
BASES per a la presentació de propostes de les trobades Pedagogia Dansa ITe

Què cal fer per a presentar una proposta a les trobades Pedagogia Dansa ITe:

1) Emplena el formulari d’inscripció.

2) En la pregunta: Quin paper vols jugar en aquestes trobades? Escull quina opció

prefereixes.

Entenem que si la teva voluntat és presentar una proposta, les respostes a escollir

serien:

- Vull presentar una proposta.

ò

- Ambdues opcions (en el cas que també vulguis assistir en altres activitats de

les jornades.

3) Escull en quin espai t’agradaria presentar la proposta i si tens preferència de dia. (El

dia i l’horari no el podem garantir encara, dependrà de l’organització final, però saber

les teves preferències ens ajudarà. Pots posar més d’una opció horària si tot et va

bé).

4) Adjunta un document en Word o PDF amb les següents informacions:

1) Títol de la proposta

2) Nom del creador/a de la proposta i col·laboradors/es. Nick a les

xarxes socials d’ambós (instagram).

3) Adjuntar una sinopsis de la proposta pedagògica (entre 300-500

paraules). Aquesta haurà de resumir breument la didàctica que es

presentarà. És opcional adjuntar-hi documents gràfics, vídeos,

dossier, etc., que ens ajudin a entendre-la amb més profunditat.

4) Adjuntar una imatge que sintetitzi/representi la proposta.

5) Descripció del material necessari per a realitzar la proposta

(necessitats de so, llum, material com pilotes, màrfegues,…)

5) Un cop rebem la inscripció amb la presentació de la proposta ens posarem en

contacte amb tu. Hi haurà un comitè format per alumnes, exalumnes i professors que

estudiaràn les propostes per tal d’escollir-ne algunes i organitzar-les durant les

jornades. Et mantindrem al corrent de les dates que es prendràn aquestes decisions.



Per poder entrar a l’Institut del Teatre i realitzar les activitats de Pedagogia, DansaITe

es requereix una assegurança, que pot ser:

1) Ser membre de la institució (alumne, professor/a o personal vinculat)

2) Estar donat d’alta com a autònom (adjuntar fotografia del rebut d’autònom del

mes en curs i del DNI)

3) Tenir una assegurança d’accident/mèdica (adjuntar fotografia del rebut del

pagament així com una fotografia de la targeta o contracte de pòlissa).

Recorda que les trobades Pedagogia Dansa ITe estàn previstes els dies 11 i 12 de
novembre del 2022.


