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Perquè creiem que podem viure en un món sense 

límits, essent protagonistes de les nostres vides.

Perquè les disciplines que conformen les arts escèniques

ens brinden uns magnífics recursos per a desenvolupar i

potenciar habilitats personals que ens ajuden a enfrontar-

nos als continus reptes de la vida, potenciar el

creixement personal i, en definitiva, gaudir d’una vida

feliç i plena.

"SABEM EL QUE SOM, PERÒ NO EL QUE PODEM ARRIBAR A SER”

Hamlet, W. Shakespeare
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"SABEM EL QUE SOM, PERÒ NO EL QUE PODEM ARRIBAR A SER”

Hamlet, W. Shakespeare

Mitjançant activitats artístiques i d’educació emocional on els infants

de 5 a 12 anys aprenen més de si mateixos i dels altres, a la vegada

que es diverteixen.

□ Jugant, rient, ballant, pensant, cantant i compartint experiències.

□ Participant d’un procés creatiu.

□ Treballant en equip.

□ Desenvolupant la imaginació.

□ Reforçant la confiança, la capacitat d’observació i el reconeixement 

de les emocions.

□ Treballant el cos i la veu.
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• MOVIMENT CREATIU

• JAZZ MODERN



• Prendre consciència corporal i del moviment.

• Fomentar la relació i el respecte entre iguals a partir
del ball en grup.

• Aprendre la base tècnica de la dansa, treballar
l'elasticitat i la musculatura.

• Gaudir de diferents coreografies.

Compartim la passió per la dansa: 

explosiva, divertida i espectacular!

Moviment Creatiu és una activitat física i artística que ofereix

l'oportunitat d'explorar mitjançant l'expressió corporal, la música i el

moviment lliure i espontani. Una extraescolar on aprendre a utilitzar el

cos per a descobrir i desenvolupar la imaginació, la creativitat i donar

forma i expressió a sensacions, impulsos, energies, imatges, records.

A les sessions de Jazz Modern, treballarem diferents tècniques de

dansa moderna, claqué, ballet... El jazz el trobem a tot arreu! I les

cançons dels musicals de Broadway i de les nostres pel·lícules

preferides, ens proporcionaran l’oportunitat de ballar un estil enèrgic,

divertit i adequat per reforçar la coordinació, la musicalitat i la

interpretació en exercicis de tècnica i improvisació.

Objectius
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• Escalfarem el cos i estirarem la musculatura per a

prevenir lesions.

• Potenciarem la capacitat de ballar de forma lliure i

improvisada.

• Desenvoluparem la coordinació, el ritme, la

musicalitat i la consciència corporal.

• Aprendrem a utilitzar l'espai i les posicions dins de

l'escena.

• Farem diverses diagonals que inclouran elements

tècnics que aplicarem després a les coreografies.

• Practicarem girs, salts individuals i amb parella.

• Introduirem caigudes i utilitzarem el terra.

• Assajarem conceptes bàsics de coreografia musical.
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teatre
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ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE MIGDIA

activitat

• 1 hora setmanal.

• Grups mínim 8 participants.

Espai Escola Itaca

▪ P-4-P5 i 1r-2n DANSA CREATIVA 20 €/mes

▪ 3r-4t i 5è-6è JAZZ MODERN 22 €/mes



“Els millors aprenentatges s’assoleixen jugant”

Contacte: 

contacte@shakespeareandfriends.cat

649 876 879

shakespeareandfriends.cat

mailto:contacte@shakespeareandfriends.cat

