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PLA DOCENT  
 
 

Curs: 3r 

Especialitat: Pedagogia de la Dansa  

Matèria:  Psicopedagogia de la dansa 

Codi de l’assignatura: 420018 

Títol de l’assignatura: Psicopedagogia de la dansa 

Subtítol:  

Tipus d’assignatura: Obligatòria d’especialitat 

Adscripció de l’assignatura: Departament de Pedagogia  

Crèdits ECTS de l’assignatura: 3 ECTS 

Hores totals de l’assignatura: 75 h 
Hores presencialitat 45h (60%) – hores no presencialitat 30h (40%) 

Impartició: A determinar segons horari 

Professors/es: A determinar segons POA 

Descriptor: Processos psicològics bàsics en l’ensenyament-aprenentatge de la Dansa. Desenvolupament dels conceptes 
essencials i les aplicacions pràctiques en l’enriquiment del creixement  personal i artístic de l’alumne/a de Dansa. 

Requisits: Psicologia del desenvolupament 

Observacions:  

 
 
 
COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARAN A L’ASSIGNATURA: 

 
Competències transversals: 
 
CT2  Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament. 
CT11  Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l’apreciació i sensibilitat estètica, 

mediambiental i cap a la diversitat. 
CT12  Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es 

produeixen en l’àmbit professional i seleccionar els camins adequats de formació continuada. 
 
Competències genèriques: 
 
CG1  Estar capacitats per a comprendre, crear, interpretar, i ensenyar la dansa amb el nivell tècnic, estilístic e 

interpretatiu requerit. 
CG2  Tenir un coneixement ampli de les tècniques i els llenguatges de la dansa, del moviment i de les disciplines 

corporals, així com el repertori des del punt de vista tècnic, estilístic i interpretatiu. 
CG4  Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques de cada individu, 

aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment professional. 
CG5  Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu, formatiu i/o interpretatiu disposant dels 

coneixements, recursos i experiències necessàries. 
 

Competències específiques: 
 
CEP1  Saber comunicar i transmetre coneixements, vinculats a la dansa, als alumnes i participants en les activitats o 

projectes formatius, conduint, orientant i promovent l’aprenentatge autònom. 
CEP5  Conèixer, comprendre i aplicar els principis psicopedagògics generals, aprofundint en metodologies i 

didàctiques específiques de la dansa, considerant els diferents contexts en els que es pugui ocupar la funció 
docent. 

CEP6  Conèixer els processos psicològics bàsics que intervenen en les diferents etapes del desenvolupament evolutiu 
i en l’ensenyament de la dansa. 

CEP7  Conèixer i saber aplicar tècniques d’improvisació i composició que li ajudin en la seva labor pedagògica i en la 
realització de recreacions i adaptacions coreogràfiques o noves creacions i en projectes de distinta índole. 

CEP12  Saber dissenyar, organitzar, planificar i avaluar processos i projectes formatius, educatius, comunitaris i 
relacionats amb la salut en els diversos nivells, àmbits i col·lectius. 

CEP13  Desenvolupar la capacitat per a elaborar, seleccionar, utilitzar i avaluar materials i recursos didàctics, en 
funció del context (social, educatiu, terapèutic, històric, tecnològic) en el qual ocupi la seva labor. 
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CEP17  Adquirir coneixements i habilitats per a realçar la dimensió artística i social de la dansa com a instrument clau 

en la integració de persones i col·lectius específics en la comunitat. 
CEP18  Saber reflexionar sobre la pròpia praxis per a innovar i millorar la labor docent i educadora, integrant els 

conceptes teòrics i la repercussió d’aquests sobre la pràctica professional. Adquirir hàbits i destreses per a 
l’aprenentatge autònom i cooperatiu. 

 
Altres competències de l’assignatura: 
 
 Comprendre i identificar els processos psicològics que intervenen en la pràctica de la Dansa per tal d’ajustar els 

coneixements adquirits en l’assignatura al desenvolupament dels processos dels discents de dansa en qualsevol dels seus 
àmbits d’aplicació, atenent a les seves característiques individuals. 

 Establir les relacions necessàries entre els processos que intervenen en l’ensenyament-aprenentatge de la Dansa  en funció 
del context, nivell d’exigència, tècnica de moviment i context d’aplicació. 

 Comprendre la psicologia positiva com a mecanisme de potenciació tant de la salut i benestar del docent i discent de 
dansa, com de la pràctica de la Dansa segons les seves pròpies característiques. 

 Analitzar i comprendre tots aquells factors psicològics que intervenen en la interpretació artística de la Dansa atenent al 
context concret d’aplicació. 

 Observar i reconèixer els processos i factors psicològics que intervenen en el tractament i la rehabilitació de les lesions. 
 Adquirir coneixements bàsics que permetin a l’alumnat relacionar els coneixements teòrics de psicopedagogia amb la 

pràctica i ensenyament de la dansa. 
 Saber aplicar els continguts psicopedagògics apresos en les tasques encomanades de caràcter pràctic per tal de reflexionar 

i assimilar-los correctament; i per tal que li ajudin en la seva labor pedagògica. 
 Entendre i dirigir el concepte de l'autoimatge corporal en l’ensenyament-aprenentatge de la Dansa atenent els possibles 

trastorns. 
 
 
 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE:  

 
Coneixements: 
C1  Concepte general de Psicopedagogia. 
C2  Conceptes bàsics de neurodidàctica 
C3  Integració de la Psicologia Positiva com a mecanisme de potenciació del docent i discent de Dansa. 
C4 Coneixement de les variables i factors que intervenen en la interpretació artística de la Dansa. 
C5      Reconeixement dels factors que alteren o modifiquen la interpretació i la pràctica de la dansa en qualsevol dels seus 

contextos d’aplicació. 
 
Habilitats, procediments o destreses: 
H1  Observar i cercar els processos desenvolupats en l’ensenyament-aprenentatge de la Dansa. 
H2  Cercar i potenciar el tractament de les emocions en la interpretació artística de la Dansa. 
H3  Modelar els exercicis pràctics en funció de la resposta dels discents de dansa i en funció tant de les característiques 

d’aplicació com de les característiques individuals. 
H4  Utilització adequada del mirall en el treball de l'autoimatge corporal. 
H5  Conducció adequada dels discents de dansa  en els processos de lesions. 
H6  Avaluar la pròpia intervenció en la millora de la pràctica de la dansa. 
 
Actituds: 
A1  Actitud de respecte vers els companys i els professors. 
A2  Esforç en la superació de dificultats. 
A3  Acceptació i respecte vers la diversitat de propostes i d’opinions. 
A4  Participació activa a les sessions de classe. 
A5  Participació activa en les tasques encomanades. 
A6  Demostració i interès i curiositat pel coneixement de la matèria. 
A7 Interès en la recerca de propostes de millora de la pròpia acció docent. 
A8  Actitud critica en el treball propi i dels altres com a eina de desenvolupament personal. 
A9  Actitud de respecte de l’entorn de treball, instal·lacions, material, equipaments. 
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CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI):  

 
Blocs de contingut: 
 
Principis bàsics de Psicopedagogia de la Dansa: 

 Concepte general de Psicopedagogia de la dansa 

 Bases del comportament 

 Factors psicològics que afecten el rendiment i el benestar dels ballarins 

 La dansa com a forma de contenció 

 Característiques del moviment  

 Habilitats i expectatives del professor de dansa 

 Identificació de conflictes 

 La influència social 

 Assertivitat: Estils de comunicació 
 

Introducció als processos psicològics bàsics en l’ensenyament-aprenentatge de la Dansa:  
 Sensació i Percepció 
 La propiocepció en l’ensenyament-aprenentatge de la Dansa. 
 L’atenció a l’aula: De la curiositat al coneixement 
 Les funcions executives a l’aula 
 Visualització en l’ensenyament-aprenentatge de la Dansa. 
 La motivació a l’aprenentatge de la Dansa. 
 Símptomes d’alta i baixa motivació en l’aprenentatge de la Dansa. 
 Identificació d’elements motivadors a les classes de dansa. 

 
 
Educació emocional:  

 La Psicologia Positiva  

 Dansa i benestar  
o El concepte de salut general i específic en la Dansa 
o Aplicació dels processos bàsics en l’ensenyament-aprenentatge de la Dansa en 
persones amb mobilitat reduïda i persones amb risc d’exclusió social. 

 Estructura de les emocions 

 Emocions bàsiques 

 Conceptes bàsics de neurodidàctica. 
o La música i el moviment com elements generadors d’emocions 
o Les emocions estètiques 

 
Interpretació artística i personalitat: Comprensió dels participants i de l’entorn de la Dansa 

 Personalitat i creativitat 
 Concepte de creativitat en els exercicis d’improvisació 
 Pensament divergent 
 Proposta d’avaluació de la creativitat des de la Psicopedagogia de la Dansa 
 Material simbòlic 
 Procés del moviment espontani al coreogràfic 

 
La imatge corporal: 

 Concepte d’imatge corporal i autoestima adequada 

 Trastorns de la imatge 

 Imatge corporal: Beneficis i distorsions del treball a classe amb mirall. 
 
 
 
METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA:  

 
La metodologia d’ensenyament aprenentatge s’agrupa en dues modalitats a través de les quals es treballen les competències 
de la matèria: 
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Treball presencial a l’aula. Sessions teòrico-pràctiques amb tot el grup classe. De caràcter bàsicament pràctic amb 
fonamentació teòrica per poder aplicar els coneixements adquirits a diferents situacions de la vida professional. Es 
desenvolupen activitats a partir de lectures i estudi de documents, visionat de vídeos, debats i dinàmiques de grup. (45 hores 

lectives presencials, 60%) 

 

Treball autònom de l’estudiant.  Estudi i treball autònom individual i en grup: Lectura de la bibliografia bàsica i específica, 
preparació dels debats, exposicions i elaboració dels treballs. Recull i reflexió d’experiències professionals relacionades amb els 
continguts de classe (30 hores de treball autònom de l’alumne, 40%) 

 
 
 
AVALUACIÓ (CRITERIS, ESTRATÈGIES O ACTIVITATS I PONDERACIÓ): 

 
Requisits mínims: Per l’avaluació continuada d’aquesta matèria l’estudiant haurà de presentar els treballs escrits, les 
exposicions i la carpeta personal. 
 
L’avaluació serà el resultat de: 

- Assistència i participació a classe: 20% 
- Treball individual (treball individual + exposició): 30% 
- Carpeta personal (treball escrit): 50% 

 
Avaluació única: 
Segons criteri del/la docent, en casos excepcionals i per aquells estudiants que demostrin un llarg recorregut en l'exercici de la 
tasca docent es podrà establir una avaluació única a final de curs. L’avaluació única s’haurà de pactar prèviament a l’inici de 
curs amb el professor establint un calendari concret d’hores de tutoria i entrega de tasques encomanades. En aquest cas, 
s’aplicaran les mateixes ponderacions exposades abans. S’entén que pel que fa a l’assistència, aquesta s’avaluarà segons el 
nivell d’acompliment del calendari de tutories prèviament pactat.  
L'alumne haurà de sol·licitar-ho directament al professor abans de l'inici de l'assignatura que, juntament amb l'escola en faran 
una valoració tenint en compte les característiques de cada cas particular. 
 
L’avaluació serà el resultat de: 
Presentar 2 treballs escrits. Les pautes dels treballs es poden consultar al moodle . 
 Treball  individual (treball escrit): 40%.  
 Carpeta personal (treball escrit): 60%.  
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