
 

La dansa infantil es compon de moviments senzills, 
organitzats en un marc espai-temporal concret. Els passos, 
enllançaments, etc. , poden ser exercits com a formes 
aïllades o com a formes elaborades en una composició 
coreogràfica. Per exemple, la combinació de marxar, saltar, 
girar, córrer en forma semblant a una cadena, trobar-se en 
un cercle, etc.  

Breus seqüències de moviments encadenats formen una 
totalitat més gran, una dansa. I tot això viscut, experimentat 
per cada participant i pel grup en conjunt. 

Els tipus de danses més utilitzats en l'educació infantil, 
segons l'estructura coreogràfica, són: les danses en roda, 
en línies o en parelles. 

 Nexe entre la dansa i la música: quan se sent una 
melodia és molt difícil romandre estàtics. 

 Nexe entre la dansa i la quotidianitat: la dansa es nodreix 
de la vida i la vida es pot enriquir per la dansa, 
combinant accions i gestos quotidians amb la música i el 
moviment; simular despertar-se, despertar, banyar-se. 
És recollir els moviments que sorgeixen en el quefer diari 
del nen per incorporar-los a la dansa. 

 Nexe entre la dansa, la comunicació i el llenguatge: la 
dansa com a mitjà de comunicació està present dins de 
l'expressió plàstica a través de la plasticitat del cos 
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És el període comprès entre els 7 a 10 anys d'edat 
cronològica. L'educació escolar i la formació intel·lectual 
tenen una gran influència en aquestes edats. Fins llavors, 
el pes de la família i dels amics de la seva mateixa edat 
havia estat predominant però a partir d'aquest moment, les 
seves relacions socials s'amplien i diversifiquen.  

"Els nens de 7 a 10 anys es desenvolupen normalment en 
un oasi de pau afectiva que li ha de permetre un gran 
progrés en l'adquisició, classificació i síntesi del capital de 
coneixements que li proporciona l'Escola." 

Balla al compàs de la teva música preferida i amb 
coreografies, funky, hip hop ... que després podràs 
ensenyar als teus familiars i amics. 

¡¡¡¡¡A ballaaaaaar !!!!! 

És una modalitat també coneguda com jazz, o jazz-dance, 
molt emmotllable, que agafa passos i figures de: Musical, 
ballet, disc, breakdance, funky, hip-hop, blus, rap, twist, 
swing, rock & roll, ... s'introdueix entre els altres tipus de 
ball, com una clara manifestació de l'energia en moviment, 
on hi ha una gran connexió amb la música, i una expressió 
individual, molt particular, molt flexible i s'adapta als 
diferents grups, edats, i nivells, però ha de tenir consciència 
del propi cos, i saber expressar-se a través d'ell. 

DANSA 1r – 2n – 3r PRIMÀRIA 

DANSA MODERNA 4t – 5é – 6è PRIMÀRIA 

DANSA  JAZZ - SECUNDÀRIA 


