRAMA
Dansa a l'escola
DESTINATARIS
Alumnes d'infantil i primària, preferentment a partir de P4
CALENDARI
Dilluns i dimecres dins l'horari escolar. Per a d'altres dies cal
consulta prèvia.
DURADA PREVISTA
Tot el curs. Sessions d'1hora
OBJECTIUS
-

Donar a conèixer als alumnes les tradicions catalanes
Saltar seguint el ritme de la música
Formar correctament fileres i rotllanes
Estar atents a la música, a les indicacions de la mestra i als moviments del
propi cos
Distingir correctament entre dreta i esquerra
Acceptar la parella que els toca i treballar-hi amb actitud constructiva
Treballar amb elements com els bastons, els cercolets i les cintes
Treballar en grup per a preparar una representació en públic

DESCRIPCIÓ
“Dansa a l'escola” consisteix en una assignatura anual estructurada en sessions d'una hora. La
dansa representa per als alumnes un important reforç curricular que potencia i afavoreix moltes
de les competències i objectius de l'educació infantil i primària. Ajuda els alumnes a conèixer i
estimar les tradicions catalanes reforçant així́ el sentiment de pertinença i arrelament al país. La
dansa fomenta també una manera de relacionar-se amb els altres constructiva i cooperativa. El
fet de preparar-se per a una representació en públic potencia la seva capacitat de prendre
compromisos individuals i col·lectius, treballant conjuntament amb responsabilitat i confiança i
afavorint la seva autoestima.
A través de la dansa volem donar als nostres nens i nenes una eina per al seu creixement i
enriquiment personal, a més d'una oportunitat única per al coneixement de la nostra cultura
tradicional.
METODOLOGIA
L'assignatura s'estructura en sessions d'una hora. Cada sessió consta d' entre 5 i 10 minuts de
preparació en què els alumnes es posen les sabatilles, preparen el material per a començar i
es situen a l'espai de dansa en filera de parelles. A cada sessió es repassen les danses
apreses i/o se n'aprenen de noves segons s'escaigui. A primària de tant en tant es realitza una
breu explicació teòrica a l'aula que s'acompanya amb una fitxa per a cada alumne. A infantil
aquestes explicacions són més breus i es realitzen a la mateixa sala on es fan les danses.
Com a cloenda s'ofereix una mostra de dansa oberta a les famílies que serveix per a presentar
les danses que han après durant el curs.
LLOC DE REALITZACIÓ
Les classes de dansa es realitzen al gimnàs, sala de psicomotricitat o bé a l'aula de música si
és prou gran. Les explicacions teòriques es fan a l'aula amb els alumnes de primària i a la
mateixa sala on es fa dansa amb els alumnes d'educació infantil.
RECURSOS
Humans: Els mestres provenen tots ells del món de la dansa i tenen experiència com a
educadors.

Materials: La Puput facilita tot el material necessari per a les classes de dansa, com ara
bastons, cercolets, cintes, etc. També disposem d'un aparell de música. Només cal que els
alumnes portin unes sabatilles a principi de curs.
Econòmics: el cost del projecte és de 20€/hora. L'Ajuntament assumeix la totalitat de les
despeses.
OBSERVACIONS
Cal un punt de llum a l'aula on es fa la dansa per tal d'endollar l'aparell de música.
INFORMACIÓ
La Puput info@lapuput.cat o bé 696930346
INSCRIPCIONS:
A la pàgina web de l’Ajuntament:
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitatseducatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat
Telèfon: 93 5667004 / 630281538

