
Pedagogia,
DansaITe 

Trobada en relació a la Pedagogia de la dansa 

11 i 12 de Novembre del 2022



Com a alumnes de Pedagogia de la dansa de l'Institut del
Teatre, i a partir del nostre gran interès en aquesta matèria,
ens imaginen generar un espai d'experimentació i exploració
pedagògica on poder seguir desenvolupant la nostra
creativitat, idees i capacitats. 

La idea de transformar les nostres motivacions en aquest
format, esdevé de la proposta de construir un projecte
individual com a treball final de l'assignatura de
Desplegament Curricular de 3er de Pedagogia de la dansa.
Després de diverses sessions compartint experiències, vam
decidir reunir les nostres  idees i fer un únic projecte comú
amb l' intenció de portar-lo a la pràctica.

Aquest projecte sorgeix amb la intenció que aquesta llavor
que plantem, pugui esdevenir un projecte que les futures
alumnes d'aquesta assignatura segueixin desenvolupant.  

Punt de partida



 - Generar xarxes entre persones interessades en la
pedagogia de la dansa. 

- Descobrir i intercanviar eines pedagògiques en relació
a la dansa. 

- Generar un espai de reflexió sobre l'estat de la
pedagogia de la dansa actual i les seves línies de futur.

Objectius



Llueix-Te

Activitats
Prepara'T

Moment de trobada per
començar les jornades amb
bona energia i una mica de
moviment.

Càpsula pràctica

Espai on proposar i/o explorar
diferents exercicis focalitzats en un
treball concret, o en relació a una
temàtica. Durada d'entre 15 i 45
minuts.

Espai per a la presentació de
diferents propostes escèniques
amb un rerefons pedagògic. 

Conversa i Te

Espai obert de conversa on
compartir opinions relacionades
amb el tema presentat. 

Intercanvi de les vivències,
sensacions, i pensaments dels
participants, després de la
càpsula pràctica.

Feedback post-pràctica



Assistència i participació
Així com el Te aporta sabor, color, i aroma a un fluid, 
el fluid dóna suport i consistència al Te. 

En aquestes trobades tenim la voluntat de generar un espai per poder aportar
pensaments, inquietuds, i formes, en relació a les pràctiques pedagògiques. 

A la vegada també volem que qui assisteix, esdevingui suport per a les propostes, i
desperti noves idees; així com el fluid s’impregna del Te, i el Te necessita del fluid. 

És per això, que us convidem tant a presentar una proposta pedagògica i/o
artística, com a assistir i participar de manera activa en les propostes,
generant així una xarxa on totes podem aportar i sostenir alhora. 



Quin tipus de
propostes puc
presentar i com?

Les activitats on puc presentar
propostes són: "Càpsules pràctiques",
"Llueix-Te" i "Conversa i Te". 
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Les propostes seran presentades a través del 
 formulari d'inscripció, especificant i adjuntant la
proposta. Les propostes rebudes seran revisades
per l'organizació.

Bases per la presentació de
propostes. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfabEolodNs15pEXtE-rXtQznTbSqibS-sUYFC5g2jzq17cNg/viewform
https://drive.google.com/file/d/1-UFSjRlYeajGSJReWQln3PdrLW05fqLV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-UFSjRlYeajGSJReWQln3PdrLW05fqLV/view?usp=sharing


11 i 12 de Novembre
del 2022

Espai obert a alumnes i
professorat, membres de
l'Institut del Teatre. 

DIVENDRES 11 nov.: 16h a 19h
DISSABTE: 12 nov.: 11h a 14h i de 15h a 18h

1nstitut del Teatre de
Barcelona
Plaça Margarida Xirgu, s/n,
Barcelona

Quan?

On?

Horaris

Qui? Com inscriure's?

Formulari per a la inscripció
d'assistència 

https://docs.google.com/forms/d/1ev1ZowyzOEzIVLJaWeU1AWAWOL9MD2bY7605TD6HdHY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ev1ZowyzOEzIVLJaWeU1AWAWOL9MD2bY7605TD6HdHY/edit


Espais

ATRI

TEATRE ESTUDI 
Aules teòriques

P3S2 - P3S3

Aules de Cos

P0D3 - P0D4



DIVENDRES TARDA
16h-19h

DISSABTE MATÍ
11h-14h

DISSABTE TARDA
15h-20h

Prepara'T Prepara'T Prepara't

Presenta'T Càpsules pràctiques Conversa i Te

Càpsula Pràctica + Feedback Llueix-Te

+ Feedback Càpsules Pràctiques Tancament

Conversa i Te +Feedback  

Programa 



Inscripcions
A través d'aquest formulari

Inscripcions obertes fins el 2 de novembre

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfabEolodNs15pEXtE-rXtQznTbSqibS-sUYFC5g2jzq17cNg/viewform


Equip
Marina Ares, Isabel Arnal, Ricardo Catalán, Alba Cerdeiriña,

Paula Clemente, Aina Cánaves, Judit Gelabert, Célia Espadas, 
Laura Macias, Júlia Peláez i Eulàlia Mateu

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: 

Enric Sebastiani, Anna Roblas, Mercè Mateu, (...)

AMB EL SUPORT DE: 


