
 

PROGRAMA 

 

09.30 - 10.00 h. REGISTRE D'INSCRIPCIONS 

10.00 - 10.30 h. BENVINGUDA 
A càrrec de l’Ajuntament de Banyoles,  l’Associació de Professionals de la Dansa de 
Catalunya, Moviment Lantana, i el Departament de Didàctiques de la Universitat 
de Girona. 
 

10.30 - 10.45 h.   PONÈNCIA ‘RECORREGUTS DE FORMACIÓ EN DANSA’ 
A càrrec de Sílvia Borrell, del Servei d'Ordenació d'Ensenyaments de Règim 

Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

10.45 - 11.00 h. PONÈNCIA ‘EL MOVIMENT  EN ELS CONTINGUTS CURRICULARS DE L’ESCOLA’ 
A càrrec de Jannick Niort, ballarina, llicenciada en Psicologia  i  doctora en Teoria i 
Ciències de l'Educació. Directora de la Fundació PsicoArt de Catalunya, professora 
de Didàctica de l'Expressió Corporal en Educació Infantil de 0 a 6 anys, a la 
Universitat de Manresa (Universitat Central de Catalunya).  

 

11.00 - 12:30 h. TAULA RODONA  1: LA DANSA A L’ESCOLA 
Conductora i relatora: Gemma Calvet, professora de dansa, presidenta de  

l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i membre de la comissió 

d’Educació  de la  Confederación de Artistas Trabajadores del  Espectáculo. 

Projectes que es presentaran:  
 

- Programa MUS-E, de  Glòria Sardà 
- Dansa a les escoles, de la Cia. Mons Dansa 
- Projecte d'educació artística i cultural amb dansa a les escoles de 

Catalunya, de Sudansa 
- Creadors En Residència,  d’ ICUB/Graner 
- AGITART'educa, de la Cia. Agitart 
- Dansa a l’escola Mil·lenari, escola Mil·lenari (Cardedeu) 
- T.E Dansa, de la Cia. Cobosmika 
- Projecte Tandem, de Fundació Catalunya la Pedrera / Mercat de les 

Flors – Graner 
 
 
Debat amb els impulsors d’aquests projectes. 
 



 
 
 
 

12:30 - 14:00 h. TAULA RODONA  2: EL PERFIL D’ESPECIALISTA QUE IMPARTEIX DANSA A 

L’ESCOLA  

Conductora i relatora: Dra. Dolors Cañabate Ortiz, professora de l’Àrea de 

didàctica de la Expressió corporal de la Facultat d'Educació i Psicologia, de  la 

Universitat de Girona. Participa en projectes i investigacions sobre la dansa en 

l’àmbit professional i educatiu. 

Projectes que es presentaran: 
 

- Planters, de ConArte Internacional   
- La Dansa a l'escola, un somni fet realitat, de  Mònica Marín 
- Jugant amb la dansa, de la Cia. Mar Gómez 
- La dansa: una eina més en les ciències socials, de l’ Institut Miquel 

Martí i Pol (Roda de Ter) 
- Tallers de dansa, de l’Escola Costa i LLobera  (Barcelona) 
- La Dansa dins del Projecte Muda’t, del Departament d’Arts Escèniques 

de l’Escola Garbí-Pere Vergés (Esplugues de Llobregat)   
- Dansa als cicles formatius, de Dansalut 

 
Debat amb els impulsors d’aquests projectes. 

 

14.00 - 15.30 h.  DINAR 

15.30 - 17.00 h. TAULA RODONA  3: DANSA I DIVERSITAT METODOLÒGICA 
Conductora i relatora: Amèlia Aguilera, psicòloga educativa i terapeuta familiar. Té 
experiència com a docent i psicopedagoga en centres públics i privats. També és 
formadora i facilitadora de grups i equips de treball, ha participat en projectes 
artístics-educatius, i ha conduït  grups d’expressió corporal. 
 
Projectes que es presentaran: 
 

- Projectes de dansa a les escoles i instituts públics d'Hospitalet de 
Llobregat, de l’Escola de Música i Centre de les Arts (EMMCA)    

- La pe i el cordi fan ballar a l’escola, del Centre de Lectura de Reus. 
Escola de dansa 

- Un conte col·lectiu a través de la literatura, la plàstica i la dansa, de 
HandMadeDance 

- Vídeo-Dansa a l’Aula: La performance i l’espai arquitectònic, de María 
Fernanda Viñas 

- Expressa’t, d’Alberto Lopera 
- Tallers creatius, de l’Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques 

(Castelló d’Empúries) 
- Dansa als centres d’Educació Especial, de Maria Angelats Planas 
- Projecte cos i moviment a les escoles bressol, de Graner - Mercat de les 

Flors / IMEB  
- Tirabuixó, de Sofia Asencio i Barbara Van Hoestenberghe 

 
 
 
 



 
 
 

17.00 - 18.00 h.  CONCLUSIONS GENERALS DE LA JORNADA PER PART DE LES TRES RELATORES I 
DEBAT OBERT A TOTS ELS ASSISTENTS 
 

18.00 - 18.30 h. ‘DANSA MODERNA I CONTEMPORÀNIA’ D’ EXPLICA DANSA 

Toni Jodar il·lustra, amb el seu propi cos, el pas del temps de la dansa i utilitza la 

seva experiència i humor per a  fer que sigui una “perfomance” de caràcter 

pedagògic. 

 

La Jornada a les xarxes socials: 

#dansaescola     www.facebook.com/APDC.Dansa   //  @APdCDansa 

                                                                             www.dansacat.org  

Amb la col·laboració especial de: 

 

 

Col·laboradors: 

  

   

 

 

Amb el suport de: 

Agraïments:  

http://www.facebook.com/APDC.Dansa
https://twitter.com/APdCDansa

