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ESTUDIS. 

Estudis reglats. 

1998 Llicenciada en Filosofia i Lletres, Geografia per la U.A.B. 

C.A.P (certificat d'aptitud pedagògica) a la U.A.B. 

1999 Post-grau de expressió corporal  a la UB.  

2006 Master en  Dansa Moviment Teràpia  per la UAB.  Psicoterapeuta del moviment. 

2010 Nivell C de Català. 

Estudis no reglats. 

1985-86 Estudio dansa lliure i improvisació a París amb Regina Estampe. 

Estudio i em formo en  dansa contemporània a Barcelona  amb Carles Salas, María Rovira, Alexis 
Eupierre, Anne Morin, Andrés Corchero, Toni Mira, Mercè Boronat,  Frank van de Ven, … i un llarg 
etc. 

1990-2000 Ioga Iyengar amb el Modest Martínez. 

2005-2007 Dansa teràpia amb Elena Cerruto i Graciela Vela. 

2010 Master en Consciència Corporal amb Mercé Boronat. 

2010- en formació mètode per l’educació en el moviment de Verònica Sherborne. 

2013  Certificat professora de Ioga Tibetà Lu Jong.  

2014  Inici formació en Body Mind Centering.  

2015 Formació Ioga Mètode ARCADIA amb Quim Altés. 

FORMACIÓ CONTINUADA. 

2.008 Curs de Formació continuada amb Ute Lang, Patterns of total Body Connectivity in the 
context of Object relations Theory. Organitzat per l'ADMTE (Asociació Espanyola de dansa 
moviment teràpia). 

2.009 Curs de Formació continuada amb Diana Fischmann, Coreografias espontáneas y 
desarrollo del Self. Organitzat per L'ADMTE (Associació Espanyola de dansa moviment teràpia). 

2.009 Curs de Formació continuada amb Ute Lang. “La corporalización de la gravedad y sus 
implicaciones psicológicas.” Organitzat per L'ADMTE (Associació Espanyola de dansa moviment 
teràpia). 



2.010 Curs de Formació continuada amb Diana Fischmann, “Trastornos de ansiedad y Danza 
Movimientoterapia: Articulaciones teórico-clínicas”. Organitzat per L'ADMTE (Associació 
Espanyola de dansa moviment 
teràpia). 
 
2010 Curs de Formació continuada amb Keren Paz, “Perfil del movimiento segun Kestemberg” 
Organitzat per l'U.B. 
 

2011 Curs de Formació continuada amb Iris Bräuniger, “Laban y Kestemberg, Perfil del 
movimiento. Significado, aplicación y traducción a la pr`´actica cotidiana de la Danza Movimiento 
Terapia”. Organitzat per l’ADMTE. 

2011 Curs de Formació continuada amb Adam Benjamin, “Dansa i discapacitat funcional”. 
Oraganizat per la Companyia de Jordi Cortés. 

2012 Curs de formació continuada amb Hilda Wengower, “Movimiento y desarrollo evolutivo. 
Yendo a las bases de la DMT. Organitzat per l'ADMTE 

2012 Curs de formació continuada amb MaElena Garcia, “Anális del movimento. Laban”. 
Organitzat per l'ADMTE. 

2013 Curs de formació continuada amb MaElena García i Carmen Quadrado “Testimonianza”. 

2014 Curs de formació continuada amb Marina Benini ”Perfíl del Movimiento Kestenberg” 
Organitzat per l'ADMTE. 

2015 Formació en Moviment Autèntic amb Ma Elena Garcia 

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL. 

Experiència pedagògica i  psicoterapeuta. 

Des de 1990 em dedico al treball del cos per aprendre i per ensenyar. Treballo des  del joc i la 
intuïció per desenvolupar la capacitat creativa i la consciència del cos i l’entorn. L’objectiu del meu 
treball és utilitzar la dansa com a eina creativa i  de socialització, per això treballo des de  0 anys 
fins persones de  la tercera edat, sigui quina sigui la seva capacitat. 

2007-2008 Psicoterapeuta del moviment  amb drogodependents i prostitució a Àmbit Prevenció, 
Barcelona. 

2007- 2008 Psicoterapeuta del moviment amb tercera edat. Escola de dansa i música de Tiana.  

2008-2009 Psicoterapeuta del moviment amb malalts mentals. La Xamba, Sabadell. 

2007-   L’escola la  Trama dansa  amb nens a partir de 4 anys. Sabadell. 

2007-   Psicoterapeuta del moviment grup de nens i nois discapacitats. Associació Aspamoti. 
Tiana. 

2007-  Psicoteràpia individual. Tiana i Montgat. 

2008-   Treballo amb nadons, nens i adolescents com dansa moviment terapeuta en cases de 
acollida dins el programa d'activitats dirigides per la DEGAIA ( direcció general de atenció a la 



infància y adolescència) per centres d'acollida i CRAE (centres residencials d'acció educativa), 
recolzat  per la Conselleria d'acció social i ciutadana. 

2011 Tallers amb pares i nens per potenciar la creativitat, la comunicació i les relacions positives 
entre els nens i els familiars. Sabadell. 

2009-2011 “Comenius Regio Bilateral Londres-Sabadell” (Organismo Autónomo de Proyectos 
Educativos Europeos), com ballarina, dansa moviment terapeuta i investigadora. Programa per la 
investigació d'activitats artístiques i terapèutiques dirigides a nens de 0 a 3 anys. 

2011- Tallers  per educadors d’escola bressol per potenciar la creativitat, la comunicació i les 

relacions positives entre els nens i els educadors. Sabadell. 

2011 Pembury House Nursery School, i Woodlands School de Londres realitzant tallers amb nens 
de 0 a 6 anys, educadors i familiars per reforçar les relacions positives a través la creativitat amb 
el cos. 

2014 Calcuta. Professora de dansa, professora de ioga i dansa moviment terapeuta a l’Associació 

Kolkata Sanved de Calcuta. Docent per la formació en Dansa Moviment Teràpia del Tata Institute 

of Social Sciencies, Mumbai conduint els cursos de Basic Body Movement, Relaxations, 

Movement Experiences, Analysis Movement of Kestenberg, Roll Play and Manipulation. 

Experiència com a ballarina. 

1997-2002 Formo part del grup de dansa de la U.A.B treballant amb  Carles Sales i Maria Rovira 
com coreògrafs.. 

2003 ballo amb Susan Kempster "Las Gallinas corren como locas", coreografía guanyadora del 
Primer Premi del Certamen Coreográfico de Madrid.  

2003-2005 ballo amb la companyia  Dolors Gardeñas "Y si de repente te encontrara" i "Abrazando 
tus rodillas"  

2006-2008 amb Gabriel Galeotti "Solo para dos" i "Insomni",  en residència al Centre Cívic Les 
Corts de Barcelona, i al teatre L'Estruch de Sabadell. Les peces s'han ballat per Catalunya i Itàlia. 

2.007 sota la direcció d'Àngels Huges balla amb Gabriel Galeotti , l'espectacle infantil “Juguem?” 

2007-2008 a L'Estruch  "Un núvol blau". Peça de dansa subvencionada per l'ajuntament de 
Sabadell. 

2010 ballo sota la direcció de Carles Sales “ Perpetuum móvile”. 

2010 ballo amb la Companyia  de teatre La  Máscara “Notes de l’oblit” i “Zapatos humanos”. 

2015 Inaguració exposició al Palau Robert “Actrius Catalanes s XX” sota la direcció e Carles 
Sales. 

 

 



Investigadora del moviment. 

Investigo com l’entorn influeix en el moviment de les persones i les seves repercussions socials i 
psicològiques.. 

2007- Realitzo improvisacions  de dansa i moviment en l 'espai públic amb  artistes de diferents 
disciplines com a eina d’investigació. 

 

Carme Martínez Vilaplana 

dansaimoviment@gmail.com 

www.carmemartinez.wordpress.com 

Tel. 670 54 44 28 

 


