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DATA:
12 FEB
límit:
10FEB

VISITA 
WEB

HORARI:
9h
a

14h

INSCRIU
-TE!

PREU:
12€

Professorat Baix 
Llobregat 

17€
Professorat fora 

comarca

30
places

Info HIP-HOP a l’Escola 

https://goo.gl/maps/CXRMxWGpciXqHP8j8
https://cebllob.cat/hip-hop
https://formaciocebllob.playoffinformatica.com/activitat/876/HIP-HOP-a-l-Escola/
https://formaciocebllob.playoffinformatica.com/activitat/876/HIP-HOP-a-l-Escola/
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HIP-HOP a l’Escola 



Dansa urbana i Educació Física
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Introducció
 Vols introduir les danses urbanes a les teves classes d’una manera original i di-
vertida? En aquesta formació us convidem a viure de primera mà les diferents dimen-
sions de la dansa urbana aglutinades en diferents llenguatges de moviment.

 Les danses urbanes són una excel•lent eina per treballar les capacitats percep-
tivomotrius i la interacció social a l’aula. Es tracta d’una formació única, ja que la dansa 
urbana no té encara el protagonisme que es mereix a les aules d’educació primària. Els 
vostres alumnes tenen una gran oportunitat de viure una experiència diferent mitjan-
çant el seu cos, l’entorn i els companys/es.
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Objectius
• Conèixer els 4 elements de la cultura urbana.

• Introduir a l’aula i conèixer els fonaments bà-
sics de diferents estils de dansa urbana (Hip-
hop, popping, locking, etc).

• Familiaritzar-se amb els diferents passos bàsics 
dels estils de dansa urbana que introduirem a 
l’aula mitjançant jocs, dinàmiques i activitats.

• Aprendre a utilitzar diferents metodologies i 
mecàniques de treball per introduir la dansa ur-
bana a l’aula.

• Conèixer i experimentar diferents dinàmiques, 
jocs i activitats per treballar la dansa urbana i 
com aplicar-les, adaptar-les i variar-les.

• Com avaluar les activitats de dansa urbana.
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Continguts
• Els 4 elements de la cultura urbana.

• Fonaments bàsics dels diferents estils de la dansa 
urbana.

• Passos bàsics de diferents estils de dansa urbana.

• Metodologies de treball per aplicar les danses ur-
banes a l’aula.

• Jocs, dinàmiques i activitats ÚNIQUES i ORIGI-
NALS (creades INTEGRAMENT pel formador) per 
introduir i treballar les danses urbanes a Educació 
física i/o Educació Musical.

• Avaluació activitats de dansa a l’aula.
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Metodologia
• Ice-breaking activities (Activitats participatives i engrescadores per trencar el gel i 
introduir l’essència de la dansa urbana a l’aula).

• Activitats, jocs i dinàmiques en grup per evidenciar les virtuts de la dansa urbana 
per treballar les capacitats perceptivomotrius i la interacció social a l’aula.

• Taula rodona per entendre com avaluar aquests tipus d’activitats.

• Taller de disseny de sessions d’activitats de dansa urbana.

• Posada en comú: Conclusions, reflexions, dubtes i aportacions.
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Adreçat al 
professorat 
d’Educació 
Física.

Primària

Secundària
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Material
• Roba esportiva.

• Roba de recanvi.

• Ampolla d’aigua

• Tovallola.

• Llibreta i bolígraf, encara que no serà estrictament necessari, ja que els alumnes 
rebran un pdf (interactiu) amb tota la formació per poder implementar-la a l’aula. 

• Es lliurarà material bibliogràfic i videogràfic creat pel professor Maykel Guijarro 
Sánchez un cop finalitazada la formació.
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Docent
Maykel Guijarro Sánchez

-Des de 2006 es dedica a treballar les danses urbanes a multitud d’escoles de dansa 
urbana a Catalunya amb una metodologia única, pròpia i original.

-Des de 2013 treballa a l’escola de primària treballant com a especialista de diferents 
assignatures com Physical Education, Science, Música, Robotics and Performing arts 
workshop on treballa l’expressió corporal i introdueix la dansa urbana mitjançant acti-
vitats, jocs i dinàmiques que ha dissenyat durant la seva dilatada experiència en el mon 
de la investigació de les danses urbanes.

-Des de 2013 treballa a les aules de primària i secundària la metodologia “escape room” 
a qualsevol assignatura que s’imparteix a l’etapa de primària i secundària. És creador 
de més de 10 tipus de jocs d’escapament diferents, dissenyador d’enigmes i creador 
d’escape rooms profesionals.

-Des de 2021 treballa com a professor associat a la Universitat de Barcelona (UB) impar-
tint classes com Capacitats perceptivomotrius, cos i teatre o expressió corporal a l’etapa 
d’Educació Infantil i Primària.



Complex Esportiu L’11 Setembre.

Direcció: C. de Bonaventura Pedemonte, 25, Sant Andreu de la Barca.

Ubicació
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https://goo.gl/maps/CXRMxWGpciXqHP8j8

