
Dossier Resum del Projecte de 5 Dies de Dansa:  
 
PROJECTE DE SINTESI PER ALUMNES DE 4t ESO 
TALLER CREATIU DE COS /MOVIMENT i PERFORMANCE  
 
 
Es una adaptació pedagògica d’ una recerca iniciada en el 2013 i que ha 
desencadenat en diferents experiències artístiques que viatgen entre la 
fotografia, el vídeo i l’acció de ballar. Al llarg d’aquest període s’han obert una 
sèrie de preguntes al voltant del fet de ballar, com a manifestació cultural 
col·lectiva, però també com a experiència íntima, exploració dels límits i acte de 
resistència. 
 
El plantejament d’aquest taller es crear un dispositiu de cinc dies intensius  on 
els alumnes de secundària 4t ESO tinguin la possibilitat de participar en un 
procés de pràctica creativa que treballarà amb les disciplines de la dansa, l’ 
imatge i la performance. 
 
L’objectiu principal és fer partícip als alumnes del procés de pràctica creativa, 
descobrint noves metodologies aplicables a l´ensenyament i suggerir formes 
diferents en el procés d’ estudi. 
 
Al acabar el taller es faran unes portes obertes a on públic i alumnes 
compartiran els materials elaborats al llarg de la setmana per tal de incentivar 
diàleg, pensament i anàlisis entre visitants (públic) i estudiants. 
 
 

1. Utilitzar la dansa  (llenguatge del cos) com un mitjà 
d’autoconeixement:  

 
2. Utilitzar la dansa com un mitjà per la interrelació social: 

 
3. Utilitzar les arts escèniques i la performance com a un acte de 

comunicació entre els alumnes i la mirada externa (públic que 
vindrà a veure la conclusió del taller) 

 
4. Implicar als alumnes en  la construcció de la posada en escena des 

del principi fins al final, prenent decisions conjuntes en la 
construcció de la instal·lació a traves de:  

 
5. Promocionar la creativitat artística a traves d’estimular  la capacitat 

individual i col·lectiva de pensar, innovar i transformar la realitat tot 
conjugant el binomi educació/cultura. 

 
Necessitats: 

 
• Suport de professor/tutor per ajudar en cas de necessitat. 
• Certificat d’autorització drets d’ imatge signada per els pares abans de 

finalitzar el Projecte  



• Dues sales per poder treballar en grups per separat. 
• 2 equips de música  

 
Per la presentació publica : 
 

• Un o dos  projectors. 
• Dos focus de entre 200 i 500w aprox. 
• Peus de focus. 
• Un micròfon. 
• Equip de música 

 
 
El material que necessitaríem per la presentació publica pot variar segons els 
recursos de l’escola.  
 
Recursos humans: 

Dues ballarines/coreògrafes i una videoartista.  

Recursos Financers: 

Contactar directament des de la web amb:  

https://llumbaraldesmiquel.com 

telf: 625642420 

llumbaraldes65@gmail.com 
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