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La recomanació de l'Organització Mundial de la Salut
d'evitar cantar en grup mentre dure la situació
sociosanitària per la COVID-19, ens porta a ajornar
projectes que tenen el cant coral com a centre i
proposar per a la participació d'alumnat i professorat
de primària un nou projecte interdisciplinari on la
dansa, la música i l'audiovisual, puguen conviure i
fer que els nostres pobles, les seues bandes i escoles
treballen en un procés educatiu obert i col·laboratiu
enfocats en la cultura i amb l'esperit creat a L'escola
canta.

INTRODUCCIÓ
Aquest projecte educatiu, sorgeix de la
necessitat de realitzar i mantindre vius
projectes amb característiques com
L'escola canta, adaptats a les
condicions de salut pública actuals



IDEES PRINCIPALS

Nom  del projecte • L'escola dansa
Alumnat destinatari
Alumnat de 5é i 6é de Primària (recomanat) que
no va poder participar en el projecte ajornat al
2020.
Docents participants 
Tutors/es, mestres de Música i Educació Física.

Entitats implicades  
Ajuntaments, bandes de música
respectives i escoles de primària.

Objectiu principal
Col·laborar per tal d'afavorir
l'aprenentatge en grup mitjançant
l'expressió i el moviment a través de la
dansa i la música, entre escoles,
ajuntaments i les bandes de música, tan
arrelades a la nostra terra.



La selecció de les tres obres, una de les quals serà de
repertori valencià, es farà amb criteris artístics i
pedagògics. La Banda Municipal  de Castelló i el
Conservatori Professional de Dansa de Castelló
col·laboraran en la creació de les tres peces
escèniques. 

El Cefire Artisticoexpressiu realitzarà una formació
específica on es proporcionarà el material necessari
per transmetre les creacions coreogràfiques sobre la
base de les peces musicals triades, i assessorarà la
producció artística, la tasca docent i el producte
audiovisual final.

PROJECTE
El projecte consistirà en representar tres
peces de dansa amb música interpretada per
banda, que puga ser executada per qualsevol
formació de la Comunitat Valenciana



Les poblacions adherides al projecte, podran
gestionar la col·laboració de les respectives bandes
amb els seus centres pel que fa a la possibilitat de
realitzar assajos en viu de les peces musicals
coreografiades així com la de participar en l'execució
en viu de la música durant la gravació de
l'audiovisual  que en serà el producte final.

PARTICIPACIÓ

Els centres educatius gestionaran, en funció de la
disponibilitat d'espai i les pròpies mesures de
seguretat , per a les famílies, el poble, l'escola, etc, els
aspectes concrets de la representació i gravació de
l'audiovisual.

Cada representació de cada centre partiel un
documental únic de L'escola dansa, que podrà ser
difós per tot el territori valencià.



La Banda de Música de Castelló de la Plana, per la
seues característiques de banda professional,
participarà en l'elecció del repertori i en
l'enregistrament del material sonor necessari per a la
formació, paral·lelament a la implicació que es dispose
respecte als centres educatius de la localitat.

ORGANITZACIÓ 

Regidories d'Educació i Cultura
de l'Ajuntament de Castelló

Direcció General d'Innovació
Educativa i Ordenació
S'ocuparà de la difusió del projecte a tots els centres de
primària valencians, de la gestió, suport artístic i tècnic i la
realització d'un producte final en format audiovisual que
reculla el procés i l'execució final de l'espectacle escènic
elaborat per xiquetes i xiquets de les escoles participants.



El Cefire Artisticoexpressiu hi aportarà la vessant
formativa i generadora de recursos educatius, en
gestionarà la formació pertinent i elaborarà els
materials necessaris per tal que el professorat puga
dur endavant aquest projecte artístic amb el seu
alumnat.
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