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Dantza Eskolara! proiekturako proposamenak aurkezteko oinarriak 

Bizkaiko Foru Aldundi txit gorenaren Dantzabiz-Bizkaiko Dantza Etxeak sustaturikoa 

 

Dantza eskolara! proiektua zertan datza? 

Dantzabiz-Bizkaiko Dantza Etxeak sentsibilizazio lanetan antzemandako hutsuneari erantzuna emanez, 
ikastetxeetan dantzaren presentzia sustatzeko proiektua bultzatuko du Dantzabizek.    

Eskola ibilbide osoan hainbat adinetako ikasleen, dantza-sortzaileen eta konpainien artean zubiak 
eraikitzean datza proiektua.   

Ikastetxeetan sentsibilizazioan aurretiko eskarmentua duten hiru dantza diziplinetako (tradizionala, 
klasikoa eta garaikidea) hainbat konpainia eta sortzaileei ondorengo helburu eta baldintzak beteko 
dituzten proiektuak aurkezteko gonbitea luzatzen zaie Dantzabizetik. Proposamenak aztertu ostean, bi 
proiektu hautatuko dira 2014an garatzeko.  

Entrega-epea:  

Proiektuaren proposamena entregatzeko epea apirilaren 18an, 14:00etan, amaituko da.  

 

Helburuak 

1. Euskal koreografo eta dantzarien artean dantza eta komunitatearen arteko harremana sustatu eta 
garatu. 

2. Artista eta ikasleen arteko hartu-emana sustatu, dantzaren erraminten bitartez hezkuntza-
sektorea bultzatuz.  

3. Konpainiak eskola-errealitatearekin lotu, eta, dantza sektorean proiektu artistiko-pedagogikoak 
diseinatzeko gogoa piztu.  

4. Konpainiaren koreografia-praktika eta eskarmentuan oinarritutako proiektua diseinatu.  

5. Proposamenaren norabide pedagogikoaren inguruko gogoeta egin.  

6. Dantza praktikaren esperientzia bizia ikasleriari hurbildu eta honen parte-hartzaile sentiarazi. 

7. Bere gaitasun sortzaileak suspertu eta garatzeaz gain, bere gorputzaren eta mugimendu aukeren 
bidez bizipen bat eskaini ikasleriari. 

8. Ikasleria ahaldundu, proposamenen hartzaile pasiboa ez, baizik eta proaktiboa izateko. 
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Betebeharrak 

1. Helburuei erantzuna ematen dien eta aurrekontura mugatzen den proiektu artistiko-pedagogikoa 
aurkeztea. 

2. Jarduera Ekonomikoaren gaineko Zerga (JEZ) ordaintzea eta Identifikazio Fiskaleko Zenbaki (IFZ) 
edo Identifikazio Fiskaleko Kodearekin (IFK) fakturak egin ahal izatea.  

3. Dantza eta gorputzaren bidezko sentsibilizazio eta pedagogian aurretiazko eskarmentua izatea.   

4. Proiektua 2014ko maiatzetik abendura  gauzatzea.  

5. Proiektua babesteko interesa duen ikastetxe batekin kontaktuan jartzea. 

6. Dantzabiz-Bizkaiko Dantza Etxearen bitartez egin beharreko proiektuaren jarraipenerako prest 
egotea.  

7. Bizkaiko Dantza Etxearen xede honekin erlazionatuta dagoen ekimen batean parte hartzeko 
moduan egon (Bizkaiko Dantza Etxetik datorrena), baldin eta erakunde esleipendunarentzat gastu 
ekonomiko gehigarri bat ez den. 

 

 
Proposamenen irizpide balioespena  (10 puntutik)  
 

1. Programa proposamena: metodologia, lantaldea, materialak, etab. PUNTUAZIOA: 7 puntu. 

 

2. Entitatearen esperientzia edo kurrikulum-a antzeko lanetan, hezkuntza komunitatearekin 
erlazionatuak.  PUNTUAZIOA: 7 puntu. 

 

3. Bizkaiko Lurralde Historikoan erregistratua egotea. PUNTUAZIOA: puntu 1.  

 

 

Aurkeztu beharreko dokumentazioa 

1. Proiektuaren azkeneko memoria. 

2. Esperientzia amaitu ondorengo erregistratzeko era. 
 

3. 2014ko udazkenean burutzeko gauzatze-kronograma. 
 

4. Erakundearen ibilbidea eta antzeko proiektuetan izandako aurretiazko eskarmentua. 

5. Egokitutako kopuruan oinarrituriko aurrekontu-proposamena. 

6. Proiektua hartu dezakeen interesaturiko zentro-ikastetxea.  
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Aurrekontua 

1. Hautatutako bi proiektu horietako bakoitzarentzat Dantzabizek eskainitako kopurua: 3.000 euro + 
BEZ. 

2. Komunikazioa eta esperientziaren bideoa Dantzabizen ardura izango dira 


