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   EL PAU  

   I LES FLORS 
 
 

 

 



      
QUI SOM 
Dansa Xalesta neix l’any 1992 de la mà d’Àngels Hugas, mestra i 
especialista en psicomotricitat i expressió corporal-dansa per a 
infants. Ella està a la base de totes les creacions dels tallers i 
fonamenta la filosofia i orientació pedagògica que guia la nostra 
pràctica. Un grup d’artistes i professionals són els encarregats de 
posar en pràctica actualment els diversos tallers, sempre sota la 
seva supervisió i mestratge. 
 
QUIN OBJECTIU TENIM? 
Apropar els infants a la descoberta de l’entorn físic i social a 
través de la dansa, tot gaudint d’aquest llenguatge artístic. La 
paraula, la dansa i la música es complementen i reforcen 
mútuament. Així, els continguts es transmeten de forma més 
intuïtiva i global, potenciant les intel·ligències múltiples. 
 
Educar en valors. A les nostres representacions es fa un èmfasi 
especial en els valors que incideixen en una millora de la 
convivència, la comunicació i la relació amb el medi social i natural. 
Creiem que podem ajudar a desvetllar la sensibilitat de l’infant 
envers a allò que és positiu mostrant valors com el respecte, la 
responsabilitat, l’amistat, (amb el que comporta d’afecte i estimació 
envers l’altre), la sensibilitat, la paciència, l’ecologia, etc...  
Potenciem, per tant,  l’educació emocional. 
 
 

QUÈ FEM? 
Oferim els nostres tallers interactius a partir dels quals expliquem 
contes a través de la paraula, però sobretot a través de la dansa 
i l’expressió corporal, utilitzant la música i elements escenogràfics 
per completar l’experiència. 
Completem la nostra oferta oferint un complet dossier pedagògic, 
les músiques de les diferents escenes i materials relacionats amb el 
tema del taller. 



OBJECTIUS 
 
Cada cop són més les veus que, tant des de l’àmbit de les noves pedagogies 
com des de la neurociència, advoquen per què l’exercici psicomotriu, la 
música i la plàstica siguin no ja una part significativa en l’educació infantil, ans 
la part fonamental, la columna vertebral a partir de la qual s’articulen i 
consoliden la resta d’aprenentatges. En aquest sentit, la nostra proposta és 
completa i transversal: 
 

 Apropar els infants a la descoberta de l’entorn físic i social 

través de la dansa i l’expressió corporal. 
 

 Potenciar el gaudi  d’aquest llenguatge artístic. 

     - com a espectador d’un conte narrat tant des de la 

paraula com sobre tot des de la música i la dansa. 

      - com a actor, a la part interactiva de l’activitat: el gaudi 

de dansar, de moure’s. 
 

   Desenvolupar l’expressivitat del cos. 
 

 Educar en valors: a les nostres representacions, tant a la part 

teatralitzada com a la participativa, es fa un èmfasi especial en 

els valors que incideixen en una millora de la convivència, la 

comunicació i la relació amb el medi social i natural. Potenciem 

l’ educació emocional, que reverteix en una millora de 

l’autoestima i de la relació amb els companys. 

  Sensibilització de l’infant en valors com:  Amistat, 
Responsabilitat, Sensibilitat, Paciència, Respecte, Ecologia… 
 

 Transmetre els continguts i els valors, importants per a la 

formació dels infants,  a través de llenguatges comunicatius 

que es complementen i es reforcen mútuament: la paraula, 

la dansa i la música. Així es transmeten de forma més 

intuïtiva i global.  Això, a l’igual que la part interactiva final, 

potencia les intel·ligències múltiples. 
 

 Ponderar la presencia masculina tant en àmbits educatius 

com en els artístics relacionats amb la dansa i l’expressió 

corporal. Permeabilitzar i relativitzar els rols de gènere. Que 

els infants vegin un altre possible model. En definitiva: 

potenciar la  coeducació. 



 

 (Opcional) Oferir un acostament a la llengua anglesa, en 

diferents graus d’immersió segons el nivell del grup-classe. 
 

 Complementar la tasca pedagògica: disposem d’un complet 
dossier pedagògic per a les escoles. 
 

 

   CONTE DANSAT INTERACTIU EL PAU I LES FLORS 

 
   
                

 
Originalment la protagonista en aquests tres contes era la Laia, però 
en l’ànim de contribuir a una redefinició més actualitzada dels rols 
de gènere a la nostra societat hem decidit canviar la Laia pel Pau. 
Creiem que és convenient ponderar més la presència masculina 
en els àmbits educatius, que té un clar dèficit a les etapes 
primeres de l’educació dels infants, i també en els àmbits artístics 
relacionats amb la dansa i l’expressió corporal, on els homes 
també estan en franca minoria. 
 
D’aquesta manera els infants veuran el gènere masculí també 
implicat en temes educatius o formatius, així com susceptible de 
participar en activitats com la dansa, de la mateixa manera que ho 
pot fer en d’altres com el futbol, el karate o la música. 
 
SINOPSI: 
 
El Pau obté de la seva mare un regal molt curiós, una llavor que es 
convertirà en una planta, però, com?.... Ell serà el responsable; 
haurà de tenir-ne cura... S’establirà una especial relació entre 
ambdós i el Pau haurà pogut gaudir de les meravelloses 
transformacions de la natura. Finalment, compartirà aquests bons 



moments amb els seus amics i amigues (tots els nens i nenes que 
vulguin participar, tot dansant amb les flors). 
 
TEMA: 
 
El procés de naixement i desenvolupament d’una planta: pas de 
llavor a planta, atencions que necessita per a viure, créixer i florir. 
 
VALORS QUE ES TRACTEN: 
 
Amistat (afecte, estimació), responsabilitat (tenir cura de l’altre), 
paciència (saber esperar per a aconseguir objectius; aprendre a no 
exigir la immediatesa en el compliment dels desitjos; comprendre 
quan les coses tenen un procés...), ecologia (conèixer i estimar la 
natura)... 
 
EDAT RECOMANADA: 
 
Entre 1 i 6 anys, amb adaptacions segons l’edat 
 
ELS INFANTS PASSEN A SER PERSONATGES DE LA 
HISTÒRIA, REPRESENTANT AMB EL/LES BALLARINS/ES LA 
DARRERA ESCENA: Per aquest motiu es recomana que en cada 
sessió hi hagi un màxim de 50-75 nens/es. 
 
DISPOSEM D’UN COMPLERT DOSSIER PEDAGÒGIC PER A 
LES ESCOLES. Es proporcionen també les músiques de les 
diferents escenes i unes llavors per plantar. 
 
FITXA ARTÍSTICA:   
    Taller creat per: Marta Bou i Àngels Hugas 

Escenografia: Elisabeth Vallhonrat i Marta 
Bou 

    Vestuari: Elena Batlle 
                                     Intèrprets: Marta Ros i Enric Hugas 
    Dossier pedagògic: Àngels Hugas 
    Durada de cada sessió: 50 minuts aprox. 
 
LINKS DE VÍDEO: 
 
Tràiler:      https://vimeo.com/189108215 
Resum 5 minuts:      https://vimeo.com/183183062 
English version:   https://vimeo.com/337485183 

https://vimeo.com/189108215
https://vimeo.com/183183062
https://vimeo.com/337485183


    ALSO AVAILABLE IN ENGLISH 
 
Oferim el conte de El Pau i les flors també en anglès, per a 
potenciar la presència d’aquesta llengua  ja des de les primeres 
etapes de l’educació dels infants. Adaptem la presència d’aquest 
idioma al seu nivell d’implantació a l’escola o les demandes de 
l’equip docent. La gradació va des d’una immersió molt  elevada 
(amb traducció d’algunes paraules o frases clau) a una presència 
més equilibrada del català i l’anglès, amb traducció alternada de 
més paraules o frases. En qualsevol cas, aquesta  pràctica 
s’introdueix fent veure que el protagonista és una persona de parla 
anglesa que per fer-se entendre millor fa servir algunes paraules en 
català que coneix (i que sovint interpel·la al públic si ho està dient 
correctament). English version:   https://vimeo.com/337485183 

 

 

 

https://vimeo.com/337485183


PREUS CURS 2020-2021: 

 
ACTIVITATS EDUCATIVES DANSA       El Pau i les flors 
 
Sessions amb un màxim de 60 nens 
 

Covid-19: En el cas que unes ràtios reduïdes comportessin 
desdoblar i augmentar el nombre de passis es farà una 

reducció dels preus. 
 
 
Actuacions entre setmana: 
 
 - Per a 1 sessió: 340 eur.  (entre 5 i 6 e/ nen- nena aprox.) 
 

- Per a 2 sessions seguides: 415 eur.  (entre 3 i  4 eur / nen- nena 
aprox.) 
 
- Per 3 actuacions seguides: 500 eur.  (entre 2 i 3 eur./ nen- nena 
aprox.) 
 

Actuacions caps de setmana: 
 
 - Per a 1 sessió: 470.- 
 - Per a 2 sessions seguides: 540.- 

 
 
Preu especial escoles bressol amb menys de 30 infants: 
 

- Per a 1 sessió: 260.- 
 - Per a 2 sessions seguides: 290- 

 
 

 
 
 Tels.   610 72 74 23 
  687 00 78 05 
      E-mail: dansaxalesta@gmail.com 

 

mailto:dansaxalesta@gmail.com


INFORMACIÓ TASCA PEDAGÒGICA 
 
Cada cop són més les veus que, tant des de l’àmbit de les noves pedagogies 
com des de la neurociència, advoquen per què l’exercici psicomotriu, la 
música i la plàstica siguin no ja una part significativa en l’educació infantil, ans 
la part fonamental, la columna vertebral a partir de la qual s’articulen i 
consoliden la resta d’aprenentatges. En aquest sentit, la nostra proposta és 
completa i transvers, en tant que integra: 
 
. L’escolta musical 
 
. El gaudi estètic / plàstic, en tant que espectadors i actors. 
. En tant que actors, els infants experimenten la coordinació psicomotriu 
combinada amb la música i la dansa. És a dir, no hi ha un mer exercici físic 
(que ja de per sí és important), sinó una experiència corporal artística. 
 
. Aquest caràcter transversal fa que es puguin transmetre al mateix temps 
coneixements i valors amb un alt contingut emocional (alegria, gaudi, 
sorpresa..), cosa que facilita enormement la seva consolidació (com també han 
demostrat els recents estudis en neurociència). 
 
. La presència d’aquestes emocions motivadores i el fet que es tracta d’una 
dinàmica de grup i interactiva possibilita una millora de la relació entre els 
companys i un desenvolupament de les habilitats socioafectives.  

 
 
Narració de Contes, Dansa i Expressió Corporal per infants de 0 a 10 
anys. 
 
 Els vostres alumnes tindran la ocasió de gaudir de la narració d’un conte, de 
gaudir essent espectador de la dansa, però també de gaudir dansant, tot creant 
un clima d’expectació, d’encant i d’emoció on no hi faltarà la música. 
Dansa Xalesta, a l’hora de crear un taller o un espectacle nou pensa amb els 
infants  d’educació infantil (0 a 6 anys) i 1er cicle de primària (6 a 8 anys). 
Sovint, però, el resultat ens permet accedir als cicles mitjà i superior d’educació 
primària (8 a 10 i 10 a 12 anys). 
De totes maneres, degut a que són moltes les transformacions que realitza 
l’Infant en aquestes edats, adaptem l’espectacle a cada nivell evolutiu. 
 
Aprenem ciències naturals i socials tot dansant.  
 
La nostra proposta d’actuació engloba d’una banda, la narració d'una història 
que tracta temes relacionats amb les ciències naturals i socials, a través de la 
paraula però també a través de la dansa i l'expressió corporal, convidant als 
infants a ser personatges, tot  representant corporalment  la història. 
 
Eduquem en valors. 
 
A la nostra representació es transmeten una sèrie de valors que contribueixen 
a l’ educació i a la formació com a persones dels infants. No ho fem, però, en to 



moralitzant i discursiu, sinó que la mateixa temàtica i la forma de representar-la 
ja ho mostren de manera clara. De la mateixa manera que es diu que una 
imatge val més que mil paraules, una dansa, una música, un gest, una 
escena... transmeten de forma més completa i intuïtiva aquests valors, arriben 
a l’infant per diversos canals a la vegada, de forma més completa i global. La 
paraula, la narració fan de fil conductor i lliguen tot el procés. A més, a la 
dinàmica participativa final els infants poden posar en pràctica aquests valors.  
 
 
D’aquesta manera oferim: 
 

- Als infants: entrar en contacte amb cert contingut a través de 
llenguatges comunicatius que es complementen i es reforcen 
mútuament: la paraula, la dansa i la música. Copsar de forma més 
intuïtiva valors importants per a la seva formació. Assimilar-los tot 
participant en l’activitat final. 

 
- Als mestres o pares: un exemple del que pot ser una sessió d’expressió 
corporal-dansa a la classe amb experiència de relaxació final. 

 
 

ON HEM ACTUAT? 
 
Paral·lelament a les actuacions a diverses escoles de Catalunya cal destacar 
l’estreta col·laboració amb varis ajuntaments: 
 

- El municipi de Ripollet a través de l’ajuntament, passant per totes les 
escoles bressol i escoles de 2on cicle d’educació infantil al llarg de 
quatre cursos consecutius. 
 

- Els municipis de Granollers i Parets a través de l´Associació Cultural 
de Granollers. 

 
- El municipi de Castellar del Vallès, a les escoles bressol i parvularis a 

través de l'ajuntament durant 6 cursos consecutius. 
 

- El municipi de Manresa a través de La General d’Espectacles. 
 
           -    Els municipis de Cerdanyola i Sabadell a través del Moviment Rialles 
 
 
Altres: 
 

- A les mostres de teatre infantil del Moviment Rialles i de Xarxa. 
 

- A teatres i espais com Versus Teatre, Auditori Municipal de St. Cugat, 
Església St. Domènech de Girona, Teatre de Salt, Casa Elizalde, 
Teatre El Campanar de Canovelles, La Patronal de St. Quirze del 
Vallès, Sala Fontova de Girona, Auditori de Les Corts de Barcelona... 

 



- Durant la  temporada 2005-2006 vàrem estar dins el programa "Anem 
al teatre" de la Diputació de Barcelona, i a "l’Escola va de bolo" de 
xarxa entre d’altres. 

 

- El Circuit d’Espectacles Professionals de l’Oficina de Difusió Artística 
(ODA) de la Diputació de Barcelona. 
 

- Oferim regularment tallers i classes extraescolars d’expressió 
corporal / dansa. 

 
ÀNGELS HUGAS  BATLLE, DIRECTORA DE DANSA XALESTA 
 
Relació dels fets curriculars més destacats d’Àngels Hugas: 
 
Diplomada en Magisteri especialitat Pre-escolar per l´Escola Universitària de 
Formació del Professorat d´E.G.B. (Bellaterra 1989) 
 
Màster en "La Comunicació i els seus Llenguatges en la Pràctica Educativa" 
per la Universitat de Barcelona (1993) 
 
Postgrau en “Intervenció Psicomotriu” per l’Institut Superior d’Estudis 
Psicològics. (Barcelona 2.004) 
 
Títol universitari propi de la UNED de 30 crèdits "Especialista en Liderazgo 
Educativo”  (2014) 
 
Realitza multitud de cursos i formacions de dansa clàssica, contemporània, 
expressió corporal i joc dramàtic des de 1.981 fins a l’actualitat. 
 
 
EXPERIÈNCIES PROFESSIONALS: 
 
Coodirectora i Cocoreògrafa de la Cia. de Dansa Búbulus Menuts 
subvencionada per l’ICUB, la Generalitat de Catalunya i el Ministerio 
d’Educación y Cultura, realitzant els espectacles infantils i familiars: “El País de 
Miracolors” (estrena febrer de 2000, amb més de 200 actuacions realitzades), 
“Som de Somnis” (setembre 2002), “Avui sortim” (febrer 2006, co-producció 
amb el Teatre Nacional de Catalunya). 
 
Tècnica responsable del projecte P-4 Dansa per apropar la dansa a les escoles 
a partir de les companyies residents de l´Auditori de Les Corts. Experiència 
pilot aprovada per l´Institut de Cultura de Barcelona i realitzada a través del 
centre de recursos pedagògics de les Corts i l’auditori del mateix districte.  
 
Tècnica responsable del projecte Dansa a Primària Les corts  des del 2004 
fins el 2010. 
 
Col·laboració amb l’Auditori de Barcelona amb el projecte “L’escola va a 
l’Auditori”, realitzant sessions pràctiques de 3h. de durada al professorat que 



assistirà amb els seu alumnat als concerts. L’objectiu és aconseguir tractar i 
vivenciar els continguts musicals dels concerts a través de la dansa: Concert 
“Aigua” i “Els instruments de metall” (cursos 2002-2003 i 2003-2004) 
 
Realitza assessoraments i cursos de formació al professorat d’escoles bressol i 
escoles d’educació infantil i primària per a l’ICE de la Universitat de Barcelona, 
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Ramón Llull, Associació de 
mestres de Rosa Sensat, escola Municipal d’Expressió i Psicomotricitat, entre 
d’altres des de 1994 fins a l’actualitat. 
 
És professora d’expressió corporal-dansa i psicomotricitat a infants des de 0 a 
12 anys des de 1990 
 
Mestra d’ Escoles Bressol de l´Institut Municipal d’educació de Barcelona des 
de 1.988 fins a 1.998.(actualment en excedència). Obtenció plaça fixa en les 
oposicions de l’any 1.991. Desenvolupament d’estudis i experiències teòrico-
pràctiques al voltant del tractament educatiu del llenguatge del cos i de la 
dansa. 
 
Mestra d’educació infantil de la Generalitat de Catalunya (Funcionaria de 
carrera), obtenint plaça en les oposicions del juny de 2008 
Des del curs 2013-2014 assumeix la direcció d’una escola pública. 
 
 
PREMIS I RECONEIXEMENTS: 
 
Premi de Pedagogia Rosa Sensat 1.994 convocat per l´Associació de Mestres 
Rosa Sensat conjuntament amb el Ministeri d’educació i Ciència amb l’obra “El 
tractament educatiu del cos, el moviment i la seva capacitat expressivo-
comunicativa”. 
 
PUBLICACIONS: 
 
A part de conferències i ponències diverses, destaquen les següents 
publicacions: 
 
El Llenguatge del Cos i la Dansa a l´Educació Infantil, Edicions 62, Barc. 
1.995 
 
La Danza y el Lenguaje del Cuerpo en la Educación Infantil, Celeste ed., 
Madrid 1.996 
 
Revista d´educació Infància núm. 85 amb l’article “Dansa: goig i expressió 
corporal” (1.995); núm.113 amb l’article “Què passa amb la capacitat 
d’expressar-nos i relacionar-nos?” (2.000); núm. 177 "cada dia aprenc alguna 
cosa" 
 
Capítol sobre la dansa en l´infant de 0 a 12 anys en el llibre Barcelona, la 
ciudad de los niños ed.Pau, Barcelona 1.995. 
 



Dossier didàctic de l’espectacle infantil de dansa “El soldadet de plom” de la 
Cia. Alèxia, encarregat per Eina d´Escola a l´Associació de Mestres Rosa 
Sensat, maig de 2001. 
 
ALTRES: 
Membre de la junta de l’Associació de Professionals de la Dansa de 
Catalunya amb presidència i vicepresidència de Delfí Colomé i Toni Mira 
respectivament (des març del 2002 fins a març de 2003) 
 
 

RECULLS DE PREMSA: 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



MATERIAL AUDIOVISUAL: 
 

                    

 
 
Tràiler:      https://vimeo.com/189108215 

Resum 5 minuts:   https://vimeo.com/183183062 

 
English version:   https://vimeo.com/337485183 

 
                                                                                                                                                                                                            
CONTACTE: 

 
 
  Tels.   610 72 74 23 
  687 00 78 05 
 E-mail: dansaxalesta@gmail.com 

https://vimeo.com/189108215
https://vimeo.com/183183062
https://vimeo.com/337485183

