
PROGRAMACIÓ DEL CURSET

OBJECTIUS

1) Aprendre la dansa de la sardana (curts, llargs…).

2) Conèixer la música de la sardana (aires, salt…).

3) Introduir l’estudi de la cobla i els seus 
instruments (cobla de tres quartans, 
instruments…).

4) Ampliar els coneixements de cultura popular. 

5) Procurar que el curset es recordi com una bona 
experiència.

 

 

CONTINGUTS:

1) Dansa

1.1) aprenentatge dels curts

1.2) aprenentatge dels llargs

1.3) aprenentatge dels canvis

1.4) repartiment d’una sardana complerta

1.5) exercicis respiratoris i de preparació física

2) Música

2.1) domini d’un vocabulari mínim de termes 
musicals

2.2) coneixement del so i del ritme de la sardana

2.3) coneixement d’altra música amb la mateixa 
sonoritat

 



3) Cobla
3.1) història de la cobla
3.2) descripció i morfologia dels diferents instruments de 
la cobla
3.3) classificació segons materials i famílies
3.4) utilització dels diferents instruments
3.5) els instruments autòctons

4) Cultura popular
4.1) breu història de la sardana
4.2) diferents manifestacions sardanistes
4.3) manifestacions socials i culturals en les quals és 
present la sardana

5) Curset i bona experiència
5.1) treballar, conjuntament amb tots els altres objectius, 
els aspectes ètics de la sardana
5.2) unir la sardana amb els valors ètnics i la història del 
nostre país i fer-ho utilitzant la metodologia adequada.

 

 

PLANTEJAMENT CLASSE

 Abans de cada sessió prepararem les fitxes del 
treball del dia (música, aparells necessaris...)

 Classe alternativa

 Fitxa prèvia nivell alumnes

 Fitxa seguiment alumnes

 Avaluació final del curset (objectius, nivell 
aconseguit dels alumnes, quantitat alumnes, 
sessions, assistència...)

 Canviar  aquelles coses que no han funcionat

 



PUNTUALITZACIONS

1) Establir un marc de referència.

* presa de contacte monitor/alumnes

* normativa general del curset

* objectius del curset

2) Assegurar la realització dels objectius i 
l’entusiasme en les activitats de tot el curset.

* actitud del monitor

* escoltar suggeriments i facilitar la comunicació

 

 

SUGGERIMENTS

1) El que ensenya sempre ha de ballar 
correctament

2) L’ensenyament ha de ser una cosa lúdica

3) És bo ensenyar la dansa asseguts

4) És molt útil unir l’aprenentatge de la dansa 
amb el comptar i repartir

5) Importància de la preparació física

6) La música és molt important

7) Sistematitzar els coneixements (part teòrica 
i part pràctica)

8) No es pot improvisar però...

 



COMPORTAMENTS

1) El monitor ha de ser viu i entusiasta

2) S’ha d’interessar pels alumnes

3) Ha de ser optimista

4) Ha de tenir un domini de sí mateix

5) Li agrada divertir-se i ha de tenir sentit de 
l’humor

6) Reconeix i admet les seves faltes

7) És honest, imparcial i objectiu amb el tracte 
amb els alumnes

8) És pacient

 

 

9) Mostra comprensió i simpatia amb els        
alumnes

10)Ajuda als alumnes: problemes personals...
11)Ha de reconèixer l’esforç dels alumnes
12)Estimula els alumnes
13)Ha de fer un treball de classe ben organitzat 

i metòdic
14)Ha d’explicar de manera explícita, clara i 

pràctica
15)Ha d’assegurar la disciplina
16)Ha de resoldre els problemes que li puguin 

sortir

 



❖ Curts

❖ Llargs

❖ Sardana

❖ Introit

❖ contrapunt

❖ Cobla (instruments)

❖ Punts lliures

❖ Ciutat Pubilla de la Sardana / Capital de la Sardana

❖ Dia Universal de la Sardana

❖ Ballada

❖ Aplec

❖ Concurs de colles sardanistes (galop, lluïment, revessa i
germanor)

❖ Concurs musical i de composició

❖ Concert de sardanes i música per a cobla

❖ Caravana de la Flama de la Sardana

❖ Trobades Infantils

❖ Trobades de Veterans

❖ …

 


