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LES ARTS ESCÈNIQUES AL SERVEI DE L’EDUCACIÓ EXPERIÈNCIA DELS FORMADORS

Koldobika G. Vío
El teatre com a eina d’intervenció 
socioeducativa

Pedagog teatral, director

Titulat en Magisteri per la Universitat del País Basc. Ha exercit tres anys en aules d’infantil  
però, des de l’inici ha estat lligat a l’educació social treballant en projectes com llars funcionals, 
prevenció comunitària de la inadaptació, ceguesa, educació en el lleure, escoles de pares...   

En l’òrbita formativa de l’expressió i la creativitat treballarà amb professors com George 
Laferrière, Mark Klain, Chris Baldiwn, Esther Cardoso, Virginia Imaz o Joaquín Durbán. Passa 
a combinar el treball educatiu amb l’artístic. D’aquesta tasca cal destacar: professor en els 
postgraus “Teatre i intervenció socioeducativa” a la Universitat Ramon Llull (Barcelona) i “Teatro: 
uma Ferramenta na Intervenção em Contextos Sócio-Educativos” a la faculdade de Psicologia  
e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, Portugal. Professor en els cicles formatius 
“Teràpia a través de les Arts” de la Universitat de l’Egeu, Grècia. Professor a l’Escola Dramàtica 
del National Theatre of North Greece, de Teatre d’Objectes i Teatre de Carrer.

Director artístic del Festival Internacional de Títeres de Bilbao. Va ser membre de l’equip  
de direcció del Festival Internacional de Titelles i Pantomima, de Kilkis, Grècia, coordinador 
del Encuentro Internacional de Teatro Social i membre del grup internacional d’experts del 
Encuentro de Nuevos Titiriteros/Teatro Corporal. Forma part de Pallassos sense Fronteres, 
organització en la qual a més va estar a la junta directiva durant tres anys. És pallasso i mag.  
És membre fundador del Col.lectiu “Entrenando Emociones” on es desenvolupen projectes de 
gestió emocional en processos relacionats amb la convivència/teatre de pau. És soci fundador 
i de la Junta de Gestió de la Cooperativa grega “Syn-Koino” per a projectes de sensibilització 
ciutadana per mitjà d’intervencions educatives basades en les arts.

Autor de nombrosos articles, té tres llibres publicats: “Explorant el Match d’improvisació” 
(Ciudad Real, 1996), “Passarel.la Edumoda” (Ciudad Real, 1998), “L’humor a l’aula ... i fora d’ella” 
(Madrid, 2005). 

Ha dirigit nombrosos espectacles tant amb companyies professionals com amb nens, 
adolescents i grups comunitaris. Destaquen: 0202 (Festival Internacional de Titelles “Immagini 
DELL’INTERNO” Itàlia), Sinora, I kori tis Itziar, Tixi y Hands obres teatrals amb el grup de joves 
multicultral “Sinora”, Portes ke partitres i Romea ke Julieta (Festival Internacional de Titelles de 
Bilbao), To Doro, Nostos, Sin título i El circo de los objetos (National Theatre of North Greece),  
To galasio puli (Neo Theatro), Roix Mat (Vitruvan Thing).
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Titulada per L’Institut del Teatre de Barcelona 

En televisió ha treballat a TV3 a  Nit i Dia, La Riera, El cor de la ciutat, Valeria, dirigida per Silvia 
Quer, i a Treufoc i Llàgrima de sang a IB3.

En teatre treballa amb Oriol Broggi a Rostoll Cremat, amb la companyia Dei Furbi a La Flauta 
Màgica (Max millor musical 2014) i Trilogia MozArt. A Reservoir Cats, direcció de Xènia Reguant, 
Al sud del Paral.lel, de Carlos Gramaje, Renard, de Marc Rosich i Clara Peya (premi círitica 
2016) i Alícia al país de les meravelles. El 2015 rep el premi a millor actriu revelació Anita-
Memorial Anna Lizaran per Lucrècia. Ha treballat en els musicals Los Miserables, Hair, Love & 
Rock musical, Bella y Bestia, Grease, el musical de tu vida i Amants, amb direcció de Paco Mir. A 
RENT, Merrily i Off Broadway, amb direcció de Daniel Anglès. Amb Carles Santos a Shubernacles 
Humits, Chicha Montenegro i El fervor de la perseverança. Amb Comediants, 1001 nits, El sarao  
del año i L’arbre de la memòria. Ha realitzat diversos espectacles familiars al Gran Teatre de 
Liceu com Allegro Vivace, Els músics de Bremen, Tape, amb direcció d’Àlex Tejedor, Estima’m  
una mica i  Somni d’una nit d’estiu, amb direcció de Pitus Fernández i Amadeus amb direcció  
de Roberto Romei. 

Té un disc editat When I met the Blues.

És professora de veu parlada i cant, des de fa vuit anys a l’escola Arsènic de Granollers  
i també treballa com a coach particular.

Aquest any actua a La Beckett amb El combat del Segle,  de Denise Duncan, i a Reines  
de Shakespeare, dramatúrgia de Pau Carrió i direcció de Pitus Fernández.

Queralt Albinyana
Les bases d’una veu sana
i el plaer d’expressar-se
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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  
la companyia Nats Nus, dirigida a infants i públic familiar, creant espectacles que s’han 
representat per tot el territori espanyol i a l’estranger, amb la intenció d’acostar la dansa  
i el món dels 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, L’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 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, juntament amb Carles Salas, el projecte educatiu Dansa i Batxillerat, adreçat 
a estudiants de Batxillerat artístic de Vic, que s’ha desenvolupat al llarg de tots aquests anys. 
Forma part de l’equip docent dels postgraus 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 a 
docents en 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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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), 
Fringe 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 en diferents centres, 
mostres i festivals a Catalunya, Madrid, Xile, l’Argentina i el Brasil on ha estat 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 (Brasil); Instituto Cervantes; entre d’altres. Ha estat 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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Marc Escrig
La dramatització 
com a pedagogia activa

Actor, creador i director de la companyia Teatre de Caixó

Comença els inicis teatrals a l’Aula de Teatre Carles Pons de la Universitat Jaume I de Castelló. 
Es forma actoralment en ARTS-Acting Research & Training Studio i amb grans mestres de 
l’escena. Cursa el Postgrau de Pedagogia Teatral i el Màster en DBM (Developmental Behaviour 
Modelling) a la Universitat de València, professionalitzant-se com a formador de formadors. Està 
especialitzat en teatre en l’educació, teatre de l’oprimit i improvisació teatral.

Mitjançant Teatre de Caixó investiga i desenvolupa espectacles de diferents formats per atendre  
les seves inquietuds humanistes i les necessitats d’una societat canviant. Cada nou espectacle 
representa una oportunitat per qüestionar-se, descobrir-se i avançar cap a una utopia que ens 
guia cap endavant. Entre les seves creacions destaquen el monòleg dramàtic Dalí, salvador de 
si mateix, l’espectacle familiar Buscant una cançó o l’obra L’alternativa.  Especialitzat en Teatre 
de l’Oprimit ha facilitat processos creatius amb col.lectius relacionats amb educació, migració, 
salut mental, dones, addiccions, diversitat funcional o cooperació. En l’àmbit educatiu crea el 
teatre fòrum Com quedem? sobre com es creen les relacions sexo-afectives en l’adolescència i el 
teatre fòrum Per què a mi? sobre ciberassetjament. 

Paral.lelament dirigeix la companyia Gent Divergent, formada per artistes amb Dany Cerebral 
Adquirit (DCA) vinculades a l’associació ATENEU, entre les quals destaca l’espectacle Quixot i el 
documental Gent Divergent. Va impulsar la creació de la Lliga d’Improvisació Teatral de Castelló 
de la Plana i és integrant de l’espectacle d’improvisació 3 Cambrers.

Ha realitzat nombroses formacions en l’àmbit educatiu, tant per a alumnat com per a 
professorat, acostant el teatre a l’aula com a mitjà per impartir el contingut curricular, com a 
eina de resolució de conflictes i com a eina creativa per assolir la transformació social. És col.
laborador del Màster de Teatre Aplicat de la Universitat de València on ha impartit el mòdul de 
Teatre de l’Oprimit. Forma part de l’equip de coordinació de la Trobada de Teatre Jove organitzada 
per Inestables Por La Educación i el IVAJ. Ha participat com a formador, conferenciant o actor en 
trobades, congressos i jornades d’educació sobre ciutats educadores, aprenentatge basat en 
projectes, aprenentatge cooperatiu, plurilingüisme, dinamització lectora o teatre a l’aula.
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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, La nissaga 
maleïda (Premi de la Crítica al millor espectacle Musical 2009, Premi Fira Tàrrega al Millor 
espectacle votació popular 2009, i nominada 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 fent 
temporada al Teatro Fernán Gómez de Madrid (Premi Millor espectacle de creació pels Premios 
de Teatro Musical, 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 des de 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 (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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PerkImBa Cia. 
Crea un conte rítmic

PerkImBa és una companyia dirigida per Neus Fernández, especialista en la Rítmica Dalcroze 
aplicada a les Arts Escèniques a l’Institut del Teatre de Barcelona i Thierry Hochstätter, creador 
de dancing-percussion a l’École Atelier Rudra-Béjart i percussionista i compositor al Béjart Ballet 
Lausanne.

Una companyia creada en format multidisciplinari, que entrellaça la música i la dansa, la 
percussió i el moviment, per a un públic el més ampli possible. Engloba artistes pluridisciplinaris 
provinents del món de la dansa, de la música i del teatre. La improvisació, o més ben dit, la 
creació espontània, dirigida en directe, és un element clau del treball de PerkImBa.

La base principal del seu treball se centra en la pedagogia amb cursos de formació, tallers i 
classes magistrals presencials, en streaming o online. El treball d’improvisació, de la dansa - 
percussió, el desenvolupament de l’aspecte lúdic del llenguatge musical i corporal són alguns 
dels usos pedagògics possibles.

La pràctica gestual i rítmica col.lectiva de PerkImBa és per a tothom una oportunitat per 
compartir de manera multidisciplinària i cosmopolita.
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Roser Navarro

Ilona Muñoz

Ballarina, pedagoga, artista de PerkImBa Cia.

Formada a diferents escoles privades i al Conservatori Superior de 
Dansa de l’Institut del Teatre de Barcelona en Pedagogia.

Forma part de PerkImBa Cia des de fa deu anys i en fa vint que és la 
directora de l’escola de Dansa Le Bal de Gavà.

Creu en la importància de les arts per facilitar la complementarietat 
de la cognició i l’emoció en l’aprenentatge amb la convicció que els 
llenguatges artístics estan íntimament lligats a la formació global 
de qualsevol ésser humà.

És la presidenta d’Amics de la Dansa i organitza col.laboracions amb 
altres associacions i ens locals.

Actriu, pedagoga, artista de PerkImBa Cia.

Graduada en Magisteri per la Universitat de Barcelona i en Art 
Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha estudiat també 
a Anglaterra un màster de Teatre de creació i d’equip basat en el 
principi de coordinació i els cants polifònics a la Rose Bruford 
College en col.laboració amb la Manchester University.

També acompanya processos de canvi per mitjà del moviment 
a partir del Mètode Feldenkrais del qual està certificada 
internacionalment.

Actualment es forma en Comunicació NoViolenta.

Ha exercit de mestra de primària i darrerament també com a 
educadora en la primera infància a l’Escoleta dels Encants, on ha 
pogut desplegar tot el món de les mans, els objectes i els ritmes 
amb els menuts de la família.

Ha treballat en companyies com a actriu de teatre físic, de text i 
documental. També ha coordinat i dut a terme projectes com a 
artista comunitària.
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