
 
Curs 2008-09   Codi : 22037     Assignatura : Expressió Corporal I  
 
Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Mestre d’Educació Física. Obligatòria, 1r semestre, 2n curs, 6 crèdits 
 
 
Departament: Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal 
Professors:  Spei Macià i Fàbrega 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
Conèixer les capacitats d'expressió i comunicació del cos. 
Desenvolupar les possibilitats del treball individual creatiu en un grup. 
Aprendre a intervenir educativament mitjançant l'expressió corporal a les etapes d'infantil i primària. 
Adquirir actituds favorables envers una concepció educativa de l'expressió corporal,  essencial per a la 
formació integral de la persona. 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1. Expressió i comunicació 
1.1. Precedents històrics 
1.2. Aproximació conceptual 
1.3. Principals corrents contemporanis 
1.4. Diferències i similituds entre les activitats d'expressió/comunicació i els altres 
blocs de continguts del curriculum de l'Àrea d'Educació Física 
 
2.           L'especificitat dels llenguatges humans 
 Llenguatge corporal i llenguatges no corporals. 
2.2. Comunicació oral i comunicació no oral 
 
3. El gest com a moviment parcial del cos 
3.1. Definició de gest 
3.2. La tipologia dels gests en una gramàtica corporal 
3.3. Els condicionants de la interpretació dels signes gestuals 
 
4. L'expressió corporal com estudi del moviment en l'espai 
4.1. Els eixos i plans del moviment 
4.2. Els nivells del cos respecte l'espai 
4.3. Les trajectòries del cos en l'espai 
 
5. L'expressió corporal com estudi del moviment en l'espai ocupat pels altres 
5.1. La proxèmia i el seu significat cultural 
5.2. Els espais proxèmics segons l'esquema d'Hall i de Stokoe 
5.3. Elements del comportament proxèmic 
 
6. L'expressió de les emocions 
6.1. El moviment i el desplaçament expressiu 
6.2. Vectors determinants del desplaçament: la direcció i el sentit, 
       la velocitat i el to muscular 
6.3. Relacions entre la veu, el gest i el moviment 
 
7. La improvisació teatral: possibilitats pedagògiques 
7.1. Definició, tipus i característiques 
7.2. La improvisació com a punt de partida de la dramatització 
 
8. L'expressió corporal en el desenvolupament curricular  
8.1. Anàlisi dels continguts 
 
9. L'avaluació en l'expressió corporal 
9.1. Mesura i avaluació de l'expressivitat humana 
 9.2.   Les capacitats de la persona avaluadora 



 9.2.1. La capacitat d'observació 
 9.2.2. La capacitat de precisió terminològica i conceptual 
 
 
3. Avaluació 
Bloc 1. Teòrico-pràctic (33,3%) 
 
Participació activa a les sessions teòriques i pràctiques. 
Reflexió crítica individual i/o en grup per escrit, sobre temes tractats a les sessions. 
Treball individual per escrit, basat en l'observació d'un/a company/a segons la guia “Pautes per al treball 
d’observació”. 
Treball individual per escrit, sobre dos espectacles professionals de teatre i/o dansa visionats durant el 
quadrimestre segons la guia  “Pautes per al treball sobre els espectacles”. 
 
Bloc 2. Pràctic (33,3%) 
 
Avaluació continuada durant les sessions pràctiques (assistència mínima 80%).  
Possibilitat d’una prova final pràctica. 
 
Bloc 3. Teòric (33,3%) 
 
Prova teòrica final sobre els continguts de l'assignatura. 
 
Observacions 
 
Per obtenir la qualificació final, caldrà haver aprovat cadascun dels tres blocs. 
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Presentació del tema i el seu contingut per part de la professora 
Lectura de texts relacionats amb els continguts 
Debat sobre qüestions teòrico-pràctiques 
Exposició i anàlisi d'espectacles vistos durant el quadrimestre 
Assistència a dos espectacles de teatre i/o dansa 
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