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Dossier Educa amb l’Art  
 
Temàtica:  

Dansa i moviment 

 

Organització:  

Mercat de les Flors 

 

Exercicis del taller 

 

Escalfament: 
 

 Despertem el cos movent-nos per l’espai. Mantenim la distància d’1 o 2 metres.  

 Controlem la mirada cap a una persona, i després anem afegint més persones, 
2, 3, 4...  

 Caminem, controlem la mirada i ens apropem a la persona triada (amb una 
distància raonable) sense deixar de circular.  

 Juguem a apropar-nos-hi i a allunyar-nos-hi el més possible d’aquesta persona.  

 Escalfament de cos i consciència corporal. Pensem en una dutxa d’aigua que 
recorre el nostre cos, cada cop és més i més densa. Aquesta dutxa crea un 
motlle a la nostra pell- Busquem micromoviments del nostre cos. Va creixent. 
Començo a caminar. De la coordinació del caminar vaig fent moviments més 
grans.  
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Joc de PLASH: 

Ens posem en rotllana. Una persona comença i pot donar diferents consignes: 

1. Plash. Palmada cap a una banda. 

2. Boing. Per retornar la palmada.  

3. Xiiiiiiiu. La pilota imaginària és dirigida cap a qui es triï.  

4. (sense soroll). Ens ajupim per saltar el nostre torn.  

5. Zasca. Retornes el xiiiiiu.  

 

La mirada: 

Ens posem per parelles, un serà A i l’altre B: 

 A mou les parts del cos q B mira. 

 A manipula la mirada de B amb el seu cos. 

 Dedicar una dansa de A a B tenint en compte ritme, sorpresa, qualitat, etc... 

 Improvisació de totes amb mirada, cos manipulador de la mirada, cos mirat i 

mans a modo de càmera.  
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Joc dels números: 

Ens posem en grups de 4 en 4: 

 A copia el moviment de B, i respon a la vegada les preguntes personals de C i 

les preguntes matemàtiques de D. 

 

 

 

Exercici del cuc: 

 Fem una filera de 6 aprox.  

 La primera persona va movent-se o ballant per l’espai, marcant bé els 

moviments, deixant empremta.  

 La segona persona començarà a copiar els moviments de la primera però amb 

una mica d’endarreriment en el temps, com un cànon. 

 La resta va fent el mateix, cadascú copia a la persona del davant, no al primer.  

 La idea és passar pels mateixos llocs i deixar el mateix rastre.  



Educa amb l’Art 2020/21 
5 de desembre de 2020 

 
 

 

4 

 

Exercicis per fileres: 

 Improvisar mirant el espai i traduint amb el cos el q veus.  

 Improvisar mirant el teu propi cos. 

 Improvisar barrejant mirada enfora mirada dintre. 

 El mateix per parelles, trios , etc fins arribar a tot el grup. 

 Impro final recollint el treball de la mirada , de robar moviments y amb la 
càmera. 
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Apropa Cultura 
 

 

 

www.apropacultura.cat 

 

Coordinació del curs Educa amb l’Art: Claudia Torner 

Email: coordinacio@apropacultura.cat 

Telèfon: 93 247 93 00 ext. 469 i 339 
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