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INTRODUCCIÓ 

D’ençà l’any 2007, amb la voluntat d’acompanyar als educadors i l’escola, el Mercat de 

les Flors organitza el Curs de formació de dansa per al professorat que completava 

l’oferta del Cicle Dan Dan Dansa per a l’escola infantil i primària. Enguany, comptem 

amb un nou aliat el Teatre Lliure, el qual ajudarà a incentivar encara més el caràcter 

artístic i rigorós que cada any busquem. 

Obrim doncs, el nou Curs de formació d’arts escèniques, amb el què no només 

unim esforços sinó que també especialitats i això vol dir compartir i obrir el programa 

cap a professionals del sector de la dansa, del moviment, del gest, del teatre etc. 

És un curs de 20 hores dirigit exclusivament a docents de l’Educació Infantil, Primària,  

Secundària i Cicles Formatius. Un curs d’introducció per a conèixer i descobrir els 

diferents llenguatges del cos, del gest i de la veu en l’acte escènic, amb l’objectiu de 

proporcionar a l’educador recursos didàctics per portar-ho a la pràctica dins l’aula.  
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EL CICLE DAN DAN DANSA DEL MERCAT DE LES FLORS  

El Mercat de les Flors amb el cicle Dan Dan Dansa té la voluntat d’apropar el món de la 

dansa contemporània al públic escolar i familiar. Per cinquè any consecutiu presenta un 

nou cicle d’espectacles de dansa amb companyies de reconegut prestigi, propostes 

internacionals i coproduccions per tal d’obrir un ampli ventall de possibilitats 

d’apropament de la dansa als nens i nenes. 

El Dan Dan Dansa per escolars d’infantil i primària es presenta com un projecte 

ambiciós que vol abraçar, no només l’assistència als espectacles, sinó tot el procés 

d’aprenentatge de l’alumnat. 

Amb aquesta finalitat el cicle es desplega en els següents grans eixos: 

 TREBALL AMB EL CONTEXT EDUCATIU: a partir de diferents materials 

pedagògics entre els quals es troba la col·lecció de dvd’s i la maleta didàctica del Dan Dan 

Dansa. Col·laborem conjuntament amb els CRP i alguns teatres per atendre al mestre no 

només des del seu llenguatge sinó també des del seu propi àmbit. Cada CRP en funció de 

les necessitats de l’escola, elabora el seu calendari de préstec de la maleta amb 

autonomia i llibertat. Aquest recurs educatiu, recolza pràcticament i conceptualment 

l’ensenyament de la dansa a l’escola facilitant activitats i materials de suport per a 

l’alumne i el docent. 

 

 ASSISTÈNCIA A L’ESPECTACLE I CONVERSA AMB ELS ARTÍFEXS: les escoles 

inscrites al cicle poden gaudir el dia convingut, no només de l’assistència a un espectacle 

de dansa contemporània adequat al seu grup d’edats, sinó també a un col·loqui final amb 

els seus artífexs. Coreògrafs i ballarins surten a l’escenari i responen les preguntes i 

suggeriments dels nens i nenes i dels seus/seves professors/es, per tal d’establir un 

diàleg i poder tancar el cicle creatiu amb la interacció amb el públic. 

 

 TREBALL EN PARAL·LEL A L’ESPECTACLE: el nostre compromís va més enllà de 

l’espectacle, i per això elaborem propostes educatives entorn als espectacles programats. 

Hem organitzat tallers pràctics de dansa per als alumnes a fi que puguin descobrir des 

del seu propi cos els processos coreogràfics d’un espectacle. 

 

 FORMACIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES: dirigida al personal docent d’Educació 

Infantil, Primària i Secundària interessat en obrir, crear, motivar i sensibilitzar un 

context artístic. El curs consta de  20 hores de formació teòrica i pràctica al voltant de la 

didàctica de la dansa i del teatre. (vegeu apartat complet al següent capítol). 
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EL SERVEI EDUCATIU DEL TEATRE LLIURE 

UN TEATRE D’ART PER A TOTHOM, aquesta va ser la premissa que va marcar el 

naixement del Teatre Lliure i des del Servei Educatiu volem continuar portant aquest 

lema als centres de formació i a la comunitat educativa en general. 

Apostem per apropar-los les arts escèniques des de la relectura dels clàssics i el 

compromís amb la creació contemporània, amb una programació oberta que combina el 

teatre amb la dansa i la música. Una identitat que rau en la particularitat d’apropar les 

arts escèniques a tothom, i en especial en donar les bases als joves per crear espectadors 

crítics, convidant-los a reflexionar sobre la societat on vivim, i apropar-los les arts 

escèniques d’una forma educativa i lúdica alhora. 

Aquest any tenim una gran novetat, ens volem acostar a un públic infantil, volem 

utilitzar el teatre com un art per educar i per delitar els més petits, per acostar l’art en 

totes les seves manifestacions, perquè experimentin amb els llenguatges artístics com a 

sabers fonamentals, perquè prenguin part del procés creatiu que alimenti la seva 

intel·ligència emotiva i els ajudi a desenvolupar la seva sensibilitat i les seves 

competències. 

La riquesa de les activitats contribueix a formar els alumnes com a alguna cosa més que 

«bons espectadors» i proposa les primeres llavors per al diàleg, l’associació d’idees, 

l’esperit crític, l’empatia i la capacitat d’expressar-se. 
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OBJECTIUS DEL CURS  

 Potenciar els projectes personals i professionals que permetin establir itineraris 

d’educació i aprenentatges cap a l’art.  

 Ajudar a implementar el treball de les competències bàsiques i transversals derivat 

dels nous currículums de l’educació primària i secundària, a través del teatre i de la 

dansa. 

 Facilitar sistemes integrats d’aprenentatge que incorporin metodologies 

d’autoafirmació i l’autonomia de l’aprenent i flexibilització de l’aprenentatge. 

 Contribuir al benestar del professorat tot donant-li recursos educatius per 

l’ensenyament de la dansa i del teatre. 

 Treballar aspectes relacionats amb l’educació sòcio-emocional, del grup-classe, 

incloent alumnes i professors. 

 Introduir els docents en el llenguatge de les arts escèniques com una eina eficaç per a 

la resolució de conflictes a l’aula, la dinamització de grups, o l’explotació del potencial de 

cada nen o nena. 

 Entendre i valorar el teatre i la dansa com una forma d’expressió i comunicació. 

 Conèixer i acceptar el propi cos, el seu moviment, la seva expressió i les capacitats 

comunicatives. 

 Identificar i utilitzar les formes de comunicació expressives corporals, tot 

desenvolupant el sentit estètic i creatiu. 

 Estimular la percepció auditiva del públic i re inventar el món del relat oral 

 Conèixer i descobrir als artistes, coreògrafs i/o companyies que formen part del 

programa educatiu del Teatre Lliure i del Mercat de les Flors.  

 Descobrir noves metodologies per treballar a l’escola l’art, el moviment i la 

interpretació.  

 Entendre i compartir el desenvolupament d’una peça teatral i d’una peça de dansa.  

 Estimular la fantasia dels petits espectadors jugant amb un submón imaginari. 

 Aprendre a ser un espectador coneixedor, sensible i conscient de les arts escèniques. 

 Valorar, desenvolupar i formar espectadors amb esperit crític.  
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 Fomentar, provocar i desenvolupar en el docent una curiositat davant del teatre i de la 

dansa així com també d’altres expressions artístiques amb la finalitat de motivar una 

actitud creativa a cadascun dels seus alumnes.  

Calendari  

El 2, 9, 16, 23 de febrer i 8, 15 de març del 2012. 

Horari de l’activitat  

De 18 a 21 hores. 

Lloc  

La seu dels cursos serà el Mercat de les Flors i el Teatre Lliure amb els materials de 

suport a la docència necessaris (reproducció audiovisual, cadires, taules, …). 

 

Durada del curs i avaluació 

La durada del curs serà de 20 hores en modalitat presencial, repartides en 7 sessions 

d’assistència obligatòria els dies 2, 9, 16, 23 de febrer i 8, 15 de març de 18h a 21h, 

repartides de la següent manera:  

 18 hores repartides en 6 sessions d’assistència obligatòria, els dies 2, 9, 16, 23 de 

febrer i 8 de març. 

 2 hores per l’assistència a un espectacle de la programació del Mercat de les Flors o 

del Teatre Lliure.   

 
CALENDARI GRADA JOVE 

Danza Contemporánia de Cuba “Mambo” - 2 de març a les 10.30h 

 

CALENDARI LLIURE DE NENS 

Farrés Brothers i cia “Un bosc de cames”-  1 de març a les 10h   

 

A qui va adreçat? 

Aquest curs està adreçat a tot el professorat d’educació infantil, primària, secundària, 

formació professional, persones adultes, educació especial, centres d’ensenyaments 

artístics i esportius dels centres educatius que es vulguin acollir als Programes de 

Formació Permanent i als Plans de Formació de Zona.  
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Nombre d’assistents 

L’aforament màxim és de 50 persones. Tanmateix, l’organització d’aquest curs es 

reserva 30 places preferencials a fi de facilitar l’accés al curs per a aquells docents que 

estiguin inscrits dins del servei educatiu del Teatre Lliure i el Cicle Dan Dan Dansa 2012. 

L’oferta pública per aquells docents d’inscripció lliure serà doncs de 20 places, per a 

garantir el correcte funcionament del curs i les activitats. 

 

Preu de la matrícula 

El preu serà de 100€. S’efectuarà un descompte del 40% al professorat inscrit al Dan Dan 

Dansa 2012 i al Servei Educatiu del Teatre Lliure.  

El preu inclou la formació i l’assistència a l’espectacle triat, prèvia reserva.  

Més informació 

Dan Dan Dansa – Mercat Flors – 93 301 00 60 -  Montserrat Ismael i Biosca  

educatius@mercatflors.cat  

 

Servei Educatiu - Teatre Lliure - 93 289 27 71 (ext. 215) - Mariona Montaña 

mmontana@teatrelliure.com 
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PROGRAMA DEL CURS1 

(*) en annex: cv del professorat 

DIJOUS 2 DE FEBRER 

17.30 a 17.45 h Recepció de les persones assistents, lliurament de documentació i 

presentació de la programació del curs. 

18.00 a 19.20 h Conferència inaugural: GEORGE LAFERRIERE 

Classe teorico-pràctica.  

Contingut:  

 George Laferrière, professor a la Universitat del Quebec i autor 

de diverses publicacions sobre art i educació, ens explicarà 

l’origen del concepte: l’artista pedagog, com es desenvolupa en 

el context educatiu amb la finalitat de potenciar i motivar 

l’esperit artístic del nen.  

Títol: Quan l’artista pedagog entra a l’escola... 

19.20 a 19.40 h Pausa 

19.40 a 21.00 h Continuació de la Conferència 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Aquest programa pot estar sotmès a modificacions d’última hora per necessitats del Mercat de les Flors i del Teatre 
Lliure. 
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DIJOUS 9 DE FEBRER 

18.00 a 19.20 h EULÀLIA RIBERA I JORDI PALET  

Classe teorico-pràctica.  

Contingut:  

 Eulàlia Ribera, programadora d’espectacles per a infants, 

explicarà amb quins paràmetres s’ha de fixar el mestre per tal 

d’avaluar un espectacle i escollir-lo. Jordi Palet, director de la 

cia Farrés Brothers, ho exemplificarà amb un activitat pràctica. 

19.20 a 19.40 h Pausa 

19.40 a 21.00 h Continuació  

 
 
DIJOUS 16 DE FEBRER 

18.00 a 19.20 h PABLO LEY 

Classe teorico-pràctica.  

Contingut: 

 Pablo Ley, director del Projecte Galilei farà una xerrada al 

voltant de La dramatúrgia de la no paraula. 

19.20 a 19.40 h Pausa 

19.40 a 21.00 h Continuació  
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DIJOUS 23 DE FEBRER 

18.00 a 19.20 h JORDI ORIOL I ESTER FORMENT 

Classe teorico-pràctica.  

Contingut:  

 Jordi Oriol fundador de l’associació artística Indigest, ens 

ensenyarà com treballar i potenciar la veu a l’escenari 

acompanyat de la coreògrafa Esther Forment que ens 

prepararà i ens ajudarà a moure el cos.  

19.20 a 19.40 h Pausa 

19.40 a 21.00 h Continuació  

 
 
DIJOUS 8 DE MARÇ 

18.00 a 19.20 h LLUÍS VALLBÉ I CARMINA BORBONET 

PRESENTACIÓ a càrrec: LLUÏSA GARCIA GUMIEL (INSTITUT 

D’EDUCACIÓ DE BARCELONA)  

Classe teorico-pràctica.  

Contingut:  

 Lluís Vallbé, Consorci d’Educació de Barcelona i Carmina 

Borbonet, responsable del servei educatiu del Disseny Hub; 

explicaran i compartiran la seva experiència en el projecte 

Tutories d’Art. 

 

19.20 a 19.40 h Pausa 

19.40 a 21.00 h Continuació  
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DIJOUS 15 DE MARÇ 

18.00 a 19.20 h SEBATIÁN GARCIA FERRO  

Classe teorico-pràctica.  

Contingut:  

 El coreògraf Sebastián Garcia Ferro parteix de la seva 

experiència, amb al projecte Tot Dansa de l’IMEB, IT i Mercat 

de les Flors per introduir eines per a composar i estructurar 

una coreografia per a un gran grup.  

19.20 a 19.40 h Pausa 

19.40 a 21.00 h Continuació  
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CV Professorat 

 

GEORGE LAFERRIERE (Montreal 1948) 
 

Formació Acadèmica: 

1997: Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació. Universitat de València. 

Menció d'Honor "Cum laude" Assumpte: L'art dramàtic en la Formació dels 

Ensenyaments de Primària i Secundària. 

1986: Professor  de Ciències de l'Educació a la Universitat de Montreal. 

Recerca descriptiva sobre la formació docent en el teatre al Quebec. 

1981: MA Drama, de la Universitat de Quebec a Montreal. (Educació). 

1975: Certificat del drama de l'ensenyament, la Universitat de Montreal. 

1974: Certificat de Mestre, N º 8249-73, Ministeri d'Educació. 

1972: Llicenciat en Art Dramàtic de la Universitat de Quebec a Montreal 

2005-2006: Institut del Teatre de Barcelona. Consultor del programa de formació del 

professorat. 

Experiència professional:  

2002-2003: Generalitat de Barcelona. Consultor en programes d'educació artística. 

Departament d'Educació (Quebec). Consultor de la Comissió sobre els programes d'art. 

Universitat de la República a Montevideo (Uruguai). Consultor per a la creació d'una 

facultat. 

2001-2002: Universitat de Lieja (Bèlgica). Consultor en Formació del Professorat. 

Universitat de Després us Montes (Portugal). Consultor en programes educatius. 

Universitat Jaume 1 de Castelló (Espanya). Consultor de la fase de programació. 

1997-1999: Universitat Ramon Llull (Barcelona, Espanya). Membre del Consell Editorial 

de Postgrau Teatre-Educació Social. 

1992-1994: Ministeri d'Educació i Ciència, Generalitat Valenciana (Espanya), Membre 

del Consell Editorial: programes i guies curriculars. 

1990-1991: Universitat de València (Escola dels mestres de Xest, Espanya). Consultor 

per a la redacció de la dramatització del programa. 

1986-1988: Universitat de Quebec a Montreal. Editorial: Programa de drama. 

1978-1982: Ministeri d'Educació del Quebec. Membre del Consell Editorial: programes i 

guies curriculars. 

Llibres: 

2011:  Du fond de la classe, éd GL, Montréal Québec 

2008: Tema de la tesi doctoral a la Universitat de Barcelona (Departament de Didàctica i 

organització Educativa):  
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Títol: Educación, arte y complejidad en la universidad: imaginarios instituyentes y experiencias 

pedagógicas del profesorado. A propósito de Feliciano Castillo y Georges Laferrière.  

Autora: Alejandra Montané López. 

2008: L'artiste-pédagogue: l'antidote au virus éducationel,  éd. GL, Montréal Québec. 

2003 : Palabras para la acción, ed. Ñaque, Ciudad Real, España. 

2001 : Prácticas creativas para una enseñanza dinámica, ed.Ñaque, Ciudad Real, España. 

(2e édition). 

Les mots en  

action, éd.Gl, Longueuil Québec. 

1997: Pedagogía puesta en escena, ed. Ñaque, Ciudad Real España. 

Prácticas creativas para una enseñanza dinámica, ed.Ñaque, Ciudad Real, España. 

1995: Los escenarios de fin de siglo: teatro, tecnología y educación plural, ed. GL, Longueuil    

Québec. 

Didactique des Approches dramatiques, éd. GL, Longueuil Québec. 

1993: Improvización pedagogica y teatral, éd. EGA, Bilbao, España. 

1991: Colloque International en Didactique des Approches dramatiques, éd. GL, Longueuil 

Québec. 

1981: Le théâtre à l'école et le discours dramatique, éd. MEQ, Québec. 

 

Conferències, tallers i ponències en congressos, convencions, reunions i 

seminaris: 

Ha participat en diversos esdeveniments sobre art, ensenyament i pedagogia a: Bèlgica, 

Canadà, Espanya, França, Itàlia, Portugal, Quebec, Romania, Tunísia, Uruguai. Els 

temes tractats han estat: l'artista-pedagog, la creació de l'ensenyament dramàtic, 

didàctica del teatre, l'educació personalitzada, l'avaluació, l'expressió dramàtica creativa, 

la formació de formadors, la improvisació, la improvisació teatral i l'educació, la 

pedagogia, l'art, les obres de teatre a les escoles, programes de capacitació en el teatre, el 

treball d'interpretació a l'escola.  
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EULÀLIA RIBERA  

Directora de La Sala Miguel Hernández, centre de creació, producció i exhibició, 
exclusivament de Teatre Familiar des de l’any 2006. 

Coordinadora, des de l’any 1999 del programa “L’Escola al teatre”, amb la participació 
dels Ajuntaments de Sabadell, Sentmenat, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa 
Perpètua de Mogoda i la Diputació de Barcelona. 

Membre del Jurat del Premi Rialles de l’any 2000 a l’any 2004. 

Coordinadora del concurs del servei d’actuacions de teatre, música i altres espectacles de 
la ciutat de Cerdanyola, des de l’any 2000 fins al 2008. 

Coordinadora de la programació escolar de teatre, música i dansa de la Garrotxa de l’any 
2002 al 2006. 

Coordinadora de la programació dels Cicle de cinema en català que organitza 
conjuntament l’Ajuntament de Sabadell i el departament de normalització lingüística des 
del curs 2002-2003 vigent fins avui. 

Coordinadora del concurs del servei de dinamització literària de l’Ajuntament de 
Cerdanyola des de l’any 2004 fins al 2009. 

Coordinadora del projecte “Dinamització Literària”, a Corbera de Llobregat i Sabadell. 

Coordinadora de projecte “Arts Escèniques com a eina de desenvolupament infantil”, 
que duem a terme conjuntament amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya, a través de la DGAIA. 

Adjunta a la direcció artística de la Fira d’Espectacles Infantils i Juvenils de l’any 2006, 
organitzada per la Generalitat de Catalunya, Ajuntament d’Igualada, Fundació Xarxa i 
Associació Rialles juntament amb la Companyia Vol - Ras. 

Presidenta de la Red Mira! Associació Espanyola de Sales de Teatre dedicades 
exclusivament a les arts escèniques per públic infantil i juvenil, Teatre per a Tots els 
Públics. 

Directora del Festival “El Més Petit de Tots” des de l’any 2005. 

Membre de la comissió artística de Teatre Familiar de la Direcció General de Cooperació 
Cultural – Àrea de Cooperació i Cultura del Departament de Cultura i Mitjans de 
comunicació de la Generalitat de Catalunya. 

Directora del projecte europeu Comenius Regio, Londres-Sabadell, Organisme Autònom 
Educatiu Europeu, 2009-2011 

Codirectora de l’espectacle Sensacional, estrenat el 2009. 

Forma part del jurat de FETEN any 2010. 

Directora de La Rambla dels Animals Festa Major de Sabadell 2010. 
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Responsable de la programació infantil del Teatre Lliure de Barcelona, temporada 2011-
2012. 

 

JORDI PALET (Cia Farrés Brothers) 

Llicenciat en Direcció i Dramatúrgia per l'Institut del Teatre i en Belles Arts per la 

Universitat de Barcelona.  

Narrador de contes des del 1996 fins al 2008, de moment.  

Autor dels següents textos per a teatre: Un bosc de cames (2012) Equilibristes (2011), 

Les fades de la Bella dorment (2010), La rateta que (2010), La maleta de l’Agustí (2010), 

Maduuuixes (2009), Mal de closca (2008), El Rei de casa (2005), Galledes callades 

(1996).  

Coautor, juntament amb Pep Farrés i Jordi Farrés, dels espectacles Ovni (2007) i 

Operació A.V.I., les aventures dels vells intrèpids (2002).  

Director dels anteriors espectacles mencionats, tret de Maduuuixes (dir. Pere Hosta) i 

Les fades de la Bella dorment (codirigit juntament amb Juanma Palacios, Carme Serna i 

Mariaje López).  

Alumne de diversos cursos a l’Obrador de la Sala Beckett, impartits per Rafael 

Spregelburd, Ricard Gázquez i la companyia El pont flotant. 
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PABLO LEY (Barcelona; 1961) 

Llicenciat en Història de l'Art. Universitat de Barcelona.  

1990-1992: Crític teatral a ABC Catalunya. 

1992-1996: Redactor de premsa de l'Institut Municipal Barcelona Espectacles (Mercat de 

les Flors i Festival d'Estiu Grec). 

Des de 1995: Crític teatral a El País.1984-1986: Col·laborador de Càtedra del 

departament d'Història de l'Art amb el Dr Ricard Salvat. 

Cursos 1999-2000 i 2000-2001: Professor de Periodisme Especialitzat-Cultura a la 

Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de la Informació, Departament 

de Periodisme. 

Curs 2001-2002: Professor de Crítica Teatral a l'Institut del Teatre de Barcelona. 

Curs 2003-2004: Professor de Dramatúrgia de Eòlia (amb l'encàrrec de crear el 

Departament de Dramatúrgia que començarà a funcionar a partir del curs 2004-2005) 

Pablo Ley és director, juntament al Josep Galindo del Projecte Galilei. Amb La bella 

dorment del bosc aborden després de La maternitat d'Elna i Alícia ja no viu aquí (la dona 

a Espanya 1939-1981) el seu tercer espectacle com a companyia. Tot i així, Josep Galindo 

i Pablo Ley col·laboren des de l'any 2002 (quan van realitzar, sota la direcció de Calixto 

Bieito, la dramatúrgia de La ópera de cuatro cuartos), i des d'aleshores han realitzat junts 

els muntatges que han pogut veure's al Teatre Romea: Homage to Catalonia, Celebració i 

La ruta blava, a més del Don Quixote (que es va estrenar al West Yorkshire Playhouse de 

Leeds, Anglaterra) .  

Projecte Galilei elabora el seu llenguatge a partir del que pot anomenar-se teatre 

documental basat en la memòria històrica. En aquest sentit, han treballat amb 

freqüència amb fotografies i filmacions de les èpoques en les que passa l'acció del seus 

espectacles. Tampoc defugen la hibridació de llenguatges. 
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JORDI ORIOL (Barcelona; 1979)  

Llicenciat en Direcció escènica i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre (Premi 

Extraordinari, 2007).  

Ha rebut formació com a actor a l’estudi Nancy Tuñón i al Col·legi de Teatre de 

Barcelona, i com a músic a l’Arc, a l’Aula de Música Moderna i al Taller de Músics de 

Barcelona.  

Ha escrit i dirigit diversos espectacles teatrals amb la seva companyia “Indi Gest”, entre 

els que destaquen: Home-Natja (F.Temporada Alta 2010 Teatre Lliure, 2011), Prometeu 

No Res (F.Temporada Alta 2009) conjuntament amb Diego Anido i Silvia Delagneau, Un 

tal ímpetu vital (Teatre Lliure, 2009), El títol no mata (Festival Grec 2008), Ara estem 

d’acord estem d’acord (Teatre Lliure, 2008), OB-sessions (Círculo de Bellas Artes 

(Madrid) 2007 Sala Beckett, 2008) de la qual va rebre el Premi INjuve 2007 a la millor 

proposta escènica i fou nominada pels Premis Butaca, Concert per a sis oficinistes i un 

lloro (Teatre Romea, 2006), Digestions mentals (AREAtangent, 2006). Recentment ha 

escrit i drigit t-ERROR (TNC, 2012). 

També ha dirigit espectacles d’altres autors com: Els Comptes de la Lletera de Josep 

Pedrals (F.Temporada Alta 2011), Three More Sleepless Nights de Caryl Churchill (The 

Barn Theatre, London, 2005), Lleons al jardí d’Albert Roig (Festival Internacional 

Entrecultures, Tortosa, 2004) i I pelava la taronja amb les dents / E pelava a laranja 

com os dentes, conjuntament amb Silvia Delagneau (AREAtangent, 2004).  

Ha fet la direcció artística de L’Ocell de Foc amb la Banda Municipal de Barcelona 

(L’Auditori, 2009), l’assessorament escènic de l’espectacle La Belbel Underground 

(BarriBrossa, Mercat de les Flors, 2006), i d’ajudant de direcció de Stefan Metz a Are 

You Talking To Me? (La Manufacture (Lausanne) i Teatre Estudi (Barcelona), 2006). 

Com a actor, en teatre l’hem pogut veure sota la direcció de Xavier Albertí en el seu propi 

text La Caiguda d’Amlet (F.Temporada Alta 2007); per Carlota Subirós en Alícia. Un 

viatge al país de les Meravelles de Lewis Carroll (Teatre Lliure, 2009) i L’home de la flor 

a la boca de Luigi Pirandello (Biblioteca de Catalaunya, 2008); per Alex Serrano en Mil 

Tristos Tigres (Festival Neo 2006), Fuga (AREAtangent, 2003), o Mentides (Teatre 

Malic, 2001); entre d’altres.  

També ha fet d’actor en espectacles propis com Els comptes de la Lletera (2011), 

Prometeu no res (2009), Ara estem d’acord estem d’acord (2008).  

En cinema, ha participat a Forasters (dir: Ventura Pons), i a La Mari (dir: Jesús Garay). 
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En televisió, ha treballat a les sèries Zoo, De moda, Majoria Absoluta o Setze Dobles, 

entre d’altres. 

Ha escrit, també, textos radiofònics per a COMradio, com La flor del cul o la clau del 

paradís, o Estúpida història d’un estúpid (AREAtxt, 2007). 

Com a músic ha format part de quartets de jazz, Big Bands (Alois Hába Big Band, amb 

Ramon Cuadrada i la Big Band de Terrassa, amb John Dubuclet), bandes de Funky i 

música Disco com INO (Inspector No), i formacions pròpies com UNISO (amb Sergi 

Sirvent), entre altres. 

Fa sis anys que treballa com a professor d’interpretació poètica al CaixaForum de 

Barcelona. Fou membre fundador de les associacions Heliogàbal i AREAtangent, i ara 

ho és de l’associació artística Indi Gest. 

Recentment ha rebut l’aplaudiment a la creació emergent dels Premis FAD-Sebastià 

Gasch 2011, per la seva trajectòria. 

 

ESTER FORMENT  

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Girona. Màster en Mediació corporal, 

especialista en Psicomotricitat, Universitat de Barcelona.   

Ha participat com a intèrpret, creadora, ballarina i coreògrafa en diferents companyies 

de Teatre i de Dansa: ajuda a la creació i consolidació de l’Agrupació Señor Serrano, on 

guanyen al 2007 el Premi a l’obra més innovadora de Teatre i Dansa a la Fira de Teatre i 

Dansa d’Osca, per l’obra Mil Tristos Tigres. Al 2008 guanyen Premi a l’obra més 

innovadora en Gira a la Fira de Teatre i Dansa d’Osca, per la mateixa obra. Juntament 

amb el Col·lectiu Un Poco Animal, de la que és fundadora creen la peça Back (2006) que 

és guanyadora del Segon Premi del XX Certamen Coreogràfic de Madrid, i al 2007.  

Primer Premi del Certamen Coreogràfic de Maspalomas Masdanza 12.  Ha col·laborat 

amb la companyia IndiGest com a assistent de moviment i entrenament per actors. 

Actualment investiga juntament amb Isabel Franco Post’Mortem, una proposta on les 

fronteres entre les diferents disciplines artístiques queden molt diluïdes. 

Membre creadora i organitzadora d’EMOCIE 2010.  

I membre activa de la plataforma CRIM 2011. 

En la seva faceta pedagògica participa en el projecte Sudansa, dansa a les escoles des del 

2008.  
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Dóna classes de dansa contemporània i contact-improvització, tant regularment com a 

festivals nacionals i internacionals.  

Ha treballat dansa per  la integració a la Fundació Psico-Art de Catalunya.  

Ha donat classes teòriques i pràctiques al centre de Promoció econòmica i servei a 

empreses a Can Calderon, assignatures: Filogènesis del moviment i Teories del cos.   

Actualment dóna classes de dansa a l’escola Costa i Llobera.  

 

CARMINA BORBONET 

Llicenciada en Història de l’Art (Universitat de Barcelona, 1984) entra a treballar al 

Servei d’exposicions del Palau de la Virreina (Ajuntament de Barcelona) el 1987.  

Desenvolupa tasques de coordinació i direcció de muntatges d’exposicions i des del 1999 

al 2001 assumeix la direcció executiva del programa d’exposicions de La Virreina. L’any 

2001 participa com a directora executiva de la Triennal d’Art de Barcelona “Experiències. 

Barcelona Art Report 2001”. 

El 2002 s’incorpora com a responsable de produccions culturals del Museu de les Arts 

Decoratives de Barcelona  i posteriorment en el projecte del DHUB (Disseny Hub 

Barcelona) que integra el Museu de Les Arts Decoratives, el Museu Tèxtil i 

d’Indumentària i el Gabinet de els Arts Gràfiques) com a cap de Programes Públics. 

Des de finals del 2009 es fa càrrec del Servei educatiu del DHUB.  Molts anys 

d’organització d’ exposicions i activitats que es desenvolupen al seu entorn l’han portat a 

iniciar una nova tasca professional en l’àmbit educatiu. Les exposicions i en general el 

patrimoni són una bona  eina i recurs educatiu a potenciar i desenvolupar . 

També ha fet un postgrau en Desenvolupament  i Aplicacions en Museografia  

Interactiva. 

 

LLUÍS VALLVÉ I CORDOMÍ (Barcelona 1957) 

 

Pare de quatre fills ha exercit de mestre d’educació visual i plàstica durant trenta-dos 

anys. Els darrers vint, ho ha fet a l’escola Municipal Arc Iris de Barcelona en la què ha 

compaginat aquesta tasca amb les de l’equip directiu. 

La passió per la pedagogia de l’art l’empeny a formar-se i a investigar participant en 

jornades, congressos i grups de treball. Ha aprofitat les ocasions de viatjar per conèixer 

altres realitats escolars tan diferents com poden ser les escoles de Tampere a Finlàndia, 

Würzburg  a Alemanya, Assisi  a Itàlia o les de Kedougou al Senegal. A més s’ha dedicat a 
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divulgar bona part de la seva experiència en publicacions, ponències i desenvolupant una 

extensa formació tot fent xerrades, assessoraments i cursos per Catalunya però també al 

país Valencià i Itàlia. 

Els seu treball de reflexió li ha valgut el reconeixement de diversos premis i guardons 

entre els que cal destacar el Premi Experiències del Museu de la Ciència 1982 i el primer 

premi El CAC a l’escola del 2005 i aquest 2008 el Premi de Pedagogia Marta Mata que 

dona l’Associació de Mestres Rosa Sensat. 

Amb els seus alumnes ha col·laborat amb diverses escoles, empreses i institucions en 

projectes que superen l’àmbit escolar com l’Escenografia al Gran Teatre del Liceu de la 

cantata l’Ocell daurat i la coordinació de la campanya de salut realitzada conjuntament 

pels alumnes de l’escola Municipal Arc Iris i el grup Farmacèutic Esteve.  

Els mitjans de comunicació és un altre camp de la seva actuació. Ja fa anys que investiga 

els avantatges del treball dels audiovisuals a l’escola. Això també ha fet que els treballs de 

la seva escola guanyessin guardons com  el Premi MITJANS de l’any 1999 pel treball 

realitzat conjuntament amb BTV. Darrerament ha impulsat les emissions escolars des de 

Ràdio Arc Iris mantenint la seva programació setmanal per internet durant els darrers 

quatre anys. El coneixement de les arts plàstiques i dels audiovisuals li ha permès 

emprendre treballs interdisciplinaris i col·laborar amb els seus alumnes en l’elaboració 

de cinc capítols per al programa d’una mà de contes de TV3. 

Darrerament ha treballat a l’àrea d’Innovació del Consorci com a responsable del 

programa de suport a l’educació artística, l’educació pel desenvolupament i la recerca 

impulsant projectes i activiats. 

Ha treballat en diversos equips de recerca dissenyant propostes com el document Debat 

curricular: reflexions i propostes del Departament d’Educació o l’activitat So i Color al 

Romànic per al MNAC. Però la seva tasca no es limita a l’àmbit escolar i a banda de fer 

de comissari de la mostra Descobrint Gaudí a les escoles de Barcelona és el programador 

dels cicles de música Jazz a la Palla i comissari de les mostres Nous Pallers, trobades de 

pagesos i escultors que es fan a La Guàrdia Pilosa.  
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SEBASTIÁN GARCIA FERRO (Buenos Aires)  

Porta més de 18 anys dedicat a les arts escèniques com a director, coreògraf, ballarí, 

performer i músic.  

Ha estrenat i col·laborat en la direcció i coreografia de nombroses peces de dansa 

contemporània, i ha guanyat diversos premis: 1r premi al 12 è Certamen Coreogràfic de 

Maspalomas (2007), 2n premi del Certamen Coreogràfic de Madrid (2006) i 3r premi al 

Premi de Salt (2006);  

Ha treballat en la direcció de peces teatrals i en més de 20 performances i instal·lacions, 

tant de creació pròpia com per a diverses companyies d’Europa i Sudamèrica.  

Ha rebut el suport per a la creació i coproducció de plataformes i institucions com, entre 

altres, L’Estruch de Sabadell, L’Antic Teatre, Escena Poblenou, La Caldera, i de 

l’Associació de Professionals de la Dansa (APdC), i l’ICUB.   

Durant els últims 5 anys ha realitzat residències comissionades a Europa a Rosas 

P.A.R.T.S summer studio project d’Anne Teresa de Keersmaker (Brussel·les), al Teatro 

La Fundación de Bilbao i a l’Espaço do Tempo a Portugal.  

Des del 2007 integra el col·lectiu Un Poco Animal juntament amb Ester Forment i Alex 

Serrano, creadors independents provinents de les disciplines coreogràfiques i teatrals.  

Entre l’any 1995 i 2004 ha coordinat a Argentina la direcció artística de diverses 

institucions educatives, moltes d’aquestes pioneres en projectes innovadors de pedagogia 

de les arts escèniques, muntant i dirigint una vintena de peces, coreogràfiques i 

videoclips amb la participació d’estudiants entre els 5 i 16 anys.  

Participa des del 2007 en el projecte a Catalunya de Sudansa, pel qual ha muntat 

coreografies per a 6 centres educatius.  

 


