
¿Vols conèixer millor el funcionament del teu cos? 
¿Necessites recuperar o alleujar contractures? 

Vols donar-li mes fluïdesa al teu potencial físic i creatiu? 

 
Si vens a través de l’associació APDC tens un descompte 

de 10% sobre totes les activitats d’Art Moviment & 
Expressió, sessions, tallers i classes setmanals del 

Mètode Feldenkrais® d’educació somàtica i coaching per a 
ballarins 

 

 

Tallers a Barcelona 
Mètode Feldenkrais ® 

Suports, longitud, funcionalitat i creativitat 
 

1-Sentir-se llargs  
Conservar la seva longitud 
 
De la nostra capacitat a conservar la nostra veritable longitud, sense encongir- 
nos, dependrà la nostra habilitat a alçar-nos davant de la força de la gravetat i a 
moure'ns lliurement en l'entorn que ens envolta. 
Durant aquest taller explorarem la noció de "sentir-se-llargs" des del punt de 
vista del Mètode Feldenkrais ® i com re visitant aquesta habilitat podrem 
sol·licitar nous recursos per a una acció lleugera i sense esforç 

Data 
12 novembre 2011 

Horaris 
dissabte de 10h a 15h 
 



Data límit d'inscripció 
Fins al 02/11/2011 

2 - Moviment i creativitat 
Moure’s amb fluïdesa i espontaneïtat 
Organitzar i crear el moviment és una habilitat innata del nostre sistema nerviós 
per propulsar-se cap a tota acció quotidiana amb eficiència i benestar. 
Durant aquest taller descobrirem, a través de la presa de consciència i l'atenció 
als nostres moviments, quines són les condicions per crear i desenvolupar un 
moviment solt i espontani. 
 

Data 
3 de Desembre de 2011 

Horaris 
dissabte de 10h a 15h 
 

Data límit d'inscripció 
Fins al 24/11/2011 
 

Lloc 
Centre de terapias DARSHAN 
Rambla del Prat 7 
08012 Barcelona 
Metro: Fontana 
 
Preu  

65 € per taller 
Preu APDC: 65€-10% descompte: 58€ 
 
Informació 

Susana RAMON 
Art Moviment & Expressió 
34 6 70 34 36 27 
contact@susanaramon.com 
www.susanaramon.com 
 

 



 

Classes setmanals 
Del 22 de setembre al 28 de juny 

Aprenentatge i creativitat en el Mètode Feldenkrais  ® 
 

Dia i Horaris 
Dijous de 10h a 11h15 
Data de començament del curs 
Dijous 22 setembre 2011 
 

Lloc 
Happy Yoga Laforja 
Laforja 118, baixos 
08021 Barcelona 
Metro: FFCC Muntaner 
 

Preu 
1 sessió: 15 € 
Preu APDC: 15€-10% descompte: 13€ 
 

Matrícula mensual 
56€ / mes 
Preu APDC: 56€-10% descompte: 50€ 
 

Matricula trimestral 
1r trimestre: 169 €  
2n trimestre: 156 €  
3r trimestre: 156 €  

Preu APDC: 169€-10% descompte: 152€ 
  156€-10% descompte : 140€ 
 
Matrícula anual: 407 € / 37 classes 
Preu APDC : 407€-10% descompte: 366€  



 

Sessions individuals d'Integració Funcional ® 
Mètode Feldenkrais ® 

Sessions personalitzades per al desenvolupament ind ividual 
(particulars, professionals, artistes) 

 

La Integració Funcional® és una tècnica manual molt suau on el professor dóna 
indicacions a l'alumne amb les seves mans per a què prengui consciència de 
com es mou i trobi altres maneres de fer-ho. Es treballen els patrons de 
moviment específics de l'alumne a partir del tacte manual introduint elements 
de pressió, contacte, allargament, compressió. Es fomenta la capacitat del 
sistema nerviós per organitzar el moviment i adoptar les millors opcions 
estratègiques a l'hora de moure’s. L'alumne millora de manera notable el seu 
funcionament, alliberant tensions, recobrant creativitat i expressant-se de 
manera més completa. 

Data i horaris 
Amb cita prèvia 
 
durada 
1 h 
 
lloc 
Barcelona 

Preu 

10%descompta sobre les sessions d’Integració Funcional 

Per més informació sobre condicions, lloc i preus c ontactar amb: 
Susana RAMON 
Art Moviment & Expressió 
+ 34 6 70 34 36 27 
contact@susanaramon.com 
www.susanaramon.com 

 



Coaching de desenvolupament i posicionament 
professional 

(professionals, artistes, professionals del Mètode Feldenkrais ®, 
particulars) 

El coaching és un acompanyament personal o professional que permet 
desenvolupar els recursos i el potencial necessaris per concretar objectius i 

donar vida als seus projectes. Condueix a actualitzar les veritables motivacions 
d'un per aconseguir les seves aspiracions. 

Amb el coaching podràs definir objectius, alliberar de resistències que 
obstaculitzen l'èxit i concretar el teu propi projecte artístic facilitant la teva 

visibilitat. 

Mòduls individuals de 10h, 20h o 30h 
Mòduls col · lectius de 16h, 30h o 42h 
 

Properes sessions col · lectives 
Mòdul 1 (12 h): 
Dissabte 26 i diumenge 27 novembre 2011 
Mòdul 2 (12 h): 
Dissabte 17 i diumenge 18 desembre 2011 
 

horaris 
Dissabte de 10h a 14h i de 15h a 19h 
Diumenge de 10h a 14h 
 

Preu  
180€ per taller 
Preu APDC : 180€-10% descompte: 162€  
 

Col·lectius  
Professionals que vulguin posicionar-se i diferenciar-se professionalment 

Per més informació sobre preus i continguts i lloc contactar amb: 
Susana RAMON 
Art Moviment & Expressió 
+ 34 6 70 34 36 27 
contact@susanaramon.com 
www.susanaramon.com 

10% de descompte sobre totes les activitats de coaching individual i 

col.lectiu. 



 
¿Què és el Mètode Feldenkrais®? 
 

 

El Mètode Feldenkrais® d’educació somàtica és un procés d’aprenentatge que 
proposa una educació  del moviment , a través de la via sensorial, per arribar a 
un coneixement real dels nostres patrons d’acció i per modificar-los si cal. 
 
Es basa en la capacitat d’aprenentatge del nostre sistema nerviós , en la presa 
de consciència  del nostre cos en moviment i en els processos d’organització  
sensoriomotriu  per descobrir noves respostes gestuals i millors opcions 
estratègiques a l’hora d’elaborar els nostres moviments. Tot això a fi de 
desenvolupar el nostre potencial  i els nostres recursos verdaders . 
 
El Mètode Feldenkrais® se centra en el funcionament i en el comportament de 
les persones en relació amb l’entorn en el qual es mouen, viuen i treballen i 
com organitzen el seu moviment per ser funcionals en el seu entorn. 
 
El Mètode  Feldenkrais® aporta un estudi meticulós del funcionament corporal 
a nivell muscular, articular, postural i respiratori  molt útil a tot tipus 
d’activitats. 
La seva finalitat és aprendre a gestionar-nos millor per desenvolupar les 
nostres habilitats i ser més eficients tant en la nostra vida personal com a 
professional. 
 
Aquest mètode, ens permet millorar la qualitat dels nostres moviments, 
postures i accions  en la nostra vida quotidiana.   
 
 

"Si sabem el que fem podem fer el que volem" (Docto r Moixes 
Feldenkrais)  

 
Ser més conscients de l’ús que fem de nosaltres mateixos ens permet trobar 
els recursos interns per sobrepassar els nostres propis límits, elaborar gests 
més òptims i trobar noves maneres d’actuar  i d’expressar-se.  
 

¿Qui era el Doctor Moixes Feldenkrais®? 
 

Enginyer i doctorat en ciències físiques a la Sorbona de París, Feldenkrais 
s’interessa per la neurofisiologia i la neuropsicologia, coneix a Paul Langevin 
(1872-1946) i col·labora amb Frédéric Joliot-Curie (1900-1958) en el seu 
laboratori de física nuclear. Professor de judo i deixeble del mestre japonès 
fundador d’aquesta disciplina, Jogoro, serà un dels primers cinturons negres 
d’aquesta disciplina a França i a Europa. Mor en 1984, després d’haver 
desenvolupat el seu mètode per tot el món i treballat amb diverses personalitats 
(Yehudi Mehunin, Ben Gurion). 
 



El Doctor Feldenkrais elabora, arran d’un accident en el genoll, un mètode 
pedagògic corporal basat en el procés d’aprenentatge , de desenvolupament  i 
de perfeccionament del nostre moviment. 
Donant gran importància al moviment com a mitjà d’aprenentatge, sap 
concretar en el seu treball, les pautes d’aprenentatge del sistema nerviós , és 
a dir “el com aprenem”. 

 

Les modalitats del Mètode Feldenkrais® 
 
En les lliçons es creen les condicions perquè l’alumne pugui, a través de 
l’exploració de moviments senzills, variats i sovint inhabituals, adquirir més 
consciència del seu cos al moure’s i actualitzar nous moviments i nous 
talents.   
 
Prenent consciència de com es mou, pot identificar els hàbits que sovint 
obstaculitzen la seva capacitat a fer un bon gest a un nivell múscul - articular.  
 
El més important en aquest treball és estar atents al procés  pel qual 
aconseguim el nostre objectiu més que el fet d’aconseguir-ho costi el que costi. 
Per aquest procés, la persona pot influir en els seus hàbits, variar-los, superar 
els seus límits i descobrir noves possibilitats per organitzar-se millor a nivell 
gestual (a partir d’una nova organització de les funcions sensoriomotrius del 
sistema nerviós).  
 
L’objectiu és desenvolupar més àmplies possibilitats d’elecció quan ens movem 
i millorar la nostra qualitat d’acció.  
 
 

I. Classes col·lectives anomenades: “Presa de conscièn cia a través del 
moviment®“.  
 
L’alumne efectua per si mateix i sense esforç els moviments proposats pel 
professor que li va guiant verbalment. Els moviments s’executen lentament 
perquè l’alumne pugui estar atent al que fa. Durant aquest procés, amb 
curiositat, guiat per les seves sensacions i a partir de la seva pròpia 
experiència personal, descobreix amb gran sorpresa, altres possibilitats de 
moviment que les acostumades i aprèn a reconèixer els gestos adequats 
per actuar.  

 
II. Sessions individuals anomenades “Integració Fun cional®”.  

 
El professor ensenya a l’alumne, amb les mans i mitjançant la 
comunicació no verbal com es mou, mostrant-li altres maneres de fer-ho. 
És una tècnica manual molt suau on el professor dóna indicacions a 
l’alumne perquè prengui consciència dels seus patrons de moviment. És 
un treball més personalitzat amb l’alumne. 

 

 
 



Recursos per a ballarins 
 

• Profunditzar en el coneixement del cos  en moviment . 
 

• Desenvolupar més consciència de la manera d’actuar. 
 

• Descobrir noves possibilitats a nivell gestual.   
Augmentar el “patrimoni gestual”. 

 
• Aprendre a gestionar millor les tensions físiques i l’estrès escènic ,  

activant els recursos interns per millorar el funcionament propi. 
 

• Desenvolupar noves habilitats . 
 

• Millorar la percepció del moviment.  
 

• Treballar les bases i fonaments de l’aprenentatge   
i la seva relació amb el moviment.  
 

• Afavorir les facultats d’adaptació, de concentració, d’aprenentatge i 
de creació   
alliberant energia. 

 
• Desenvolupar la imatge personal . 

 
• Reforçar la identitat i la creació artística incorporant el “saber” somàtic  

amb tota la seva reserva de matisos expressius (sensorials, emocionals, 
físics). 

 
• Millorar el benestar per millorar la qualitat de vida i la qualitat artística.  

 

Citacions del Doctor Moixes Feldenkrais 

  

 

 

 

  

 

 

 

“El dolor prové de la manera en com efectuem els no stres moviments i no 
de la configuració anatòmica que resulta dels movim ents mateixos. Per 
millorar els nostres moviments i postures hem de pe rfeccionar la nostra 
manera de fer les coses”. M. Feldenkrais 
 
De Moixes Feldenkrais, Cos i Ment”,1980. 



 
Jo crec que la unitat de ment i cos és una realitat objectiva. Aquestes no 
solament són parts que d’alguna manera estan relacionades entre si, sinó que 
són una integritat inseparable durant el seu funcionament. Un cervell sense un 
cos no podria pensar; almenys, la continuïtat de les funcions mentals està 
assegurada per les funcions motores corresponents.  
[...] 
 
L’avantatge d’abordar el concepte de la unitat de vida mental i muscular a 
través del cos es recolza en el fet que l’expressió del múscul és més simple 
perquè és concreta i més fàcil per localitzar. També és incomparablement més 
fàcil fer a una persona conscient del que està passant en el cos, per tant 
l’enfocament corporal porta resultats més ràpids i més directes. Actuant sobre 
les parts significatives del cos, com els ulls, el coll, la respiració o la pelvis, és 
fàcil provocar notables canvis de disposició en el moment. 
[...] 
 
 
 
Tècniques per a l’ensenyament individual (Integraci ó Funcional®)  
 
De Moixes Feldenkrais, “Cos i Ment”,1980. 
 
Jo començo demanant a les persones d’estirar-se panxa en l’aire. Aquesta 
posició permet reduir la majoria de la influència de la gravetat en el cos, 
alliberant al sistema nerviós. La reacció del sistema nerviós per força de 
gravetat és un hàbit i sota aquestes circumstàncies, no hi ha manera 
d’aconseguir que els músculs responguin diferentment al mateix estímul, la 
qual cosa és el principal objectiu per a la reeducació del cos [...] 
De Moixes Feldenkrais, "La dificultat de veure l’obvií" (Piadós, 1991). 
 
En la Integració Funcional estan afectades les sensacions cenestésiques més 
profundes formades en la primera infància. La persona es retreu del que 
succeeix al món exterior i està completament absorta atenent als canvis que viu 
internament. La suavitat en el moviment de l’ull, la rotació del cap, els canvis de 
pressió en les plantes dels peus, la reducció de la tensió intercostal, l’execució 
dels patrons dels músculs anti gravitacionals per aconseguir una sensació clara 
de l’eix vertical al estar parats, no pot ocórrer sense un canvi complet del 
funcionament neuronal intencional o de l’escorça motora i sensorial. 
 
Tècniques de Grup (Autoconsciència a través del Mov iment®) 
De Moixes Feldenkrais, “Cos i Ment”,1980. 
 
Jo començo demanant a les persones d’estirar-se panxa en l’aire (seguint el 
mateix principi de reduir la gravetat) i aprenguin a observar-se a si mateixos. És 
a dir, ells examinen atentament el contacte dels seus cossos amb el terra i 
gradualment aprenen a detectar diferències considerables, punts on el contacte 
és lleu o inexistent i uns altres on és complet i diferent. Aquest entrenament 
desenvolupa la autoconsciència de la ubicació dels músculs que produeixen un 
contacte feble a causa d’una tensió permanent i excessiva, sostenint parts del 
cos distants del sòl. Pot aconseguir-se alguna millora en la reducció de la 



tensió només a través de la consciència muscular, però aquesta millora no pot 
ser traslladada a la vida normal tret que les persones augmentin la 
autoconsciència del seu esquelet i la seva orientació. [...] 
 
La reducció gradual d’esforç inútil és necessària per augmentar la sensibilitat  
de la cenestèsia, sense la qual una persona no pot autorregularse. [...] 
Finalment, l’auto coneixement a través de la consciència és l’objectiu de la 
reeducació. Quan nosaltres ens fem conscients del que de fet estem fent i no 
del que diem o pensem que fem, la manera de millorar està més extensament 
oberta per a nosaltres.[...] 
 
Fragments de Moixes Feldenkrais extrets de la pàgina web de la Internacional 
Feldenkrais Federation: www.feldenkrais-méthod.org 

 

Bibliografia recomanada   

Autoconciencia por el movimiento. Moshé Feldenkrais .  Ejercicios para el 
desarrollo personal. Ediciones Paidós, 1980. 

El poder del yo. Moshé Feldenkrais. La auto transformación a través de la 
espontaneidad. Ediciones Paídos 1995. 

La dificultad de ver lo obvio. Moshé Feldenkrais. Ediciones Paidós 1991. 

El Método Feldenkrais. Yochanan Rywerant.  Editorial Paidós. 

The case of Nora. Moshé Feldenkrais. Frog. Ltd. 

Ejercicios de relajación. David Zemach y Mark Reese . Editorial Paidós. 

Formadora 

Susana RAMÓN BOFARULL es ballarina, pedagoga del moviment, educadora 
somàtica, professora acreditada del Mètode Feldenkrais ® i coach titulada. S’ha 
format a la dansa clàssica i contemporània, a l’art i a la teràpia del moviment ( 
Mètode Danis Bois) i al coaching.Des de 1991 anima tallers, formacions i 
cursos del Mètode Feldenkrais ® d’educació somàtica 

Ha elaborat un mètode inspirat en el mètode Feldenkrais ® per a la prevenció 
de la salut i del benestar en l’empresa ( prevenció dels trastorns múscul - 
esquelètics i gestió de l’estrès). 

També intervé animant tallers d’expressió oral i corporal en formacions per 
parlar en públic i proposa sessions de coaching per el desenvolupament 
personal i professional a tot tipus de públic ( educació, salut, artistes, 
particulars, empreses). 

Ha treballat amb empreses a França i a Espanya com Geodis, Entrecom. Anpe, 
Anpe Cadres, Ratp, Eos, Accenture, Art Communication Création, Be.o, Cognis 



Iberia, Escuela Municipal de Musica y Danza de Alcobendas, EUI Santa 
Madrona ( Fundació la Caixa ), Ajuntament  d’Alcobendas, Institut Català de la 
Salut, Bayer, Hospital Verge de la Cinta, Grup Accor, Suite Novotel. 

Ha ensenyat el Mètode Feldenkrais ® d’educació somàtica a Barcelona, Madrid 
Granada i Palma de Mallorca  (Conservatorio Profesional Angel Barrios de 
Granada, ASDI, centre de discapacitats de Sant Cugat de Vallès, Escola 
d’Expressió, Institut Barcelona Esport, Escola d’estiu de la Facultat de 
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, Mercat de les Flors, 
Conservatori Superior de Musica i Dansa del Institut del Teatre, Conservatori 
Superior de Palma de Mallorca, Grup de fisioterapeutes del Hospital San Joan 
de Deu, Area Dansa, escola Rosita Mauri) i a Paris  (Opera National de Paris, 
Centre National de la Danse Canaldanse, la Ménagerie de Verre, Ajuntament 
de París, Centre Anima i escola de dansa Harmonic.).  


