Barcelona, 16 de febrer de 2017
Benvolgudes famílies,
Des del departament d'Educació Física ens plau informar-los que durant el curs 16-17 l'alumnat de
1r de Batxillerat participarà en un projecte anomenat “Tot Dansa”.
Els seus fills/es han començat a fer una aproximació del projecte dins l'horari lectiu amb
formadors especialistes del Institut del Teatre i les dues professores d’Educació Física..
El projecte “Tot Dansa” te com a objectiu principal introduir, promoure i donar a conèixer el
llenguatge del moviment i la dansa contemporània a un públic jove, des d'una experiència
vivencial. És un projecte que està basat en la implicació de tres institucions: Institut d'Educació
l'Ajuntament de Barcelona, Mercat de les Flors i Institut del Teatre. Les tres institucions posen el
seu compromís al servei del funcionament del projecte.
El projecte consta de tres blocs: Formació del Professorat, Procés de Creació i Mostra final.
L'alumnat participa en el Procés de Creació: el treball a l'aula entre professorat, alumnat,
coreògraf i equip de formadors és una de les facetes singulars del projecte que esperem que doni
com a resultat una gran motivació augmentant-ne la qualitat dels resultats.
La Mostra Final: representació del resultat a l'escenari del Mercat de les Flors el 25 de maig a
les 11h amb la presència de una part de l'alumnat de l'institut, i a les 18h representació per a les
famílies de l’alumnat participant.
Els participants faran dos assajos al Mercat de les Flors els dies 10 i 24 de maig de 9 a14h.
Els organitzadors ens lliuraran al final del projecte un vídeo, que inclourà gravacions efectuades
als Instituts participants, Institut del Teatre, i Mercat de les Flors amb l'espectacle final, elaborat per
professionals, és per aquest motiu que ens cal l'autorització de drets d'imatge que adjuntem amb
aquesta carta.
A la proposta coreogràfica s'inclourà la representació de l'anomenada Nelken Line projecte
internacional de la mítica coreògrafa Pina Bausch.
http://www.pinabausch.org/en/projects/the-nelken-line.
http://concert.arte.tv/fr/nelkenline
Si estan interessats podran trobar més informació accedint a: http://institutbernatmetge.cat
També en Twitter: INS Bernat Metge
Esperem la vostra assistència a la ” Mostra Final”, i que sigui una experiència inoblidable per a
tots.
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