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ANATOMI A APLI CADA
INS MILÀ I FONTANALS BARCELONA

DOCENTS
Mercè Moral
Llicenciada en filologia
anglesa, imparteix classes
d’anglès a l’Ins Milà. Titulada
del postgrau de

Dansa

Moviment Teràpia (DMT) a la
UAB; especialitzada en
Pedagogia de la Dansa (ESDM)
i en Anatomia per al moviment
amb Blandine-Calais Germain;
ha estat professora de dansa

Com ens organitzem?

en diverses institucions durant
deu anys. Des de la infantesa
es va formar en diverses
disciplines relacionades amb

L’anatomia aplicada és una assignatura de 4 hores que es cursa

la dansa.

al primer curs de batxillerat d’arts escèniques a l’Institut Milà i

Quim Taixés

Fontanals.

Professor d'Educació Física.
Llicenciat en EF provinent del

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS: El grup-classe es divideix en dos.

món de l'esport, s'ha format en

A la mateixa hora, amb un grup, la professora Mercè Moral

diversos seminaris de ritme

treballa base tècnica de dansa, expressió corporal i creació

adreçats a introduir el ritme a

coreogràfica. Amb l’altre grup, el professor Quim Taixés treballa

les classes d'EF, essent també
formador fa uns anys en

aspectes més teòrics sobre anatomia sempre de manera

metodologies per introduir el

pràctica i vivencial.Al final de cada avaluació es fa una

ritme a les classes d'EF.

representació (o presentació, actuació, mostra, demostració,

Impulsor dins del Departament

interpretació... ) conjunta de les dues disciplines.

d'Educació Física del projecte
Move a l'Ins MIlà i Fontanals
per a l'ESO.

Mercè Moral: mmoral73@xtec.cat
QuimTaixés:quim.taixes@insmilabcn.cat
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DISTRIBUCIÓ
HORÀRIA

OBJECTIUS
D'APRENENTATGE

L’assignatura de 4 hores
s’imparteix durant dues hores
seguides dos dies a la setmana
per tal d’assegurar que
l’alumnat prepari bé el cos i no
es lesioni.

1.

Adquirir

un

coneixement

teòric

i

pràctic

vivencial

de

l'anatomia

aplicada, entenent el cos com una estructura conformada per diferents
aparells

i

sistemes

que

treballen

en

harmonia,

tot

valorant

aquest

concepte com a garantia de salut i d'un millor rendiment físic i artístic.
Quan hi ha Masterclass,
sortides o activitats i projectes
externs s'apleguen els dos
grups

al gimnàs.

2.

Conèixer

específics

i

de

experimentar
les

els

diverses

requeriments

activitats

anatòmics

artístiques

i

funcionals

en

què

el

cos

els

requeriments

ésl'instrument d'expressió i per afavorir-ne l'eficàcia.

ESPAI
El bloc de tècnica corporal es
fa al gimnàs del centre. El bloc

3.

Relacionar

fisiològics

les

amb

estructures

morfoanatòmiques

l'experimentació

i

pràctica

del

i

moviment,

i

la

cura

i

prevenció dels accidents i les patologies.

teòrico-pràctic s’imparteix a l’
espai polivalent.
4.

Discernir

entre

el

treball

físic,

que

és

anatòmicament

fisiològica

acceptable i que té cura del cos i preserva la salut, de les pràctiques
de risc que no ho són, tot entenent la pràctica o l'entrenament físic
com

una

millora

de

les

aptituds

físiques

que

potencien

el

rendiment

artístic.

5. Conèixer i utilitzar amb propietat la terminologia bàsica d'anatomia,
fisiologia, nutrició i patologia en la comunicació oral i escrita i poder
accedir

a

la

informació

relacionada

amb

l'àmbit

de

les

arts

escèniques.

6. Aplicar amb autonomia els coneixements adquirits en la resolució de
dificultats pràctiques anatomicofuncionals pròpies i d'altri, en relació
amb el fet artístic.

7. Reconèixer els aspectes físics saludables que incorporen la pràctica
de

les

arts

escèniques

i

identificar

salut i la cura física i mental.

Mercè Moral: mmoral73@xtec.cat
QuimTaixés:quim.taixes@insmilabcn.cat
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els

efectes

beneficiosos

sobre

la

Col·laboracions
externes i projectes
amb vinculació al
territori
CCCB

METODOLOGIA
·

Per il lustrar metodologies que han funcionat us deixem una graella
amb els exercicis i vídeos de links del primer trimestre de l’assignatura,
el segon trimestre hem seguit la mateixa estructura, però incloent el
projecte de TOTDANSA que ens han concedit per dos cursos i el 3r

TOT DANSA

Consorci d'educació i
teatre Tantarantana

trimestre les classes han seguit de manera virtual pel Covid19 tot
utilitzant la plataforma Zoom.

Com funciona una classe d’anatomia aplicada?

Jornada amb en cesc Gelabert (CCCB)

Mostra TOT DANSA

Actuacions i mostres
2020

Vídeo activitat de Nadal

Classe virtual confinada

Saló de l’ensenyament Març
2020

Actuació novembre 2020 a les jornades del consell escolar

Certàmen de lectura en veu
alta Març 2020
Jornades de portes obertes
Abril 2020

TROBAREU MÉS VÍDEOS A LA WEB I XARXES SOCIALS DE L'INSTITUT!

Sant Jordi. Abril 2020

Twitter: @insmilabcn
Instagram: @insmilabcn

Producció final de l’intitut
Maig 2020

facebook: Ins Milà i Fontanals BCN

TOT DANSA al Mercat de les
Flors Maig 2020

Actuacions i mostres
2021
Jornades del Consell
escolar. Novembre 2020

Mercè Moral: mmoral73@xtec.cat
QuimTaixés:quim.taixes@insmilabcn.cat
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