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2500798 Educació primària OT 0 0

Prerequisits

Aquesta assignatura no té cap prerequisit específic.

Objectius

L'alumnat haurà de ser capaç de:

Desenvolupar les capacitats d'expressió i comunicació del cos.
Desenvolupar les possibilitats del treball individual creatiu en un grup.
Aprendre a construir un espai ficcional i espectacular com a lloc d'aplicació i experimentació dels
mecanismes d'expressió-comunicació corporal.
Dominar els procediments bàsics per a la docència de l'Expressió Corporal a l'etapa d'Educació
Primària.
Adquirir actituds favorables envers una concepció educativa de l'expressivitat corporal, essencial per a
la formació integral de la persona.

Competències

Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al
currículum escolar.
Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i
destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.

Resultats d'aprenentatge

Adaptar les programacions i activitats d'ensenyament i aprenentatge a la diversitat de l'alumnat,
considerant també l'alumnat amb necessitats educatives especials.
Incorporar les habilitats motrius, l'expresió corporal, el condicionament físic, el joc i les activitats
esportives com a contingut de l'Educació Física escolar i seqüenciar-les al llarg de l'ensenyament a
primària.
Incorporar les habilitats motrius, l'expressió corporal, el condicionament físic, el joc i les activitats
esportives com contingut de l'Educació Física escolar i seqüenciar-les al llarg de l'ensenyament en
primaria.

Utilitzar la motricitat i el llenguatge corporal com elements propis de les habilitats comunicatives.
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4.  Utilitzar la motricitat i el llenguatge corporal com elements propis de les habilitats comunicatives.

Continguts

- L'Expressió Corporal i el LLenguatge Corporal.

- L'expressivitat corporal com estudi del moviment en l'espai.

- L'expressivitat corporal com estudi del moviment en l'espai ocupat pels altres.

- L'expressió de les emocions.

- Creació d'un espai ficcional i espectacular.

Metodologia

L'assignatura consta de sessions teòriques i sessions pràctiques:

Les sessions teòriques es realitzaran, fonamentalment, mitjançant exposicions per part de la professora en
relació als continguts bàsics del temari. Estimulant la participació de l'alumnat.

Les sessions pràctiques, comportaran un important treball corporal vivenciat per part de l'alumnat. Aquest
treball es farà a partir de l'aplicació de diverses metodologies: comandament directe, assignació de tasques,
ensenyament recíproc,... La professora també aportarà el suport teòric adient a la pràctica i, estimularà que
l'alumnat reflexioni a partir de la seva vivència.

Les sessions es faran principalment a partir de propostes de la professora però, a les darreres classes la
intervenció de l'alumnat serà clau doncs, en grups reduïts, escolliran i desenvoluparan un projecte susceptible
de ser representat.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Sessions teòriques que es realitzaran, fonamentalment, mitjançant exposicions per
part de la professora en relació als continguts bàsics del temari, estimulant la
participació de l'alumnat.

45 1,8 1, 2, 3, 4

Tipus: Supervisades

Les sessions pràctiques supervisades 20 0,8 1, 2, 3, 4

Tipus: Autònomes

Estudi i treball personal de l'alumne 75 3 1, 2, 3, 4

Avaluació

Tasques avaluatives:

Individuals

- Treball, per escrit, de reflexió crítica sobre dos espectacles. 20%

- Diari de l'assignatura (activitat complementaria). 10%
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- Diari de l'assignatura (activitat complementaria). 10%

Parelles

- Treball, per escrit, d'observació. 30%

- Comentari raonat, per escrit, de cada sessió. 10%

Grups reduïts

- Projecte artístic-espressiu. 30%

Observacions:

- Per a superar l'assignatura s'ha d'assistir (com a mínim) al 80% de les hores presencials.

- Per obtenir la qualificació final, caldrà haver aprovat cadascun dels apartats (llevat l'activitat complementaria.
10%)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Individual: Diari de l'assignatura (activitat complementaria). 10% 10% 0 0 1, 2, 3, 4

Individual: Treball, per escrit, de reflexió crítica sobre dos
espectacles.

20% 0 0 1, 2, 3, 4

Per grups reduïts: Projecte artístic-espressiu. 30% 10 0,4 1, 2, 4

Per parelles: Comentari raonat, per escrit, de cada sessió 10% 0 0 1, 2, 4

Per parelles: Treball, per escrit, d'observació 30% 0 0 1, 2, 3, 4
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