Curs 2020 – 2021

Danses Urbanes

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA CURS 2020 / 2021
DANSES
URBANES

DILLUNS

INICIACIÓ
MITJÀ

18.50 h – 19.50 h

DIMECRES

DIVENDRES

AULA

18.45 h – 19.40 h

18.35 h – 19.30 h

CMC 11

17.30 h – 18.25 h

CMC 11

ACTIVITATS CORPORALS
El departament d'altres activitats corporals inclou les assignatures reglades de dansa destinades a l'alumnat
adult i les no reglades destinades a totes les edats, tant d'infantils, juvenils com d'adults.
Les programacions didàctiques són el resultat d'una adaptació del currículum de les assignatures reglades
de dansa segons el DECRET 156/2007 de 21 de Setembre, del Govern Valencià, pel que s'estableix el
currículum de les Ensenyances Professionals de Dansa i es regula l'accés a aquestes ensenyances
(2007/11704), adaptant-les a les característiques i circumstàncies del centre. D'una altra banda les
assignatures no reglades porten una programació didàctica dissenyada pel professor corresponent i basada
en la seua experiència professional i sempre atenent al projecte educatiu de centre i als projectes curriculars
de curs, completant aquesta programació amb activitats extraordinàries dirigides al coneixement i la pràctica
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de la interpretació escènica, a l'estudi de l'anatomia del cos humà en relació a la pràctica de la dansa, de la
seua cultura històrica i mediàtica, i, en general, a la difusió cultural de la dansa en la ciutat de Borriana.

NORMES DE L'ALUMNAT
✔

S’ha d’acudir amb puntualitat a les classes. No s’ha d’acudir abans de cinc minuts abans del
començament de les classes per a evitar esperes pels corridors.

✔

S’ha de dur el material i vestuario necessari per a cada activitat. Degut al molt limitat accés als
vestuaris, és preferible acudir amb la roba de classe ficada des de casa. L’alumne ha de deixar
totes les seues coses en una bossa o motxilla ben tancada i sempre en el mateix lloc.

✔

No està permesa l’entrada a les aules amb sabates de carrer; s’haurà de disposar de calçat
específic i d’ús exclusiu per a las classes de dansa que se desinfectará a l’entrada a l’aula.

✔

És obligatori l’ús de la mascareta en tot el centre, així com la higiene de mans i la distància de
seguretat.

✔

No està permés menjar en les diferents instal·lacions del centre. No obstant això, sí que es
permet portar botellins d’aigua a l’aula per a assaciar la set. Aquests hauran de romandre
sempre en el mateix lloc i ben tancats i només s’obriran quan ho autoritze el professor/a.

✔

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

✔

Per a assegurar el bon funcionamient de les classes, és necessària una regularitat
d’assistència.

✔

El CMA no respon per la pèrdua o extraviament d’objectes personals dels alumnes o dels seus
familiars.

✔

Aprofitem per a recordar-vos que feu un bon ús de les instal·lacions, de
manera que tots en puguen gaudir en perfectes condicions.

PROFESSOR TUTOR
Antonio Jumilla Montoya

HORARI D'ATENCIÓ A
FAMÍLIES
Dimecres de 16.30 h a 17.30 h
Dijous de 17.30 h a 18.30 h

CMA Rafel Martí de Viciana – Escola Municipal de Dansa de Borriana
C/ Sant Pere Pasqual, s/n - 12530 Borriana. Tel. 964 03 32 30 - Fax 964 03 36 75 - www.cmeviciana.es

