
Les arts escèniques al servei de l’educació al  
De l’1 al 5 de juliol  de 2019. De 9 h a 15 h.  

1 
Per a més informació: serveieducatiu@viuelteatre.com / 93. 432. 43. 69 – 625 579 497 

  

EXPERiÈNCIA DEL PROFESSORAT 

 

Dilluns 1 de juliol 

PATRICE BALDWIN  Taller de Drama for learning. 
Ex-Presidenta d’IDEA (International Drama Theatre and Education 
Association) (Anglaterra) 
 
Va presidir el National Drama (principal associació 

d’educadors/es teatrals), durant més d’una dècada, així 

como l’Associació Internacional de Teatre Dramàtic i 

Educació (IDEA). Ha estat Membre del Consell Executiu de 

la Aliança Mundial per a l’Educació Artística (WAAE). 

Assessora d’art per a Norfolk County Council Children's 

Services. Ha desenvolupat el projecte Drama for Learning, 

al Regne Unit. Directora d’escola Primària durant onze anys. 

Consultora i guionista de la BBC en programes sobre teatre i 

escola.  

 

Autora de diversos articles i llibres per a docents sobre l’ ús 

del teatre per a l’aprenentatge curricular amb un interès 

particular en els vincles entre drama, aprenentatge a través de la imaginació i neurociència. 

Stimulating Drama, The Drama Box, Teaching Literacy Through Drama, With Drama in Mind, 

The Primary Drama Handbook, Inspiring Writing Through Drama, etc. són algunes de les 

seves publicacions. 

 

Creadora del "Drama per a l’aprenentatge i la creativitat" (D4LC); presentat en la II 

Conferència Internacional d’Educació Artística de la UNESCO a Corea del Sud, Taiwan i 

Newcastle en els Congressos Mundials de la Creativitat, és una iniciativa nacional de millora 

escolar a la que donen suport importants organismes nacionals, estesa posteriorment a nivell 

internacional. 

 

Ponent i oradora principal en Congressos sobre teatre i educació en països com: Grècia, 

Turquia, Islàndia, Alemanya, Àustria, Polònia, Xina, Taiwan, Corea del Sud, Australia, Filipines, 

França, Noruega, Finlàndia, Nova Zelanda, Singapur, EEUU, Canadà, Argentina i Uruguai. 
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Dimarts  2 de juliol 

CLAUDIA MORESO Dansa  creativa per a docents 

Graduada en dansa contemporània a l'Institut del Teatre 

de Barcelona. Actualment, és la directora artística de la 

companyia MONS dansa i educació, creada l’any 2014. 

Cofundadora amb Toni Mira de la companyia Nats Nus 

Dansa l’any 1987. Des de la seva Fundació ha participat 

activament en el disseny de molts dels espectacles 

realitzats per la companyia.    

 El seu interès en la divulgació de la dansa, la porta a obrir 

una nova línia de treball dins de la companyia Nats Nus, 

dirigida als nens i nenes i públic familiar, creant  

espectacles que s’han representat per tot el territori espanyol i a l'estranger, amb la intenció 

d’apropar la dansa i el món del moviments als infants. Amb aquest mateix esperit, l'any 2006 

posa en marxa el projecte educatiu "Dansa a les escoles" realitzat  durant tres anys a totes les 

escoles públiques de Sant Cugat del Vallès, i que ha seguit desenvolupant   en altres municipis 

com Sitges, Hospitalet i Barcelona ciutat. Aquesta experiència confirma la importància de la 

incorporació de la dansa en l'educació, ja que aporta grans beneficis que contribueixen al 

desenvolupament personal , social i educatiu  dels infants. El projecte “Dansa a les escoles” 

rep el premi Dansacat 2010 en la categoria de dansa i societat. 

També dins de la línia pedagògica, l'any 2008, a partir de la creació de l'espectacle Momentari 

(Premi FETEN 2009) el Mercat de les Flors de Barcelona, la convoca per a la creació d'un 

material didàctic publicat conjuntament amb la productora BNC. Aquest material forma part 

d’una col·lecció de DVD educatius que consta, d'un DVD de l'espectacle Momentari, 

il·lustracions i un apartat didàctic adreçat a pares, fills i educadors.   

L’any 2012, crea, junt amb el Carles Salas, el projecte educatiu Dansa i Batxillerat, dirigit a 

estudiants de Batxillerat artístic de Vic, que s’ha desenvolupat  al llarg de tots aquests anys. 

Forma part de l’equip docent dels Post Graus de Dansa i educació i Teatre i educació 

organitzats per l’Institut del  Teatre. Amplia la seva tasca impartint  tallers de dansa en família i 

tallers per docents a escoles, centres cívics i centres de creació.  

Espectacles creats per la Claudia Moreso: Caixes (premi al millor espectacle FETEN) Set , 

Tubs, Fisi-K, Brins, Slot, Momentari (premi al millor espectacle de dansa FETEN, Maps, 

Minimón (premi al millor espectacle primera infància 2012), UPPS!!! , MONS (quan tanco els 

ulls), Wabi-Sabi, Somnis de paper i Aigua. 
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NINA  Hola, veu! Formació vocal per a docents 

Actriu i cantant. Graduada en Logopèdia per la 

Universitat Autònoma de Barcelona. PMA 

Certified Pilates Teacher. Fundadora i Directora 

de NinaStudio, centre d'educació, entrenament 

i rehabilitació de la veu i centre de Pilates (PMA 

Certified Pilates Trainer). Creadora del Mètode 

NinaStudio, sistema d'entrenament integral de 

cos i veu.  

 

Professora de la UOC (Grau de Logopèdia). 

Autora del llibre AMB VEU PRÒPIA (Edicions 62 

- Columna 2013), Màster en Recerca Clínica (2019 – actualitat), Estill Trainer Teacher. 

 

Instrument, instrumentista i luthier alhora. El cos i la veu són les principals eines de treball que 

utilitza per a desenvolupar del seu ofici. La música, el teatre i la televisió són els camps on la 

seva veu ha hagut de jugar partits d'allò més diversos procurant d'adaptar-se a les exigències 

de cada terreny de joc. Dedica el seu temps a nedar, caminar, pilatejar, estudiar i escriure. 

 

La seva carrera artística ha transcorregut durant 35 anys entre el teatre, la música i la 

televisió. He tingut el privilegi de liderar projectes artístics que l’han fet créixer humana i 

professionalment i gràcies als quals ha acumulat una experiència que sent i viu com un tresor. 

NinaStudio neix justament de la necessitat d’aplegar l’experiència professional i la formació 

acadèmica i posar-les al servei de tots el que com ella treballeu amb la veu de forma intensa i 

exigent i també d’aquells que simplement desitgen aprendre a cantar o estan interessats en 

treballar i millorar la seva veu i comunicació. 

Desfà el seu camí vital entre dues passions: l’activitat artística i la pedagògica. Entre els 

alumnes i els espectadors. Entre NinaStudio i el teatre. Una cosa alimenta a l’altra.  
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Dimecres  3 de juliol  

DANIELA DE VECCHI  Diàleg amb la coralitat 

Doctorada en Llengua i Literatura Catalana i Estudis Teatrals 

per la UAB; Màster Oficial d'Estudis Teatrals per l'Institut 

del Teatre i la UAB; Postgrau de Cinema i Societat per la 

Universitat de Barcelona i Llicenciada en Arts Escèniques 

per l'UNICAMP de São Paulo. Fundadora de la companyia 

LAminimAL Teatre amb la qual ha dirigit els espectacles: Els 

reis de Shakespeare escriuen el discurs de Phillipe the 

Sixth, Barcelona Arts On Stage (2019); Apocalypse 

Uploaded: la transhumanització de les Abelles, finalista 

dels Premis BBVA - 2019, Escenari Brossa (2019), Frinje 

Madrid i Fira Tàrrega (2016); Lanzarse al Vacío: Espejismo 53, Festival Santiago Off (2018); La 

supervivència de les Lluernes, Teatre Romea (2015), Fira Tàrrega, Festival Grec i Temporada 

Alta (2014); El Suïcidi de l'Elefant hipotecat, Barts - Barcelona Arts on Stage (2016), La Seca-

Espai Brossa (2014) i Teatre Tantarantana (2012).; La Grandesa d'ésser un entre tants, Sala 

Àtrium (2012) i Dimecres d'Aina Tur, Sala Beckett (2012). 

 

Col·labora amb el Nuevo Teatro Fronterizo de Madrid i al costat de J. Sanchis Sinisterra ha 

dirigit muntatges estrenats a São Paulo. També ha fet assistència de direcció al muntatge 

Vagas Noticias de Klamm produït per la Sala Beckett i el Festival Grec. Com a directora també 

destaquen els muntatges: Psicotrópico d'Alvise Camozzi, De la transformació dels cossos 

simples de Núria Vizcarro, Animales Nocturnos de Juan Mayorga i Pedro y el Capitán de Mario 

Benedetti, premi millor espectacle U.E. Joves Artistes (2009). 

 

Creadora del grup d'investigació sobre els Sistemes Minimalistes Repetitius (SMR) a l'Obrador 

Internacional de Dramatúrgia de la Sala Beckett desenvolupa un llenguatge propi treballant en 

la creació d'una poètica escènica que posa en igualtat de condicions l'anàlisi conceptual, 

contextual i formal. Des de llavors ha impartit cursos i seminaris de SMR a diferents centres, 

mostres i festivals a Catalunya, Madrid, Xile, Argentina i Brasil on ha sigut directora convidada 

del Teatro de Arena durant la temporada 2013/2014. Imparteix cursos de Dramatúrgia Actoral 

i Textual a l'Institut del Teatre; l'Obrador Internacional de Dramatúrgia de la Sala Beckett; 

Projecte Caixa Escena al CaixaForum de Barcelona; Teatro de Arena de São Paulo; Pavellón 6 

de Bilbao; Instituto Cultural Capobianco; Instituto Cervantes; entre d'altres. Ha sigut 

professora de la càtedra d'Interpretació al Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya, de 

l'Escola de Cinema de Barcelona i ha col·laborat amb el Màster del Centre de Formació La 

Bobina. 
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Dijous 4 de juliol  

ANTONI NAVARRO  El taller de dramatització com a pedagogia 

activa 

Professor de llengua i literatura. Máster en Didàctica de l’Art 

Dramàtic. Llicenciat en Filologia Hispànica (especialitats de 

Literatura Espanyola i Lingüística Catalana) per la Universitat 

de València. Máster en Didàctica de l’Art Dramàtic per la 

UQAM (Montreal). Assesor tècnic pedagògic de l’Àmbit 

lingüístic del CEFIRE de Sagunt durant dues dècades. 

Professor de llengües, literatura i arts escèniques i dansa. 

Especialista en didàctica de llengües, literatura del castellà i 

català i dramatització-teatre amb una llarga experiència. 

Assessor TAEA (Tecnologies Aplicades a l'Educació i 

l'Aprenentatge). Docent i coordinador del Postgrau de Teatre en l’Educació de la Universitat 

de Valencia. Ha fet docència amb alumnes adolescents en les matèries de literatura i teatre 

principalment. I ha treballat pel Departament de “Innovació Educativa” de la 

Generalitat Valenciana. 

Entre les seves publicacions rellevants destaquem Itineraris de literatura (Col·lecció de cinc 

quaderns interactius per a l’alumnat i Brúixola, guia didàctica. Tàndem Ed. 1993), Taller 

de Dramatització-Teatre (Editorial Bromera. Alzira, 1994) o Taller de teatro (Editorial 

Octaedro. Barcelona. 2001) 

 

Ha fet cursos de llengua i didàctica en espanyol, català, francès, italià, anglès, alemany i occità 

en diferents organismes públics i privats a tota Europa i Canadà.  També tallers i ponències: 

“Jornades sobre Llengua i Ensenyament” a Barcelona per la Direcció General de Política 

Lingüística de la Generalitat de Catalunya; “Estratègies per a l’ensenyament de la literatura” 

pel Ministeri d’Educació i Ciència, “1r Congrés Nacional de Llengua Escrita” pel Ministeri 

d’Educació i Cultura de Murcia; “VI Escola d’Estiu a la Franja” amb el taller “Dramatització i 

dinamització de l’aula” del Departament d’Educació i Ciència del Servei Provincial d’Osca. 

“Estratègies didàctiques pel tractament dels textos dramàtics a l’aula d’espanyol a l’ESO” per la 

Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional de París o la  IX Escola d’hivern del País 

Valencià amb el “El taller de dramatització com a laboratori d’expressió, comunicació i creació” 

a Castelló l’any 2012. 
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Divendres 5 de juliol 

MARIA SANTALLUSIA  L’art de construir i manipular titelles com a 

eina educativa 

Llicenciada en Art Dramàtic per l'Institut del 

Teatre de Barcelona especialitzada en Teatre  

Musical. Va treballar deu anys al Centre de 

Titelles de Lleida on va especialitzar-se en la 

manipulació d’objectes sota la mà de Joan 

Andreu Vallvé. 

Fundadora de la companyia Egos Teatre, ha 

realitzat espectacles com Ruddigore o la 

nissaga maleïda (Premi de la Crítica al millor 

espectacle Musical 2009, Premi Fira Tàrrega al Millor espectacle votació popular 2009, i ella 

nominada com a millor actriu pels Premios Gran Vía de Madrid), La casa sota la sorra 

estrenada al Teatre Nacional de Catalunya (Nominada als premis Butaca com a millor actriu de 

teatre musical 2010), El crim de Lord Arthur Savile estrenada al TNC i temporada al Teatro 

Fernán Gómez de Madrid (Premi Millor espectacle de creació pels Premios de Teatro Musical, 

ella nominada com a millor actriu de musical als Butaca 2011),  i l'Esquella de la Torratxa, 

estrenada al TNC. Forma part de l’equip docent del projecte Caixa Escena de la Fundació la 

Caixa desde l’any 2013 creant espectacles, tallers i assessories relacionats amb diferents 

aspectes del món de les Arts Escèniques. 

 

Forma part del Musical Renard o el Llibre de les bèsties de Marc Rosich i Clara Peya estrenat al 

Teatre Lliure temporada 2016/17. Actriu en el musical Dies normals d'Adam Gwon, dirigit per 

Ferran Guiu (Premio Teatro Musical al Millor espectacle de petit format 2015). Participa en el 

musical Sugar, ningú no és perfecte, dirigit per Pau Doz, de Som-hi Films. Forma part de 

l'Street Chorus dins el concert de Cloenda de l'OBC, Temporada 2015/16 i 2018/19 amb 

direcció de Clark Rundell. Forma part del repartiment d'Allegro de la companyia Cor de Teatre 

dirigit per Paco Mir 2016. Participa en la gira europea i temporada a París de l'espectacle 

Operetta de Jordi Purtí i Cor de Teatre 2013. Protagonitza La Festa Salvatge, The Wild Party, 

dirigit per Anna Valldeneu de Vocal Factory (on es nominada a millor actriu de teatre musical 

als premis Butaca 2012). Protagonitza la cantata Rambla Llibertat dins el projecte Cantània de 

L'Auditori, escrita per Marc Rosich i Albert Carbonell. Ha participat en la sèrie Mamá Carlota 

de Diagonal TV. 
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LAIA SAURET  Vestuari i escenografia a l’escola 

Professora d'arts plàstiques des de 2013, any en 

què comença a impartir classes de Secundària i 

Batxillerat a les escoles Federic Mistral i Ramon 

Fuster. Paral·lelament, treballa en el món de 

l'animació infantil actuant i impartint tallers d'arts 

plàstiques. Aquesta activitat la realitza 

conjuntament amb la Companyia MicroCirc, una 

associació que busca la fusió entre la música, els 

titelles i el circ com a element didàctic. Com a part 

de la seva creativitat artística, Laia dissenya i 

construeix titelles, investigant diferents tècniques i 

utilitzant diversos materials. Fruit d'això són les marionetes de fil, titelles de mig cos, 

manipulació d'objectes, etc...  Ha estudiat Belles arts a la Universitat de Barcelona i va realitzar 

un Erasmus a l'Acadèmia Nacional d'Art a Sofia (Bulgària) descobrint allí el magnífic món dels 

titelles i les marionetes, de la mà de professors com Vassil  Rokomanov.  

Realitza el Màster en Escenografia aplicada al teatre, cinema i TV en Escola Universitària 

d'Arts i Espectacles TAI, a Madrid. Allí va executar diferents projectes d'escenògrafa i com a 

dissenyadora de vestuari. Després, va tornar a Barcelona on va obtenir encàrrecs 

d'escenografia i construcció de titelles per a companyies de teatre i TV, alguns exemples són: 

El  Retablillo de Don Cristóbal per a la Companyia de teatre Mambru (Conca, 2008); Atrezzo 

del programa Herois Catalans per a Televisió Espanyola, amb la productora Piràmides 

(Barcelona, 2009); Escenografia i manipulació de titelles per a la Companyia de teatre 

Titiridansa (Barcelona, 2008 - 2010). Gràcies a compartir la seva dedicació entre el treball 

creatiu i la formació, ha seguit aprenent dels grans mestres del món de l'art. Passant pel Taller 

de Marionetes de Pepe Otal, on va aprendre tècniques de construcció i manipulació de 

marionetes. Per l’Institut del  Teatre de Barcelona, participant en el seminari de Acció i 

instal·lació. I uns altres workshops com el de Stephen  Mottram, en Pinerolo i el de Neville 

Tranter a Barcelona. 
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GRUP MUSICAL XIULA YOUR SONG, la música al taller de teatre 

XIULA és un grup de música 

destinat al públic familiar que es 

caracteritza per oferir espectacles 

i cançons amb un alt valor 

educatiu. Amb ritmes moderns i 

melodies enganxoses treballen 

una gran varietat de valors en un 

repertori de cançons altament enginyoses i que desprenen un gran sentit crític. El grup està 

format per 4 músics, dos dels quals són educadors socials. 

Han estat finalistes als Premis Enderrock com a Millor disc de música familiar. 

Han actuat al Mercat de música Viva de Vic, a l'Apolo (presentant el seu últim disc), a l'Estadi 

Olímpic (Festa dels Súpers) i a un gran nombre de festivals (Clownia, Bioritme, Petits 

Camaleons, Karxofa Rock, Grec en família, etc.) 

Han tret tres discos i tenen dos espectacles en circulació (animació de carrer i concert 

teatralitzat). Creen cançons per a escoles, entitats i institucions a partir de processos 

participatius. Ofereixen sessions de treball anti-bullying a escoles i instituts. 

Els professors del taller YOUR SONG seran: 

Ricard Gonzalez Gavara (Rikki Arjuna) és Educador Social, ha estat monitor d'esplai  i auxiliar 

d'educació especial. També és actor i director de teatre. 

Marc Soto és productor musical, format al Taller de Músics amb molta experiència en creació 

de bases instrumentals i en formar a joves i infants en la creació de pistes musicals i 

electrònica. 

 


