Curs 2020 – 2021

Segon curs de Formació Elemental de
Dansa

PROFESSOR TUTOR
Juan Antonio Mochales San Vicente
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FORMACIÓ ELEMENTAL
L'Escola Municipal de Dansa de Borriana ofereix una formació elemental basada en la llei
orgànica d'Educació que conforma les Ensenyances Elementals (LOE) i que correspon al
DECRET 157/2007, del 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum de les
Ensenyances Elementals 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 Elemental de Dansa es planteja amb un objectiu
clarament definit: iniciar als alumnes en el coneixement de les tècniques bàsiques de la dansa, en
les seues diferents facetes i modalitats.

NORMES DE L'ALUMNAT
✔

L’alumnat haurà d’estar en la seua filera corresponent en el carrer Sant Pere Pascual
(s’indicaran unes marques d’identificació del lloc exacte) cinc minuts abans de l’entrada a
l’edifici, on el professorat els recollirà. Es prega màxima puntualitat. L’eixida s’efectuarà de la
mateixa manera, però al revés. El professorat portarà els alumnes a la seua filera en el carrer
on els recolliran els pares.

✔

L’ús de mascareta facial és obligatori, així com la desinfecció de mans a l’entrada i eixida.

✔

Es prega vindre vestit amb la indumentària per a les classes, excepte el calçat, que es canviarà
una volta

l’alumne haja efectuat l’entrada en l’aula. La roba que porten damunt de la

indumentària per a la classe de dansa ha de recolir-se en una bossa o motxilla que l’alumne
deixarà ben tancada i sempre en el mateix lloc de l’aula.
✔

Els vestuaris, banys i dutxes només s’utilitzaran amb consentiment previ del professorat.

✔

No està permés mejar 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 ben
tancats junt a les pertinences de cada alumne i només s’obriran per a beure quan ho autoritze
el professor/a i en torns d’un en un. Per descomptat, no està permés compartir-los.

✔

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 funcionamient del curs, es prega mantenir de manera constant la
regularitat d’assistència a classe de l’alumnat.

✔

El CMA no respon per la pèrdua o extraviament d’objectes personals de l’alumnat 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.
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MATERIAL I VESTUARI NECESSARI
XIQUES

ASSIGNATURA
MATERIAL COMÚ A

✔

Mallot mànega llarga

TOTES LES

✔

Malles (calces de dansa) color
carn, amb taló desmuntable

ASSIGNATURES

✔

DANSA
ACADÈMICA

✔

Malles sense peu de color
negre i samarreta blanca

✔

Mitjons negres

✔

Sabatilles de mitja punta

Sabatilles de mitja punta color
carn.

✔

XICS

Tot el que és necessari per al

negres.

pentinat adequat del cabell
(goma, ganxos i xarxeta)
✔

Shorts de dansa negres

DANSA

✔

Turbant elàstic

CONTEMPORÀNIA

✔

Mitjons negres antilliscants

✔

Mitjons negres antilliscants
100% cotó.

100% cotó.

DANSA

✔

Falda de flamenc.

✔

Sabates d'espanyol de pell.

✔

Castanyoles de fusta.

✔

Botes d'espanyol de pell.

✔

Sabatilles de mitja punta de

✔

Castanyoles de fusta

color carn

✔

Sabatilles de mitja punta

ESPANYOLA
✔

Tot el que és necessari per al

negres

pentinat adequat del cabell
(goma, ganxos i ret)

✔

Mateix vestuari que en dansa

✔

contemporània

EXPRESSIÓ
MUSICAL I RÍTMICA

Mateix vestuari que en dansa
contemporània

✔

Mitjons antilliscants

✔

Mitjons antilliscants

✔

Llibreta de pentagrama, llapis

✔

Llibreta de pentagrama, llapis

i goma d'esborrar
✔

Llibre de text: a aclarir per la
professora

i goma d'esborrar
✔

Llibre de text: a aclarir per la
professora
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