
 

 

 

PLA DOCENT 

 

Bloc: DANSA-TEATRE 

 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 

Hores presencials:                                      20h (40%) 

Treball autònom:                                        30h (60%) 
 
Descriptor: Aprofundir en els conceptes bàsics i les tècniques del llenguatge 

de la Dansa Teatre partint de l’observació, la improvisació i la creació de 
material escènic (Accions, frases coreogràfiques, textos)  per arribar a 

proposar composicions organitzades pels estudiants. 
 

Dates: 1-3 d’abril de 2022 

Professor/a: Inés Boza 
Coordinació: Pastora Villalón 
Tutoria: Pastora Villalón i Ona Marco 

Tipus d’activitat:  Pràctica i teòrica 
 

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 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. 

CT9 Generar activitats d’aprenentatge que integrin el moviment i la 

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

l'alumnat. 

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. 

CT11 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 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. 

CT19 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i grupal 

integrant els continguts apresos. 

CT21 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. 

CT23 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i 

les idees constructives aportades pels altres 

 

Competències específiques 

• Capacitat d’observació, d’anàlisi, síntesi i crítica constructiva tant 
dels treballs propis com dels altres. 

• Conèixer diferents tècniques de moviment i teatrals fusionant-les 

construint escenes. 

• Conèixer tècniques d’improvisació que permetin conèixer els 

diferents recursos amb els que contem 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 de plasmar compositivament una idea concreta. 

 

Objectius generals de l’aprenentatge 

• Adquirir una metodologia de treball pròpia per a la creació i 
composició de dansa teatre. 

• Demostrar l’assoliment d’eines d'experimentació, creació i 
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 creació i composició 
de la dansa teatre. 

  



 

 

Presentació de propostes teòriques i el seu mètode de treball: 

• Eines de coneixement anatòmic relacionat amb l'expressió i el 

llenguatge del moviment.  

Relació de l’anatomia del cos per al moviment  amb les emocions i els 

pensaments: Dissecció de les parts del cos i la seva relació amb la consciència 

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- 
Experimentació i coneixement ( Concentració i Confiança, autenticitat)  2. 

La connexió amb l'altre (Company, Espai, Música,...). L' escolta i la 
interacció amb els altres.  3. La connexió  amb el tercer -el públic. 
Comunicació i escriptura/composició. (Presencia, Intenció i precisió 

• Eines de creació     

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 d' una idea o intenció prèvia, o del descobriment en el moment de la 
creació. 

Preguntes, proves, escriptura 

escènica. 

• Eines de selecció i recuperació de materials escènics  

Aquí es desvetllaran les propostes, realitats i interessos dels  participants( 

persones/personatges)  sobre els quals treballarem. Accions escèniques, 

Frases coreogràfiques, textos, material sonor... . Criteris de selecció en funció 

del grup humà amb el qual contem,  i de l' intenció o idea coreogràfica i 

dramatúrgica. 

Descobrir  la  funció 
de cadascú (persona/ personatge) en el  engranatge que és un projecte 
comú, en equip. 

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

 

• Eines composició o escriptura 

 

Claus bàsiques de composició per a 

una escriptura  que integri i doni llum a totes les participants en el 
procés. (Repetició, Ritme, contrast, equilibri harmònic presencial) 

Utilització d' els recursos humans i 

materials dels que disposo. 

Definició de  la línia poètica i/o narrativa de la proposta i el tipus 

d'interrelació entre els diferents components del grup. 



 

 

Configuració i assoliment de l'estructura o 

guió de la proposta a partir dels materials seleccionats i traballats. Inici, 
desenvolupament i final. (música,  pautes, escenes, entrades i sortides...) 

 

Criteris i metodologia d’avaluació 

• Valoració de la Connexió amb un mateix: Capacitat de concentració i 

propostes pròpies. 

• Valoració del treball amb l'equip. Capacitat d'escolta i d'interactuació 

tant amb els companys (alumnes ) com amb els altres elements en 

joc, la música, l'espai, les pautes donades, els textos, els objectes... 

• Valoració de la presentació a un tercer. Capacitat de comunicació. La 

claredat en la intenció, la precisió en l'expressió i la riquesa de les 

propostes. (posada en escena, ritme, utilització dels recursos humans 

i/o materials dels quals disposa) Tant l'expressió individual com la 

capacitat de comunicació en l'escriptura o composició d'un treball amb 

els altres. 

  

Metodologia      

• Presentació de composicions individuals i grupals i la seva justificació. 

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

de l’alumne. 

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 

El llenguatge del moviment com 

llenguatge essencial amb el que ens expressem i comuniquem. Conceptes 

bàsics de la tècnica de la dansa teatre. 

 

Blocs de continguts 

1.   Consciència, observació  i experimentació amb el cos. Dissecció 

anatòmica per entendre el centres motors dels nostres moviments, 

gestos, paraules  i accions. Conèixer el seu origen, lectura i 

possibles significats. Tot el relacionat amb la vida és moviment. 

2.   Detonadors per a la recerca i creació de material escènic. textos, 

accions, frases coreogràfiques. Improvisació a partir de Jocs, 

dinàmiques, preguntes, exercicis que donaran peu a propostes 

individuals i grupals.  Fets escènics construïts  amb paraules, 

gestos, sons, moviments. 

3.   Percepció, selecció i recuperació dels materials escènics trets de les 

sessions d'improvisació i creació. Criteris de selecció tant 



 

 

individuals, com  per proposar una composició  aprofitant la 

diversitat i singularitat del grup humà de què disposo.   

4.   Principis d' escriptura escènica o composició per a una posada en 

escena  que integri i doni llum a totes les participants en el procés,  

utilitzant els recursos humans i materials dels quals disposo. 

Repetició, Ritme, contrast, equilibri harmònic presencial.  

Opcions de posada en escena més  narratives o poètiques, construïdes 

sobre la base d' una idea prèvia o a partir del material que em trobo 

durant el procés. l 
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Àvila 2011-Diputació de Barcelona-Institut del teatre  

El espectador emancipado – Jacques Rancière 
2008-Ellago Ediciones El maestro ignorante-Jacques Rancière 2003- Editorial 
Laertes  

L'enfant et la danse- Jaqueline 
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https://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg  
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Películas:  
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[1] Estas sugerencias bibliográficas son genéricas, no específicas del bloque. Excepto, quizás, las 

relativas a SenZaTemPo y Pina Bausch.  
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