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1. Què és L’escola dansa?

És un projecte projecte educatiu interdisciplinar creat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport,
mitjançant la Direcció General d'Innovació Educativa, i la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de
Castelló de la Plana en què conviuen la dansa, la música i l'audiovisual, l’objectiu del qual és fomentar
la creativitat artística a través del treball cooperatiu entre les escoles i les bandes de música. 

La proposta s'inspira en  L'escola canta, una experiència de caràcter musical que van crear ambdues
institucions el curs 2017-2018. 

El projecte s’adreça, preferentment, a l’alumnat de 5é i 6é de primària, als tutors i a les tutores d’eixos
cursos i al professorat de música i educació física.

2. Objectius

Promoure  la  col·laboració  entre  diferents  entitats  i  administracions  (centres  educatius,  bandes  de
música i ajuntaments).

Mantindre viva l'espurna creativa i artística de L'escola canta.

Crear un producte artístic de qualitat que se sume a les iniciatives que pretenen mantindre viva la
cultura als nostres pobles, en aquests temps tan complicats.

Apropar el món de la dansa a l’alumnat i fomentar el gust per conéixer aquesta disciplina artística.

3. Com es materialitza L’escola dansa?

Per fer realitat el projecte, l’organització farà una selecció de tres obres musicals, una de les quals serà
de  repertori  valencià.  Tot  seguit,  la  Banda  Municipal  de  Castelló  de  la  Plana  i  el  Conservatori
Professional  de  Dansa  de  Castelló  de  la  Plana  enregistraran  la  música  i  les  coreografies,
respectivament.

Tot  seguit,  el  Cefire  Artísticoexpressiu  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.

A continuació, els centres educatius treballaran en horari escolar les coreografies.

Finalment, els col·legis participants enregistraran l’execució de les coreografies. 

La  intenció  de  la  Direcció  General  d'Innovació  Educativa  de  la  Conselleria  d'Educació,  Cultura  i
Esport és enregistrar totes les participacions de les escoles i editar un vídeo documental que reculla el
treball realitzat, que podrà ser difós per tot el territori valencià.
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4. La participació de les bandes de música i els ajuntaments

El projecte L’escola dansa tractarà de fer-se, com el de l’Escola canta, amb el suport dels ajuntaments
i de les bandes de música perquè siga un projecte multidisciplinar i cooperatiu.

Tanmateix,  si  la  situació sanitària no permet  que la música  siga  executada presencialment  per  les
bandes  de  música,  els  centres  educatius  adherits  al  projecte  podran  fer  servir  els  recursos  sonors
facilitats pel CEFIRE per fer l’enregistrament de les coreogafies.

En el present curs serà pràcticament impossible que es puga fer un acte de cloenda del projecte (com
era preceptiu en l’Escola canta) amb assistència de públic en un auditori, plaça del poble o Casa de la
Cultura. Per consegüent, seran els centres educatius els que valoraran de quina manera es pot concretar,
si procedeix, la col·laboració de les corporacions locals.

5. Calendari del projecte

1. En els propers dies el CEFIRE Artísticoexpressiu convocarà unes jornades de formació per explicar 
el projecte i donar a conéixer els materials i els continguts de la iniciativa.

2.  Segona  quinzena  de  desembre:  la  Banda  municipal  de  Castelló  de  la  Plana  haurà  conclós
l’enregistrament de les tres obres seleccionades.

3. Segona quinzena de gener de 2021: el Conservatori professional de Dansa de Castelló de la Plana
haurà enregistrat les coreografies de les tres obres musicals.

4.  Segona  quinzena  de  gener:  el  CEFIRE  Artísticoexpressiu  iniciarà  la  formació  al  professorat
interessat a participar a l’Escola dansa. Paral·lelament, es posaran a l’abast del professorat els recursos
didàctics que permeten portar endavant el projecte.
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