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TAULA RODONA  1: LA DANSA A L’ESCOLA 
 

Projecte Programa MUS-E 

Impulsors del 

projecte 

Glòria Sardà  

Destinataris Els participants són nens i nenes amb edats compreses entre 6 i 16 anys 

d’ escoles de primària i dels instituts. 

Resum projecte Programa  d'intervenció educativa a través de l'art, que parteix de la 

utilització de les arts com a eina pel treball en els centres educatius. El 

programa  contempla el desenvolupament de la intel·ligència emocional, 

com a font que pretén fomentar la cohesió social i lluitar contra la 

possible exclusió de nens i nenes que viuen en ambients desafavorits. És 

un programa d’ intervenció social i pedagògica a través de l'art unint les 

diferents facetes de treball: l’artística, la social, la cultural i l’educativa. 

Fundación Yehudi Menuhin, Departament d’Ensenyament, 
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Sabadell. 

Escoles/instituts 

implicats 

Escola Elisenda de Montcada, Escola el Turó, Escola Ferrer i Guàrdia 
Escola Ciutat Comtal, Escola Mestre Morera, Escola Mediterrània, Escola 
Parc de la Ciutadella, Institut Pau Clarís, Escola Milà i Fontanals, Escola 
Eduardo Marquina, Escola Concepción Arenal, Escola Prim, Institut 
Salvador Sunyer i Aimeric, Escola Joan Maragall, Escola Baldomer Solá, 
Escola Cal Maiol, Escola El Prat de Llobregat 1 

Contacte fyme@fundacionyehudimenuhin.org / Gloriasarda@gmail.com 

 

Projecte Dansa a les escoles 

Impulsors del 

projecte 

CLAUDIA G. MORESO, Cia. Mons Dansa 

Destinataris Alumnes d'educació primària d'escoles públiques 

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

mailto:fyme@fundacionyehudimenuhin.org
mailto:Gloriasarda@gmail.com
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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. 

Es realitza en horari lectiu. 

Escoles/instituts 

implicats 

-Sant Cugat del Vallès: Collserola, La Floresta, Pi d'en Xandri, Pins, 
Olivera, Catalunya, Gerberth d'Orlhac, Joan Maragall, Ferran Clua. -
Sitges: Miquel Utrillo,Barrachina, Maria Osso, Escola Pia, Agnes de Sitges. 
-Hospitalet: CEIP Pau Vila, Sant Josep Obrer, Escola balaguer, CEIP Folch i 
Torres, CEIP La Carpa, CEIP Joaquim Ruyra, CEIP Pere LLiscart.  
-Barcelona: Escola Bàrkeno, Lluis Vives, Pau Casals- Gràcia, Sagrada 
Familia. 
En procés escoles del Districte de Les Corts. 
 

Contacte claudia@monsdansa.com 

 

Projecte Projecte d'educació artística i cultural amb dansa a les 

escoles de Catalunya, Sudansa 

Impulsors del 

projecte 

Lynda Miguel i Nestor Lozano 

Destinataris Alumnes des de P3 fins a l’ institut. Els professors són professors de 
centres educatius públics (la majoria són d’ educació física o música). 

Resum projecte Programa de desenvolupament de les pràctiques coreogràfiques a les 

escoles d'educació infantil, primària i secundària. 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. 

Escoles/instituts 

implicats 

Escoles 2006-2014: CEIP de Vilassar de Mar  (Escola infantil),CEIP Antonio 
Machado de Mataro, CEIP El Cim de Teia, CEIP Mossen Jacint Verdaguer 
de Barcelona, CEIP Ruis i Taulet de Barcelona, IES Mediterrània de El 
Masnou, CEIP Montserrat de San Salvador de Guardiola,CEIP Sant Andreu 
de Llavaneres, CEIP Pla de l'Avella de Cabrera de Mar, CEIP Pogegut de 
Manlleu, IES Sant Ramon de Cardona, CEIP Manresa, CEIP Duran i Bas de 
Barcelona, CEIP Drassanes de Barcelona, CEIP L’Estel de Barcelona, CEIP 
Mila i Fontanals de Barcelona, CEIP Sta Maria de Palautordera, CEIP Puig 
Drau de Montseny. 

Contacte Lynda Miguel    associacio.sudansa@gmail.com 
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Projecte Creadors en Residència 

Impulsors del 

projecte 

Projecte en col·laboració amb el Mercat de les Flors - Institut de Cultura 
de Barcelona i Consorci d’Educació de Barcelona 

Destinataris Alumnes d’instituts de Barcelona 

Resum projecte Aquest projecte introdueix la creació contemporània als centres públics 
d’educació secundària de la ciutat a través del contacte directe i 
continuat d’un creador/a amb els estudiants. El seguiment del treball de 
l’artista i l’assessorament a l’institut va a càrrec del Graner. 

Escoles/instituts 

implicats 

Instituts de Barcelona  

Contacte educatius@mercatflors.cat   
 

 

Projecte AGITART'educa 

Impulsors del 

projecte 

Roger Fernández Cifuentes, Ashleigh Musk, Georgina Aviles, Gemma 
Cuartero 

Destinataris El programa està destinat a tots els Instituts secundaris de l'Alt Empordà. 

Resum projecte 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. 

Escoles/instituts 

implicats 

IES Alexandre Deulofeu (Figueres) 1r ESO (11 – 12 anys) 2n Batxillerat (11 
– 18 anys) IES Muntaner (Figueres) 3r – 4rt ESO (14 – 15 anys ), IES Olivar 
Gran (Figueres) 1r ESO – 4rt ESO (11 – 15 anys). 

Contacte agitartfigueres@gmail.com  /rog.fernandez90@gmail.com 

 

Projecte La dansa a l'escola Mil·lenari 

Impulsors del 

projecte 

Montserrat Sala i Susanna Suesa 

Destinataris Tots els alumnes de l’escola Mil·lenari (Cardedeu) 

Resum projecte L’any 2001 vam iniciar un projecte amb la intenció de millorar les 
competències bàsiques dels alumnes a través dels ensenyaments 
artístics. Es van estructurar de nou les àrees de música i plàstica i es va 
crear l’àrea de dansa. A partir d’aquí, apareix la dansa com a una matèria 
nova a impartir, amb un especialista que es faria càrrec únicament 
d’aquesta àrea impartint classes des de P3 fins a 6è, oferint diferents 
tipus de dansa perquè els alumnes, en acabar l’escolaritat, hagin conegut 
diversos estils. 

Escoles/instituts Escola Mol·lenari (Cardedeu) 
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implicats 

Contacte Escola Mol·lenari (Susanna Suesa)    a8045598@xtec.cat 

 

 

Projecte T.E Dansa 

Impulsors del 

projecte 

Cia. Cobosmika 

Destinataris Estudiants d’educació primària i secundària. 

Resum projecte 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. 

Escoles/instituts 

implicats 

3r de cicle elemental de l’Escola Vedruna de Palamós 

Contacte cobosmika@yahoo.com  formacio@cobosmika.com Núria Botellé 

 

 

Projecte Projecte Tandem 

Impulsors del 

projecte 

Partenariat, durant 3 anys, entre un centre educatiu amb la institució de 

referència, Mercat de les flors i amb l’assessorament, seguiment i 

finançament de la Fundació Catalunya-La Pedrera, Consorci d’Educació de 

Barcelona i la col·laboració del Departament d’Ensenyament. 

Destinataris Alumnes de segon cicle d'educació infantil i primària.  

Resum projecte Un projecte educatiu innovador en què centres educatius, a través del 
partenariat amb institucions de referència del país, treballen 
conjuntament amb l’objectiu de fomentar l’èxit educatiu.  

Un projecte que treballem 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. 

Escoles/instituts 

implicats 

Escola Bàrkeno del barri de la Marina a la Zona Franca de Barcelona. 

Contacte educatius@mercatflors.cat 

 

mailto:formacio@cobosmika.com
http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament
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TAULA RODONA  2: EL PERFIL D’ESPECIALISTA 

QUE IMPARTEIX DANSA A L’ESCOLA  
 

Projecte PLANTERS ConArte Internacional 

Impulsors del 

projecte 

Gemma Carbó Ribugent, Montse Faura Salvador i Lali Bosch Josd 

Destinataris Centres públics de primària i secundària dins de l'horari lectiu. 

Resum projecte 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. 

Escoles/instituts 

implicats 

IES Salvador Espriu 2n ESO; Escola El Portitxol 3r, 4rt y 5è primària; 

Escola Guillem de Montgrí 3r primària. 

Contacte Estel Martí Esteve conarteinternacional@gmail.com 

 

 

Projecte La Dansa a l'escola, un somni fet realitat 

 
Impulsors del 

projecte 

Mònica Marín 

Destinataris Alumnes d'Educació Infantil i Primària, en una sessió setmanal, d'una 

hora o 45 minuts. Amb tot el grup/classe.  

Resum projecte Està vinculat a l'àrea d'Educació Física i de Música però és un projecte 

amb entitat pròpia. El llenguatge del cos i de la dansa està molt present 

a la nostra escola, improvisem, observem, experimentem amb el cos, 

deixem fluir les emocions i les sensacions, ens fixem en la importància 

de la mirada i l'escolta, del contacte, del temps, l'espai, el ritme... 

Coneixem millor el nostre cos (orgànic, energètic i mental) i no ens 

oblidem de la tradició.  

Escoles/instituts 

implicats 

Escola Miquel Martí i Pol de Sabadell 

Contacte Mònica Marín mmarin33@xtec.cat 

 

 

 

mailto:conarteinternacional@gmail.com
mailto:mmarin33@xtec.cat
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Projecte Jugant amb la dansa 

Impulsors del 

projecte 

Cia. Mar Gómez 

Destinataris Alumnat de primària del Prat del Llobregat 

Resum projecte 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. 

Escoles/instituts 

implicats 

Deu escoles del Prat del Llobregat: Escola Jaume Balmes; Escola Mare 
de Déu del Carme; Escola d'Educació Especial Can Rigol; Escola El  Prat 
1; Escola Nostra Senyora del Mar - Garcia Lorca; Escola Bernat Metge; 
Escola Ramon Llull; Escola Jacint Verdaguer; Escola Galileo Galilei; 
Institut Escola del Prat. 

Contacte Companyia Mar Gómez   info@ciamargomez.com 

 

Projecte La dansa: una eina més en les ciències socials 

Impulsors del 

projecte 

David Gallardo Capsada, tutor de primer cicle d'ESO i professor de 
Ciències Socials, Geografia i Història d'ESO i Batxillerat 

Destinataris Alumnes de 1r i 2n d'ESO i de 1r de batxillerat 

Resum projecte 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.  

Escoles/instituts 

implicats 

Institut d'Educació Secundària Miquel Martí i Pol de Roda de Ter 

Contacte David Gallardo Capsada dgallar3@xtec.cat 

 

Projecte Tallers de dansa 

Impulsors del 

projecte 

Ester Forment i l’Escola Costa i LLobera  (Barcelona) 

Destinataris Nens /es de 6 a 12.  Tots els de primària de l'Escola Costa i Llobera. 

Resum projecte 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/a, i a la vegada, complementa 

la seva formació en altres àrees educatives. 

Escoles/instituts 

implicats 

Escola Costa i LLobera  (Barcelona) 
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Contacte Ester Forment  esterforment@yahoo.es 

 

Projecte La Dansa dins del Projecte Muda’t 

Impulsors del 

projecte 

Departament d’Arts Escèniques de l’Escola Garbí-Pere Vergés 

(Esplugues de Llobregat) 

Destinataris Educació Primària, primer i segon cicle d’Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat 

Resum projecte El projecte MUDA’T (música, dansa i teatre) pretén educar el conjunt de 

l’alumnat en i a través de les arts escèniques. Des del curs 2011-2012, 

l’Escola Garbí-Pere Vergés d'Esplugues de Llobregat compta amb la 

Dansa com a matèria curricular obligatòria a les etapes d’educació 

primària i al primer cicle d’educació secundària obligatòria. A partir del 

segon cicle de l’ESO, la dansa passa a ser una assignatura optativa que 

els alumnes poden cursar fins a la finalització de la seva estada a 

l’escola, a segon de Batxillerat 

Escoles/instituts 

implicats 

l’Escola Garbí-Pere Vergés d'Esplugues i l’Escola Pere Vergés de 

Badalona 

Contacte xguma@escolesgarbi.cat 

 

 

Projecte Dansa als cicles formatius 

Impulsors del 

projecte 

Dansalut 

Destinataris Futurs/es professionals i estudiants de cicles formatius de grau mitjà i 

superior de la branca d'Educació Infantil i d'Integració Social i branca 

Sòcio-Comunitària. 

Resum projecte 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. 

Escoles/instituts 

implicats 

Tot el territori 

Contacte Montserrat Iranzo i Domingo –Dansalut   miranzodomingo@gmail.com 
696412280 

 

 

mailto:esterforment@yahoo.es
mailto:xguma@escolesgarbi.cat
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TAULA RODONA  3: DANSA I DIVERSITAT 

METODOLÒGICA 

Projecte Projectes de dansa a les escoles i instituts públics 

d'Hospitalet de Llobregat, de l’Escola de Música i Centre 

de les Arts (EMMCA) 

Impulsors del 

projecte 

Constanza Brncic 

Destinataris Joves de 6è de primària i d'ESO i batxillerat dels centres educatius públics 

de l'Hospitalet de Llobregat 

Resum projecte L’objectiu principal és democratitzar l’accés a l’educació artística i 

construir una major cohesió social a través de les arts. Els projectes 

comunitaris en dansa i música produïts per l’EMMCA i dirigits per 

Constanza Brncic, es porten a terme en el si de les escoles i els instituts 

públics d’Hospitalet de LLobregat des de 2010. Durant les hores lectives i 

al llarg de tot el curs escolar, es desenvolupa un procés de creació en 

dansa i música contemporànies, amb els alumnes i en estreta 

col·laboració amb el professorat dels centres educatius. El projecte forma 

part dels Plans Educatius d’Entorn de la Generalitat de Catalunya i tenen 

com a principal objectiu aportar eines pedagògiques diverses a través de 

la creació en dansa contemporània, per tal de treballar els reptes 

educatius que tenen les escoles públiques d'alguns barris de l’Hospitalet. 

Escoles/instituts 

implicats 

A diferents centres d'Hospitalet situats als barris de Collblanc, Can Serra, 

El Gornal i la Florida centres INS Margarida Xirgú, INS Rubió i Ors, Escola 

La Carpa, Escola Sagarra, INS Eduard Fonserè. 

Contacte Constanza Brncic  constanzabrncic@gmail.com 

 

Projecte La pe i el cordi fan ballar a l’escola, del Centre de Lectura 
de Reus 

Impulsors del 

projecte 

Teresa Aguadé Tarés i Juny Cases Andreu 

Destinataris Alumnes de 4t curs de primària 

Resum projecte Treball  conjunt  i transversal amb els alumnes de 4rt de primària, i amb 

els mestres de les matèries de llenguatge, musica, plàstica i educació 

física. Basat amb el “llibre de la Pe i el Cordi”. L ’argument del conte ens 

permet recrear un treball corporal, emocional, plàstic i musical. 

Escoles/instituts 

implicats 

 Institut -Escola Pi del Burgà de Reus, Escola Joan Rebull de Reus, Col·legi 
St. Josep de Reus. 
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Contacte Teresa Aguadé Tarés - maguade4@xtec.cat, Juny Cases Andreu- 
junycases@yahoo.es  

 

Projecte Un conte col·lectiu a través de la literatura, la plàstica i 

la dansa 

Impulsors del 

projecte 

HandMadeDance és un col·lectiu artístic format per Andrea Just i Neus 

Ledesma 

Destinataris Alumnes de Primària i Educació Infantil (3-13 anys) 

Resum projecte 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. 

Escoles/instituts 

implicats 

Escola pública Rambleta del Clot 

Contacte Neus Ledesma i Andrea Just  handmadedance@gmail.com 

 

Projecte Vídeo-Dansa a l’Aula: La performance i l’espai 

arquitectònic 

Impulsors del 

projecte 

 María Fernanda Viñas 

Destinataris Alumnes de cicle mitjà i cicle superior de primària 

Resum projecte 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 els seus objectius ens vam plantejar observar que 

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. 

Escoles/instituts 

implicats 

Escola La Ginesta de Castelldefels. 

Contacte María Fernanda Viñas  fernandanza@hotmail.com 

 

mailto:handmadedance@gmail.com
mailto:fernandanza@hotmail.com
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Projecte Expressa’t 

Impulsors del 

projecte 

Alberto Lopera 

Destinataris El projecte va dirigit a alumnes i persones amb algun tipus de disminució i 

en especial a persones amb TEA (trastorn de l'espectre autista). 

Resum projecte 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. 

Escoles/instituts 

implicats 

Estel Can Bori, centre públic d'educació especial. 

Contacte Alberto Lopera  jlopera@xtec.cat 

 

Projecte Tallers creatius 

Impulsors del 

projecte 

Pilar Yglesias Vicens, LLar d’Infants Municipal Passeig de les Oques de 
Castelló d’Empúries. 

Destinataris Els destinataris són els i les alumnes de la Llar d’Infants Municipal Passeig 

de les Oques de Castelló d’Empúries. Principalment els que cursen 

infantil-2 (2-3 anys). 

Resum projecte 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. Un espai per crear. Ells/es són els 
protagonistes de les seves decisions i accions, per així poder trobar 
creacions el més orgàniques possible. 
 

Escoles/instituts 

implicats 

Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques (Castelló d’Empúries). 

Contacte Pilar Yglesias Vicens pyglesia@xtec.cat 
 

 

Projecte La Dansa als Centres d’Educació Especial 

Impulsors del 

projecte 

Maria Angelats Planas 

Destinataris Alumnes de Centres d’Educació Especial o ordinària i professionals 

d’aquests centres. 

Resum projecte El projecte permet treballar el moviment com una forma d’estructuració, 

mailto:jlopera@xtec.cat
mailto:pyglesia@xtec.cat
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expressió, comunicació i llenguatge, que els nens i nenes d’educació 

especial  sovint en van força mancats. El projecte permet treballar el cos, 

com a una eina de comunicació, que els ajuda en les seves relacions i 

comunicació amb l’entorn. 

Escoles/instituts 

implicats 

CEE el Ventijol de Blanes, CEIP Silvestre Santaló a Salt, CEE La Mare de 
Déu del Mont de Vilafant , CEE les Aigües de Mataró, CEE Font de l'Abella 
(actualment) 

Contacte  Maria Angelats Planas  marionaformiga@gmail.com 

 

Projecte Projecte cos i moviment a les escoles bressol 

Impulsors del 

projecte 

Graner-Centre de Creació del Cos i el Moviment de Barcelona i Mercat de 
les Flors-Centre de les Arts del Moviment, amb la col·laboració de 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona ( IMEB). 

Destinataris Escoles Bressol Municipals de Barcelona 

Resum projecte Un 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 una proposta de 
continuïtat 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. 
 

Escoles/instituts 

implicats 

En total 14 Escoles Bressol Municipals de Barcelona 

Contacte educatius@mercatflors.cat 

 

 

Projecte Tirabuixó 

Impulsors del 

projecte 

Sofia Asencio i Barbara Van Hoestenberghe 

Destinataris Escoles de primària (mestres i nens)  

Resum projecte Tirabuixó són unes taules de moviments amb música a realitzar de forma 

diària i habitual a l’escola, encaminats 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. 

mailto:marionaformiga@gmail.com
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Escoles/instituts 

implicats 

Són 13 escoles: 1 escola de l'Alt Empordà: escola Joan Reglà de Bàscara; i 
12 escoles de la Garrotxa:  Lluís Castells (Riudaura): La Bòbila (Les Preses), 
Parvulari (St. Esteve d'en Bas), Malagrida (Olot), Petit Plançó (Olot), Sant 
Roc (Olot), Pla de Dalt (Olot), Maria Reina (Olot), Castanyer (St. Joan Les 
Fonts), Escola Llar (Olot), Zer Llierca (Tortellà i Argelaguer), Escola Pia 
(Olot), Lluís Castells (Riudaura), La Bòbila (Les Preses), Parvulari (St. 
Esteve d'en Bas) Malagrida (Olot), Petit Plançó (Olot), Sant Roc (Olot), Pla 
de Dalt (Olot), Maria Reina (Olot), Castanyer (St. Joan Les Fonts), Escola 
Llar (Olot) Zer Llierca (Tortellà i Argelaguer), Escola Pia (Olot). 

Contacte  Barbara Van Hoestenberghe  tiratirabuixo@gmail.com 
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