
 

 

MÒDUL COMPOSICIÓ I TÈCNIQUES DEL COS 

 

PLA DOCENT 

 

Bloc: TÈCNICA DALCROZE 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:     20h (40%) 
Treball autònom:     30h (60%) 
 
Descriptor: Rítmica, estructura, literatura musical 
 
Dates: 30 novembre, 1 i 2 de desembre del 2018 
Professor/a: Eugènia Arús 
Coordinació: Pastora Villalón 
Tutoria: Ona Marco  
Tipus d’activitat: Teòrica i pràctica 
 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 
CT3 Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les          

característiques específiques de cada individu, aplicant tot allò en el          

desenvolupament i acompliment professional. 
CT5 Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu,            

formatiu i/o interpretatiu disposant dels coneixements, recursos i        

experiències necessàries. 
CT1

1 
Organitzar i planificar adequadament els continguts i el procés dels          

treballs i projectes per tal de poder-los dur a terme amb els            

recursos previstos i en el temps establert. 
CT1

9 
Treballar cooperativament en equip en les diferents fases de         

l’elaboració d'un treball o projecte exposant assertivament les idees         

pròpies 
CT2

0 
Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal          

integrant els continguts apresos 
 

Competències específiques 
● Generar activitats d’aprenentatge que integrin moviment, música i la         

seva expressió per tal d’enriquir la pràctica i l’experiència de          

l’alumnat. 

● Aportar noves mirades a la pràctica docent i al treball dels continguts            

curriculars integrant el moviment i la música així com potenciant la           

capacitat expressiva del públic a qui va dirigit. 

● Gestionar la capacitat de mobilitat corporal d’un mateix        

desenvolupant i millorant la consciència del propi cos conduits i          

inspirats pel so, la paraula  i/o  el ritme musical. 



 

● Desenvolupar les habilitats personals per tal de utilitzar so, paraula,          

ritme i moviment expressiu en activitats artístiques i educatives. 

 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Conèixer la tècnica Dalcroze i la seva posada en pràctica. 

● Establir possibles relacions entre música i moviment amb finalitats         

artístiques i educatives. 

● Desenvolupar processos creatius que es fonamenten en la observació         

i l’adaptació al nostre alumnat. 

● Adaptar la possibilitats educatives i expressives de la rítmica a les           

diferents etapes evolutives del individu. 

● Oferir noves mirades educatives que es fonamenten amb els darrers          

avenços en recerca educativa. 

 
Metodologia docent 
Aquest mòdul es fonamenta en la pràctica. Les activitats exposades es           

completaran amb bases teòriques de pedagogia contrastades amb els últims          

avenços en recerca educativa. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
S’avaluarà l’assistència i participació de l’estudiant en les diferents activitats          

proposades ( 40%) així com l’elaboració d’un treball escrit on a partir d’ùn             

contingut de moviment proposat es desenvoluparà una seqüencia        

d’activitats que inclouran moviment, so, paraula i/o ritme (60%). 

 

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 rítmica Dalcroze: educació artística i entrenament. Bases        

metodològiques de la tècnica Dalcroze i la seva adaptació a la realitat            

actual. 

● Possibles relacions entre els elements que estructuren el moviment i          

els elements que estructuren el discurs musical: Aplicacions        

didàctiques. 

● Interpretació corporal i audició interior. 

● La reacció, la repetició i la improvisació com a procediments per           

afavorir el desenvolupament rítmic.  

● Exemples de la literatura musical per a ser utilitzats a l’ aula. 

● La creativitat del professor: com elaborar  activitats d’aprenentatge        

partint dels interessos de l’estudiant. 

● Què aporta la rítmica a les diferents etapes evolutives de l’estudiant:           

exemples pràctics.  

● La rítmica com a eix transversal en l’elaboració d’activitats artístiques          

interdisciplinars. 
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