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DADÀBARCELONA

-”... La primera tasca de l’educació és sacsejar la vida
però deixar-la lliure perque es desenvolupi. Aquesta és
la nostra obligació cap al nen: donar-li una mica de
llum i seguir el nostre camí. Si l’ajuda i la salvació han
d’arribar només pot arribar a través dels nens. Perquè
ells són els creadors de la humanitat.” Maria Montessori (1870-1952)
Educadora i metgessa

Història
DADÀBARCELONA
Mirem el món a través de l'art!

Juliol 2013 . CASALS D’ESTIU

DadàBarcelona és una petita empresa que neix com a resposta a un buit social en el lleure infantil entès com a
eina de creixement i no d'entreniment. Neix des de l'experiència pròpia, d'una mare que vol altres mirades per
als seus ﬁlls, i vol ser una proposta arriscada per a gent petita però de grans aspiracions. És la voluntat ferma
de deixar als nens un món millor i de donar-los-hi eines, informació i espai perquè puguin afrontar els nous
reptes i ser més lliures!
-" Fa tres anys, un dia de primavera, tornant de portar els nens a l'escola em vaig adonar que totes les ofertes
de casals que trobava per als meus ﬁlls no em satisfeien. Volia alguna cosa que s'apropés més a la nostra
realitat, a la meva manera d'entendre l'educació i vaig decidir que muntaria un casal. Després hi van haver
moltes hores en silenci i plenes de somnis delicats, molts cafès i molta passió i, ﬁnalment vaig anar trobant la
gent, professionals en la mateixa direcció i amb ganes d'involucrar-se en "altres" projectes, vaig trobar un espai
preciós i va néixer el Dadà. El nom li va posar el pare de la Maria i el Fèlix, els meus ﬁlls, perquè voliem que fós
la deﬁnició perfecte de tenir un esperit de rebel.lió, d'anar contra els convencionalismes i de la voluntat de
provocació de l'ordre establert. Com el moviment, del mateix nom, volia tenir una postura anàrquica, irracional i
primitivista i posar en qüestió totes les convencions perquè els nens poguessin créixer amb uns altres valors
més oberts, més moderns i més socials."Ester Rovira

DADÀBARCELONA

Juliol 2013
PROGRAMA CREATIU, EDUCATIU I LÚDIC PER A DESPERTAR,
ELS MESOS DE LA CALOR, LA SENSIBILITAT DELS NENS I
NENES A TRAVÉS DE DIFERENTS DISCIPLINES ARTÍSTIQUES
COM LA FOTOGRAFIA, L’ESCULTURA, LA MÚSICA, EL
CINEMA I LA DANSA. I, TAMBÉ, L’ANGLÈS COM A NOVA
LLENGUA PER A COMUNICAR-SE.
PROPOSTA DE DOS GRUPS D’EDATS PER TAL DE TROBAR
UN RITME ADIENT I DOS DIRECCIONS EN LA COMBINACIÓ
TRIANGULADA D’ART, MÚSICA I MOVIMENT. PER ALS MÉS
PETITS FOTOGRAFIA I ESCULTURA I PER ALS MÉS GRANS
CINEMA EN TRES TALLERS DIARIS DE DUES HORES DE
DURACIÓ INTERCALATS ENTRE LES RUTINES I ELS ESPAIS
LLIURES.
VOLEM REVELAR, DISPARAR UNA CÀMARA ESTENOPÈICA,
ESCULPIR EL NOSTRE AUTORETRAT, MIRAR-NOS LES
NOSTRES MANS I FER-LES CRÉIXER. VOLEM MAQUILLARNOS, APRENDRE A FER UN GUIÓ O A DESAPARÈIXER EN EL
MÓN MÀGIC DE MÉLIÈS!
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Alumnes a la classe d’Art i Tecnologia al casal d’estiu Dadà2011

El casal d'estiu és un programa creatiu, educatiu i lúdic per a despertar, els mesos de la calor, la sensibilitat dels
nens a través de diferents disciplines artístiques. El concepte es recolza de manera triangulada amb la dansa, la
música i l'art. Espai i temps per poder trobar la seva creativitat i ser, en deﬁnitiva, més lliures
Es tracta d'un casal d'estiu intens, de quinze dies, on cada any l'art deriva en diferents disciplines per anar donant
una amplitut a la mirada i als recursos. Aquest any, s'ha decidit de formar dos grups d'edats per tal de trobar
altres ritmes però l'idea és barrejar als nens per trobar des de la diversitat una multiplicitat de pensament i creativitat i enriquir-los.

DADÀBARCELONA

Fitxa tècnica

GRAN VIA

DIA

GON

Edats i tallers

De 5 a 7 ans

Capacitat
10 nens per grup

de l’1 al 5 de juliol
Talking English
La rítmica de Jaques-Dalcroze
Clic, taller de fotograﬁa

On
ESCOLA MAFALDA
Rambla de Poblenou 157
08018 Barcelona

del 8 al 12 de juliol
Talking English
Moviment creatiu
Escultura i reciclatge

Preu
SETMANA
COMPLET

225€
400€

RESERVA

225€

CINEMA, MÚSICA I MOVIMENT
de l’1 al 5 de juliol
English lunch
La rítmica de Jaques-Dalcroze
Méliès, la màgia del cinema
del 8 al 12 de juliol
English lunch
Moviment creatiu
Méliès, la màgia del cinema

Perú

INSCRIPCIÓ
Dates i horari
de l’1 al 12 de juliol de 9.00h a 17.00h

ART, MÚSICA I MOVIMENT

De 8 a 10 ans
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Els alumnes amb germans gaudiràn d’un descompte del 10%
en el casal en el segon germà. És obligatori fer la reserva per
tal de tenir plaça

Idea i disseny

Ester Rovira
Organització

Escola Mafalda
Informació i reserves

Ester Rovira
606 015 839
hola@dadabarcelona.com

DADÀBARCELONA

Horari
Grup Petits
Matí
9.00 a 9.15
9.15 a 10.30
10.30 a 11.00
11.00 a 12.30

Migdia
12.30 a 13.00
13.00 a 14.00
Tarda
14.00 a 15.00
15.00 a 16.45

Entrada
TALKING ENGLISH [Rike Parsche]
Pati i esmorzar
MOVIMENT CREATIU [Elena Montes Viza]
o
LA RÍTMICA DE JAQUES-DALCROZE [Mariona Farrés]
Dinar i descans
Lliure

Deures
TALLER DE FOTOGRAFIA [Montse Casas + Eugènia Ortiz]
o
ESCULTURA [Gemma Vittolo]
16.45 a 17.00 Sortida
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Grup Grans

Matí
9.00 a 9.15 Entrada
9.15 a 10.30 MOVIMENT CREATIU [Elena Montes Viza]
o
LA RÍTMICA DE JAQUES-DALCROZE [Mariona Farrés]
10.30 a 11.00 Pati i esmorzar
11.00 a 12.30 MINITALLER DE CINEMA [Eva Serrats + tècnic especialitzat]
o
SOM MÉLIÈS: FEM PEL.LÍCULES! [Eva Serrats]
Migdia
ENGLISH LUNCH (Peter Boyles)
Estarà amb els nens de 12.30 a 15.00h
12.30 a 13.00 Dinar i descans
13.00 a 14.00 Lliure
Tarda
14.00 a 15.00 Anem al cinema! (Projecció de clàssics i imprescindibles!!!!)
15.00 a 16.45 MINITALLER DE CINEMA [Eva Serrats + tècnic especialitzat]
o
SOM MÉLIÈS: FEM PEL.LÍCULES! [Eva Serrats]
16.45 a 17.00 Sortida

Un/a professor/a acompanyarà als nens en totes les activitats i tallers. No hi han monitors!

DADÀBARCELONA

Tallers
FOTOGRAFIA

Intentem veure la fotograﬁa desde d'una òptica interessant on poder jugar amb tots els recursos i
donar una amplitud de camp perquè els nens puguin desenvolupar les seves capacitats.

Continguts

PINTEM AMB LLUM
FEM UNA GIMCANA FOTOGRÀFICA
REVELEM IMATGES
FEM FOTOS AMB UNA CAPSA (Estenopèica)
ENS VESTIM AMB IMATGES

ESCULTURA

Fem servir les mans com a eines de creació, aprenem a tocar, a sentir la textura i a crear des d'un
mateix. L'escultura com a medi de desenvolupament dels nostres pensaments i de les nostres
mirades.

Continguts

FANG
METALL - FILFERRO
CARTRÓ
GUIX
PLÀSTIC (Reciclatge)

CINEMA

Presentar el cinema als nens, a través de minitallers de cada disciplina, i donar-los-hi a entendre
l’oﬁci i la màgia per capturar-los en una escena i sentir que formen part de la pel.lícula.
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Continguts

ACTING
SO
LLUM
EFECTES ESPECIALS
DIRECCIÓ
VESTUARI i MAQUILLATGE i PERRUQUERIA
STORYBOARD i GUIÓ
CAMÈRA

DADÀBARCELONA

MÚSICA

Aproximar a l’infant a la relació que hi ha entre la música i el movimernt creatiu, a través del joc, per
poder assolir un aprenentage musical farcit d’experiències corporals i sensorials (Métode Dalcroze)

Continguts

CANÇONS i DANSES
Fer servir la memòria com a eina per jugar i aprendre
ESPAI QUE ENS ENVOLTA
Oferir al nen un micromón on desenvolupar les seves capacitats
MATERIALS DE PERCUSSIÓ
Descobriment de les possibles sonoritats, formes, colors i textures.
MANIPULACIÓ
Reforçar la motricitat de l’infant ( pilotes, cordes, mocadors, cercles…)

ANGLÈS

La idea amb aquest taller és que els nens aprenguin l’idioma d’una altra manera. Crear-los-hi
situacions molt properes que els hi donin pautes de quotidienitat . Es tracta de que aprenguin una
llengua vivint-la: passejades, pel.lícules/teatre, llibres, jocs i fotograﬁa.

Continguts

LA NATURA
EL COS
ÉS UN MÓN PETIT
JO
L’ART

MOVIMENT CREATIU

Juliol 2013 . CASALS D’ESTIU

Treballar desde la consciència corporal, el pes i la suspensió del cos. Treballar la ﬂuidesa i
l'harmonia en el moviment. i el llenguatge físic per moure les emocions i poder expressar mitjançant
el cos allò que el nen vol comunicar.

Continguts

MOVIMENT
Relació entre percepció - espai - equilibri. On s’origina el moviment/ què és/ / Tipus de moviment.
RELACIONS
Moviment - abstracte/ moviment - quotidienitat/ moviment - silenci
COMPOSICIÓ/ IMPROVISACIÓ/ COREOGRAFIA
Dotar a l'infant d'eines de moviment i deixar-lo lliure per poder crear i poder, al ﬁnal, seguir les pautes.
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Docents
PETER BOYLES

Llicenciat en música, belles arts i màster en literatura anglesa
Actualment és professor d’anglès en diverses escoles de Barcelona i rodalies i professor de violí i piano per a nens de 6
a 10 anys.

MONTSE CASAS

Fotògrafa i llicenciada en Història de l’Art i en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
Actualment és professora de fotograﬁa al Master d’Elisava i organitza tallers amb l’empresa CLIC relacionats amb la imatge,
la fotograﬁa i l’art.

MARIONA FARRÉS LLONGUERAS

Professora de música, pedagoga i llicenciada en Dalcroze
Actualment vivint i treballant a l’Institut Dalcroze de Ginebra i especialitzada en la docència per a infants i la gent gran

ELENA MONTES VIZA

Ballarina de dansa contemporànea, fotògrafa i escriptora de contes
Actualment compagina la seva feina, amb a la companyia Thomas Noone de Barcelona, amb classes i el relats per a nens

EUGÈNIA ORTIZ

Fotògrafa especialitzada en arquitectura, gran format i paisatge
Actualment és professora de fotograﬁa al Master d’Elisava i organitza tallers amb l’empresa CLIC relacionats amb la imatge,
la fotograﬁa i l’art.

RIKE PARSCHE

Advocada, llicenciada en Història d’Espanya i en ﬁlologia espanyola i francesa
Actualment treballa de professora d’anglès i en una empresa de produccions d’events del món de la publicitat.

EVA SERRATS

Arquitecte i llicenciada en el Master Documental de Creació
Actualment exerceix de consultora de projectes arquitectònics, cinematogràﬁcs i artístics. Directora de l’empresa LEVENET
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GEMMA VITTOLO

Llicenciada en Belles arts i Història de l’Art
Actualment professora de visual i plàstica a l’Escola Mafalda (Barcelona), l’Escola Tarrés (Sabadell) i el FEDAC
(Castellar del Vallès) i participadora activa de Trobades de la UNESCO

Informació i
reserves
DADÀBARCELONA
Lope de Vega 106, 3r
08005 Barcelona
T + 34 933 075 369
www.dadabarcelona.com
Informació i reserves
Ester Rovira
606 015 839
hola@dadabarcelona.com

