
DANSA

DANSA I ENTRENAMENT 
FÍSIC 

Estiraments, resistència i tonicitat, ús de l'espai i resolució del 

moviment en la improvisació. Treballarem amb seqüències i exercicis 

de moviment construïts a partir de diferents tècniques de dansa, kung 

fu, contact-improvisació, acrobàcia i ioga, enfocades al maneig de 

l'energia, de l'espai i la musicalitat. 

La visió i experiència personal de la docent dirigiran aquest 

entrenament per a enriquir les possibilitats físiques individuals. 

OBJECTIUS

METODOLOGIA 

Conèixer i ampliar el potencial físic expressiu, convertint les característiques   personals en possibilitats creatives i 

interpretatives.

Ampliar les possibilitats individuals de benestar general, flexibilitat i força, resistència i   fluïdesa, estat d'alerta i 

relaxació, confiança i creativitat.

Superar els propis límits i expandir el moviment.

Entrenar el cos i la ment com un instrument sa i disponible 

BREU CURRÍCULUM DE LA PROFESSORA 

La introducció  està orientada a prendre contacte amb el nostre estat general, que serà un punt de 

partida sobre el qual desenvoluparem l'entrenament físic a través d'exercicis de respiració i flexibilitat 

disposant a rebre el treball muscular amb exercicis de sòl i frases, seguit  d'un desplegament espacial 

cap a la aeròbica coordinació i interacció amb els altres, els exercicis d'estirament profund podran variar 

a l'inici o final de la classe obtenint diferents resultats, la reiteració i comprensió dels exercicis ens 

permetran arribar als objectius desitjats.

La seva formació centrada a Argentina i ampliada per mestres internacionals, abasta diferents tècniques 

de dansa contemporània, flying low, dansa clàssica, contact-improvisació, entrenament actoral, 

entrenament vocal, ioga, arts marcials, acrobàcia i escalada esportiva, entre d'altres. He investigat, 

desenvolupat i aplicat en moviment en alçada amb arnesos en espectacles verticals. Integrant de la 

companyia argentina "El Descueve" Coreògrafa de nombroses obres de teatre, esdeveniments, cinema i 

publicitat a l'Argentina. Com a docent ha portat els seus tallers i workshops de dansa, entrenament físic i 

creació, al Brasil, Chicago, Espanya i Argentina. en els últims anys resideix a Barcelona, donant la seva 

formació regularment en CC Barceloneta, en tallers intensius intensius i com a mestra convidada en 

diferents escoles (Tragant, Area, nunArt, Ganes, La Piconera), Moviment en família i facilitadora de CI. 

Aplicant la seva tècnica de Estirament dinàmic i flexibilitat en escoles d'escalada esportiva i amb la 

selecció catalana de la FEEC, Integrant de l'obra "Col·lapsar", assistent de direcció en "Bihind the Endings, 

Laboratorista en Vida 2014, Integrant de" Ramonas " 
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