
PLA DOCENT 
 

 

MÒDUL : COMPOSICIÓ I TÈCNIQUES DEL COS 

Bloc: Dansa Teatre 
 

 

 
 

DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 

Hores totals del bloc:   50h 
Hores presencials:   25h (50%) 

Treball autònom:   25h (50%) 
Nombre de crèdits totals del bloc:   2 ECTS 
 

Descriptor: Aprofundir en els conceptes bàsics i les tècniques del llenguatge 

de la Dansa Teatre partint del text, de  la improvisació arribant a composar 

escenes organitzades pels estudiants. 

 

Dates: 22, 23 i 24 de maig 2020 

Professor/a: Inés Boza 

Coordinació: Pastora Villalón 

Tutoria: Pastora Villalón i Ona Marco 

Tipus d’activitat:  Pràctica i teòrica 

 

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 

Número de la competència competències 

 

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. 

CT6 
Generar activitats d’aprenentatge que integrin el teatre i la 

dramatització per tal d'enriquir la pràctica i l'experiència de 



l'alumnat 

CT7 
Gestionar la capacitat de mobilitat corporal d'un mateix 

desenvolupant i millorant la consciència del propi cos. 

CT8 

Generar activitats d’aprenentatge que integrin el moviment i la 

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

l'alumnat. 

CT10 

Aportar noves mirades a la pràctica docent i al treball dels 

continguts curriculars integrant el moviment i potenciant la 

capacitat expressiva del públic al qui va dirigit. 

CT12 

Reflexionar sobre la pròpia praxis per a innovar i millorar la labor 

docent i educadora, integrant els conceptes teòrics i la seva 

repercussió sobre la pràctica professional. 

CT13 

Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i 

gestionar-la adequadament aplicant-la en el context educatiu i la 

tasca a realitzar en funció de les seves característiques. 

CT18 

Treballar cooperativament en equip en les diferents fases de 

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

idees pròpies. 

CT20 
Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal 

integrant els continguts apresos. 

CT22 

Desenvolupar hàbits i destreses per treballar autònomament les 

habilitats i continguts del curs integrant-los en els diferents treballs 

i projectes plantejats en el postgrau. 

CT24 
Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i 

les idees constructives aportades pels altres 

 
 

Competències específiques 

● Capacitat de plasmar compositivament una idea concreta. 

● Conèixer diferents tècniques de moviment i teatrals fusionant-les 

construint escenes. 

● Conèixer tècniques d’improvisació que permetin tenir diferents recursos 

per a la composició escènica. 

● Ser capaç d’adaptar-se als diferents grups de treball per tal 

d’aconseguir un resultat òptim compartint el procés creatiu i aportant 

recursos propis. 



● Capacitat d’observació, d’anàlisi, síntesi i crítica constructiva tant dels 

treballs propis com dels altres. 

 

Objectius generals de l’aprenentatge 

● Adquirir una metodologia de treball pròpia per a la composició de dansa 

teatre. 

● Demostrar l’assoliment d’eines compositives de dansa teatral i aplicar-

les a les diferents etapes educatives context social.    

● Aplicar aquesta metodologia pròpia a diverses tipologies d’estudiants. 

 

Metodologia docent 

Presentació de propostes teòriques i el seu mètode de treball. 

Exposició teòrica dels temes que es treballaran a les sessions pràctiques. 

Sessions pràctiques sobre els paràmetres bàsics de la composició de la dansa 

teatre. 

 

Presentació de propostes teòriques i el seu mètode de treball: 

Relació de l’anatomia amb les emocions i els pensaments: Dissecció de les 

parts dels cos i la seva relació amb la consciencia personal, l’expressió  de les 

emocions i els comportaments socials. 

Les tres Mirades: Es treballa mitjançant el moviment i la paraula: 1. La 

connexió amb un mateix (Confiança, Honestedat, autenticitat), 2. la connexió 

amb l'altre-l'escolta (Company, Espai, Música,...) 3. la connexió  amb el tercer 

-el públic (presencia, Intenció, precisió, comunicació) 

 

● Eines de creació i composició:  

Improvisacions curtes a partir de temes o preguntes precises. 

Moviments, accions, paraules. 

Observació i retenció de materials escènics propis o dels altres. 

Possibilitats de composició en funció de una idea o intenció prèvia, o del 

descobriment en el moment de la creació. 

Preguntes, proves, escriptura 

 

● Procés de creació i composició: Fases 

Un primer període per a conèixer-se i per a donar les eines corporals i 

escèniques. Per a exposar les idees i la recerca del material escènic,  per posar 

en pràctica les eines de creació esmentades. Aquí es desvetllaran els temes, 



realitats i interessos dels  participants sobre els quals treballarem.  

 

Un segon temps d’escriptura i composició dels materials escènics, frases 

coreogràfiques, paraules i/o textos  i continguts en funció de la intenció o idea 

coreogràfica i dramatúrgica. 

Treball sobre la intenció, presència escènica i qualitat del moviment. Es 

definiria la línia poètica de la proposta i el tipus d'interrelació i moviment entre 

els diferents components del grup. 

 

El tercer temps és per a fixar, polir ¨habitar¨. Temps per assolir la composició 

sencera, per aprendre el guió, la música o les pautes i materials que 

configuren l'estructura de la peça.  Per descobrir com cadascú és responsable 

de la seva funció en el  engranatge que és un projecte comú, en equip. 

 

Criteris i metodologia d’avaluació 

Avaluació continuada:  

● Presentació de textos i composicions individuals i grupals i la seva 

justificació. 

● Reflexió de les estratègies marcades i l’assoliment d’aquestes per part 

de l’alumne. 

 

Assistència obligatòria mínima: 75% 

 

TEMARI 

Blocs de continguts 

● Conceptes bàsics de la tècnica de la dansa teatre. 

● Preparació de textos personals.  

● Preparació de textos d’altri. 

● Improvisació de moviment partint de textos o conceptes teòrics. 

● Posada en escena. 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ  

Específics 

La espiritualité du corps. Alexander Lowen 1990-Editions Dangles 

El actor invisible, Yoshy Oida 2010- Alba Editorial 



Anatomía para el movimiento – Blandine Calais-Germain 

Pina Bausch-Historias de teatro-Danza por Raimund Hoghe 1989- Ultramar 
editores 

Llibres de SenZaTemPo: 

La trilogía del agua. Senza tempo. (2002) 

Tribute to dreamers (2014) Alfred mauve & Senza Tempo 

Web de la cia SenZaTempo: 

http://senzatempo.es/ 

Clàssics  

El dominio del movimiento,Laban, R.:(1950) Fundamentos, 1987. 

Hacia un teatro pobre - Jerzy Grotowsky 1968 

El espacio vacío, Peter brook 1969 Ediciones península 

Molt recomanables 

Moure i conmoure. Raimon Àvila 2011-Diputació de Barcelona-Institut del 
teatre- Pedagógico 

El espectador emancipado – Jacques Rancière 2008-Ellago Ediciones- Filosófico 

El maestro ignorante-Jacques Rancière 2003- Editorial Laertes-Filosófico 

L'enfant et la danse- Jaqueline Robinson Autoédité, 1975 - 1988 - 1993. 
Diffusion Chiron - Pedagógico para niños 

El niño y la danza- Jacqueline Robinson 1992 -Octaedro 

Articulo de prensa online: Siete mujeres que cambiaron el mundo con su 
danza. 

https://culturainquieta.com/es/arte/instalaciones/item/13637-siete-mujeres-
que-cambiaron-el-mundo-con-su-danza.html 

Ken Robinson. La escuela mata la creatividad 

https://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg 

Maria Ascaso 

http://senzatempo.es/
https://culturainquieta.com/es/arte/instalaciones/item/13637-siete-mujeres-que-cambiaron-el-mundo-con-su-danza.html
https://culturainquieta.com/es/arte/instalaciones/item/13637-siete-mujeres-que-cambiaron-el-mundo-con-su-danza.html
https://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg


https://mariaacaso.es/blog/ 

https://mariaacaso.es/general/no-puedo-bailar-esta-no-educacion/ 

Pel·lícules: 

Dancing Dreams. Anne Linsel & Rainer Hoffmann, 2010. 

Kontaktof : with ladies and gentleman over “65”. Pina Baush 2007 

El cuentro con hombres notables- Peter Brook y Jeanne Saltzmann- 1978 

https://www.youtube.com/watch?v=iY3Kkt_JThc 
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