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INFANTIL 3-5

BRESSOL 0-3
COMPANYIA
I ESPECTACLE
EL MÉS PETIT
DE TOTS

TALLA ÚNICA

GRADA JOVE

SALA

DATES

HORARIS

ASSOCIACIÓ BLINK
FLASH
Blink Flash Duncan

AULA

16 nov.

10:00h

ANIMAL RELIGION
…i les idees volen

AULA

17 nov.

10:00h i 11:00h

BIG BOUNCERS
Jungla

AULA

20 nov.

10:00h i 11:00h

ZIGZAG DANZA
Mímesis

AULA

20 nov.

10:00h

NAÏF PRODUCTION
Des gestes blancs

PB

22 i 23 oct. 10:30h

AKRAM KHAN
Chotto Xenos

MAC

13, 14 i 15
gen.

13 a les 10:00h
/ 14 i 15 a les
10:00h i 12:00h

CIE PHILIPPE SAIRE
Hocus Pocus

PB

13, 14 i 15
gen.

11:00h

MACARENA RECUERDA PB
¡Ay! ¡Ya!

23 - 26
feb.

10:30h

CONDEGALÍ
dit dit

PB

2- 5 , 8,
22-26
març

10:30h

MUMUSIC CIRCUS
Flou Papagayo

PB

14 - 16 abr.

10:30h

PERE FAURA
Rèquiem nocturn

MAC

4 feb.

10:30 h

MARINA MASCARELL

MAC

19 març

10:30h

MAC

21 abr.

10:30h

AMB SKÅNES DANSTEATRE

NADONS

MITJANS

CAMINANTS

•
•

•

•

P.3

•
•
•

P.4

•
•

PRIMÀRIA 6-12
P.5
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CM

EDUCACIÓ
0-18
Aquest curs escolar, més que mai,
tenim el repte d’acompanyar d’una
manera presencial les escoles
per tal de poder refer les relacions
i els vincles amb el cos. La nostra
voluntat és continuar oferint
espais compartits per a la reflexió
i la mirada crítica cap el món que
ens envolta, sempre des d’un cos
que aprèn a través l’experiència
i del moviment constant.
Volem expandir-nos i alliberar
el cos, el ball, el pensament
i l’esperit mitjançant una
temporada amb múltiples
propostes i
creadors
amb llenguatges
forts i personals
per abocar-nos
a fer descobertes amb el
nostre públic i entreteixir els
Naïf Production. Des gestes blancs © Anne Breduillieard

aprenentatges des
dels escenaris del teatre.
Transformarem el Mercat de
les Flors en un espai de rebuda,
d’acollida, de desconnexió,
de qüestionament, de gaudi,
de pràctica de l’escena... Volem
generar un procés col·lectiu
de pensament i integració dels
temps que ens han tocat viure
i amb els quals hem de conviure,
i fer-ho des del respecte i la
defensa del cos i el moviment
com a eix clau de la nostra acció
i de les mirades cap a la cultura
i l’educació.
Sens dubte, tenim per davant
un repte intens que, des del
Departament de Projectes
Educatius del Mercat de
les Flors, prenem amb molt
compromís i cura de totes
les persones que formen
part de la nostra comunitat
educativa.

FORMACIÓ
I RECURSOS
Eines, metodologies i recursos
que acompanyen el professorat
amb l’objectiu de reflexionar
i planificar com el moviment
i la dansa esdevenen matèria
curricular a l’aula.
Curs de formació al professorat.
Un curs de 7 sessions (amb
un total de 21 hores) reconegut
pel Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya
on s’acull a professorat de tots
els nivells educatius (escola
bressol, educació infantil,
primària i instituts).
Calendari 2020-2021:
19 de gener, 9, 15 i 23 de febrer,
2, 9 i 16 de març
del 2021, de 18 h a 21 h.
Més informació a
www.mercatflors.cat
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Second Landscape
LA VERONAL
Sonoma

ESO 12-16

Map to the Stars
Aplicació digital per Android
i IOS enfocada als mestres
de primària per dur la dansa
a les escoles. Ha estat creada
juntament amb Il Museo dei
Bambini de Roma, el Ballet
National de Marseille, el centre
de creació ICK d’Àmsterdam
i el Mercat de les Flors de
Barcelona, a través del
programa Creative Europe.
Cal demanar més informació
al correu: aulaicreació@
mercatflors.cat.
Maleta didàctica
Dan Dan Dansa, versió online.
A partir de les eines
digitalitzades que trobem
a la maleta Dan Dan Dansa
volem donar l’accés i convidar
a qualsevol docent i alumne
a introduir en el seu context
la dansa a l’aula amb materials
i eines de divers format: des de
vídeos, materials visuals i plàstic
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i guies pedagògiques pel docent
amb referències específiques al
currículum competencial
a CaixaEscena.org. Versió
en català i castellà.
La motxilla de La Mogut
Recurs didàctic de continuïtat
del Projecte Cos i Moviment
0-3, exclusiu per a l’escola
bressol. Mitjançant La Mogut,
un personatge que convida
als més petits, a pares, mares,
mestres i famílies, a descobrir
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la dansa i el moviment lliure
a través de materials i propostes
d’activitats.
DVD educatius
Col·lecció de DVD per a
famílies, infants i educadors
amb propostes didàctiques,
divertides i creatives al voltant
dels espectacles Momentari
de Nats Nus, Flexelf d’Àngels
Margarit / Cia. Mudances
i Nubes, d’Aracaladanza. Edat
recomanada: a partir de 5 anys.
Presentació i inscripcions
escolars als espectacles:
www.barcelona.cat/ccp
A partir del dimarts 1 de
setembre. Més informació:
educatius@mercatflors.cat
Telèfon: 93 301 00 60
Tota la programació familiar
i de temporada a:
www.mercatflors.cat

0—5 ANYS
ESCOLA
BRESSOL/
INFANTIL
Propostes cuidades i brodades
des de la consciència de donar
espai a l’infant en les seves
primeres aproximacions a
la dansa. Treballem in situ
a l’aula mitjançant el projecte
Cos i Moviment 0-3 per
potenciar la llibertat del cos
i el joc a través del moviment;
també continuem creixent amb
el festival El Més Petit de Tots,
procurant una oferta escènica
acurada amb les necessitats
i ritmes dels nens i les nenes.

EL MÉS PETIT
DE TOTS 0—5

16a edició del festival El més
petit de tots, amb un programa
per a la primera infància
organitzat conjuntament amb
12 ciutats de Catalunya.
Enguany, a més d’una
programació per a famílies
al teatre, el festival tindrà un
accent particular amb una oferta
de tallers artístics a les aules.
ASSOCIACIÓ
BLINK FLASH
Blink Flash Duncan
En aquest espectacle
descobrim el viatge iniciàtic
de l’Isa, basat en la biografia
emocional d’Isadora Duncan.

PROJECTE
ESCOLA BRESSOL

© Tristán Pérez-Martín

BIG BOUNCERS
Jungla
Un viatge per un ecosistema
on poden aparèixer tot tipus
d’éssers, formes, colors i sons.
Cossos que es camuflen, brillen,
floten, reboten, s’estiren i es
transformen constantment.
Taller a l’escola:
20 de novembre del 2020
a les 10 h
Públic general:
21 i 22 de novembre del 2020
(ds a les 17 h i dg a les 12 h)
Durada: 35 min
ZIG ZAG
DANZA
Mimesis
Ets el que veus. Som el que
veiem. La tribu s’aplega per
al ritual iniciàtic del viatge
de la vida. Abans de Res,
Tot NO era.
Taller a l’escola:
20 de novembre del 2020
a les 10 h
Públic general:
21 de novembre del 2020
(ds a les 11 h i a les 16 h)
Durada: 30 min

Taller a l’escola:
16 de novembre del 2020
a les 10 h
Públic general:
15 de novembre
(dg a les 11 h)
Durada: 35 min
© JorgePastor

© Nora Baylach

ANIMAL RELIGION
...i les idees volen
Un espai circular i buit on
pocs objectes tenen molt
de pes i petites accions creixen
fins a esdevenir escenes
intenses, divertides i plenes
de complicitat per enlairar-se
amb el públic.
Taller a l’escola:
17 de novembre a les 10 h
Durada: 30 min

CIA DA.TE DANZA
Nudos
Da.Te Danza indaga en el
desenvolupament personal
del nen a partir del primer nus
emocional, el cordó umbilical
que ens uneix a la mare. Nusos
tous, durs, enormes i petits,
de tela o de por, freds o que
cremen.
Públic general:
14 i 15 novembre del 2020
(ds i dg a les 12 h i dg a les 17 h)
Durada: 45 min
* Nudos estarà també
en programació dins el
festival El Més Petit de
Tots i per a públic familiar
elmespetitdetots.cat

Espectacles, laboratoris a l’aula
i tallers: vuitè any del PROJECTE
COS I MOVIMENT 0-3 per a
l’escola bressol, organitzat
amb l’Institut d’Educació de
Barcelona (IMEB). Busquem
la proximitat al fet escènic
i la descoberta de tot el que
envolta el llenguatge del cos i
el moviment. Amb els laboratoris
i tallers es proposen espais de
llibertat i joc per a què l’infant
provi, investigui i explori. Es
realitza durant tot el curs escolar
a les Escoles Bressol Municipals
de Barcelona

5—12 ANYS
INFANTIL
I PRIMÀRIA
Talla Única, el programa dels
educatius amb més recorregut
del Mercat de les Flors, segueix
obrint mirades i compartint
espais amb la comunitat educativa. Cossos i històries que
es fan i es desfan, distàncies
òptiques, espais transformables,
desequilibri de forces, imatges
i reflexos... Tot amb la complicitat de creadors que, amb el
seu treball, han regalat el protagonisme a l’espectador: a la nena,
al nen, al docent i a la família.
NAÏF PRODUCTION
Des gestes blancs
Un pare i un fill, a partir del
joc i del desequilibri de forces
entre els seus cossos, ens
conviden a entrar en un viatge
de descobriment on la imatge de
l’un no és sinó el reflex de l’altre.
Sessions escolars:
22 i 23 d’octubre del 2020
a les 10.30 h (+ col·loqui
amb la cia.)
Públic general:
24 i 25 d’octubre del 2020
(ds a les 18 h i dg a les 12 h)
Durada: 45 min

© JeanLouisFernandez

AKRAM KHAN
Chotto Xenos
Aquesta peça trasllada als
nois i les noies fins al passat
a partir d’històries sovint

oblidades i no explicades, per tal
d’aportar llum al nostre present
i al nostre futur.
Sessions escolars:
13, 14 i 15 gener del 2021 a les 10 h
i 14 i 15 gener a les 12 h
(+ col·loqui amb la companyia)
Públic general:
16 i 17 de gener del 2021
(ds a les 12 h i dg a les 18 h)
Durada: 50 min

tothom per practicar i descobrir
formes de relació directa amb el
món i amb els altres a través de
la pell.

GRADA JOVE

Amb un format flexible que
relaciona els alumnes amb l’obra,
cada Grada Jove es defineix en
funció de la proposta escènica:
des de l’assaig obert a la lectura
comentada de la peça a través dels
fragments rellevants. Són sessions
de participació activa i diàleg.

TOT DANSA,
TOTS DANSEN
I MAPADEBALL

© Tristán Pérez-Martín

© Philippe Pache

CIE PHILIPPE SAIRE
Hocus Pocus
Dos ballarins proposen
un joc màgic d’aparicions
i desaparicions de cossos
i d’accessoris, tot creant
unes imatges molt obertes
per a què cada infant pugui
crear la seva pròpia història.
Sessions escolars:
13, 14 i 15 gener del 2020
a les 11 h (+ col·loqui amb la cia.)
Públic general:
16 i 17 de gener
(ds a les 18 h i dg a les 12 h)
Durada: 45 min

© Tristán Pérez-Martín

MACARENA RECUERDA
SHEPHERD
¡Ay! ¡Ya!
En aquesta peça, on els
cossos es transformen i ens
ofereixen diferents perspectives
d’ells mateixos, es mostra com
la il·lusió òptica genera un
univers on tots els físics són
possibles.
Sessions escolars:
23, 24, 25 i 26 febrer del 2021
(+ col·loqui amb la cia.)
Públic general:
27 i 28 de febrer
(ds a les 18 h i dg a les 12 h).
Durada: 45 min
CONDEGALÍ
dit dit
A través de les paraules, la
dansa i l’espai es desplegaran
petites accions adaptades a

Sessions escolars:
2, 3, 4, 5, 8, 22, 23, 24,
25 i 26 de març del 2021
(+ col·loqui amb la companyia)
Públic general:
6 i 7 de març del 2021
(ds a les 18 h i dg a les 12 h)
Durada: 60 min
(30’ espectacle + 30’ taller)

© Gerard Riera

© Tristán Pérez-Martín

PERE FAURA
Rèquiem nocturn
Pere Faura reinterpretarà
escenes icòniques del director
de cinema i coreògraf Bob Fosse.
Una gran festa ritual per fer reflexionar sobre la impossibilitat
de viure de la dansa, amb caràcter poètic, polític i polèmic on
es reviurà un comiat escènic.
Sessions escolars: 4 de febrer del
2021(+col·loqui amb la companyia)
Públic general: 5, 6, 7, 13 i 14
de febrer del 2021 a les 20.30 h
Durada: 75 min

MUMUSIC
CIRCUS
Flou Papagayo
Espectacle pluridisciplinari on
el circ i la música en directe són
les eines que fan servir tres
personatges per emprendre
junts un viatge delirant.
Sessions escolars:
14, 15 i 16 d’abril del 2021
(+ col·loqui amb la companyia)
Públic general:
26, 27 i 28 de desembre
del 2020 a les 18 h
Durada: 50 min

12—18 ANYS
SECUNDÀRIA,
BATXILLERAT
I CICLES
FORMATIUS
Espectacles de la temporada
artística oferts en matinals
exclusives pel programa
Grada Jove dirigit a centres de
secundària i Batxillerat; projectes
de ciutat on la participació de
joves alumnes de secundària
connecten intensament la
creació i la pràctica artística amb
l’educació i el territori (Tot Dansa,
Tots Dansen-Mapadeball
i Creadors En Residència).

Foto d’arxiu. Tot Dansa.

© Jubal Battisti

MARINA MASCARELL
AMB SKÅNES DANSTEATRE
Second Landscape
En aquesta peça s’explora
com les imatges ens influeixen,
sedueixen, desitgen imodelen la
percepció que tenim de la realitat.

Projecte de pràctica artística
a l’aula, dirigit a alumnes de
secundària de Barcelona
(amb IMEB i IT) i Catalunya
(amb Transversal). La creació
conjunta amb els estudiants
d’una obra escènica, liderada
per professionals del sector,
posa de relleu el valor pedagògic
del procés creatiu. Aquests
projectes es presenten com una
eina educativa pel professorat,
però sobretot s’introdueix com
una experiència d’aprenentatge
individual i col·lectiu cap als
estudiants.

COL·LABORADORS
EDUCATIUS

CONSORCI
FORMAT PER

EN RESIDÈNCIA.
CREADORS
ALS INSTITUTS
DE BARCELONA
Un programa de l’Institut
de Cultura de Barcelona
i del Consorci d’Educació
de Barcelona, ideat en
cooperació amb Fàbriques
de Creació i l’associació
A Bao A Qu. El Mercat de
les Flors i el Graner participen
en el projecte, vinculant
la creació coreogràfica
i l’educació en el context
de l’educació secundària.

AMB EL
SUPORT DE

Sessions escolars:
19 de febrer de 2021
(+ col·loqui amb la companyia)
Públic general:
18, 19, 20 i 21 de febrer del 2021
(ds a les 20 h i dg a les 18 h)
Durada: 70 min
LA VERONAL
Sonoma
Sonoma és el so del cos quan
cau, la ràbia de l’ésser humà
per seguir creient que som
vius, que seguim desperts.
Sessions escolars: 21 d’abril de 2021
(+ col·loqui amb la companyia)
Públic general:
22, 23, 24 i 25 d’abril del 2021
(ds a les 20 h i dg a les 18 h)
Durada: 65 min

Totes aquestes propostes escèniques les trobareu en cap de setmana
dins TALLA ÚNICA, un itinerari traçat per a tots els públics sota el qual
també presentem els dies de NADAL els espectacles ...I les idees volen
d’Animal Religion, Flou Papagayo de Mumusic, Envà d’Amer i Àfrica,
Random de J. Martí i P. de Molina i Cirque Vost.
En aquesta programació per a escoles dins el Talla Única volem
tenir cura del què suposarà venir al Mercat de les Flors, per això us
acollirem amb una circulació segura i d’accessos estudiats vetllant
pels vostres desplaçaments.

