AFA ESCOLA MAS CASANOVAS
CURS 2021-22

FULL INFORMATIU-SETEMBRE 2021

Benvolgudes famílies:
Us presentem una proposta d´activitats extraescolars Diver´s per al proper curs, esperem que les trobeu prou interesants,
divertides i educatives.
ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!!
•
•
•

•

HORARI: 1´30h d´activitat a les tardes després de classes, horari segons esglaonament horari. Informarem puntualment
quan sapiguem els horaris.
QUOTES: 21€ mensuals
Les activitats son obertes exclusivament pe SOCIS DE L´AFA, per poder participar s´ha d´estar al corrent de pagament
de la quota de soci de l´AFA
INSCRIPCIÓ: On-Line fins el 20 de setembre entrant al link:

. https://forms.gle/aYo6816PesSGGC4k6
•

BEQUES IBE: els nens i nenes de primària podran sol·licitar beca per les activitats proposades:

Aprendre a gaudir tot ballant i aprenent diferents tècniques i balls. Iniciar-se
en els principals passos de ball, ritmes i evolucions. Aprendre a expressar-se
mitjançant la dansa. Crear nous espais d´ imaginació.
Aconseguir una bona coordinació corporal i sincronització amb el grup.
JOCS D´ EXPRESSIÓ I SENSORIALS
PASSOS BÀSICS
MOVIMENT I ESPAI
EVOLUCIONS
RITME
COORDINACIÓ
COREOGRAFIES MODERNES
INICIACIÓ A DIFERENTS TIPUS DE DANSA
DANSA CREATIVA I JOC DANSAT

Continuació del treball de dansa iniciat a Educació Infantil.
Aprendre a gaudir tot ballant i aprenent diferents tècniques de
dansa moderna
Iniciar-se en els principals passos de dansa moderna, ritmes i
evolucions. Iniciació a un tipus de dansa més concret.
PREPARACIÓ FÍSICA I ESCALFAMENT
JOCS D´EXPRESSIÓ CORPORAL I SENSORIAL
PASSOS BÀSICS I EVOLUCIONS
MOVIMENT I ESPAI
RITME
COORDINACIÓ

SINCRONITZACIÓ
COREOGRAFIES MODERNES
DANSA MODERN JAZZ – MODERNA
CREACIÓ DE COREOGRAFÍES
Aquestes danses que van néixer al carrer en els 70, inclouen molts tipus de
disciplines i estils. Implica un bon domini del cos i el ritme, i treballa la força,
l’equilibri i la coordinació. Es basa principalment en figures corporals
El hip-hop com a dansa urbana inclou tots els altres estils
Recupera la verticalitat i es treballa mitjançant ritmes i coreografies
on podrem donar valor a la feina tan en equip com individual.
Recull també tot un treball d’expressió corporal, expressió de sentiment,
coordinació i sincronització.
Coreografies de grup amb les músiques urbanes més clàssiques i les més actuals

Conèixer el propi cos i les seves possibilitats expressives, relacionar-se i
comunicar-se, viure diferents tipus de personatge , fomentar l’expressió verbal i
memorització, fomentar l’enginy, la inventiva i la imaginació.
JOCS D’EXPRESSIÓ CORPORAL I SENSORIALS
CONTES I REPRESENTACIONS
COORDINACIÓ CORPORAL I ESPAI
JOCS PSICOMOTRIUS D´EXPRESSIÓ DE SENTIMENTS
EXPRESSIÓ CORPORAL I GESTUAL
TITELLES
OMBRES XINES

T´ agrada fer teatre? Inventar i representar històries? Viure i convertir-te en molts personatges diferents? Viatjar i
imaginar altres llocs, èpoques i realitats? Vols expressar-te, parlar i dramatitzar? Vols jugar a fer teatre?
Aprendrem a expressar-nos, a fer equip, a treballar en valors, conèixer-nos i expressar emocions i sentiments... tot divertint-nos
mitjançant el teatre. Serem uns altres!!!
JOCS D´EXPRESSIÓ I SENSORIALS 1r a 3r Primària
COORDINACIÓ CORPORAL I ESPAI
MOVIMENT ESCÈNIC
JOC DRAMÀTIC
JOCS DE MEMORITZACIÓ I DICCIÓ
CREACIÓ DE PERSONATGES I HISTÒRIES
OMBRES XINES
TEATRE DE TITELLES
CREACIÓ DE VESTUARIS, MAQUILLATGE I
CARACTERITZACIÓ
MUNTATGE ESCÈNIC, LLUM, SO, DECORATS
TEATRE MUSICAL.
VEU I CANCÓ
COREOGRAFIA

REPRESSENTACIÓ DE PETITES PECES TEATRALS.

