
El document exposa com influeixen

en un cas en concret les tensions i els

bloquejos en la formació d’una

alumna de dansa clàssica, i com es

poden arribar a resoldre entre d’altres

eines, mitjançant el gyrotonic for

dancers, més un treball específic de

la pedagogia dels afectes que va més

enllà de l’execució per l’execució. 

En aquest estudi, de cas únic, analitzo

la problemàtica a través del que

observo i del que em diu l’alumna, a

través de la seva individualitat i des

del punt de vista de la pedagogia

integral/holística, relacionant

diferents conceptes per a generar

unes eines didàctiques en la

transformació del seu

autoconeixement corporal, i millorar

així, l'enteniment de la mecànica de

la dansa clàssica. 

A través de l’anàlisi que s’ha dut a terme,

s’observa com influeix en el cos i la ment

dels ballarins i les ballarines en formació,

un entrenament significatiu que permeti:

comprendre, sentir i pensar el moviment,

adaptant-se a l’estructura anatòmica

(biotip) per a sentir-se lliure en el

moment d'executar i interpretar la dansa

i comprovar com l’estat emocional, físic i

psicològic millora.
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El Gyrotonic com a eina d'ajuda en els bloquejos
físics i emocionals de l'aprenentatge de la dansa
clàssica. Estudi de cas.
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