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4es Jornades MOVIMENT I LLENGUATGES.  
El moviment saludable  i transversalitat educativa 

 

L’objectiu general d’aquestes  Jornades de Moviment i 

Llenguatges és conèixer, experimentar, investigar i 

reflexionar sobre els llenguatges a través del moviment 

com espai fonamental per a l’aprenentatge i el 

creixement de la persona al llarg de la seva vida de 

forma saludable. Volem avançar amb el tema de 

moviment i llenguatges com a eina  d’innovació 

docent i de recerca educativa a tots els nivell 

educatius. Amb aquest objectiu  obrim un espai per a   

la reflexió, el coneixement i l’experimentació de 

diferents  propostes per “posar-nos en moviment”. 

Intentem ampliar la mirada sobre el què és el 

moviment sa des d’una visió de salut integral. Apostem 

per la presència del moviment saludable en l’eix de 

transversalitat educativa. El  moviment ha de ser un 

component essencial que explica la naturalesa de 

l’aprenentatge i del creixement com a persones. 

Objectius 

− Conèixer i reflexionar críticament sobre les bases de 

les neurociències aplicades a la comprensió de 

l’aprenentatge a l’aula, en busca d’una bona salut 

integral , per tal de potenciar el benestar de tota 

persona.  

 − Compartir experiències didàctiques a través de la 

indagació, l’exploració i la reflexió critica. 

− Experimentar, gaudir i reflexionar sobre processos 

d’aprenentatges competencials a través  i amb el 

moviment amb objecte de nodrir el cos i la ment.  

 − Experimentar i reflexionar (a través de les propostes 

dels tallers) sobre la importància del moviment en el 

desenvolupament d’altres aprenentatges a l’aula. 

 

 

Programa de les jornades 

Dissabte, 19 d’octubre 2019 
 

8.30 -9 h Recollida de documentació  

9.00 -9.15 Acte d’inauguració de les jornades i benvinguda  

9.20-11.30h Tallers -1a sessió 

 

Taller A1: Moviment i Salut.  Salut per als mestres: Txikung 
 

A càrrec de: Gerard Arlandes. És filòsof per la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Professor de taiji i educació corporal 

per la Stillpoint Foundation (Colorado USA.) Mestre de 

meditació, tai-txí i Qi Gong, director del Centre Gerard 

Arlandes de Barcelona. És professor d’educació corporal i 

ensenya la seva pròpia tècnica Txikung Contemporani. És 

assessor filosòfic i de tècniques corporals per a professionals i 

empresaris de tots els camps a Universitats i Instituts 

d’Alemanya, Suïssa i Espanya. 

Taller B1: Moviment i Matemàtiques. Matemàtiques en 

moviment.  
 

A càrrec de: l’equip de mestres de l’escola Els Quatre Vents 

de Manlleu.  

 

11:30-12h Pausa cafè 

12-13h Presentació de projectes: 

 Projecte SEDIN  – Mètodes Creatius per a la Inclusió 

d'èxit dins les Escoles Multiculturals del Grup de 

Recerca UdiGitalEdu(UdG)és un projecte ERASMUS+ 

que vol promoure l'ús de la metodologia Montessori 

a través de mètodes d'Aprenentatge Creatiu per a 

la inclusió social dins les escoles multiculturals. 

 

 



 

A  càrrec del Dr. Jordi Freixenet. Professor titular de la UdG del 

Departament d’arquitectura i tecnologia de computadors. És 

membre del grup de recerca UdiGitalEdu (UdG): Creative 

Learning, STEAM and Social change i de l’Institut de Recerca 

en visió per computador i robòtica (VICOROB). 

 

 Projecte “Prête-moi ta Licorne” un projecte 

intergeneracional que barreja el llenguatge del 

moviment i la música amb joves i persones que viuen 

en una residència d’avis. 

 

A càrrec de la coreògrafa francesa Mari Siles Segarra. 
Coreògrafa i professora al Conservatori Nacional de Bordeus, 

(França). Participa en projectes de formació i creació basats 

en un treball de transmissió intergeneracional i també 

produeix projectes de formació per a col·lectius amb risc 

d’exclusió. 

 

13-13.30h  Presentació de pòsters  

 

13.30-15h Descans per dinar 

 

15 -17h Tallers - 2a sessió 

 

Taller A2: Moviment i Cos. Salut i benestar: Reconeixement 

corporal i postural a  traves del moviment. 

A càrrec de: Montserrat Iranzo. Llicenciada en Treball Social. 

Màster en Teràpia pel Moviment i la Dansa. Ballarina, 

Coreògrafa i Actriu. Té un llarg recorregut professional en 

dansa social i grups de risc. En dansateràpia s’especialitza en 

violència de gènere (Premi 2012 Dansacat Dansa i societat); 

amb infància i adolescència; en dansa creativa i consciència 

corporal amb infants i adults. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller B2: Moviment i Ciència. Seguint el moviment dels astres. 

Mètode Montessori i el mètode “Creative Learning”  

 

A càrrec de: Dra. Marta Peracaula. Doctora en Ciències 

Físiques (UB), membre del grup de recerca UdiGitalEdu, de 

l’Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona i 

professora Serra-Hunter del Departament de Pedagogia de la 

mateixa Universitat. Investigadora durant molts anys en el 

camp de l’Astrofísica, actualment es dedica a la recerca en 

l’educació STEAM. Ha conduit un gran nombre de tallers de 

ciència i xerrades de divulgació en escoles i a auditoris amb 

públic no especialitzat i multitud d’activitats de formació per 

mestres d’educació primària i secundària. 

 

17-17:15h  Pausa 

 

17:15-18:15h 

 

Conferència. El moviment saludable i transversalitat 

educativa.  

A càrrec de la Dra. Laura Llacuna, Doctora en Biomedicina, 

Psiconeuroimmunóloga, Coach Salut integrativa. 

 

 

18:15h-19h  Espai de reflexió i conclusions.  Coordinat per la 

Dra. Dolors Cañabate, la prof. Alba Soler i el Dr. Jordi Colomer  

 

 

 
 

http://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/UdiGitalEdu
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