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IOGA DINÀMICA

DESCRIPCIÓ
El  ioga  dinàmic  és  un  aprenentatge,  una  autoindagació,  una  pràctica  íntima.  És  sentir,  és
consciencia.
Aquest  mètode es  basa en sensibilitzar  i  despertar  el  cos  i  les  articulacions  a  través  de la
repetició de moviments acompanyats amb la fluïdesa de la respiració, afavorint la concentració i
fent més flexible la musculatura, deixant la ment calmada i lúcida.

Imparteix la classe la Maite Roc
Va estudiar Dansa Contemporània a l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha ballat en diferents
companyies:  Comediants,  Nats Nens  (Nats Nus), l’espectacle  Brossa a la Porta  pel festival del
Grec  97.  Ha sigut  intèrpret  de  diferents  coreògrafs  com  Mercè  Boronat,  Pere  Pladevall,  la
companyia Na que ver de Sara Garcia, i en creacions pròpies tant de dansa, com de teatre.

L’  any  2003,  després  de  tot  aquest  temps  ballant  descobreix  el  ioga;  del  qual  ha estudiat
diferents estils. Kundalini, Asthanga amb Elena Figeroa. Al 2005 estudia la seva primera formació
a l’Estudio Ioga, amb Javier y Pilar. Les  seves ganes de seguir estudiant  li porten a conèixer a
Susana García i Corita Brown fent les primeres, les segones i les terceres Inversions d'Anusara.
També estudia Iyengar  amb Laia  Giralt.  Hatha  Ioga amb Quim Altés.  Al  2009-2010  estudia la
formació de professors del mètode de ioga dinàmic impartit per Jose Luis Cabezas. És aleshores
quan realment troba el seu estil de ioga i comença a indagar i a apronfundir en aquest mètode,
incorporant-lo a la seva pràctica diària i docent.
Actualment segueix estudiant i aprenent del mètode Ioga dinàmic.

LLOC
Sala de psicomotricitat 
(edifici infantil Granés)

MATERIAL PER PORTAR
Estirilla per ioga (no de camping), Manteta, 
Block (per asseure)

DIA I HORA
Dimecres de 20h a 21.15h

PREU
Quota trimestral 60€ 

El ioga dinàmic requereix d'un treball constant i
continuat per arribar a sentir la feina feta.

AFORAMENT
Mínim 8 màxim 15

Tempsteu@gmail.com
667 628 660
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FUTBOL

Si us ve de gust crear un grup per fer equips de futbol, posseu-vos en contacte amb Temps Teu i
gestionarem els horaris i dies de disponibilitat entre escola i els interessats.

LLOC
Pati de l'escola (pavelló)

PATERIAL PER PORTAR
Equip de futbol

AFORAMENT
Mínim 6 màxim 12 (per grup)

PREU
30€ mesual per grup

Tempsteu@gmail.com
667 628 660


