
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

www.telermusica.com 
Un	projecte	de	

	
 

Inscripcions de l’11 de desembre de 
2015  a l’11 de gener de 2016  a 

www.telermusica.com  
 

FORMACIÓ RECONEGUDA PEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT  

16 de gener i 20 de febrer 

Curs	intensiu	de	15h		

(de	9:30	a	14:00	i	de	15:00	a	18:00)	

	

Xamfrà, c/ Tàpies, 9 - Barcelona 

LA DANSA COM UN LLENGUATGE 
PER TREBALLAR A L’AULA 

CURS D’HIVERN 2016 

EL TELER DE MÚSICA 

Amb la col·laboració de Xamfrà 

 

Twitter: @telermusica 
Facebook: El Teler de Música 

 

Una formació per a professorat de 
música, docents i educadors que 

vulgueu treballar amb l’expressió 
corporal i la dansa. 

A partir de la metodologia i 
l’experiència de l’Arc Música i de 

Xamfrà. 

Amb tallers pràctics amb nens i nenes 
de Xamfrà. 

MONOGRÀFIC:  
FEM DANSA A L’AULA 

DE MÚSICA 
	

La	dansa	com	un	llenguatge	per	

treballar	a	l’aula	

 

INFORMA’T DE L’OFERTA 
FORMATIVA 2015-2016  

 
Tota la informació a l’Aula Elisa Roche, 

l’aula virtual del Teler de Música 
www.telermusica.com  

Surt amb noves idees, 
propostes  i eines per aplicar 

al dia a dia! 



 

 

OBJECTIUS 
 

� Oferir eines i estratègies pràctiques 

per al treball de la dansa i el 

moviment des de l'àrea de música.  

� Presentar i compartir recursos, 

materials i propostes de dansa i 

moviment. 

� Aprofundir en el coneixement de la 

dansa històrica, la dansa tradicional 

i altres formes de dansa i 

moviment.   

� Aprofundir en la didàctica de la 

dansa i l’elaboració de propostes 

per a l’aula. 

� Generar debat i reflexió crítica 

sobre la pròpia pràctica. 
 

EQUIP FORMADOR 
 

Professorat convidat: 

� Anna Romaní (Can Ponsic) 

� Laida Tanco (Xamfrà) 

 

 
 

PROGRAMA DEL CURS 

METODOLOGIA 

Participativa, vivencial, flexible i  

adaptada als diversos perfils 

professionals.  

Pràctica de seqüències didàctiques 

aplicables a l’aula. 

Amb un taller pràctic amb nens i 
nenes de Xamfrà. 

 

CONTINGUTS 
 

1. LLENGUATGE DE LA DANSA 
� Cos 

� Moviment 

� Capacitat expressiva 

 
2. DANSA HISTÒRICA 
� Estils i característiques de la dansa 

història 
� Treball integrat música-dansa 
� Aplicació de la dansa històrica a 

l’aula 

3. CONSCIÈNCIA CORPORAL I 
MOVIMENT 

� Consciència corporal 

� Mobilitzar el cos 

� Propostes de moviment expressiu 

 
4. DANSA TRADICIONAL I DANSA 

ORGANITZADA 
� Propostes a partir de repertori 

tradicional i altres 

 

PREUS 
Preu general: 80€ 

Preu reduït (subscriptors/es d’El Teler de 

Música): 60€ 

(si encara no t’has subscrit, pot ser un bon 

moment per fer-ho, no creus?) 

DATES I HORARIS 
16 de gener i 20 de febrer, de 9:30h a 14h 

i de 15h a 18h 

LLOC 
Xamfrà. C/ Tàpies, 9.  Barcelona  

(al costat del cafè del Conservatori del Liceu)            

 Metro Paral·lel (L2, L3) 


