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PLA DOCENT 
 
 

Curs: 3r/4t 

Especialitat: Coreografia i interpretació/Pedagogia de la Dansa 

Matèria: Història de la dansa i Humanitats 

Codi de l’assignatura: 450002  

Títol de l’assignatura: Crítica  

Subtítol: Crítica de la dansa 

Tipus d’assignatura: Optativa 

Adscripció de l’assignatura: Departament de Teoria i Història 

Crèdits ECTS de l’assignatura: 3 ECTS 

Hores totals de l’assignatura: 75 h 
45 hores lectivitat presencial (60%) i 30 hores de treball autònom (40%)  

Impartició: 2n semestre 

Professors/es:  

Descriptor: L’assignatura tracta el historial, les diferents tipologies existents i els diversos formats (literaris com audiovisuals) 
de crítica, entesa com a comentari analític i judici de valor estètic en aplicació a l’espectacle viu o a un conjunt d’obres, con 
especial atenció a les prerrogatives de l’exercici crític en Dansa. 

Requisits:  

Observacions:   

 
 
 
 
COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARAN A L’ ASSIGNATURA:  

 
Competències transversals: 
 
CT2   Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament 
 
Competències generals:  
 
CG7  Ser capaç d’analitzar i valorar el desenvolupament i l’evolució històrica social i artística de la dansa, en els diferents 

contexts culturals. 
CG14  Tenir i integrar coneixements teòrics que permetin un anàlisi crític i metodològic i un judici estètic de la creació 

artística i escènica. 
 
Competències específiques: 
 
CECI9  Desenvolupar capacitat de reflexió i crítica per analitzar i valorar les obres de dansa, ja siguin de repertori o de nova 

creació, atenents als diferents períodes i sota una perspectiva que integri aspectes històrics, artístics i socials entre 
d’altres. 

 
Altre competències de l’assignatura: 
 
 Conèixer el sentit i la funció de la crítica de la dansa com a eina d’orientació del gust i judici de valor. 
 Saber elaborar discursos crítics i contextualitzacions sobre dansa que alimentin tant l’exercici crític com la pràctica de 

creació. 
 Saber llegir un escrit crític de forma dialèctica. 
 Saber sostenir dialècticament. Oralment o per escrit, una opinió crítica i un judici de valor argumentable sobre dansa. 
 Saber redactar un escrit crític segon el format més adequat al context de la seva lectura. 
 Saber comprendre i plantejar noves eines d’exercici crític. 
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RESULTATS DE L’APRENENTATGE:  

 
Coneixements: 
 
C1  Saber llegir, analitzar i redactar un text crític (tant literari com audiovisual i infográfic) que compleixi els requisits de la 

puntualitat analítica i de la autonomia de pensament estètic  
C2  Conèixer les principals referències antigues i modernes de la crítica de Dansa, els seus diferents formats històrics i les 

modalitats de la crítica actual. 
C3  Saber comentar, presentar i jutjar una obra dansada resumint els seus aspectes essencials i les seves referències culturals. 
C4  Saber estructurar i defensar oralment i per escrit una opinió crítica articulada. 
C5  Saber plantejar un debat crític o saber participar-hi de forma constructiva. 
C6  Saber concebre la contribució crítica en el marc de la tasca periodística o editorial. 
 
Habilitats, procediments o destreses: 
 
H1  Saber mirar. 
H2  Concentración y capacidad analítica. 
H3  Capacidad de elección. 
H4  Capacidad de construir una estética y un gusto personales. 
H5  Capacidad de escriure. 
H6  Capacitat de síntesi. 
 
Actituds: 
 
 
 
CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI):  

 
Blocs de contingut: 
 
1. Els arrels històrics de la Crítica de Dansa. Des de la crònica de cort fins al periodisme actual. 
2. Els diferents formats crítics (prèvia, ressenya periodística, article especialístic, assaig, text monogràfic). 
3. Estructura, requisits i paràmetres de la ressenya.  
4. Com es llegeix i analitza un article crític. 
5. La crítica i els formats extemporanis (formes del debat, comentari radiofònic etc.). 
6. La crítica i els formats interactius (blogs, webs socials i altres formats participatius). 
7. Crítica i comunicació: la adequació del registre expressiu a la percepció. El concepte de destinació crítica. 
8. Exercicis de redacció crítica. 
 
 
METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA:  

 
Pendent.  
 
 
AVALUACIÓ (CRITERIS, ESTRATÈGIES O ACTIVITATS I PONDERACIÓ):  

 
A la part teòrica  es tindrà en compte (60% de la nota parcial) l’assistència i la participació als exercicis d’anàlisi i síntesi 
conceptuals engegats al llarg del curs. L’avaluació continuada del curs tindrà en compte els diferents exercicis de redacció o 
presentació crítica ocasionats directament per les obres de creació de la temporada corrent.   
 
Avaluació única: 
Segons criteri del/la docent, en casos excepcionals i per aquells estudiants que demostrin un llarg recorregut en l'exercici de la 
tasca docent es podrà establir una avaluació única a final de curs. L’avaluació única s’haurà de pactar prèviament a l’inici de 
curs amb el professor establint un calendari concret d’hores de tutoria i entrega de tasques encomanades. En aquest cas, 
s’aplicaran les mateixes ponderacions exposades abans. S’entén que pel que fa a l’assistència, aquesta s’avaluarà segons el 
nivell d’acompliment del calendari de tutories prèviament pactat.  
L'alumne haurà de sol·licitar-ho directament al professor abans de l'inici de l'assignatura que, juntament amb l'escola en faran 
una valoració tenint en compte les característiques de cada cas particular. 
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Denby, Dance writings and poetry, Yale univ. Press 1998. 
Gautier, Écrits sur la Danse, Actes Sud, Paris 1995. 


