AGENDA CURS 19 / 20
SETEMBRE
19 – Benvinguda al curs / 18.00 hores

OCTUBRE
Del 30 al 4 – Invita a un amic

23 – Inici del curs

NOVEMBRE
Del 18 al 22 – Portes obertes

DESEMBRE
20 – Dansa en hivern

GENER

FEBRER
Del 4 al 7 – Tallers específics

MARÇ

ABRIL
Del 6 al 8 - +Dansa
29 – Dia internacional de la Dansa 2020

MAIG
7 – Finestres obertes

JUNY

Del 11 al 15 – Monogràfics de dansa

Les activitats necessitaran sempre un temps de preparació i d'assajos que us
comunicarem amb antelació per mitjà d'una circular.
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Curs 2019 – 2020

Primer i segon cicle d'Especialitats de
Dansa
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ESPECIALITATS DE DANSA
L'Escola Municipal de Dansa de Borriana ofereix una formació en Especialitats de Dansa basada
en la llei orgànica d'Educació que conforma les Ensenyances Professionals (LOE) i que correspon
al DECRET 157/2007, del 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum de les
Ensenyances Professionals de Dansa i es regula l'accés a aquestes ensenyances, adequant
aquesta llei a les necessitats del centre educatiu.
D'acord amb aquest decret, la formació en Especialitats de Dansa es planteja amb un objectiu
clarament definit: formar als alumnes en el coneixement de les tècniques bàsiques de la dansa, en
les seues diferents facetes i modalitats.

NORMES DE L'ALUMNAT
✔

Es deu acudir amb puntualitat a les classes. Es donaran, com a marge d'entrada, cinc minuts
de cortesia per al començament d’aquestes.

✔

Es deu portar el material i vestuari adequat per a cada activitat. A fi d'evitar haver d'anar tantes
vegades al vestuari, en aquells casos en què l'alumne tinga 2 o més classes seguides, deurà
portar damunt tot el necessari per a totes elles.

✔

No es permet l'entrada a les aules amb sabata de carrer; s'hi haurà de disposar de calçat
específic i d'ús exclusiu per a les classes de dansa.

✔

No està permès menjar a les diferents instal·lacions del centre. No obstant això, sí que es
permet portar ampolletes d'aigua a l'aula per a saciar la set. Aquests han de romandre ben
tancats i només s'obriran per a beure, quan ho autoritze el professor/a.

✔

Per a evitar possibles accidents, no es permet portar cap tipus de granadures (cadenes,
polseres, arracades, etc.) en les classes de dansa.

✔

Per a assegurar el bon funcionament dels tallers i activitats escèniques, a l'hora de la seua
realització, es tindrà en compte la regularitat d'assistència dels alumnes per a determinar la
seua participació.

✔

El professorat podrà no avaluar a l'alumne que haja faltat a classe més de cinc vegades en el
trimestre de forma injustificada.

✔

El CMA no respon per pèrdua o extraviament d'objectes personals dels alumnes o dels seus
familiars. Els vestuaris disposen de taquilles per al magatzematge d'objectes personals.

✔

Aprofitem per a recordar-vos que feu un bon ús de les instal·lacions, de
manera que tots puguen gaudir-ne d'aquestes en perfectes condicions.
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DISTRIBUCIÓ HORÀRIA CURS 2019 / 2020
1r / 2º CICLE D'ESPECIALITATS DE DANSA
ESPECIALITAT

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

16.00 -17.30
AULA 301

DANSA
CLÀSSICA 1r Cicle

DIVENDRES
16.00-17.30
AULA 301

DANSA
CLÀSSICA 2n Cicle

19.30-21.00
AULA 301

16.00-17.30
AULA 302

DANSA
CONTEMPORÀNIA

16.00-17.30
AULA 302

17.30–19.00
AULA 302

DANSA
ESPANYOLA

16.00–17.30
AULA 301

19.00–20.30
AULA 302

DANSA
FLAMENCA

16.00-17.30
CMC 11

16.00-17.30
CMC 11

PROFESSORS TUTORS / HORARI D'ATENCIÓ

1r / 2n CICLE ED

Juan Antonio Mochales San

Dimarts de 16.30 h a 17.30 h

Dansa Clàssica

Vicente

Dijous de 17.30 h a 18.30 h

1r / 2n CICLE ED
Dansa Contemporània

1r / 2n CICLE ED
Dansa Espanyola

1r / 2n CICLE ED
Dansa Flamenca

José Giménez Asensi

Mª Teresa de Gaspar y Giménez

Antonio Jumilla Montoya

Dillunss de 16.30 h a 17.30 h
Dijous de 16.30 h a 17.30 h
Dimarts de 18.30 h a 19.30 h
Dimecres de 15.00 h a 16.00 h
Dimecres de 16.30 h a 17.30 h
Dijous de 17.30 h a 18.30 h
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