
Directori de projectes que treballen la dansa en el marc de l'escola -Novembre 2015

NOM DEL 

PROJECTE
RESUM DEL PROJECTE

ANY DE 

CREACIÓ
CONTACTE E-MAIL TELÈFON WEB

Un projecte pedagògic per a la creació i formació de públics, una eina pedagògica basada en 

accions-parlades que, amb un mínim de necessitats tècniques, s’adapta a diversitat d'espais i 

situacions.

Dirigit a un públic transversal i pensat, especialment, per a joves (a partir 12 anys).

Conduït per dos professionals sèniors: Toni Jodar i Beatriu Daniel.

El cos, la dansa, el 

moviment 

Apostant per la innovació i la intervenció en projectes d’investigació artística, pedagògica i 

terapèutica, el cos, el moviment i els processos creatius com a focus. Amb el moviment als 

centres d’Educació Especial s’aposta per les noves tendències pedagògiques, estètiques i de 

creació, que tenen com a propòsit fiançar la dansa com una manifestació cultural universal 

que està a l’abast de tots, difonent el valor del cos, el moviment i els processos creatius com a 

mitjà que facilita el canvi i el desenvolupament de qualitat de vida i autodeterminació.

2005
Mariona 

Angelats
marionaformiga@gmail.com 654653086

És la base de totes les activitats educatives relacionades amb l’ensenyament de la dansa i el 

moviment, dedicada especialment a oferir diverses oportunitats per a l’aprenentatge, el 

compromís i la participació, juntament amb prendre consciència del propi cos i adquirir hàbits 

saludables per al seu bon funcionament.

Objectius:

1. Cultivar una cultura d'aprenentatge global mútuament respectuosa i proporcionar un espai 

per a tots els estudiants, de totes les edats i nivells, per tal de gaudir, participar i aprendre a 

través de la dansa contemporània.

2. Afavorir la involucració i col·laboració de tots els participants (alumnes, professors, 

pedagogs) per al bon funcionament de les activitats proposades.

3. Identificar i consolidar oportunitats per treballar amb institucions i artistes locals i regionals, 

amb el propòsit de millorar i ampliar l’oferta d'oportunitats per als professionals i no 

professionals.4. Oferir un programa basat en intercanvis lingüístics i culturals, que en cas de funcionar 

favorablement, podrien ser posats en pràctica a escala nacional i internacional.

5. Presentar el treball del programa AGITART'educa a través d’espectacles amb la 

Companyia AGITART i durant el festival anual AGITART Figueres es mou.

EMMCA - Projectes 

de dansa a les 

escoles i instituts 

d'Hospitalet de 

Llobregat

Des de 2010, L'Escola de Música / Centre de les Arts d'Hospitalet de LLobregat produeix els 

projectes de dansa a les Escoles d'Hospitalet, dirigits per Constanza Brncic. Es tracta 

d'integrar un procés de creació en dansa i música contemporània durant tot un curs i en horari 

lectiu, amb la participació dels nois i noies, i la col·laboració de l'equip docent dels centres. El 

resultat és una peça escènica que es presenta en teatres professionals com ara el Mercat de 

les Flors, l'Auditori o el Teatre Joventut.

2009-10
Constanza 

Brncic
constanzabrncic@gmail.com 654505169

https://constanzabrncic. 

wordpress.com/projects/

La Pe i el Cordi fan 

ballar a  l’escola

El projecte treballa la sensibilitat artística dels alumnes mitjançant el llenguatge corporal i 

musical. Vol potenciar la relació i la comunicació no verbal amb els companys utilitzant la 

dansa i la música com a vincle comunicador, i afavorir i motivar l’autoestima, per tal de poder 

resoldre reptes personals.

2014-15
Teresa Aguadé 

Tarés
maguade4@xtec.cat 609325089

www.agitartcompanyia.co

m/ca/agitarteduca/

Explica Dansa 2002 Beatriu Daniel  beatriu@explicadansa.com 678420020 www.explicadansa.com

AGITART'educa 2013

Roger 

Fernández 

Cifuentes

agitartfigueres@gmail.com 651433022
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La dansa a l'escola 

Mil·lenari

Al llarg de l'escolaritat els alumnes realitzen diferents tipus de dansa: clàssica, creativa, 

tradicional catalana i d'arreu del món, històrica, contemporània i moderna. A través de 

l'expressió corporal, el ritme i la musicalitat l'infant pren més consciència de si mateix i dels 

altres, alhora que s'aguditza la seva sensibilitat.

2001 Susanna Suesa ssuesa @xtec.cat 938711667 blocs.xtec.cat/muda2/

Vivaldi Dansa
Espectacle de Dansa clàssica per a públic escolar, basat en la partitura íntegra de Les Quatre 

Estacions  de Vivaldi.
2011 Anna Arboix annaarboix@gmail.com 607824189 www.annaarboix.com

MUS-E

Cada curs escolar, dins del projecte MUS.-E de la Fundación Yehudi Menuhin, l’alumnat del 

centre treballa amb el/la tutor/a i amb un artista en actiu del món de la dansa i del teatre. Per 

acabar es crea una macrodansa, en la qual hi intervenen tot l'alumnat i professorat del centre. 

El dia de Sant Jordi es presenta a les famílies, que després s'incorporen a la dansa.

2005 Nanda Botinas escolaperu@gmail.com 933318893 www.calmaiol.cat

Activitats 

pedagògiques i 

socials -Residència 

Centre Cívic 

Barceloneta

La companyia resident al Centre Cívic Barceloneta, Increpación Danza, realitza activitats 

pedagògiques i de dinamització social. Tallers de ritme i moviment per a nens i nenes 

d'escoles del barri, relacionats amb l'espectacle infantil de la companyia, i percussió per als 

joves dels instituts.

2008 Elena Garcia increpacion@increpacion.com 618098212 www.increpacion.com

L'Ajuntament de L'Hospitalet vol contribuir a l'èxit escolar dels infants amb necessitats 

educatives específiques, a través de la introducció d'activitats artístiques regulars a les aules 

d'aquells centres que els concentren.

Des de 2006, a través de l'Escola Municipal de Música "Centre de les Arts", diverses escoles 

de primària (8 en aquest moment) es singularitzen per la seva pràctica musical (orquestral o 

de banda), de dansa o teatre.

La Dansa al Projecte 

Muda’t (Música, 

Dansa i Teatre) del 

Departament d’Arts 

Escèniques de 

l’Escola Garbí-Pere 

Vergés d’Esplugues 

de Llobregat

Amb la voluntat d’educar el conjunt de l’alumnat en i a través de l’art, l’Escola Garbí-Pere 

Vergés d'Esplugues de Llobregat compta, des del curs 2011-2012, amb la dansa com a 

matèria curricular obligatòria a les etapes d’Educació Primària i al primer cicle d’Educació 

Secundària Obligatòria i, com a matèria optativa, al segon cicle d’ESO i Batxillerats. 

Conjuntament amb el teatre, la música i la plàstica, la dansa ha passat a tenir una presència 

creixent i consolidada dintre de la comunitat educativa, de manera que, actualment parlar de 

dansa i educació forma part de la normalitat del seu dia a dia.

2011-12
Xènia Gumà 

Marimon
xguma@escolesgarbi.cat 696744378 www.escolagarbi.cat

Projecte de dansa educatiu realitzat per professionals de la Dansa. Espectacle de dansa-

teatre infantil adaptat a la Llengua de Signes Catalana. S'han fet funcions per a Escoles 

d'Educació Especial concertades amb Ajuntament de Blanes i C.Cívic el Prat. Actualment la 

producció està parada per falta de suport econòmic.

Tallers de dansa tradicional i/o balls de bastons. 

A més dels aspectes de ritme, música, moviment, etc., es treballa la dansa com a activitat 

col·lectiva en la qual tothom posa el seu gra de sorra, amb els valors de paciència, 

col·laboració, etc. 

Els tallers estan destinats a qualsevol nivell: parvulari, ensenyament primari o secundari. Amb 

una programació concreta per cada tram d'edat i nivell. La durada dels tallers s'adapta a les 

necessitats i a l'edat (amb el cicle superior de primària es poden fer de 45 minuts)

www.danzairoco.com

Dansa a l'escola 2006 Núria Sempere nsempere@l-h.cat 932612587 centredelesartsl-h.cat

La fada de les 4 

estacions
2008-09 Josep Mª López danza@josemarialopez.net 626.375.243

Dansa a l'escola - 

Esbart Català de 

Dansaires. 

Montserrat Garrich

2012
Montserrat 

Garrich
info@esbartcatala.org 680613617 www.esbartcatala.org
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Educadansa

Educadansa ofereix un aprenentatge artístic, creatiu i cultural que repercuteixi d’una manera 

positiva en l’estat físic i emocional de cadascun de nosaltres. Amb aquest aprenentatge 

donem l’oportunitat de conèixer el món de la dansa i tot el que implica. Transmetem al nen/a 

l’energia de la dansa i el moviment, per tal d’aconseguir un millor rendiment des del punt de 

vista motriu, intel·lectual i emocional.

2007

Sandra 

Pallisera i 

Xesca 

Casagran

info@educadansa.com
629200627-

627783568
www.educadansa.com

El projecte vol apropar la dansa, el teatre físic i el moviment escènic a infants i joves de la 

comarca del Moianès. L'activitat es pot desenvolupar de diverses formes: 

-Extraescolar: en espais i escoles municipals de la comarca.

-En horari lectiu a les aules: fent tallers de dansa cognitiva i dansa creativa per a diverses 

edats i nivells com a competència educativa.

-En format de teatre: aportant "tastets" de petits espectacles. 

-En format assaig obert: assistint in situ a un assaig de producció d'un espectacle i participant 

després en un debat obert amb els creadors.

Mira Capacitats per 

la dansa

Des de l’Associació treballen la dansa integrada i adaptada i la porten a espais com 

fundacions o escoles d'educació especial, amb la intenció de donar l’ oportunitat a persones 

amb discapacitat o risc d'exclusió social de gaudir de la dansa.

2010 Irene/Mabel miradansa@gmail.com 647651290 www.miradansa.org

Escena Secundària

Projecte impulsat per un grup de professors de secundària vinculats a les arts escèniques que 

vol acostar el circ i la dansa contemporanis a l'alumnat de secundària, portant artistes i 

companyies als instituts en format Residència, intercanvi, o oferint tallers o mostres i activitats 

que se'n deriven. D'aquesta manera es pretén fomentar la sensibilitat del públic adolescent 

cap a aquests llenguatges, i crear un diàleg entre el món educatiu i el món cultural amb 

l'enriquiment que això suposa.

2015
Natàlia Castellà 

i Joana Esteve 

escenasecundaria@gmail.co

m
627291995

Taller de dansa per a 

escoles i instituts

El projecte consisteix en la realització de tallers de dansa a escoles i instituts de l'Anoia. S'hi 

treballen 4 disciplines: Iniciació a la dansa clàssica, dansa creativa, dansa estilitzada, i treball 

físic i educació postural. 

2013
Elena Bernal 

Sanchez
carobern2@gmail.com 685958989

www.anoia.cat/escoladed

ansa

Projecte Mou-te! 

Mou-te, vol fomentar la integració de l'alumnat nouvingut i millorar les relacions interculturals 

en els centres educatius, alimentant la cohesió social mitjançant un treball de creixement 

personal a través de la dansa i el circ. Les persones beneficiaries del projecte són:  infants i 

joves dels centres educatius públics, amb un alt percentatge d'alumnat que ha viscut un 

procés migratori. Aquests centres estan ubicats en els barris de la ciutat amb més 

problemàtiques socials per a treballar la convivència. 

2007
Juliana Bacardit 

i Garriga
secretaria@memcat.org 627924272 www.memcat.org

Dansa a les escoles
El projecte “Dansa a les escoles” és una proposta educativa que promou la globalitat entre les 

diferents àrees curriculars per mitjà d’un espectacle i un taller de dansa amb un treball previ i 

un treball posterior a l’escola.

2003

Montserrat 

Iranzo i 

Domingo

miranzodomingo@gmail.com 696412280 www.dansalut.com

Activitats 

d’experimentació i 

acostament al món 

de la dansa per a 

escoles i instituts, a 

l’Estruch (Sabadell)

A l'Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu, l'alumnat de primària i secundària no només 

té l'oportunitat de veure de ben a prop com treballen els professionals de la dansa 

contemporània, sinó també de participar en els seus projectes creatius mitjançant diversos 

tallers. Una experiència educativa que enriqueix la percepció que els nens i nenes tenen de 

l’art, i dóna sentit a la tasca dels ballarins i coreògrafs que fan residència artística a l'Estruch. 

2012

Salut Tarruell 

(Ajuntament de 

Sabadell) // Ada 

Cruz (Arca 

Temàtica)

formacioestruch@ajsabadell.c

at
937172571

www.lestruch.cat/#activitat

s_pedagogiques

El projecte comunitari de l'Antic Teatre amb els seus veïns consisteix en la realització de 

tallers de dansa i moviment dirigits a la gent gran, i la presentació de mostres artístiques de 

forma regular durant l’any. L’objectiu és fer accessible el llenguatge i l’expressió artística de la 

dansa, amb els beneficis que pot tenir en relació a la inclusió i cohesió social. De la mateixa 

manera, es fan més visibles les necessitats i formes d’expressió de la gent més invisible del 

barri: la gent gran.

El projecte també inclou diferents activitats per a fomentar la relació intergeneracional, entre 

els més grans i els més joves del barri. És en aquesta línea que estan començant a treballant 

amb les escoles del barri de Ciutat Vella. També estan preparant altres projectes relacionats 

amb les escoles del barri, que es començaran a desenvoupar l’any 2016. 

www.nsdanza.comMoianès en dansa 2015
Núria Serra 

Torrent
nsdanza@outlook.es 627576736

Projecte Comunitari 

de l'Antic Teatre
2011 Imma Romero comunicacio@anticteatre.com 933152354

www.anticteatre.com/proje

ctecomunitari (en 

construcció)
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Tirabuixó

Tirabuixó són unes taules de moviments amb música a realitzar de forma diària i habitual a 

l’escola, encaminades a preparar l’alumnat per aconseguir, d’una banda, una millor 

predisposició al treball, l’aprenentatge i la sociabilitat dins l’àmbit escolar; i de l’altra, una 

millor relació amb el seu cos i la seva emocionalitat. Les taules duren 7 minuts i es fan al 

principi del dia a l’aula, amb el professor. És una rutina diària abans de començar a estudiar.

2013
Barbara Van 

Hoestenberghe
tiratirabuixo@gmail.com 657328864

tiratirabuixo.wordpress.co

m

Dansa a les escoles

El projecte “Dansa a les escoles” pretén promocionar la dansa en l’àmbit escolar per donar a 

conèixer aquesta disciplina artística a través del seu vessant més creatiu, com a eina 

educativa que facilita la formació integral dels infants a la vegada que vol introduir la dansa en 

les opcions d’oci cultural de les futures generacions equiparant-la amb les arts visuals, 

plàstiques, música i altres arts escèniques com el teatre o el circ.

2005

Claudia G. 

Moreso - Cia. 

Mons Dansa.

claudia@monsdansa.com 935896260 www.monsdansa.com

La Dansa a l'escola, 

un somni fet realitat

Està vinculat a l'àrea d'EF i de Música però és un projecte amb entitat pròpia. El llenguatge 

del cos i de la dansa està molt present a l’ escola. Improvisen, observen, experimenten amb el 

cos, deixen fluïr les emocions i les sensacions, es fixen en la importància de la mirada i 

l'escolta, del contacte, del temps, l'espai, el ritme... Coneixen millor el cos (orgànic, energètic i 

mental) i no s’obliden de la tradició. 

2005 Mònica Marín mmarin33@xtec.cat
937260372 

(Escola)

www.miquelmartipolsabad

ell.cat

Expressa’t

Es fa una recerca en quant a possibilitats de moviment incidint a nivell terapèutic i en el 

procés d'ensenyament-aprenentatge a través d'un procés creatiu que culmina amb un 

espectacle. Es procura proporcionar un llenguatge d'expressió i coneixement vinculat a la 

comunicació i l'autoconeixement a través del moviment i la dansa. El projecte va dirigit a 

nens/es i joves amb TEA (Trastorn de l’ espectre autista) i d’ altres disminucions. Tot i això és 

extrapol·lable i beneficiós per a qualsevol persona. 

2008 Alberto Lopera jlopera@xtec.cat

Planters  ConArte 

Internacional

El Projecte Planters és una proposta educativa per afavorir el canvi social cap al respecte, la 

igualtat i la solidaritat, a través de les capacitats educatives de les arts.
2013

Presidenta 

associació 

ConArte 

Internacional: 

Gemma Carbó 

Ribugent

conarteinternacional@gmail.c

om
610438754 concarteinternacional.net

Jugant amb la dansa
Projecte pedagògic que té com a finalitat principal apropar la dansa de manera pràctica als 

alumnes de primària de la població del Prat del Llobregat, amb total integració a l’horari 

escolar com a eina educativa.

2013

Xavier Martínez 

(Cia. Mar 

Gómez)

info@ciamargomez.com
932216695 

625614862
www.ciamargomez.com

Un conte col•lectiu a 

través de la 

literatura, la plàstica 

i la dansa

Inspirats per la iniciativa Balla’m un llibre, impulsada per l’APdC per al Dia Internacional de la 

dansa 2015, l’Escola Rambleta es posa en contacte amb HMD. Juntament amb l’escola es 

planifica i s’organitzen els diferents tallers que conclouran amb la posada en escena oberta a 

les famílies. Aquests tallers es proposen com una primera aproximació dels alumnes a 

l’expressió corporal, l’interpretació amb el cos i la dansa creativa, sempre utilitzant els contes 

com a base d’inspiració.

2015
Neus Ledesma i 

Andrea Just
handmadedance@gmail.com

647015251 i 

675963952
www.handmadedance.org

T.E Dansa
Projecte educatiu on els nens i joves tenen un contacte directe amb la dansa contemporània. 

Es realitza mitjançant classes dins l’horari lectiu durant tot el curs, i presentant espectacles de 

dansa contemporània dins la programació estable al teatre municipal.

2010 Nuria Botelle formacio@cobosmika.com 629424687 www.cobosmika.com 

Tallers de dansa
El taller de dansa es focalitza en la dansa creativa. El taller de Dansa engloba tot un seguit 

d’objectius i propòsits que ajuden al desenvolupament psicomotriu del nen i nena i, a la 

vegada, complementa la seva formació en altres àrees educatives.

2011 Ester Forment esterforment@yahoo.es 616524246 www.esterforment.com

Tallers creatius

Sessions de psicomotricitat on hi tenen cabuda activitats de moviment, dansa, expressió, i 

música. L’eix que les enllaça és la dansa. La intenció és que els infants es trobin en un espai 

preparat, pensat i amb el material escollit a la seva disposició. Ells/es són els protagonistes de 

les seves decisions i accions.

2012 Pilar Yglesias  pyglesia@xtec.cat 636181806 www.castello.cat

La dansa: una eina 

més en les ciències 

socials

El projecte integra la dansa, de manera teòrica i pràctica, com a eina per al treball curricular 

de la matèria de Ciències Socials a primer cicle d'ESO i a 1r curs de batxillerat.
2012 David Gallardo dgallar3@xtec.cat

938500244 

Institut Miquel 

Martí i Pol de 

Roda de Ter

https://sites.google.com/a/

xtec.cat/dansa-i-ciencies-

socials/
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Sudansa

Programa de desenvolupament de les pràctiques coreogràfiques a les escoles d'Infantil, 

primària i instituts. Sudansa proposa tallers de creació coreogràfica a les escoles que enllacin 

el treball de creació d’una companyia amb el treball a l'escola en un procés de construcció i 

d'influència recíproca.

2007 Lynda Miguel
associacio.sudansa@gmail.co

m
675971531 http://sudansa.com

El projecte que té com a finalitat la formació per a les educadores de les escoles bressol 

municipals i pretén atendre a tot el context educatiu de l’escola bressol: mestres, infants i les 

seves famílies. Es desplega amb una durada de dos cursos lectius, amb un tercer any de 

consolidació. S’organitza al voltant d’una formació vivencial (8 hores)  per a totes les 

educadores, 7 assessoraments i acompanyaments personals a l'escola i una experiència 

artística: el primer any a l’aula, i el segon any al “Festival El més petit de Tots”. Perquè es 

pugui respectar, entendre, compartir i animar el moviment lliure de l’infant en la primera 

infància.

http://mercatflors.cat/cicle

sifestivals/educacio-

infantil-i-primaria-2015-

16/        

www.bcn.cat/barkeno/ 

www.escolestandem.com 

                  

Dansa Ara

Impulsada des del Programa  'L’escola fa esport a la ciutat' de l'Ajuntament de Barcelona, que 

pretén donar suport a la tasca educativa entorn al treball corporal. Dansa Ara és un projecte 

que apropa la dansa contemporània al professorat i l'alumnat de 2n de primària dels centres 

educatius de la ciutat de Barcelona, i que culmina en una jornada al Palau Sant Jordi on 

ballen els més de 6.000 nens i nenes participants.

Més de 20 

edicions fetes.
Haidé Garriga hgarriga@bcn.cat 934023026 www.bcn.cat/esports

Tot Dansa

El projecte educatiu TOT DANSA, dut a terme conjuntament entre l’Institut Municipal 

d’Educació de Barcelona, el Mercat de les Flors i l’Institut del Teatre des de fa nou anys, 

incorpora enguany una novetat: la participació en directe de l’Orquestra Simfònica de 

Barcelona i Nacional de Catalunya. Els objectius que persegueix aquesta iniciativa municipal 

són promoure el llenguatge artístic i la dansa entre l’alumnat d’ESO i Batxillerat, ser una eina 

educativa pel professorat, aprofitant els recursos que pot oferir la dansa dins l’aula per 

promoure-la com una experiència positiva, personal i col·lectiva. Al darrer TOT DANSA van 

participar 110 alumnes.

2006

Montserrat 

Ismael Biosca 

(Pedagoga del 

programes 

educatius del 

Mercat de les 

Flors i del 

Graner)

educatius@mercatflors.cat 932562600

http://mercatflors.cat/proje

cte-tot-dansa-tots-dansen-

2014-15/

Dansa als cicles 

formatius

Sessions practico-teòriques per a futurs professionals, en actualitat estudiants de cicles 

formatius de grau mig i superior. L'objectiu principal és oferir una visió de la dansa on puguin 

adquirir instruments conceptuals i metodològics en relació al llenguatge del cos, i que 

estableixin connexions amb les competències curriculars de l'assignatura.

2004

Montserrat 

Iranzo i 

Domingo - 

Dansalut

miranzodomingo@gmail.com 696412280 www.dansalut.com

Vídeo-Dansa a 

l’Aula: La 

performance i l’espai 

arquitectònic

El projecte va ser abordat interdisciplinarment, de manera que les àrees implicades han estat: 

música, plàstica, llengua i coneixement de l'entorn natural i social. Entre el seus objectius es 

vam plantejar observar quins factors motivacionals, preformatius i d'aprenentatge cultural es 

produïen al llarg del procés de creació coreogràfica. El resultat va ser l'elaboració d'un vídeo-

dansa (utilitzant la tècnica de a "pantalla verda" - green screen) a partir de l'anàlisi d'imatges 

amb monuments o edificis arquitectònics rellevants tant per la seva història com pel seu valor 

estètic i cultural.

2014-15
María Fernanda 

Viñas
fernandanza@hotmail.com

617945810 / 

936367346 
www.laginesta.com

www.dansacat.org
Amb la col·laboració especial de: Amb el suport de:

  

http://mercatflors.cat/cicle

sifestivals/escola-

bressoleducacio-infantil-

2015-16/

Projecte escola 

bressol. Cos i 

moviment 0-3

2012-13

Montserrat 

Ismael Biosca 

(Pedagoga del 

programes 

educatius del 

Mercat de les 

Flors i del 

Graner)

educatius@mercatflors.cat 932562600

Projecte Escoles 

Tàndem

Un projecte que treballen en xarxa i posant a l’abast de l’escola recursos artístics i 

experiències amb interlocució directa amb creadors. Amb una durada total de tres anys, el 

projecte Tàndem Escola Bàrkeno – Mercat de les Flors pretén crear un lloc ampli i sensible on 

el llenguatge de la dansa i les arts del moviment siguin vehicle alhora que matèria, i 

descoberta alhora que vivència. 

2013-14

Montserrat 

Ismael Biosca 

(Pedagoga del 

programes 

educatius del 

Mercat de les 

Flors i del 

Graner) Cristina 

Alonso 

(Coordinadora 

del Graner)

educatius@mercatflors.cat 932562600
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