
MÒDUL: PROJECTES 

 

PLA DOCENT 

  
Bloc: PROJECTES I METODOLOGIES DE RECERCA 

  
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials                                              20h (40%) 
Treball autònom                                                30h (60%) 
  
Descriptor: Els diferents processos i les seves metodologies com a nova eina d’investigació 
pedagògica. 
  
Dates: 11, 12 i 13 de Desembre de 2020 
Professor/a: Mercè Ballespí 
Coordinació: Ona Marco 
Tipus d’activitat: Teòrica i pràctica 
  
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
  

CT1 Adquirir una representació significativa i funcional dels coneixements per afavorir el 
seu ús en la pràctica educativa en les arts escèniques. 

CT8 Aportar noves mirades a la pràctica docent i al treball dels continguts curriculars 
integrant la recerca educativa i potenciant la capacitat expressiva del context a qui va 
dirigit. 

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. 

CT23 Desenvolupar les activitats personals per tal de donar forma a un projecte, idear-lo, 
estructurar-lo, explicar-lo en el context al qual va dirigit. 

CT24 Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita i/o 
audiovisual. 

  
   

 
Competències específiques 

• Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les característiques 
específiques de cada individu, aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment 
professional. 

• Saber crear contextos educatius que facilitin la comunicació, l'expressió i la creativitat i 
la innovació pedagògica.. 

• Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu, formatiu i/o 
interpretatiu disposant dels coneixements, recursos i experiències necessàries. 



• Generar activitats d’aprenentatge que integrin les arts escèniques per tal d'enriquir la 
pràctica i l'experiència de l'alumnat. 

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

• Treballar cooperativament en equip exposant assertivament les idees pròpies. 
• Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal integrant els continguts 

apresos. 
• Adaptar-se a les noves situacions aprofitant les noves eines adquirides, els recursos 

propis i les aportacions de l’equip. 

 
   
Objectius generals d’aprenentatge  

• Contextualitzar  el panorama escènic i educatiu a Catalunya. 
• Mostrar i analitzar els factors determinants en diversos projectes de caire artístic i 

pedagògic. 
• Oferir pautes per l'elaboració d'un projecte concret atenent la creativitat pròpia i els 

interessos compartits. 
  

Metodologia docent  

 
• Proposta prèvia individual: enregistrar vídeo 1’ exposant qui ets i quin projecte tens en 

ment. 
• Durant les sessions  es combinarà la part teòrica amb exercicis i propostes pràctiques. 

Es faran interaccions amb casos reals i supòsits pràctics. S’analitzaran criteris 
metodològics, processos i projectes que s’han dut a terme en diversos àmbits 
d’actuació, en farem una anàlisi crítica i proactiva. Crearem diversos projectes amb 
possibilitat de retroalimentació. 

• Treball finalista, en petits grups, de l’esborrany d’allò que podria ser un projecte artístic 
i pedagògic. A entregar, com a màxim 10 dies desprès de la darrera sessió. 

  
Criteris i metodologia d’avaluació           
  
 Avaluació individual a partir de la participació a classe. Es tindrà en compte: 

− Capacitat de treballar en equip de manera creativa, així com col·laborativa. 

− Actitud, implicació i habilitats en el treball, en relació al desenvolupament de les 
activitats proposades a classe. 

 
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:  
Normativa escènica i normativa d’ estudis artístics a Catalunya 
Implantació de projectes artístics en el circuit de l’educació formal i no formal 
Criteris metodològics de recerca: 

• La creació i l’artista creador/a 

• El concepte de l’artista pedagog/a versus The Metod Map 
Fases en l’elaboració de projectes 
La dinamització escènica i la programació per competències 



Eines i recursos  per l’ elaboració de projectes 
Sistemes d’avaluació de projectes 
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RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ 
https://icec.gencat.cat/ca/inici 

Decrets DOGC 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6886/1428694.pdf  http://www.gdpm.com/ 
      

https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/en 

https://www.innovativearchitects.com/KnowledgeCenter/basic-IT-systems/system-
development-life-cycle.aspx 

http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/metodologies-de-recerca 

https://eshorizonte2020.es/ 

https://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-
dactivitat/promocio_lectura_cultura/projectes/ballam-un-llibre/ 

https://benestarsocial.paeria.cat/serveisespecialitzats/habits/noticies/inici-dels-projectes-
max-a-escena-i-max-in-love-d2019aquest-curs-2016-2017 
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