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MAPADEBALL 

Partitures coreogràfiques 

 

 

I. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS  

Mapadeball és un projecte adreçat a professors i estudiants d’instituts d'ensenyament 

secundari  que té per finalitat introduir, promoure i donar a conèixer el llenguatge del 

moviment i la dansa contemporània al públic jove. És un projecte educatiu integrador 

que, sense treure valor  al treball de cos i la seva consciència,  aporta també  valors 

com l’esforç, la responsabilitat, la generositat, el compromís i la constància. 

Aquest projecte és una reformulació del Tots Dansen impulsat pel Mercat de les 

Flors, però adaptat als recursos econòmics de les ciutats que hem decidit impulsar-lo 

tot i les retallades, en col·laboració amb el Consorci Transversal Xarxa d'Activitats 

Culturals.  

Al Vallès Oriental és impulsat pel Teatre Auditori de Granollers i la Fundació Cultural de 

Granollers AC, en col·laboració amb alguns ajuntaments de les poblacions que en 

formen part. 

A Mapadeball un/una coreògraf/coreògrafa escollit/escollida per la seva trajectòria 

professional i motivació personal, crea una partitura coreogràfica que traspassa als 

formadors i formadores locals. Són aquests professionals de la dansa, els que 

s’encarregaran de la formació de professors, del treball amb els alumnes a l’aula, i de 

la implantació de la peça al teatre municipal. 

 
 

II. ORGANITZACIÓ  
 
El treball de MAPADEBALL de manera coordinada amb diferents ciutats catalanes, porta 

implícits reptes organitzatius importants. Per a l'èxit del projecte, s'han delimitat molt 

les funcions de les tres parts implicades en el seu desenvolupament: el Mercat de Les 

Flors que encarrega la coreografia, la xarxa Transversal que ens coordina amb la resta 
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de ciutats i el Teatre Auditori de Granollers i la Fundació AC que és qui ho organitza al 

Vallès Oriental i ho adreça als instituts participants. 

 

 
III. ÀMBITS DE TREBALL 

 

El projecte s’articula en tres àmbits: 

- Formació de professors: la primera fase d’aquest projecte consisteix en la 

formació dels professors que després treballaran amb els alumnes de les escoles 

de secundària. La primera sessió es fa a Barcelona, i les tres següents a 

Granollers. 

 

- Treball a les escoles: posteriorment les formadores assignades a cada institut 

introdueixen i treballen les propostes de moviment encaminades cap a poder 

compondre una coreografia que respondrà al tema i a la música proposada, amb 

el suport del professorat. Es fan un total de 10 hores de formació per cada grup-

classe inscrit (màxim 30 alumnes per grup)  

 

- La representació del Mapadeball: actuacions al Teatre Auditori de Granollers i a 

l’Ateneu de Sant Celoni,  amb tots els alumnes dels instituts de secundària que 

participen al projecte, repartits en cinc grups: 4 a Granollers i 1 a Sant Celoni. 
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IV. METODOLOGIA 

MAPADEBALL es concreta en les fases i amb els recursos, com segueix:     

 

1. EQUIP D’ARTISTES IMPLICATS 

El projecte parteix d’una proposta artística en dansa dissenyada per un 

coreògraf/coreògrafa per portar-lo a terme amb alumnes i professors de diferents 

centres de secundaria. Aquesta partitura coreogràfica es transmetrà a cada formadora i 

al professorat inscrit a les sessions de formació, perquè la puguin implantar i traslladar 

als joves. 

Les formadores tenen la responsabilitat d’ensenyar les coreografies als alumnes, amb 

tot el suport del professorat, adaptar la peça a cada espai escènic i assumir la direcció 

artística.   

 

2. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 

Els professors inscrits al projecte rebran una formació que pot rebre el corresponent 

reconeixement pel Departament d’Ensenyament, amb un curs reconegut de 30 hores 

de formació.  

En el curs de formació es promou la descoberta del llenguatge de la dansa 

contemporània per mitjà del propi cos. L’experiència com a base per a la transmissió. 

Una formació als docents encaminada a compartir -primer amb els formadors i després 

amb els alumnes-, la composició d’una coreografia conjunta i coral amb tots els centres 

educatius que hi participen i la proposta escènica final.  

La formació esmentada, coordinada per les formadores es faran conjuntament entre 

diferents municipis, a les instal·lacions del Mercat de Les Flors en el cas de la primera 

sessió, i del Teatre Auditori de Granollers, en el cas de les tres següents.  

La formació constarà de 12 hores de curs presencial al territori. Les 14 hores restants 

es comptabilitzaran entre les sessions d’assaig al teatre, funcions i presentació d’inici. 

Per al reconeixement del curs caldrà que el professorat signi el full d’assistència a totes 

les sessions reconegudes.  
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L’objectiu d’aquesta formació és proporcionar als professors eines de moviment, 

composició, situació a l’espai, creativitat,... útils per a que ells puguin després treballar 

amb els seus alumnes. Es tracta d’una part essencial del projecte, aquestes hores 

pràctiques del curs i la implicació tant personal com professional del professor són 

imprescindibles pel bon funcionament del projecte.  

A banda de la formació a Granollers, hi haurà una Masterclass  inicial que tindrà lloc 

el 14 de desembre al Mercat de les Flors, a Barcelona, on els professors podran 

conèixer també el coreògraf creador de la peça, i aquest els explicarà directament el 

concepte de la partitura.  

Estructura de la sessió:  

 De 10 a 11h presentació del projecte amb tots els professors i agents implicats 

 D’11 a 14: presentació del projecte per grups. No serà una classe pràctica de 

dansa, això es reserva per les formacions locals. Serà contingut teòric on el 

coreògraf presenta la peça i els detalls als professors. 

 14h a 15h: trobada dels formadors  amb els respectius coreògrafs  

 

CALENDARI DE LES TRES SESSIONS DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT: 

Dies: 25 de gener, 15 i 29 de febrer de 2020 

Horari: de 9:30 a 13:30 

Lloc: Sala Oberta del Teatre Auditori de Granollers 

 

3. TREBALL ALS INSTITUTS 

Els professors, que hauran rebut la formació, començaran a treballar propostes de 

moviment encaminades cap a poder compondre una coreografia que respondrà al tema 

i a la música proposada. És important que el professor passi pel seu cos cada 

moviment que després proposarà als joves. 

Les tasques es concreten de la següent manera:  

- El coreògraf transmet la partitura de moviment a les formadores del Vallès 

Oriental, que l’adaptaran la peça coreogràfica per a ser representada als teatres, 

segons característiques dels espais i grups/classe participants. 

- Les formadores també tenen la responsabilitat, de traspassar la coreografia a les 

aules, sempre acompanyades pel professorat que ajudarà i vetllarà per la bona 

marxa de les sessions formatives.  
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- Cal que els alumnes vegin una implicació i motivació dels professors per tal de 

què ells s’impliquin de la mateixa manera.  

- El projecte Mapadeball va dirigit als joves de Secundària: 2n o 3r d’ESO 

-  

4. POSADA EN ESCENA 

La coreografia que es presenta serà la suma de la feina feta entre tots el centres de 

secundària, amb una unitat i objectiu comú. Per preparar aquest treball conjunt, es 

faran DOS assajos al teatre municipal per preparar la posada en escena de la peça, i 

un assaig general abans de la primera actuació. 

Es faran dues actuacions per a cada grup. Una al matí amb els alumnes de les escoles, 

i una a la tarda per la ciutadania en general i pels familiars dels/les alumnes. 

 

V. PRESENTACIÓ I PARTICIPACIÓ EN UN ESPECTACLE DE DANSA 

PROFESSIONAL 

És important presentar el projecte als alumnes, emmarcant l’activitat en la que 

participaran, presentant als formadors, posant en valor la feina formativa que els 

professors fan en horari no lectiu, informant del cost econòmic que fan les institucions 

perquè ells puguin participar-hi, i compartint la sessió amb tots els joves del projecte. 

Aquesta sessió de presentació anirà seguida del visionat d’un espectacle de dansa a 

càrrec d’una companyia de dansa professional. 

L’assistència és obligada per a tots els instituts inscrits al projecte, i el preu de 

l’entrada és de 5€ per alumne, i entrada gratuïta pels acompanyants. 

 

ACTE DE PRESENTACIÓ I ASSISTÈNCIA A L’ESPECTACLE DE DANSA 

PROFESSIONAL, A GRANOLLERS. 

- Data: 17 de gener de 2020 

- Hora: 12 hores (primer presentació i després espectacle) 

- Durada total de l’acte: 20 minuts presentació + 60 minuts espectacle + 20 

minuts de fòrum amb la companyia de dansa 

- Lloc: Teatre Auditori de Granollers 

- Espectacle: TRAMA de Roser López Espinosa 

- Preu: 5€ per alumne 
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- Inscripcions: gestio@acgranollers.cat 

 

TRAMA de Roser López Espinosa  

El treball coreogràfic d’aquesta jove companyia es basa en un fort treball físic, amb una 

gran passió per la precisió, la delicadesa, els elements acrobàtics i el detall. La 

complicitat i el treball d’equip es donen la mà en un imaginari vital i ple de joc, de 

poètica refinada i un toc d’humor.  

http://www.roserlopez.com/trama.html 

Un petit clip dels assajos de la companyia amb aquest espectacle: 

https://www.youtube.com/watch?v=peA06H8XxG8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.roserlopez.com/trama.html
https://www.youtube.com/watch?v=peA06H8XxG8
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ACTE DE PRESENTACIÓ I ASSISTÈNCIA A L’ESPECTACLE DE DANSA 

PROFESSIONAL, A SANT CELONI 

- Data: 11 de febrer de 2020 

- Hora: 9:30  

- Durada total de l’acte: 20 minuts presentació + 60 minuts espectacle + 20 

minuts de fòrum amb la companyia de dansa 

- Lloc: Ateneu de Sant Celoni 

- Espectacle: ROJO ESTANDAR de Cia La Nórdika 

- Preu: 5€ per alumne 

- Inscripcions: escolesvalles@acgranollers.cat 

 

 

ROJO ESTANDAR de la Companyia LA NÓRDIKA  

Dos éssers oposats es troben en una escena totalment surrealista, on els colors 

marquen el seu ritme, i l’amor, guiat pel circ i la dansa, és la peça clau de tot 

l’espectacle. Espectacle circular perquè l’espectador es situï a 360 graus, com l’amor, la 

visa que ens fa girar i a través del moviment viatjarem per les emocions, acords i 

desacords. 

https://larousteatro.es/la-plataforma/lanordika/ 

 

 
 

 

https://larousteatro.es/la-plataforma/lanordika/
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VI. LA PEÇA COREOGRÀFICA: 
 

Sònia Gómez, ha estat la coreògrafa seleccionada per dirigir la coreografia d’aquesta 

edició, per la seva aposta pels elements i estratègies singulars del llenguatge escènic 

d’avantguarda, posats al servei d’un projecte artístic-pedagògic en un context escolar. 

 

L’espectacle final, titulat ‘Pinya’, que consisteix en un treball de recerca col·lectiva 

entre els formadors i els estudiants per trobar un discurs que visibilitzi les passions, 

desitjos i capacitats dels joves així com també les seves angoixes i frustracions. 

 

VII. CALENDARI al VALLÈS ORIENTAL 
 

1. PRESENTACIÓ I ESPECTACLE DE DANSA CONTEMPORÀNIA 

 
LLOC  
 

 
DIA  

 

 
HORA  
 

 

TEATRE AUDITORI  
DE GRANOLLERS 
 

 

Divendres  
17 de gener  
 

 

De 12 a 14h 

ATENEU  

DE SANT CELONI 

Dimarts 

11 de febrer 

De 9:30 a 11h 
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2. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 

Curs de formació per al professorat.  

Trasllat de conceptes, moviments i processos de composició i creació. 

  

 

LLOC  
 

 

DIA  
 

 

HORA  
 

 
BARCELONA  

(MERCAT DE LES FLORS)  
Presentació del projecte  
i MASTERCLASS 

 

 
Dissabte  

14 de desembre 
 

 
De 10 a 14h 

 
(fins les 15h  
formadors) 

 
GRANOLLERS 
Sala Oberta 

Teatre Auditori  
de Granollers 

 
25 de gener 
15 de febrer 

29 de febrer 

 
9:30 a 13:30 

 

 

 

3. ASSAIGS A MIG PROCÉS AL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS 

  

 
LLOC  

 

 
DIA  

 

 
HORA  

 

GRANOLLERS 
Sala Gran i  
Sala Oberta 

Teatre Auditori 
de Granollers 

16 de març: LAURO 

17 de març: M.ESTRADA + EL VERN  
18 de març: EMT + VILAMAJOR 

19 de març: BELLERA + DOMUS 

 
De 9 a 13:30h 

27 d’abril: LAURO 

28 d’abril: M.ESTRADA + EL VERN 
29 d’abril: EMT + VILAMAJOR 

30 d’abril: BELLERA + DOMUS 

 

De 9 a 13:30h 

SANT CELONI 
Ateneu 

12 de març: BAIX MONTSENY De 9 a 13:30h 

16 d’abril:    BAIX MONTSENY De 9 a 13:30h 
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4. ASSAIG GENERAL i ACTUACIÓ PER A INSTITUTS 

 

 
LLOC  

 

 
DIA  

 

 
HORA  

 

 
 
 

 
GRANOLLERS 

Sala Gran i  
Sala Oberta 
Teatre Auditori 

de Granollers 

5 de maig: LAURO 
6 de maig: M.ESTRADA + EL VERN 
7 de maig: EMT + VILAMAJOR 

8 de maig: BELLERA + DOMUS 

 
ASSAIG GENERAL 
De 8:30 a 12 

5 de maig: LAURO 

6 de maig: M.ESTRADA + EL VERN 
7 de maig: EMT + VILAMAJOR 

8 de maig: BELLERA + DOMUS 

 

BOLO INSTITUTS: 13h 

 5 de maig: LAURO 

6 de maig: M.ESTRADA + EL VERN 
7 de maig: EMT + VILAMAJOR 

8 de maig: BELLERA + DOMUS 

 

BOLO FAMÍLIAR: 20h 

 

SANT CELONI 
L’Ateneu 

14 de maig: BAIX MONTSENY 

 

ASSAIG GENERAL 9 a 12 

BOLO INSTITUTS: 13h 
BOLO FAMILIAR: 20h 

 

 

VIII. EQUIP ARTÍSTIC al VALLÈS ORIENTAL 

 
SÒNIA GÒMEZ (La Sénia, Tarragona)  

Va estudiar Dansa Contemporània i Coreografia a l’Institut del Teatre (Barcelona) i a 

P.A.R.T.S Brussel·les, Bèlgica. Des de l’any 2004 crea els seus propis espectacles i 

performances, que s’han pogut veure en diferents països com Itàlia, Regne Unit, 

Espanya, Alemanya, França, Estònia, Portugal, EUA, Brasil, Mèxic, Holanda, 

Colòmbia, Xile, Xina, República Txeca o Canadà. 

 
SILVIA SANT FUNK  

Es forma com a ballarina de dansa contemporània, estudiant becada a La Fàbrica, 

espai de dansa (Barcelona). Professors especialment influents: Mercè Boronat, 

Angels Margarit, David Zambrano, Jeremy Nelson, Anne Popoulis i K.J. Holmes. 

Amplia la seva formació amb cursos de diverses tècniques de moviment, 

improvisació i composició a Londres, Amsterdam, Caracas i Nova York. 

Cursa el primer cicle d’Història de l’Art a la Universitat de Barcelona. 
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Té el títol de Practitioner en PNL (Programació Neurolingüistica) i Coaching 

Existencial 

Combina la seva activitat com a ballarina, coreògrafa i docent amb la direcció i 

coordinació (junt amb Mònica Muntaner i Bea Fernández) de l’Espai de creació per 

la dansa i els seus contaminants La Poderosa, Barcelona.   

 
CARMEN NÀJERA 

Titulada en Dansa Contemporània per l’Institut del Teatre, estudis superiors de 

coreografia i tècniques de la interpretació de la dansa pel Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes, i Postgrau en moviment i educació per l’Institut de Teatre amb 

seu a Vic. Ha estat ballarina en vàries companyies, i des de fa molts anys es dedica 

també a la docència, fa 10 anys que és professora de dansa a l’escola Pereanton i al 

Batxillerat Artístic de l’institut C. Bellera de Granollers. És formadora del projecte 

TOTS DANSEN des dels seus inicis.  

 
ÀGUEDA MURILLO 
Estudis de Dansa al Conservatori de Música i Dansa del Teatre Liceu de Barcelona, 

titulació de la Real Escola Superior d’Art Dramàtic i Dansa de Madrid en la modalitat 

de Dansa Clàssica i Dansa Espanyola, curs al Màster en Teràpia pel Moviment i la 

Dansa ((Dansateràpia) a  Les Heures Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de 

Barcelona. Postgraus en Moviment i Educació, i Teatre i Educació,  a Institut del 

Teatre amb seu a Vic. Des de l’any 1986 és directora de l’escola de dansa Àgueda 

Murillo de Granollers. 

LLUM BARALDÉS 

Es forma com a ballarina de dansa contemporània a La Fàbrica, Bugge i Area, 

espais de dansa (Barcelona) amb els professors: Angels Martgarit, Cesc Gelabert, 

Lydia Azzopardi, Ramón Oller, Alicia Perez Cabrero, Francesc Bravo, Jeremy Nelson, 

David Zambrano, Matilde Monnier,  Sabine Darhendorf, La Dux (Maria Muñoz i 

M.Antonia Oliver). Segueix ampliant estudis al Institut de Teatre on es titulada en 

Dansa Contemporània. Becada per la Generalitat de Catalunya per ampliar els seus 

estudis de Dansa al Moviment Research durant 6 mesos a Nova York l’any 1994. 

Postgrau en Moviment i Educació a Institut del Teatre amb seu a Vic. Fundadora de 

Las Malqueridas. Ha estat ballarina a diferents companyies de dansa i teatre: Danat 

Dansa, Transit, Sèmola Teatre, Comediants, La Fura dels Baus, Dagoll Dagom. Ha 

estat Assistent en el Projecte de "5 Five Days to Dance", Assistent de direcció per 

els coreògrafs: Ramon Baeza, Ines Boza a Tots Dansen amb Álvaro de la Peña 
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Barris en Dansa i Ciutats en Dansa a l'Hospitalet. Des de fa mes de 15 anys es 

dedica a la docència com a professora/artista de dansa a diferents escoles públiques  

 

IX. INSTITUTS PARTICIPANTS 
 

INSTITUT CURS ALUMNES GRUPS POBLACIÓ FORMADO

RA 

LAURO 3r 140 5 Franqueses Àgueda 

EMT 2n 126 4 Granollers Àgueda 

C. BELLERA 3r 94 3 Granollers Sílvia 

EL VERN 2n 92 3 Lliçà de Vall Carme 

DOMUS D’OLIVET 2n 37 1 Canovelles Sílvia 

VILAMAJOR 3r 17 1 St. P. Vilamajor Àgueda 

MARTA ESTRADA 3r 60 2 Granollers Carme 

  566 19   

BAIX MONTSENY 3r 110 4 Sant Celoni Llum 

  676 23   

 

 

GRUPS INSTITUT ALUMNES TOTAL 

GRUP 

FORMADORA ASSISTENT 

1 LAURO 140 140 Àgueda Carme 

2 
M. ESTRADA 

EL VERN 

60 

92 
152 Carme Àgueda 

3 
EMT 

VILAMAJOR 

126 

17 
143 Àgueda Sílvia 

4 
BELLERA 

DOMUS 

94 

37 
131 Sílvia Carme 

  566 566   

5 BAIX MONTSENY 110 110 Llum Carme 
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CONTINGUTS PEL PROFESSORAT 

 

CURS DE FORMACIÓ PER ALS PROFESSORS. 

 

Els continguts del curs, aporten coneixements als professors en referència al moviment 

del cos, i com a partir d'aquí es desenvolupa un procés de composició coreogràfica. 

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

comunicatives. 

-Treballar conjuntament una proposta artística i coreogràfica. 

-Aprendre i descobrir el què significa un procés de composició coreogràfica.  

-Entendre el llenguatge de la dansa contemporània.  

-Conèixer i descobrir el treball d’un professional de la coreografia.  

-Compartir el desenvolupament d’una peça de dansa.  

 

La relació i la contribució de l’art i la dansa a un centre educatiu:  

-Traslladar i posar en pràctica amb els alumnes de cada centre educatiu els elements 

treballats al curs.  

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

l’ensenyament de la dansa i del moviment. 

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

-Descobrir noves metodologies per treballar a l’escola l’art i el moviment.  

-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 noi o noia. 

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

incloent alumnes i professors. 
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-Fomentar, provocar i desenvolupar en el docent una curiositat davant de la dansa així 

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

creativa a cadascun dels seus alumnes.  

 

 

Granollers, setembre de 2019. 


