
 

 

 

 

CAMPUS DE DANSA I CASAL LÚDIC: (P5 a 6è) 

 Escola Lola Anglada Tiana 
 

             Setmanes de la 2 a la 6 (del 26 del juny al 27 de juliol)   

 
 
Durant aquestes cinc setmanes, els dies que no hi ha sortida nàutica, dividirem els 

matins en tres parts molt diferenciades: 

1- Campus multiesport o dansa: Els infants participants del casal podran escollir 

si fer el casal de multiesport o dansa (a la inscripció poden escollir cada setmana un 

campus diferent per exemple dues setmanes dansa i dues multiesport), i de 9.15 

del matí fins les 11h realitzaran les diferents activitats específiques de cada 

campus. Tan en el campus de dansa com en el de 

multiesport es faran diferents grups d'edat, per 

poder adaptar millor l'activitat al desenvolupament 

dels infants. 

2- Casal lúdic: Després d’esmorzar, a les 11.30, 

els infants es dividiran per grups d'edat de 1r a 3r, i 

de 4rt a 6è), tan si s'han apuntat a dansa com a 

multiesport, i realitzaran activitats no esportives 

que seguiran un fil conductor. El fil conductor serà 

diferent en cada grup d'edat. 

3- Remullada: Al final del matí tots els infants es 

reuniran per fer una remullada i treure's la calor. A 

més a més serà un espai on tots els infants grans i petits compartiran una estona 

de joc. Els infants que no vulguin fer jocs de remullada, hauran de dutxar-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Campus dansa: 
 

PRESENTACIÓ 

 

 La dansa és una aptitud innata en nens i nenes, que es manifesta abans de tenir 

control sobre el llenguatge i que sovint s’empra quan els pensaments o les 

emocions són massa poderoses per ser expressades només amb paraules. 

Els infants es mouen d’una manera totalment natural: per aconseguir mobilitat, per 

expressar un pensament o 

sentiment, i també perquè fer-ho 

els proporciona alegria i plaer. 

Quan el seu moviment comença a 

esdevenir conscientment 

estructurat i el fan amb 

coneixement de la seva finalitat i 

beneficis, es converteix en dansa. 

La dansa és un mètode natural 

d’aprenentatge i una forma bàsica 

d’expressió cultural. 

 

 

Quins són els beneficis de la dansa? 

La dansa és una poderosa aliada per al desenvolupament dels atributs d’un infant 

en creixement, ajudant-lo a assolir la maduresa psicològica, emocional, social i 

cognitiva. 

 Desenvolupament físic: La dansa implica un major ventall de moviments, 

coordinació, força i resistència que moltes altres activitats físiques. Això 

s’aconsegueix a través de patrons de moviment que aporten a la mainada 

una bona coordinació i memòria kinestètica. Ballant utilitzen tot el cos i és 

una excel·lent forma d’exercitar-lo. 

 Maduresa emocional: La dansa promou la salut psicològica i la maduresa 

dels nostres infants. Nens i nenes gaudeixen de l’oportunitat d’expressar les 

seves emocions mitjançant el ball i prenen consciència d’ells mateixos i dels 

altres a través del moviment creatiu. 

 Consciència social: La dansa propicia la trobada, la interacció i la cooperació 

entre persones. La mainada aprèn a comunicar idees als altres  mitjançant la 

immediatesa del moviment corporal, a banda d’aprendre a treballar en grup 

integrant-se dins d’una dinàmica d’equip amb els seus companys de dansa. 

 Desenvolupament cognitiu: Els nens i nenes  aprenen a generar un 

moviment espontani que respon a qüestions o problemes que poden ser 

resolts amb una resposta física. El moviment proporciona l’enllaç entre la 

idea, el problema o intenció, i el resultat o solució. Això ensenya a entendre 

el món amb una nova perspectiva. La relació entre moviment, 



 

 

 
desenvolupament intel·lectual i educació és un camp d’estudi en estat 

embrionari que tot just ha començat a ser explorat. 

Estils que treballarem: 

Cada setmana els infants faran una iniciació a un estil de dansa diferent, ampliant 

així el seu coneixement musical i de ball. 

  Setmana 2 (del 26 al 30 de juny)  contemporani: 

La dansa contemporània és una disciplina basada en la dansa clàssica i amb 

influències de la dansa moderna  i postmoderna. Tot i que inclou els moviments de 

la dansa clàssica, a la contemporània se n'inclouen d'altres que van néixer per a 

trencar-los, com per exemple els girs i torsions de l'esquena, de manera que les 

espatlles no fossin paral·leles als malucs; les posicions paral·leles de les cames, o 

inclús amb els genolls cap a l'interior; la incorporació de silenci en moviments en 

aparença no continguts, que donen la impressió que el ballarí es deixa anar. 

 Setmana 3 (del 3 al 7 de juliol)  Modern jazz: 

 

El Modern Jazz, és un estil de dansa contemporània que es nodreix dels elements 

clàssics, moderns i folklòrics. La tècnica del Modern Jazz és un mitjà ideal per 

experimentar les simples satisfaccions del moviment; el llenguatge simbòlic que 

utilitza requereix de totes les facultats, tant cognitives, com físiques i afectives. 

 

 Setmana 4 (del 10 al 14 de juliol)  Comercial dance: 

 

Es refereix a estils de coreografia creades per artistes pop que normalment es 

promocionen a través dels mitjans de comunicació, i es podria definir com una 

barreja de qualsevol estil de dansa on l'enfoc està posat en l'actitud dels seus 

protagonistes.  El coreògraf, en aquest cas el mestre de dansa, podrà aprofitar els 

aspectes tècnics per donar més força i energia a les seves coreografies i poder 

mostrar les diferents virtuts i destreses que tenen els ballarins i ballarines 

destacant tan aspectes individuals com col·lectius. 

 

 Setmana 5 (del 17 al 21 de juliol)  locking: 

 

 El Campbellocking o locking és un estil de dansa que es basa en el Funk i el ball de 

carrer, que avui en dia s'associa amb moviments de Hip Hop. El nom està basat 

amb el concepte de “lock” (bloqueig), que juntament amb una sèrie de passos i 

combinacions d'ells es dóna forma a l'estil.  Es caracteritza per ràpids moviments 

de mans i braços, combinats amb altres més relaxats (Boogaloo) de malucs i 

cames. Els moviments són generalment llargs i exagerats, i en ocasions molt 

rítmics, sincronitzats amb la música. Al locking s'interactua sovint amb el públic, 

somrient-li o sol·licitant-un xoc de palmes (Give me five). Molts dels seus 

moviments són purament còmics. Amb aquest estil els infants podran treballar la 

part més divertida i còmica de la música de carrer. 

 

 Setmana 6 (del 24 al 28 de juliol)  ball de saló: la salsa 

 

Els balls de saló són un conjunt de balls  diferents que es ballen en parella, de manera 

coordinada i seguint el ritme  de la música, que en principi sol ser d'orquestra.  La salsa 

és el terme usat a partir dels anys setanta per a definir el gènere musical resultant d'una 



 

 

 

síntesi d'influències musicals cubanes amb altres elements de música caribenya, música 

llatinoamericana i jazz, especialment el jazz afrocubà. La salsa va ser desenvolupada per 

músics d'origen llatí al Carib hispà i la ciutat de Nova York. 

 

 

                                                    Horari  base  de la setmana  

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS Divendres 

9 a 9.30  
 
Arribada i llista 
 
 

Arribada i 
llista 

  
Arribada i 
llista 

Arribada i llista Arribada i llista 

9.30 a 11 
 

Introducció a l’estil 
de la setmana 

Exercicis 
d'escalfament i 
flexibilitat 

Treball de 
coneixement  de les 
diferents postures i 
estils de moviment 
de l’estil de ball 

Iniciem la 
coreografia 

Exercicis 

d'escalfament 
i flexibilitat 

Memoritzem i  
perfeccionem 
la  coreografia 

Sortida a 
la piscina 

 

Assaig general i 

últims detalls de la 
coreografia 

Activitats 
Nàutiques        

 

11 – 11.30 
Esmorzar 

Esmorzar 
Esmorzar 

Esmorzar 
Esmorzar 

 

 

 

 

 

 

 


