
 

 

PLA DOCENT 

 

Bloc: Atenció a la diversitat i Psicologia de 

grups 
 

Apartat: Atenció a la diversitat 2 
 

DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores presencials:      20h (40%) 
Treball Autònom:       30h (60%) 

 
Descriptor: pedagogia teatral, inclusió 

 
Dates: 3 i 4 de desembre 2022 
Professor/a: Marta Filella Martorell i David Martínez Maireles 

Coordinació: Pastora Villalón 
Tutoria: Pastora Villalón, Ona Marco 

Tipus de 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 teatral 

CT2 Conèixer recursos per a la gestió i desenvolupament del grup   
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. 

CT4 Saber crear contextos educatius que facilitin la comunicació, 
l'expressió i la creativitat 

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 Aportar noves mirades a la pràctica docent i al treball dels 
continguts curriculars integrant la dramatització 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 

CT11 Reflex 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. 

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

CT16 Treballar cooperativament en equip exposant assertivament les 
idees 



 

pròpies. 

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 

CT20 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. 
CT22 Adaptar-se a les noves situacions aprofitant els recursos propis i les 

idees constructives aportades pels altres 
 

Competències específiques: 
• Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i 

aprenentatge aplicat al teatre, potenciant processos educatius que 
facilitin l'adquisició de les seves competències, en base a la inclusió.   

• Capacitat d’anàlisi i reflexió de la pròpia praxis per introduir millores 

de caire educatiu, social o ètic. 
• Conèixer estratègies y pràctiques que afavoreixen l’educació 

inclusiva. 
• Vincular i aplicar els conceptes teòrics ensenyats i apresos en les 

sessions anteriors d’aquest mòdul. 

 
Objectius generals d’aprenentatge: 

• Conèixer l’aplicació de les arts escèniques en l’àmbit educatiu i els 
factors que intervenen a l’atenció a la diversitat 

• Conèixer les arts escèniques com a eina inclusiva en l’àmbit educatiu. 

• Conèixer l’aplicació les arts escèniques a les arts escèniques la 
didàctica teatral inclusiva. 

 
Metodologia docent: 
Sessions teòric-pràctiques per tal de poder aplicar alguns dels coneixements 

adquirits a diferents situacions de la vida professional. Es desenvolupen 
activitats a partir de la lectura de documents, visionat de vídeos, 

debats,  dinàmiques de grup, exercicis de tècnica. 
 
Aquest apartat està vinculat amb l’apartat de moviment i es treballaran 

coordinadament entre els dos docents. 
 

A les classes s’utilitzaran diferents metodologies: 
 
Treball presencial a l’aula: 
● Exposició teòrica-pràctica per part dels professors/es del tema a 

tractar. 

● Anàlisi i reflexió mitjançant el debat amb els alumnes, dels diferents 
aspectes, tractats a les  sessions de classe, amb les seves aportacions. 

● Treballs en grup i/o individuals. 

 

Treball autònom de l’alumne: 
● Recerca d’informacions relacionades amb aspectes determinats del 

mòdul. 
● Lectures d’articles i/o documents que relacionin els continguts del 



 

mòdul amb la pràctica, concretat en un treball escrit. 
 

Criteris y metodologia d’avaluació: 
Treball escrit: Aplicar els continguts d’aquest bloc a la proposta de formació 
del treball general del Postgrau. 
S’avaluaran aspectes com ara la claredat expositiva tant a nivell formal com 
de continguts. 
Es valorarà el domini del llenguatge i l´ampliació de continguts. 
En definitiva es valorarà l´aplicació dels continguts exposats a les sessions 
del postgrau, així com també l´originalitat i la rellevància didàctica de la 

proposta. 
 

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: 
● Intersubjectivitat de la inclusió 
● Triangle interactiu 
● Llenguatge inclusiu 
● Interacció entre elements educatius 
● Mecanismes d’influència educativa 

o Com ajudem a l’alumnat en el seu aprenentatge? 
o Com es pot ajudar l’alumnat entre elles? 

● Tipus d’ensenyament i aprenentatge inclusiu 
o Ensenyament multinivell 
o Ensenyament adaptatiu 
o Disseny universal de l’aprenentatge 
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