
 
 

MÒDUL: TÈCNIQUES DE COS I COMPOSICIÓ 
 

PLA DOCENT 

 

Bloc: DANSA COMUNITÀRIA 
 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:  20h (40%) 
Treball autònom:  30h (60%) 
 
Descriptor  
Apropar la dansa teatre a joves generacions i despertar la curiositat artística 
posant en moviment les seves emocions. 
 
Dates: 12, 13 i 14 de març 2021 
Professor/a: Wilfried van Poppel i Amaya Lubeigt 
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. 

CT6 Generar activitats d’aprenentatge que integrin les arts escèniques  
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 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. 

CT9 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. 

CT10 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. 



 
 

CT12 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-
los sòlidament i integrant els coneixements apresos. 

CT13 Adquirir la capacitat per a respondre adequadament als problemes 
emergents prenent decisions i gestionant els continguts apresos. 

CT17 Treballar cooperativament en equip en les diferents fases de 
l’elaboració d'un treball o projecte exposant assertivament les 
idees pròpies. 

CT18 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal 
integrant els continguts apresos. 

 
Competències específiques 

● Possibilitar que qualsevol estudiant pugui ballar, tot participant en un 
procés creatiu. 

● Utilitzar la dansa com a procés de descobriment artístic, personal i 
social 

● Tenir la capacitat de compartir, reflexionar i col·laborar envers el 
grup 

● Conèixer i aplicar les diferents etapes del procés creatiu adaptant-lo a 
les etapes educatives amb que es treballi. 

● Prendre consciència del cos i  les seves capacitats. 
● Desenvolupar la capacitat per a conduir a persones i gestionar 

activitats relacionades amb processos creatius a través del 
moviment. 

● Compartir el sentiment de moviment en grup i arribar a un procés 
conjunt final. 

 
Objectius generals de l’aprenentatge 

● Conèixer l’estructura del propi cos i les seves possibilitats de 
moviment per a la seva transmissió. 

● Desenvolupar la capacitat de dissenyar, estructurar i organitzar una 
peça coreogràfica. 

● Enfortir habilitats i actituds personals a través de la dansa teatre. 
● Estimular l’autoconfiança i ajudar a la comunicació entre els alumnes. 
● Qüestionar els rols assumits pels alumnes. 
● Promoure el coneixement mutu, plantejant noves situacions i 

estratègies.  
● Incidir en la importància del valor del grup, el companyia i  la 

solidaritat. 
 
Metodologia docent 
Treball a l’aula: 
Les sessions de classe es basaran en el treball tècnic, teòric i compositiu a 
través del treball grupal i d’anàlisi i reflexió de la pròpia pràctica. 
Estructura de la classe: 

● Escalfament de dansa responsable i accessible per a tots/es. 



 
 

● Desenvolupament de les habilitats motores i tècniques de moviment. 
● Desenvolupament creatiu en grup i composició coreogràfica. 
● Avaluació i ajuda per a millorar la qualitat dels moviments o escenes. 
 

Es duran a terme visionats i anàlisis del projecte i experiències 
pedagògiques vinculades al mateix.  
Es potenciarà el treball expressiu, creatiu i dinàmic del moviment a través 
de la creació corporal. 
Utilitzar el ventall d’eines i recursos pedagògics apresos per 
transportar, idees, conceptes o temàtiques al terreny creatiu. 
 
Criteris i metodologia d’avaluació 
Creació d’una peça coreogràfica dirigint i gestionant un grup, portant al 
terreny corporal la idea o temàtica escollida, aplicant tots els continguts 
apresos.  
Reflexió i anàlisis del treball presentat.  
 
80% Treball d’aula. 
20% Presentació Pràctica/teòrica. 
Assistència obligatòria mínima: 75% 
 
TEMARI 
Blocs de continguts 
1. Treball bàsic de moviment 

● Consciència corporal 
● Col·locació postural 

2. Habilitats per a la vida: autoconfiança, autoexpressió, autoacceptació, 
autoeficàcia, autoconciència. 

3. Habilitats relacionals: suport, empatia, amorositat, respecte, cura d’un 
mateix i dels altres. 

4. Disposicions creatives: Autenticitat, passió, excel·lència, creativitat i 
totalitat. 

5. Actituds personals: Autoestima, responsabilitat, flexibilitat, motivació, 
perseverança. 

 
 
Bibliografia, fonts i recursos de documentació  
Amans, Diana. (2008). An Introduction to Community Dance Practice. 
United Kingdom: Palgrave. 
Carley, Jacalyn. (2010). Royston Maldoom. Community Dance - Jeder kann 
tanzen Leipzig: Henschel Verlag. 
Maldoom, Royston. (2010). Tanz um dein Leben. Frankfurt: S. Fischer 
Verlag. 
Fundación Botín (2012). ¡Buenos días creatividad!. Hacia una educación que 
despierte la capacidad de crear. Santander: Fundación Botín. 



 
 

DVD: 
Five days to dance. (2014). Pepe Andreu i  Rafa Moles. Editorial Cameo 
Media 
Rhythm Is It!. (2004). Thomas Grube, Enrique Sánchez Lansch. Boomtown 
Media/Cine Plus/Rbb-Arte 
 


