
ENS MOVEM JUNTS PETITS I GRANS 
 

 
 

Dansar amb els nostres nadons ens permetrà gaudir d’un espai de relació 
diferent a través del joc, el so i el moviment. Ens aproparà a un llenguatge 
que els hi és més propi als infants, el llenguatge del cos, i ens donarà eines 
i recursos per entendre’ls i entendre’ns millor. 

Sota la mirada de la criança respectuosa ell taller vol despertar la 
creativitat que tots tenim dins, ajudar a enfortir els vincles afectius i 
enriquir-nos amb altres famílies de les diverses maneres de relació i gaudi. 

AQUÍ VA DIRIGIT: Proposta familiar adreçada a nadons a partir de 3 mesos fins a 18 mesos 
d’edat amb l'acompanyament d’un adult de referència.   

HORARIS, LLOC i DURACIÓ: Dimarts de 11.15h a 12.45h durant un trimestre. Centre 3Sentits c/ 
Escultor Llimona, 2, Cardedeu. Les famílies que s’inscriguin al setembre podran mantenir la plaça 
en cas que vulguin continuar el trimestre següent. Les places són limitades a màxim 10 famílies. 

*Acollim a famílies amb fills/es amb diversitat funcional per enriquir-nos en la convivència i 
créixer en la diversitat per tal de fer un món més inclusiu 

PREU: 150€ el trimestre 

IMPARTIT PER: Aina de Gispert, ballarina, psicomotricista de la línia Bernard Aucouturier 
Postgrau UB en Pràctica Psicomotriu Educativa i Preventiva, Postgrau en Dansa Moviment 
Teràpia a la UAB i membre de la Cia de dansa integrada Liant la Troca. 



MOVIMENT DURANT L’EMBARÀS 
 
 

 
 
 
A través del moviment, les composicions instantànies, la respiració i 
relaxació connectarem amb nosaltres mateixes i amb el/la bebè que 
gestem per anar desenvolupant una major consciència, escolta i auto-
cura. Alhora farem grup i xarxa per acompanyar-nos en aquest període 
ple d’emocions, dubtes e inquietuds. És una proposta per empoderar-
nos i viure un embaràs amb major consciència, plenitud i harmonia. 
 
AQUÍ VA DIRIGIT: Proposta adreçada a gestants 
 
HORARIS, LLOC i DURACIÓ: Dimarts de 10h a 11h durant un trimestre. Centre 3Sentits c/ 
Escultor Llimona, 2, Cardedeu. Les gestants que s’inscriguin al setembre podran mantenir la plaça 
en cas que vulguin continuar el trimestre següent. Les places són limitades a màxim 10 persones 

PREU: 120€ el trimestre 

IMPARTIT PER: Aina de Gispert, ballarina, psicomotricista de la línia Bernard Aucouturier 
Postgrau UB en Pràctica Psicomotriu Educativa i Preventiva, Postgrau en Dansa Moviment 
Teràpia a la UAB i membre de la Cia de dansa integrada Liant la Troca 

 

 

 

 
 



JUGUEM I GAUDIM EN FAMÍLIA 
 

 
 
 
La proposta de joc psicomotriu és un punt de trobada acollidor, segur i 
preparat on poder jugar i gaudir amb els nostres infants a través de la 
via corporal. És a través del moviment i dels cos que les criatures 
expressen el seu món interior i es comuniquen amb l’exterior i aquest és 
un espai per poder observar amb presència com ho fan. Les bases 
metodològiques són la pràctica psicomotriu de Bernard Aucouturier i el 
moviment lliure d’Emmi Pikler. L'infant, a través de la via corporal i el 
joc espontani s'anirà descobrint a ell/ella mateix/a, als altres i al món 
que l'envolta per gaudir amb les seves famílies i amb el grup d'un espai 
de joc sensoriomotor, d'exploració, descoberta i de joc simbòlic. A través 
de propostes no directives oferirem un espai per compartir emocions, 
conquestes, dubtes i inquietuds de petits i grans per anar creixent 
plegats. 
 
AQUÍ VA DIRIGIT: Proposta trimestral en família adreçada a infants de 1 a 2 anys d’edat 
amb l'acompanyament d’un adult de referència. 
 
HORARIS, LLOC i DURACIÓ: Dijous de 10.30h a 12.30h durant un trimestre. Centre 3Sentits c/ 
Escultor Llimona, 2, Cardedeu. Les famílies que s’inscriguin al setembre podran mantenir la plaça 
en cas que vulguin continuar el trimestre següent. Les places són limitades a màxim 8 famílies. 

*Acollim a famílies amb fills/es amb diversitat funcional per enriquir-nos en la convivència i 
créixer en la diversitat per tal de fer un món més inclusiu 

PREU: 170€ el trimestre 

IMPARTIT PER: Aina de Gispert, ballarina, psicomotricista de la línia Bernard Aucouturier 
Postgrau UB en Pràctica Psicomotriu Educativa i Preventiva, Postgrau en Dansa Moviment 
Teràpia a la UAB i membre de la Cia de dansa integrada Liant la Troca 


