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Imatge d'un moment del Dansem Plegats 2018.

Un total de 476 alumnes de 1r i 2n de primària es reuneixen al
camp de futbol durant l’11a trobada “Dansem Plegats”

Dilluns 28 de maig de 2018

L’11a edició de la trobada “Dansem Plegats” va reunir el passat divendres 25 de
maig al camp de futbol Nou Pepín Valls 476 alumnes de 1r i 2n de primària de
dotze escoles de Castellar del Vallès, Sentmenat, Caldes de Montbui, i Palau-Solità i
Plegamans.

La proposta, organitzada pel Grup de Treball de Música del Pla de Formació de
Zona del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental VIII, va comptar
també, com és habitual, amb un nombre elevat d’espectadors que van seguir el
programa de l’acte.

Enguany, els alumnes de 1r de primària van ballar “El patatuf” (Catalunya) i
“Sasha” (Rússia), mentre que els temes triats per als nens i nenes de 2n de primària
van ser “El ball de Sant Ferriol” (Catalunya) i “Sejan ruta” (Lituània). Tots els grups
van fer també el ball de gitanes del Vallès com a ball d’entrada.

Entre els objectius de la trobada destaca mostrar el treball fet a les aules de música
de les escoles. Els organitzadors expliquen que la dansa als centres és una activitat
motriu i d’expressió corporal, inclosa en la formació integral de l’alumne. A més,
ofereix la possibilitat de treballar amb els alumnes partint de la seva globalitat i
contemplant les seves tres àrees de personalitat: l’afectiva-social, la físico-motriu i
la cognitivo-intel·lectual.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

file:///
/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

