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Continguts
· Experimentació de l’expressió a través del moviment corporal
· Actitud creativa cap a la comunicació no verbal
· El ritme i la música
· Components de qualitat del moviment
· Consciència corporal i del nostre moviment
· La imaginació com a motor de moviment

NIVELL
Educació Infantil (P3, P4 i P5)
ÀREES
Educació Artística
Dansa Contemporània
DURADA
40 minuts
CAL PORTAR
Roba còmode
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Objectius
didàctics
· Oferir un espai d’expressió i de llibertat per als infants
· Prendre consciència del ritme
· Experimentar amb el moviment i les seves qualitats
· Utilitzar els sons de l’aigua per estimular l’imaginari
infantil i provocar el moviment
· Treballar l’imaginari infantil a través de l’expressió
corporal
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Desenvolupament
d’una sessió

01

OBSERVEM

02

EL RITME

03

GOTETES D’AIGUA

04

APAREIX UN GRAN GLOBUS

05

TANCAMENT

Una ballarina de la companyia ens estarà esperant
immòbil, com una estàtua. Començarà a ballar quan
estiguem tots asseguts.
Aprendrem un ritme amb les mans i els peus, i amb
aquest, jugarem a imaginar que l’aula està plena
d’aigua i ens movem per tot l’espai. L’efecte serà molt
sorprenent!
Imaginarem que som petites gotes d’aigua i que ens
podem convertir en qualsevol cosa. Ballarem i ens
mourem per tot l’espai. El material que anirà apareixent
a l’aula estimularà encara més la nostra imaginació!
Un gran globus platejat apareixerà a l’aula per fer-nos
ballar i jugar.

La ballarina acabarà la sessió reglant-nos una última
improvització i fent-nos una sessió de relaxació.
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ANNA MACAU

Formadora

L’Anna Macau (Barcelona 1989) és l’impulsora i directora
de Silver Drops. Es va graduar en Dansa Contemporània al
Conservatori de l’Institut del Teatre i va estudiar Magisteri
d’Educació Infantil a la UAB, a més, té un Màster en Gestió
Cultural. Des d’aleshores, ha treballat en diverses companyies de
dansa contemporània, però també ha desenvolupat una àmplia
trajectòria com a coreògrafa en el món audiovisual. A més, ha
treballat durant 10 anys com a professora de dansa clàssica i
contemporània per a nens i nenes d’entre tres i quinze anys.
Destaca la seva participació com a ballarina amb la Fura dels
Baus, Plan B danza, Cia Mar Gómez o Les filles föllen. Com a
coreògrafa audiovisual ha treball per Sanex, el Terrat, Fangoria,
Javiera Mena, Les Sueques, Ferran Palau, Frigo, Credit Agrícole,
Roca, Desigual, 40 principales Music Awards, o Vodafone entre
d’altres.

annamacau.com
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