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LES ARTS ESCÈNIQUES AL SERVEI DE L’EDUCACIÓ EXPERIÈNCIA DEL PROFESSORAT

Es va llicenciar en Art Dramàtic en l'especialitat de teatre gestual per l'Institut del Teatre 
de Barcelona l'any 2007. Des de llavors ha treballat en diferents tècniques teatrals: 
Stanivslaski amb la companyia Perestroika-a-tak dirigida per Boris Rotenstain amb 
l'espectacle Apreciada Helena Serguèievna de gira internacional 2005-2007, com també 
en teatre de creació amb l'espectacle Ventdavall de Jordi Basora, fent temporada al 
Teatre Raval de Barcelona i el Club Capitol al 2007-08.

Ha treballat en la construcció, interpretació i manipulació de diferents tipus de titelles 
i objectes, amb la Companyia del príncep Totilau en l'espectacle Sis Joans de Carles 
Riba estrenat al Teatre Nacional de Catalunya i La Tempesta de William Shakespeare 
al Festival Temperada Alta de Girona. També amb el Centre de Titelles de Lleida en 
la reposició de l'espectacle Mowgli, l'infant de la jungla per a públic familiar fent gira 
nacional i a França.

Però sobretot, s'ha especialitzat en l'art del mim corporal del mestre francés Ètienne 
Decroux amb la companyia Moveo Teatre amb la qual va treballar en l'espectacle de 
creació Detrás l'any 2007. I l'any 2009 va rebre el Premi d'estudis de perfeccionament 
de l'Institut del Teatre i va estar amb la companyia anglesa de mim corporal Theatre 
de l'Ange Fou de Londres dirigida per Steven Wasson i Corinne Soum, participant en la 
creació de l' espectacle: The Trial of Mr.Punch a Londres, 2010.

L'any 2012 s'en va a Paris a realitzar un stage amb la companyia de teatre visual Philippe 
Genty, on investiga en la creació dins del teatre visual. Impulsada pel desig d'investigació 
i recerca d'un llenguatge escènic pròpi, crea la companyia L'Animé, l'any 2013 amb un 
únic espectacle Bhrava! amb el que va guanyar un premi internacional i va actuar en 
festivals com FETEN, La Mostra d'Igualada, Teatralia, FIET, red de Teatros de Madrid.. 
entre d'altres. L'any 2016, juntament amb Andreu Sans, forma la companyia LaBú Teatre 
estrenant el seu primer espectacle junts: Bianco al Febrer de 2017 a FETEN i a la Mostra 
d'Igualada 2017.

Al 2020, la companyia va produir i estrenar dues produccions: Alma, un espectacle visual 
per a la primera infància estrenat a Feten 2020 i Fragile 2.0, un espectacle poètic per a 
tots els públics, amb estrena a la Mostra d'Igualada 2020.

Imparteix Tallers a l’escola El Timbal de Barcelona i altres escoles de teatre i Festivals.

Anna Ros
La poètica visual
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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 dir: Silvia 
Quer. I a Treufoc i Llàgrima de sang a IB3.

En teatre treballa a Fama, el musical de Coco Comín. 

Està de gira amb Arminda, una historia d’homes dir: Sergi Marí i Reines de Shakespeare 
dir: Pitus Fernàndez. Ha treballat 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, 
dir: Xènia Reguant, Al sud del Paral.lel de Carlos Gramaje, Renard de Marc Rosich i Clara 
Peya (premi crítica 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, 
Amants dir: Paco Mir. A RENT, Merrily i Off Broadway dir: Daniel Anglès. Amb Carles 
Santos a Shubernacles Humits, Chicha Montenegro i El fervor de la perseverança, amb 
Comediants (1001 nits, El sarao del año, L’arbre de la memòria), obres familiars del Gran 
Teatre de Liceu (Allegro Vivace, Els músics de Bremen), Tape dir: Àlex Tejedor, Estima’m 
una mica i Somni d’una nit d’estiu dir: Pitus Fernández, Amadeus dir: Roberto Romei. 

Té un disc editat When I met the Blues.

És professora de veu parlada i cant, des de fa 9 anys a l’escola Arsènic de Granollers i 
també treballa com a coach particular.

Aquest any està donant a conèixer el projecte El Blues d’Elles, una xerrada-concert sobre 
les dones del Blues.

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 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 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, 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 Postgraus de Dansa i educació i Teatre 
i educació organitzats per l’Institut del Teatre de Barcelona.

L’any 2021 ha estat guardonada amb una de les Beques Premis ciutat de Barcelona 
2020 amb el seu projecte educatiu El carrer Eugeni d’Ors es mou.

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.



LES ARTS ESCÈNIQUES AL SERVEI DE L’EDUCACIÓ EXPERIÈNCIA DEL PROFESSORAT

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 creat els espectacles: 
Passar Revista, Festival Grec, Teatre Arnau y Sala Apolo (2021), 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 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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Toni Navarro
La dramatització 
com a pedagogia activa

Antoni Navarro Amorós és llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de València 
en les especialitats de literatura espanyola i lingüística catalana. També és diplomat en 
Llenguatge Audiovisual per la UNED i té el Màster en Didàctica de l'Art Dramàtic per la 
UQAM (Université du Québec à Montréal). 

Catedràtic de Valencià en llengua i literatura. Ha estat professor d'institut, assessor de 
plurilingüisme al CEFIRE de Sagunt, professor d’arts Escèniques i Dansa al batxillerat 
artístic de l’IES Isabel de Villena de València. A més, ha estat assessor pedagògic de 
l’àmbit Artisticoexpressiu al CEFIRE de Castelló (Comunitat Valenciana).

En tant que especialista en dramatització-teatre, Antoni Navarro és coordinador del 
Postgrau de Teatre en l'Educació i del Màster en Teatre Aplicat de la Universitat de 
València.

Ha publicat articles sobre didàctica del teatre i de llengües i literatura en revistes 
especialitzades, ha confeccionat nombrosos materials didàctics entre els que 
destaquen els manuals Itineraris de literatura de l’Ed. Tàndem. Per a la docència de l'art 
dramàtic cal ressenyar: els dossiers didàctics d’obres de teatre per a diversos editorials, 
els manuals Taller de Dramatització-Teatre a l'Ed. Octaedro i el d’Arts escèniques i dansa 
a l’Ed. Bromera tant en català com en castellà. 

A més a més, ha traduït a la seva llengua materna diverses obres de teatre entre les 
que destaquen les publicades per Bromera: L'amor també és això (obra de teatre per 
a adolescents) de L.D. Lavigne, i Les Cunyades (obra de referència de la literatura 
quebequesa) de Michel Tremblay. Com a formador imparteix cursos a nivell nacional i 
internacional, sobre la didàctica de la literatura i l’aprenentatge de llengües, sobre les 
tècniques dramàtiques per treballar amb joves i la dramatització com a metodologia 
activa per a tots els públics i nivells.
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Actriu, llicenciada a l’Institut del Teatre en art dramàtic especialitat de teatre musical 
i formada paral·lelament en dansa, música i cant amb el grau de formació d’actors i 
actrius a l’escola Timbal de Barcelona.

Formada en dansa (clàssic, jazz, flamenc, dansa espanyola i contemporani) a l’escola 
Sutdio Isadora i Varium. Titulada de vuitè curs per la Royal Academy of Dance de Londres.

Estudis de piano, llenguatge musical i harmoni, cant coral i cant amb els mestres 
Esther Riera, Isabel Aragó, Xavier Torra, Emma Maleres, Dolors Aldea i escola Luthier de 
Barcelona.

Actriu gestual de la Cia Filipetto amb l’espectacle La Fabrique dirigida per Juan Cusó, 
estrenat en el marc del Festival de teatre del Poblenou. 

Co-Fundadora de la Cia de teatre musical Egos teatre i teatre per a tots els públics Egos 
petits amb la qual participa en els següents espectacles coma creadora i actriu: Tot 
esperant en Will, producció EGOS petits, estrenat a la Mostra d’Igualada 2021, premi Fetén 
2022 millor espectacle musical; L’esquella de la torratxa¸ de Serafí Pitarra, producció 
d’EGOS Teatre i Teatre Nacional de Catalunya, estrenat al TNC l’any 2014; El crim de Lord 
Arthur Saville, producció d’EGOS Teatre i Teatre Nacional de Catalunya, estrenat al TNC 
l’any 2010; En Joan sense por, producció d’EGOS petits i Centre de Titelles de Lleida, 
estrenat a La Mostra d’Igualada l’any 2009; Ruddigore o la Nissaga Maleïda, producció 
d’EGOS Teatre, estrenat al Versus Teatre l’any 2007.

Col·laboració amb la cavalcada de Reis de Barcelona els anys 2011, 2013 i 2021 duent a 
terme coreografies, coaching d’artistes i enregistraments de banda sonora.

Professora de pedagogia del Teatre a l‘Institut del Teatre des del 2013.

Formadora i creadora dels material del projecte Caixa escena de la fundació La Caixa 
amb cursos de formació de mestres, alumnat, gent gran, alumnes amb necessitats 
educatives especials, joves amb risc d'exclusió social, etc.

Professora de teatre, música i dansa a diferents escoles de Barcelona.

Lali Camps
L’art de construir i manipular titelles 
com a eina educativa
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Santi Serratosa es va graduar en música a l’Aula de Música Moderna del Conservatori 
del Liceu, l’any 1999. Dos anys més tard va continuar els seus estudis superiors de 
bateria al Drummers Collective de Nova York. Després d’una etapa de formació amb 
diferents professors de bateria, recerca personal i altres estudis musicals, l’any 2011 
obté el títol de Màster de Musicoteràpia per la UPF. 

Paral·lelament a la seva formació com a musicoterapeuta es va formar en percussió 
corporal amb diferents professors com Anna Llombart, Stéphane Grosjean i ha assistit a 
workshops i cursos de Keith Terry, Fernando Barba, Jep Meléndez, Javier Romero, Núria 
López, Shaman Lebrun i Ido Shtadler.

Professor de bateria des de l’any 1994, actualment imparteix cursos i tallers de 
percussió corporal per tot el país, Europa, Brasil i Xile amb la seva pròpia metodologia 
(Mètode SSM). Professor de percussió corporal en els Tallers Musicals d’Avinyó, XLII Curs 
d’Estiu La Rítmica Jaques Dalcroze de l’escola de música Joan Llongueras, Dansàneu 
2014, AEMCAT 2016 I 2017, forma part de l’equip de professors de música del Màster 
de Musicoteràpia de l’UB. Professor col·laborador del Postgrau de Musicoteràpia de 
la UdG, Post-Grau d’Arts Escèniques de l’Institut del Teatre, Post-Grau El Musical-
Bellaterra: Música, Creativitat i Moviment, el curs RHYTHM4DAYS i formador en els 
cursos de formació continua de la UVic.

L’any 2015 va dirigir la part formativa i musical del projecte social TOC CAP A TU de 
l’Auditori de Barcelona. Ha presentat el seu treball en el IV i V Congrés Nacional de 
Musicoteràpia celebrat a Madrid i Barcelona, respectivament.

Com a bateria ha actuat i gravat amb moltes bandes des de l’any 1990. Tocant estils 
tan diversos com jazz, latin, flamenc-fusió, rock, funk, música electrònica, etc. Ha sigut 
músic figurant en molts programes de televisió i va ser el 3r bateria del musical Grease. 
Actualment forma part de grups reconeguts a nivell estatal com Astrio i Gossos, amb els 
quals continua enregistrant discs i girant per diferents països.

Com a percussionista corporal ha creat i dirigeix la SSM BigHand (Big band de percussió 
corporal) i comparteix un projecte de duet amb la Mariona Castells, amb la qual ha 
participat en diferents espots publicitaris i esdeveniments artístics, socials i educatius.

Santi Serratosa
La percussió corporal  
com a eina pedagògica
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