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Objectius 

• Aprofundir en el coneixement i pràctica de les possibilitats expressives i de 
comunicació corporals  

· Conèixer, practicar i saber aplicar la dansa tradicional en el marc escolar.  

· Aprofundir en la intervenció educativa mitjançant l’Expressió Corporal a les etapes 

d’Infantil i Primària  

· Experimentarels sistemes d’avaluació en l’Expressió Corporal  

· Comprendre la importància del llenguatge del cos en el context educatiu.  

· Saber aplicar els coneixements adquirits per resoldre de forma creativa situacions 

diverses.  

 

Temari  

1. La dansa. Llenguatge tècnica i art 

Aprofundir en la pràctica, els continguts bàsics del llenguatge de dansa. 

Moviment. Energia. Temps. Espai 

2. La improvisació. 

• Procediments i/o tècnica 

3. La dansa tradicional 

• Danses documentades, vives i de creació 
• Procés d’ensenyament-aprenentage. Procediments didàctics 
• Programació i avaluació 

4. Didàctica a l’escola 

• Relació amb el claustre 
• Activitats diverses: les festes al llarg del curs, els tallers 



• Interrelació en els currículums d’altres matèries 

 

Metodologia 

1. Sessions Teòriques:  

- Aportacions teòriques per part del professorat 

- Lectura de documents dels temes tractats 

- Debat sobre qüestions teòrico-pràctiques 

- Anàlisi i debat de vídeos relacionats amb els continguts 

2. Sessions Pràctiques: 

- Treball individual i col·lectiu d’aplicació dels continguts teòrics. Filmar-ho, 
visionar-ho iavaluació. 

- Assistència a 4 espectacles i/o manifestacions artístiques relacionats amb 
l’assignatura 

- Visitar centres educatius per tal de conèixer experiències concretes 

 

Avaluació 

• Participació activa a les sessions pràctiques i teòriques  

L’assistència a les sessions pràctiques (80% mínim) és un requisit indispensable 
per superar l’assignatura. 

o Controls durant les sessions pràctiques 
o Observació directa 
o Treball individual per escrit sobre un espectacle de dansa 
o Prova teòrica i pràctica sobre els continguts de les sessions. 
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