Dansa Creativa per a nens i nenes

Foto Jordi Bover

A Càrrec de Mercè Sardà Valls

Telèfon de contacte: 676 461 224 · Web: www.dansaeduca.com

La dansa creativa i educativa és un mitjà per jugar, desenvolupar l’imaginari, la
coordinació i la relació amb els altres.
Els nens i nenes aprenen i entenen com funciona el cos i com el poden organitzar
per tal que els seus moviments siguin més eficaços. D’aquesta manera van
conquerint reptes i amplien el seu llenguatge corporal i expressiu així com la seva
percepció de la música i l’espai.
Es parteix de la lliure expressió, necessària per a estimular la pròpia creativitat, el
potencial interior i la relació activa i positiva amb un mateix i amb els altres.
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Edats:
Activitat per P3, P4, P5 i 1r.
Lloc:
L’activitat es portarà a terme al Casal de Bordils.
Horari:
Els dilluns de 17h a 18h i de 18h a 19h (en funció dels grups que es formin).
De 15 octubre a 15 de juny.
Grups:
Mínim 8, màxim 12. Es faran grups d’edats similars, que estiguin en el mateix moment maduratiu.
Preu:
25€ al mes (sense quota d’inscripció).
Què cal portar?
Portar roba còmoda, pantalons de xandall o leguins i mitjons gruixuts per protegir-se del fred.
Inscripció: (places per ordre d’inscripció)
Omplir la butlleta d’inscripció i retornar-la (foto, imatge o escàner).
Protocol Covid 19
•
•
•
•
•

Es garanteix que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m²
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat
Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe)
No es fa ús de vestuaris, els infants ja venen canviats
Neteja i desinfecció del material emprat per diferents grups

AFA Bordils · Escola de Bordils · c/ Almeda, 52. 17462 Bordils
afabordils@gmail.com · www.afabordils.org · facebook.com/afabordils · twitter.com/afabordils

