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PLA DOCENT 
 
 

Curs: 4art. 

Especialitat: Interpretació 

Codi de l’assignatura: 553041 

Assignatura (nom): Teatre-Dansa 

Tipus d’assignatura: Optativa 

Crèdits ECTS de l’assignatura: 2 ECTS 

Hores totals de l’assignatura: 50 hores 

Impartició: 

Professors/es:  

Descriptors: introducció a la creació dins del llenguatge de Dansa-Teatre i les tècniques i conceptes bàsics d’aquesta. 

Requisits: cap 

Observacions:  

 
 
 
 
COMPETÈNCIES QUE S’ADQUIRIRAN EN CURSAR L’ ASSIGNATURA:  

 
Competències Genèriques (Transversals): 
 
Preparació física: 
 
Disposició del cos pel treball físic, per tal d’evitar lesions; augment de l’elasticitat i del nivell tècnic. L’escalfament prepara els 
músculs, augmenta l’activitat del sistema cardio-respiratori, prepara el sistema neuromuscular i facilita la preconcentració. 
Disposició de la veu pel seu ús, per tal d’evitar lesions i optimitzar al màxim aquesta eina. 
 
 
Competències Específiques:  
 
Treball intel·lectual i analític: 
 
Disposició de la ment per a una feina física però també per a l’anàlisi de les accions i pautes a desenvolupar, sobre el tema 
seleccionat per a la creació. Escriptura del text , base del treball creatiu. Revisió i selecció del text de cadascú.  
 
Treball d’improvisació: 
 
Comprendre i experimentar la improvisació com a llenguatge personal i també com a eina  per a la obtenció del material. Rescatar 
frases o moviments i treballar-los per construir una petita cèl·lula de moviment que serà seleccionada per a la creació.  
 
Anàlisi del material de  moviment: 
 
Anàlisi i reflexió de la peça creada i valoració amb l’objectiu de millorar-la i enriquir-la. Proposar una darrera versió.  
 
Reflexió i presentació del treball realitzat: 
 
Reestructuració del treball fet, tenint en compte les reflexions i canvis proposats. Fixar el material per utilitzar-lo com a frases de 
moviment per a la creació.   
 
Construcció de la peça: 
 
Construir una peça amb tot el material obtingut.   
Tothom te el rol de creador, director i intèrpret. Tant de la seva peça personal com de la peça resultant conjunta.  
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RESULTATS DE L’APRENENTATGE:  

 
Coneixements: 
 
1. Coneixement del propi cos físic i mental, que s’utilitza a si mateix com instrument per crear, expressar i comunicar. 
2. Estructura rítmica i temporal. 
3. Conèixer les possibilitats i resultats que produeixen les velocitats en un material de moviment i en el text.  

Les acceleracions i desceleracions, les pauses, els silencis i la tensió resultant d’aquests. 
4. Vocabulari de moviment personal. 
5. Saber improvisar i conèixer diferents tècniques  per aplicar a la interpretació i composició. 
6. Conèixer conceptes bàsics de dramatúrgia  per aplicar a la creació.  
7. Conèixer conceptes bàsics de coreografia  per aplicar a la creació.  
8. Conèixer altres llenguatges i disciplines escèniques artístiques i ser capaç de relacionar-los entre sí. 
 
Habilitats, procediments o destreses: 
 
1. Saber assimilar tècniques corporals i aplicació de conceptes teòrics. 
2. Saber afrontar diferents maneres de la creació . 
3. Saber construir un text. 
4. Saber desenvolupar i estructurar una idea en el temps. 
5. Saber compondre  i analitzar una estructura corogràfica i un text. 
6. Saber reconèixer les diferents etapes i elements del procés creatiu. 
7. Saber adequar-se  al concepte coreogràfic de l’espai, temps i qualitat. 
8. Saber explorar i  fer recerca de moviment personal. 
9. Saber planificar i organitzar el treball en equip. 
10. Saber aplicar mètodes d’altres creadors en el treball propi. 
 
Actituds: 
 
1. Tenir capacitat d’escolta per assimilar informació i coneixements. 
2. Ser participatiu, actiu i crític beneficiant l’aprenentatge i per crear un clima òptim de treball. 
3. Tenir iniciativa per engegar projectes i enfortir l’autonomia. 
4. Ser intuïtiu  i creatiu per descobrir i formar sistemes propis creatius. 
5. Ser capaç de resoldre  conflictes. 
6. Ser capaç de disposar i preparar la veu i el cos pel treball físic i evitar lesions i donar el màxim rendiment i la ment per 

optimitzar i agilitzar el treball intel·lectual. 
7. Ser capaç d’aprendre dels errors. 
 
 
 
 
CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI):  

 
Blocs de contingut: 
 
1. Preparació física: 

 
• Classe tècnica per tal de disposar el cos a un treball físic. Estiraments i enfortiment de la musculatura. Canvi de pes.  
• Equilibri i ús de l’espai amb petites variacions de moviment. 
 

2.  Treball intel·lectual i analític: 
 
• Sessió expositiva, explicativa i demostrativa de conceptes fonamentals per la creació i construcció de la peça. 
• Treball autònom de l’alumne , en el que construeix un text sobre el tema plantejat. 
• Anàlisi del text construït, esmenes i selecció del text definitiu per a la creació. 
• Treball autònom de l’estudiant: 
• Lectura i estudi bibliogràfic plantejats pel professor.  
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3. Treball d’improvisació: 
 
• Classe magistral: Sessió expositiva, explicativa i demostrativa de conceptes fonamentals que conformen la 

improvisació. 
• Classe dirigida: Sessions pràctiques d’improvisació. 
• Exercicis d’improvisació plantejats pel professor i posteriorment pels alumnes. 
• Treball autònom de l’alumne: Construcció d’un petit solo amb el material obtingut de la improvisació. 

 
4. Anàlisi del material de  moviment: 
 

• Presentació a la classe i amb tots els companys del solo construït  per l’alumne. 
• Classe dirigida: Reflexió del material presentat. 
• Tutoria: Comprovació del progrés de l’alumne i nivell d’assoliment de continguts i habilitats en una sessió 

individualitzada. 
 

5. Reflexió i presentació del treball realitzat:  
• Classe dirigida: Presentació de la nova versió del solo presentat i versió definitiva per la inclusió d’aquest material a la 

peça global. 
 

6. Construcció de la peça: 
• Classe dirigida: Sessions pràctiques dirigides pel professor i amb els estudiants com intèrprets. Construcció de la peça 

definitiva amb tot el material aportat pels alumnes. 
• Repetició i fixació de tot el material en l’estructura global i dels enllaços  de la peça.     
• Tutoria: Comprovació del progrés de l’alumne i nivell d’assoliment de continguts i habilitats en una sessió 

individualitzada.  
 
 
 
METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA: 

 
Metodologia i Avaluació (Criteris, estratègies o activitats i ponderació): 
 
1. Avaluació continuada: 

Revisió periòdica dels treballs que es van presentant dirigint el  treball de l’alumne. 
 

2. Autoavaluació:  
Mitjançant les exposicions individuals i un cop visualitzats els treball creatius.  
 

3. Coavaluació: 
Comentaris i reflexions de tots els companys amb l’objectiu d’aprendre d’ells mateixos, respectar la feina dels altres i 
enriquir-la. 
 

4. Tutories: 
Tutories individualitzades aprofundint en el treball plantejat i els objectius proposats. Reflexió de les estratègies 
marcades i  l’assoliment d’aquestes per part de l’alumne. 
 

5. Avaluació final: 
Blocs 1, 2, 3, 4, 5, 6: 85%. 
Presentació final amb públic: 15% 
Assistència mínima obligatòria 80% 
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