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ACTIVITAT 4: HISTÒRIES
Del 18 al 2 de juny

Ja hem arribat al final del projecte!!!

Ja heu vist que podem expressar sentiments, emocions i fins i tot explicar 
històries amb l’expressió corporal, amb el gest i el moviment del cos.

Abans de començar a treballar amb la proposta final, us recomanem que 
visualitzeu els vídeos proposats, que us poden inspirar…. Veureu com els 
ballarins s’expressen amb el moviment o potser ens volen explicar alguna cosa 
sense paraules...de vegades no cal entendre res, simplement deixar-se 
sorprendre!



Visualitzeu les següents coreografies:

Fragment de l’espectacle FOOT-BALL

https://youtu.be/kiFG0dUR6Qg

Coreografia Ludovico Einaudi- Experience 

https://youtu.be/BDYQdp3-bhI

https://youtu.be/nRmXK6nXX7U

Cesc Gelabert-Ballem a casa. Dia Internacional de la Dansa 2020

https://youtu.be/n_cNiSOIsMc

IT Dansa- Balla des de casa

https://youtu.be/xzy_gVVlRZg

https://youtu.be/kiFG0dUR6Qg
https://youtu.be/BDYQdp3-bhI
https://youtu.be/nRmXK6nXX7U
https://youtu.be/n_cNiSOIsMc
https://youtu.be/xzy_gVVlRZg


1. Ara us toca a vosaltres, trieu una de les històries que us adjuntem al final del 
document o, si preferiu, podeu triar-ne una altra que us agradi més o fins i tot 
escriure la vostre pròpia història! 

2. Llegiu-la varies vegades fins que la pugueu representar amb el moviment. 
Potser algú de la família us pot fer de narrador, llegint la història mentres la 
representeu.

3. Deixeu volar la imaginació i penseu en l’atrezzo (vestuari, maquillatge, 
decoració si s’escau, …). Graveu la vostra coreografia!

4. Envieu-nos els vídeos de les vostres coreografies a:

Alumnes de 1r i 3r a: marta@iepladelavella.cat i sabina@iepladelavella.cat

Alumnes de 2n, 4t, 5è, 6è i ESO a marta@iepladelavella.cat 
carlos@iepladelavella.cat

Passos a seguir:

mailto:marta@iepladelavella.cat
mailto:sabina@iepladelavella.cat
mailto:marta@iepladelavella.cat
mailto:marta@iepladelavella.cat


Història 1: ANEM DE COLÒNIES

 “Anem de colònies i ens preparem la motxilla (roba, sac de dormir, pilota, …). Pugem 
a l’autocar i ens col·loquem el cinturó de seguretat. El conductor posa l’autocar en 
marxa i comença el viatge. L’autocar passa per una zona de voltes, després de 
sotracs, i fa una frenada brusca…

Fa calor i s’obren les finestres. 

El conductor s’equivoca de carretera. Quina mala sort! L’autocar fa marxa enrere. 
Finalment gira a la dreta per un camí que ens duu a un pont de fusta en males 
condicions. No podem passar! Hem de baixar de l’autocar, agafem les motxilles i 
voregem un riu fins arribar a una arbreda. Se senten renous sons d’animals. 

Tornem a l’autocar i, estem tan cansats, que ens quedem adormits fins a la casa de 
colònies”



Història 2: LA TEMPESTA

Estem avorrits, cansats de portar 2 hores fent feina a classe i tenim ganes de pati. 
Sentim l’avís per sortir al pati i comencem a recollir. Quan portem 5 minuts canvia el 
temps… comença a bufar el vent, cauen les primeres gotes fines i de cop comença la 
tempesta… hem de tornar a classe… estem xops i tenim fred. º


