Moving & Grooving
APREN L'ANGLÈS AMB MÚSICA I MOVIMENT
Curs per fomentar i millorar l’aprenentatge de l'anglès a través de la música i la dansa.
Aquest curs oferirà als joves l'oportunitat de practicar i utilitzar l’anglès d'una manera
única i divertida a través de diferents estils de dansa i les letres de cançons.
Treballarem junts per millorar les nostres habilitats comunicatives i de pronunciació així
com el vocabulari.
Les sessions giraran entorn d'un projecte, que es basarà en dues
de les seves cançons / artistes preferits. Com a grup, i depenent
dels seus interessos, aprofundirem en la comprensió, descodificació
i interpretació de la cançó / tema. Aquest curs és una oportunitat
perquè els joves aprenguin i practiquin habilitats comunicatives del
món real, juntament amb un ballarí amb molta experiència i d’una
professora d'anglès expert.
4rt, 5è ,
Dirigit a alumnes de 6è
5è i 6è de primària. 105€/ trimestre.

PROFESSORA: ALI OLIVIER
Apassionada per la dansa des de petita, s’ha format en varis estils com ara el jazz, street dance, hip-hop, i
estils llatins i africans. A través de la seva experiència personal, l’Ali es va adonar que la dansa i la música li
oferien un espai i temps per connectar amb ella mateixa i els altres, tot explorant i expressant-se lliurement.
Aquestes experiències van portar a l’Ali a convertir-se en professora de dansa des dels 16 anys i,
posteriorment, a formar part de l'Advanced Street Dance Team de la Universitat de Nottingham. Van competir a
tot el país i la seva companyia va ser dues vegades la guanyadora del Concurs de Dansa de Loughborough.
Des d'aleshores, l’Ali va continuar explorant altres modalitats de moviment i al 2015 va completar la seva
formació com a professora de Ioga.
L’Ali es va mudar a Barcelona fa 5 anys, ha treballat com a professora d'anglès a través de la Companyia de
Teatre Lookout i ara treballa a l-escola d’angles Collage. També ha cursat un Postgrau en Teràpia d'Arts
Creatives complementant la seva llicenciatura en Psicologia. Aquest postgrau li ha proporcionat coneixements i
habilitats addicionals per incorporar les arts en entorns educatius, de salut i d’assistència social.

