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COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT2 Conèixer recursos per a la gestió i desenvolupament del grup 
CT1

6 
Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de          

l'acompliment de les tasques professionals i interpersonals 
CT1

7 
Elaborar un discurs lògic i coherent que expressi amb claredat la           

complexitat de la tasca realitzada assertivament i respectant als         

altres. 
CT1

8 
Treballar cooperativament en equip exposant assertivament les       

idees pròpies 
CT2

0 
Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal          

integrant els continguts apresos 
 

Competències específiques 
● Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge cooperatiu. 

● Analitzar i reconèixer les competències socioemocionals per a        

desenvolupar-les i acompanyar-les en el desenvolupament      

professional. 

● Conèixer els fonaments de la psicologia de grups. 

● Reflexionar sobre les pràctiques educatives de diverses aplicacions 

del teatre. 

 

Objectius generals de l’aprenentatge 



 

● Familiaritzar-se amb coneixements bàsics sobre els comportaments       

grupals per a entendre la interacció humana. 

● Conèixer la dimensió socioemocional en relació al desenvolupament        

integral de la persona 

● Explorar les possibilitats educatives que ofereix el teatre. 

● Reflexionar sobre l’aplicació educativa del teatre amb diferents        

col·lectius. 

 

Metodologia docent 
La sessió és d’una jornada i està pensada per treballar de manera            

presencial, destinant unes hores a la teoria i unes hores la pràctica.  
 
El protagonista en el procés d'ensenyament-aprenentatge és l'estudiant i         

sota aquesta premissa s'ha planificat la metodologia de la sessió. Per tant,            

tant en els moments de teoria com en els moments de pràctica s'afavorirà             

la participació activa de l'estudiant de manera individual, en parelles i en            

grups.  
 
Activitats destinades a la teoria: Apropament al temari amb la finalitat de            

facilitar l'activitat autònoma de l'estudiant i donar una visió global dels           

continguts. Es realitza amb tot el grup classe i permet una participació            

oberta i dinàmica per part de l’estudiant. 
 
Activitats destinades a la pràctica: Espais de treball en grups reduïts           

supervisats per la coordinadora on mitjançant activitats diverses        

s'aprofundeix en les temàtiques treballades a la teoria. 
 

Criteris i metodologia d’avaluació 

● A posteriori, caldrà presentar un exercici que demostri        

l’assoliment del treball portat a terme durant la sessió. 

Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 75% del Bloc amb            

una actitud de participació continuada, d’implicació personal, i de respecte.          

En el cas de no assistir el 75% s´exclou a l’estudiant del procés d’avaluació. 
 

 

TEMARI 
Blocs de continguts 
La interacció humana i el context. 

● Conceptes bàsics de psicologia de grups. 

● Dimensió socioemocional de l’individu. 

 
Les possibilitats educatives del teatre. 

● Diverses mirades. 

● Diverses aplicacions. 
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Articles on-line per a l’exercici individual (treball autònom): 

● Para el arte no hay rejas. La formación cultural como medio de            

reinserción social. Jesús Aguilar López, Javier González Diez y Juan          

Fco. Romero Rodríguez. http://www.redvisual.net/pdf/9-10/carcel.pdf 

 
● La classe és com un escenari. Aprenentatge de les llengües          

extranjeres mitjançant la dramatització.  Maria Vilanova i Vila-Abadal  

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000176%5C00000093.pdf 
 

● Desenvolupament de les competències a l’escola: Una experiència a         

través del teatre. Montserrat González Parera  

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000177%5C00000012.pdf 
 

● El teatro en la educación secundària: Fundamentos y retos. Tomás          

Motos  

http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0847/5_APY_REE_2.pdf 
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