
ACTIVITAT DE DANSA 
 

Bones famílies, us animeu a venir a l’activitat de dansa? Aquest any sembla que serà una mica 
diferent per la situació que estem vivint però no hi ha cap dubte que ens ho passarem d’allò més bé, 
almenys hi posarem totes les nostres forces perquè així sigui! 
Intentarem fer tot el que fèiem els anys anteriors, però pensant amb COVID-19, trobarem la 
fórmula de poder seguir de la manera més normal possible, fent que tota la família gaudiu de 
l’activitat! 
 

QUE ÉS LA DANSA?  

La dansa és un art que consisteix en expressar-se mitjançant el moviment del cos. Nosaltres treballarem 
la dansa clàssica amb la seva part de disciplina i la seva tècnica. Mitjançant jocs amb els més petits i 
exercicis tècnics amb els més grans. Treballarem la col·locació, l’elasticitat, la memorització, el ritme i la 
coordinació entre altres.  

 

OBJECTIUS 
 

- Gaudir de la dansa amb diferents tipologies 
- Treballar la part disciplinaria de la dansa, la part tècnica que la caracteritza i la part 

emocional. 
- Prendre consciència corporal i del moviment. 
- Aprendre a expressar-se i comunicar els sentiments i emocions, millorant l’autoestima 
- Treballar la musicalitat i la memorització de les coreografies. 
- Fomentar la relació entre iguals a partir del ball 
- Potenciar el treball en grup a través del respecte 
- Treballar l’autonomia personal, l’esforç i l’esperit de superació 

  
 

QUE FAREM? 
 

- Celebrar el dia de la castanyada i Halloween 
- Fotos de nadal 
- Actuació de nadal 
- Preparació de classes obertes 
- Carnaval  
- Celebrar Sant Jordi 
- Actuació del dia internacional de la dansa 
- Actuació de final de curs 



QUE CAL PORTAR 
TOT ETIQUETAT PER EVITAR CONFUSIONS! 
Els alumnes aquest any vindran vestits de casa per tal de fer servir el menys possible els vestuaris 

- CLÀSSIC: 
▪ Leggins negres 
▪ Samarreta blanca 
▪ Sabatilles de dansa clàssica (color carn) 
▪ Mascareta 
▪ Bossa per la mascareta 
▪ Botella d’hidrogel 
▪ Monyo 

 

INFORMACIÓ 
 

- Dintre de les aules mantindrem la distància de dos metres entre els alumnes marcant el terra 
amb zones de treball per cadascú. Si hi ha moments que no es poden mantenir aquests metres 
ens posarem la mascareta. 

- A les instal·lacions es disposarà de gel hidroalcohòlic, sabó, paper.  
 

NORMATIVA 
 

- A l’hora d’entrar prendrem la temperatura als alumnes, si la temperatura és superior a 37,3º 
o té algun símptoma no podrà fer l’activitat, avisarem a les famílies i passarem al protocol que 
segueixi l’escola. 

- A l’hora de sortir preguem que mantingueu la distància entre vosaltres. Ens trobarem a la 
porta principal de l’escola (la que està davant del parc de les oliveres). 

- Si hi ha algun alumne que no pot assistir a classe, les famílies, hauran d’avisar per via 
WhatsApp. 

- Ens rentarem les mans sempre que calgui, com per exemple abans i després d’anar al lavabo. 
- No podrem compartir material entre els alumnes. Si hi ha germans millor que cadascú porti 

les seves coses i no calgui compartir.  
- Etiquetar tot el material  
- Netejarem i desinfectarem els espais cada vegada que sigui necessari. 
- Els espais estaran ventilats. 
- Tota la informació de l’activitat de dansa serà via WhatsApp/correu, ja que intentarem que hi 

hagi el mínim contacte entre les famílies i els professors.  
- Si veiem que hi ha un alumne que no sap respectar les normes ens veurem amb el dret 

d’anul·lar la seva assistència.  

 
No es pot assistir a l’activitat si s’ha tingut alguna simptomatologia o contacte 

amb persones infectades de COVID-19 catorze dies abans.  
 



PROTOCOL D’ACTUACIÓ 
 

- Si hi ha un alumne que està esperant els resultats del PCR de covid-19, la família ha de 
comunicar el resultat a la monitora com més aviat millor. En cas que sigui negatiu, es tornarà 
a l’activitat amb normalitat.  
En cas de positiu, els alumnes del grup i la professora s’hauran de quedar a casa 14 dies en 
quarantena per haver estat en contacte amb un alumne infectat.  

 

CONTACTE 

Crearem grups de WhattsApp per cada classe. Aquest grup de WhattsApp només es podrà fer 
servir per enviar informació de l’activitat.  

PAGAMENTS 

Preu de l’activitat 135€ tot el curs (1 hora setmanal) 252€ tot el curs (2 hores setmanals)  

Aquest preu es dividirà amb 9 quotes de: 15€, una hora a la setmana, i 28€, dues hores a la 

setmana. 

L’activitat de dansa passarà els rebuts pel banc entre l’1 i el 5 de cada mes. Si es retorna algun 
rebut, les comissions, aniran a càrrec dels pares.  

Per donar-se de baixa de l’activitat s’haurà d’esperar fins al final del trimestre. 

 

1r trimestre Octubre Novembre Desembre 

2n trimestre Gener Febrer Març 

3r trimestre Abril Maig Juny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT DE DANSA 

DADES D L’ALUMNE  

Nom i cognoms:............................................................................................................................. Data de naixement:..................................... 

Curs actual:..................... E-mail:.............................................................  

Telèfon de la mare:.......................................................Telèfon del pare:........................................................  

AUTORITZACIÓ DE L’ACTIVITAT.  

Jo_________________________________________________________, Amb DNI nº__________________________ y amb 

domicili_________________________________________________________________, nº ______ Pis________ CP________________ 

Població________________________________________Provincia_______________________________  

Que sóc pare/mare/tutor/a legal de l’alumne/a_________________________________________________________  

AUTORITZO al meu fill/a a participar en l’activitat de dansa dins de les instal·lacions de l’escola Santa Anna de 

Castellvell del Camp.  

Castellvell del Camp, a _____ de _______________________ de 202__ 

                                                                                                                              Firmat: _________________________________  

PERSONES AUTORITZADES PER RECOLLIR A L’ALUMNE  

(si l’alumne pot marxar sol/a a casa l’autoritzeu amb ell mateix).  

NOM I COGNOMS TELÈFON D.N.I PARENTESC 

    

    

    

    

DADES BANCARIES  

Preu de l’activitat 135€ tot el curs (1 hora setmanal) 252€ tot el curs (2 hores setmanals)  aquests preus es 
pagaran amb 9 quotes mensuals pagant 15€ al mes (1 hora setmanal) i 28€ al mes (2 hores setmanals) els mesos 
de: octubre, novembre, desembre, gener, febrer, març, abril, maig i juny.  

 

Número de compte:  

________  ________  ________  ________  ________  ________ 

NIF: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ -___  

 

Firma del titular del compte:  

 

 

 
Aquesta firma autoritza a cobrar la quota mensual directament 
amb aquest número de compte.  

 


