ACTIVITAT:DANSA “FUNKY”
Dirigit a nens i nenes: de 1r a 4rt
En el taller de dansa es treballen dos factors medul∙lars per dur a terme
l‛activitat, aquests factors garanteixen el ple desenvolupament dels
infants i són el físic i el social.
Al final de curs es faran exhibicions, com a motivació i per mostrar les
habilitats adquirides.
Per una banda treballem el factor físic:
Aquest factor serveix per que l‛infant es conegui millor a nivell intern i extern,
donant-li així criteri per saber on es troben els seus límits i facilitar eines per
poder superar-los.
Aquí és on treballem les habilitats de ritme, força, equilibri, agilitat, elasticitat,
paral∙lelisme, coordinació, concentració i també coneixement del cos. Amb totes
aquestes habilitats podem dur a terme la dansa d‛una fora elàstica, potenciant les
habilitats que cada nen presenta de forma natural.
Per un altre banda treballem el factor social:
El factor social es present sempre en el nostre taller, és on ens trobem amb
situacions quotidianes que succeeixen en un grup de persones i són aquestes
situacions les que s‛aprofiten per treballar, el respecte per tu mateix i per tot el
que t‛envolta, l‛habilitat d‛empatitzar amb els companys, dur a terme un treball en
equip per aconseguir un objectiu comú, afavorir el raonament positiu i potenciar
l‛actitud positiva i el bon comportament.
El taller es fa creant petites coreografies que faciliten l‛aprenentatge de la dansa,
es mostra un moviment repetides vegades i s‛afegeix el següent, així fins que es
forma la coreografia.
També es dona importància a la part creativa, és per això que a la finalització de
cada sessió es dona temps per fer aquest ball de lliure interpretació i amb tot el
suport de la classe. Aquesta acció ens serveix per fer pinya i conèixer millor el
grup.
► MÉS OBJECTIUS DE L‛ACTIVITAT DE DANSA
• Potenciar l‛expressió personal, conèixer el propi cos, i les seves possibilitats
expressives.
• Desenvolupar el llenguatge corporal, el gest, l‛acció,
• Conèixer tècniques de la dansa moderna
• Integrar-se com a membre del grup, valorant les diferències entre els integrants
de la activitat.
► OBJECTIUS MÉS ENLLÀ DE L‛ACTIVITAT
• Valorar la importància de la higiene personal
• Respectar els companys
• Valorar i respectar les qualitats dels companys
• Respectar els monitors
• Respectar el material i les instal∙lacions
• Respectar decisions

