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Dansa estiu II 
La dansa dins del currículum i com a recurs educatiu. L’avaluació. 

Formació reconeguda pel Departament d'Ensenyament  

REC 9000060513 – primària  

REC 9000070513 – infantil  

Inscripcions del 15/5 al 18/6 

Assignacions a partir del 21/6 

Per als usuaris sense correu XTEC, inscripcions a dansa.ensenyament@gencat.cat (1) 

 
 

 

Dies: 3 i 4 de Juliol de 2017 

Lloc: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona 

Plaça Margarida Xirgu s/n    Barcelona 

 

 
 

Col.laboren: 

Obra social La Caixa 

Mercat de les Flors 

 

 

Amb el suport de:     

Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona 

APDC – associació de professionals de la dansa de Catalunya 

AEDA – associació d’escoles de dansa autoritzades 
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Dansa estiu II 

Presentació 
 

La primera edició de Dansa estiu va tenir lloc els dies 4 i 5 de juliol de 2016 amb molt bona 
acollida. Proposem, doncs, una nova edició per seguir experimentant amb la dansa a en 
contextos educatius. Dansa estiu II és un curs de 20 hores adreçat a professorat 
d’educació infantil, d’educació primària i a professionals de la dansa que s’interessen pel 
món educatiu, amb l’objectiu de crear sinergies entre mestres i ballarins i coreògrafs per 
caminar cap a la consolidació la presència de la dansa en el sistema educatiu en totes les 
seves facetes: com a contingut curricular, com a projecte singular, com a projecte amb 
l’entorn, o com a eina pedagògica.  

 
90 Places: 60 per a primària, 30 per a infantil. Cal portar roba còmoda i mitjons per l’aula de moviment. 
 

OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ:  
Dansa Estiu II s’alinea amb altres formacions en dansa per tal de contribuir a un procés 
que faciliti: 

 Aprofundir en les possibilitats que té la dansa com a eina per abordar continguts 
curriculars de manera vivencial i significativa en l’Educació Infantil i Primària, tot 
posant l’accent en els processos d’avaluació. 

 Crear aliances entre els professionals de la dansa i el professorat d’Educació 
Infantil i Primària pel que fa al currículum d’aquests trams educatius. 

 Proporcionar eines i materials per a transferir els continguts del curs a l’aula, cada 
assistent segons les seves capacitats, necessitats i dins del projecte educatiu del 
seu centre. 

 Percebre els processos d’avaluació com una eina per a l’anàlisi de continguts, 
projectes i metodologies que incloguin la dansa, i per a la millora contínua. 

 
Així mateix, l’espai Dansa Estiu II proporcionarà espais per a: 

 Recollir les opinions del professorat d’Educació Infantil i Primària per tal d’aportar 
al currículum d’Educació Infantil i Primària recursos, continguts o eines 
metodològiques que incloguin la dansa.   

 Recollir el material generat en les diverses plataformes que han fet aquesta tasca 
els darrers cursos per tal de construir un relat coherent al voltant de la dansa en 
contextos educatius. 
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HDansa estiu II 

Horari 
 
Dilluns 3 de juliol de 2017 
9:00 – 9:30 
 

Acollida i matrícula 
Lloc: Hall de l’Institut del Teatre.  
 

9:30 – 9:45 
Auditori 
 
 
 
 
 
9:45 –11:15 
Auditori 
 

Benvinguda a càrrec de: 
Representants del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, del 
Mercat de les Flors 
 
Comunicació 1 [30 minuts]:  
Lluis Vallbé: "Art i escola: hem avançat prou?"  
 

Comunicació 2 [45 minuts]:  
Jaume Colomer i Jordi Gaitan: Reflexions al voltant de l’avaluació com a 
eina per a la millora contínua i per a la construcció d’un discurs sobre el 
valor de la dansa dins del sistema educatiu. 
 

11:15 – 11:45 Pausa cafè  
 
Tallers  Primària Infantil 
11:45 
13:15 

Taller A 
Marcel Bassachs 
Creaciència: Ciència a 
través del Moviment 
P0D3 

Taller B 
Arantza López i  
Rosa Mª Roldán 
Del moviment a la línia. Un 
moment i molts llenguatges 
P0D4 

Taller C  
Montserrat Ismael, Gemma 
Palet, Susanna Suesa i Mercè 
Valldeoriola  
La maleta pedagògica i  
recursos digitalitzats  
P2D6 + P3S3 

13:30 
14:45  

Pausa dinar (a càrrec dels participants) 

14:45 
16:15 

Taller C 
Montserrat Ismael, Gemma 
Palet, Susanna Suesa i 
Mercè Valldeoriola 
La maleta pedagògica i  
recursos digitalitzats  
P2D6 + P3S3 

Taller A 
Marcel Bassachs 
Creaciència: Ciència a través 
del Moviment 
P0D3 

Taller D  
Marta Amatriain 
Grafismes en moviment 
P0D4 

16:15 
16:45 

Pausa canvi de taller 

16:45 
18:15 
 
 
 
18:30 
Fi de les 
activitats 

Taller B  
Arantza López  
i Rosa Mª Roldán  
Del moviment a la línia. 
un moment i molts 
llenguatges 
P0D4 

Taller C 
Montserrat Ismael, 
Gemma Palet, Susanna Suesa i 
Mercè Valldeoriola  
La maleta pedagògica i  
recursos digitalitzats 
P2D6 + P3S3 

Taller E per a infantil 
Xavier Martínez (Cia Mar 
Gómez) 
Jugant amb la dansa 
P0D3 
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Dimarts 4 de juliol de 2017 
 
9:30 – 10:30 
teatre 
estudi 

 

Toni Jodar:  
Una conferència ballada. Història de la dansa moderna i contemporània    

 
Tallers  Primària  infantil 
10:30 
12:00 

Taller F  
Jordi Puigdefàbregas i 
Nanda Botinas  
L’escola global: la dansa 
com a element de cohesió 
de tots els estaments 
escolars 
P4S6 + P3S1 

Taller G 
Xènia Gumà 
Educant en dansa i a través de 
la dansa: aportacions del 
moviment creatiu al 
desenvolupament competencial 
al llarg de l'etapa de primària 
P0D3 

Taller H.1 per a infantil 
Claudia Moreso 
El viatge de l’aigua-I. La 
creativitat a través del 
moviment 
P0D4 

12:00 
12:30 

Pausa cafè 

12:30 
14:00 

Taller G 
Xènia Gumà 
Educant en dansa i a 
través de la dansa: 
aportacions del moviment 
creatiu al 
desenvolupament 
competencial al llarg de 
l'etapa de primària 
P0D3 

Taller F 
Jordi Puigdefàbregas i  
Nanda Botinas  
L’escola global: la dansa com a 
element de cohesió de tots els 
estaments escolars 
P4S6 + P3S1 

Taller H.2 per a infantil  
Claudia Moreso  

El viatge de l’aigua-II. La 
creativitat a través del 
moviment 
P0D4 

14:00 
15:15 

Pausa dinar 

15:15 
16:15 
 

Jordi Gaitan 
Taller d’avaluació dels itineraris de primària.  
Treball d’anàlisi en grups.  
Aula doble 

 

Jaume Colomer 
Taller d’avaluació per a 
l’itinerari d’infantil. Treball 
d’anàlisi en grups. 
P3S1 

 Pausa canvi d’espai 
16:30 
17:30 
 

Jaume Colomer i Jordi Gaitan  
Taller d’avaluació conjunta. 
Els portaveus dels grups fan les aportacions sobre els elements de l’avaluació dels tres 
itineraris i es construeix un relat comú 
Auditori 

17:45 
18:30 
 

Ballem!  
A càrrec dels coreògrafs que han impartit la formació 
Aula doble 

Més informació sobre tallers i ponents a partir del 22 de maig 
 
 

(1) Inscripcions per a usuaris sense correu XTEC a dansa.ensenyament@gencat.cat 
Assumpte: Dansa Estiu II – infantil o primària (important dir quin itinerari!) 
Informació imprescindible: 
Nom i dos cognoms 
NIF 
Telèfon de contacte 
Ocupació 
NB: la inscripció no suposa obtenció de plaça 
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