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PLA DOCENT 
 

Curs: 3r 

Especialitat: Coreografia i Interpretació 

Matèria: Organització, gestió i elaboració de projectes educatius i artístics 

Codi de l’assignatura: 430011 

Títol de l’assignatura: Disseny , producció i gestió de projectes 

Subtítol: 

Tipus d’assignatura: Obligatòria 

Adscripció de l’assignatura: Departament de Dramatúrgia, Escenificació i Coreografia 

Crèdits ECTS de l’assignatura: 3 ECTS 

Hores totals de l’Assignatura: 75h 
45h presencialitat (60%)- 30h treball autònom alumnat (40%)  

Impartició: A determinar segons horari 

Professora: A determinar segons POA 

Descriptor: Assignatura  teòrica, instrumental, que estudia el context i els agents del sector de les arts escèniques i 
els aplica al procés de disseny, producció,  gestió i distribució d’un projecte artístic i coreogràfic.  
Requisits:  
Observacions:  

 
 
 
COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARAN A L’ASSIGNATURA:            

 
Competències transversals:  
 
CT1  Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora. 
CT3  Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza. 
CT6  Realitzar autocrítica cap el propi acompliment de les tasques professionals i interpersonals 
CT13  Buscar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional 
CT14  Dominar la metodologia de la investigació en la generació de projectes, idees i solucions viables. 
CT15  Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l’esperit emprenedor en l’exercici 

professional.  
 
Competències generals: 
 
CG9  Adquirir habilitats personal que incloguin l’ús eficient de les tècniques relacionades amb la gestió, producció i 

distribució de projectes. 
CG7  Ser capaç d’elaborar, justificar i explicar un discurs propi, oral, escrit o visual, sobre la dansa comunicant-lo en 

àmbits diversos. Professionals, artístics, amateurs siguin o no especialitzats en temes artístics o de dansa. 
 
Competències específiques: 
 
CECI11  Saber dissenyar, organitzar, planificar realitzar i avaluar processos i/o projectes artístics. Dirigir, gestionar i 

produir processos i/ o projectes artístics. 
CECI14  Ser capaç d’adaptar-se als diferents processos creatius i als equips de treball que els formen.  
CECI15  Desenvolupar la capacitat, habilitat, i disposició per participar en un procés creatiu aportant recursos propis 

podent combinar-los i compartir-los amb flexibilitat, responsabilitat i sinceritat i generositat en el treball 
 
Altres competències de l’assignatura: 
 
 Conèixer els mecanismes, agents i marcs legals de la producció cultural per tal de poder vehicular propostes 

personals. 
 Detectar les mancances culturals entorn la dansa i transformar-les aplicant i dissenyant projectes adients.  
 Conèixer les eines i els mecanismes de la comunicació cultural per tal de difondre i donar a conèixer els projectes 

propis  
 Ser capaç de treballar en grup de manera harmoniosa i cooperativa assolint objectius i nivells d’excel·lència . 
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RESULTATS DE L’APRENENTATGE:  

 
Coneixements. 
C1  Conèixer el context i articulació del sector de les arts escèniques al nostre país, les polítiques culturals i la seva 

evolució i adaptació a les transformacions polítiques, econòmiques i socials.  
C2  Conèixer i aplicar  els conceptes de la producció i distribució en arts escèniques  
C3   Identificar i posar en relació els diferents agents públics i privats implicats en la producció, exhibició i distribució  

escènica. 
C4   “El projecte” com a eina de treball. Definir-lo i adoptar una metodologia i guió de projecte. (i) 
C5  Elaborar les diferents fases d’un projecte des de la idea, el diagnosi ,els destinataris,  els continguts i les diferents 

fases de producció d’un projecte. 
C6   Conèixer els diferents instruments jurídics aplicables a l’entorn professional de les arts escèniques. Persones 

jurídiques, legislació laboral, fiscal, contractual, legislació de Drets d’autor. 
C7   Conèixer i aplicar els diferents mecanismes i fases d’un procés de producció: Organigrama i funcions, gestió de 

recursos humans, tècnics, artístics i planificació. 
C8   Conèixer i aplicar les bases econòmiques d’un procés de producció: El pressupost com a eina de treball, les fonts 

de finançament, públic i privat. Generació d’ingressos propis; el control del pressupost, flux monetari. 
C9   Conèixer i posar en relació les diferents xarxes d’exhibició i distribució, gestió dels processos de distribució 

escènica.  
C10   Identificar i utilitzar les diferents eines i tecnologies per elaborar un Pla de comunicació. 
C11   Conèixer i  fer ús adequat dels mecanisme d’avaluació, i justificació projectes.  
 
Habilitats, procediments i o destreses:  
 
H1  Analitzar el context polític i cultural en que es viu i saber detectar necessitats, mancances o transformacions 

culturals a partir de generar iniciatives.  
H2  Identificar i reconèixer els diferents agents de les arts escèniques segons la naturalesa dels projectes artístics.  
H3  Dissenyar i articular un projecte artístic en cada un dels seus aspectes: artístics, econòmics (pressupost), tècnics, 

humans i temporals (planificació) i comunicatius.  
H4  Treballar en grup i en xarxa i ser capaç d’integrar les aportacions i punts de vista de diferents persones.   
H5  Ser capaç de planificar i seqüenciar tasques, però alhora ser flexible per introduir modificacions i integrar 

adversitats als processos de treball  
H6  Desenvolupar la capacitat d’anàlisi, de síntesi i de transformació per tal de millorar processos.  
H7  Presentar i defensar a nivell oral i públicament projectes propis o d’equip  
H8  Ser capaç de crear sinergies i empaties, per posar en relació diferents agents de les arts escèniques per tal de 

conduir un projecte propi.  
 
Actituds:  
 
A1  Desenvolupar la capacitat del treball en grup. Aprendre a ser participatiu i cooperatiu quan cal i emprenedor i 

resolutiu quan sigui necessari. 
A2  Aprendre a delegar responsabilitats per tal d’establir sistemes de treball cooperatius i en grup i no jeràrquics. 
A3  Desenvolupar el sentit de la planificació i previsió per tal de garantir processos d’excel·lència i de cohesió dels 

grups de treball.  
A4  Ser capaç de crear i  mantenir un ambient de treball harmoniós i respectuós. 
A5  Tenir capacitat d’adaptació a canvis i adversitats.  
A6  Ser capaç de crear empaties personals i artístiques per tal d’afavorir la projecció artística. 
A7  Ser autocrític i capaç d’admetre critiques per tal de transformar les febleses en fortaleses. 
 
 
CONTINGUTS FORMATIUS:  

 
Bloc de continguts 
 
 Articulació del Sector de les arts escèniques al nostre país. Evolució de les polítiques culturals al llarg dels darrers 30 

anys. 
 El concepte de la producció i distribució en arts escèniques  
 Agents i plataformes de producció públics i privats. 
 “El projecte” com a eina de treball. Elements, estructura , continguts i versions 
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 Bases i instruments jurídics en l’entorn de les arts escèniques. Persones jurídiques, fórmules societàries, legislació 
laboral, contractual, legislació i gestió de Drets d’autor. 

 El Procés de producció:   Etapes, Organigrama i funcions, recursos humans, tècnics i  artístics.  Planificació i 
seqüenciació. 

 El pressupost com a eina de treball. Fonts de finançament, públic i privat. Generació d’ingressos. Control del 
pressupost, flux monetari  

 El mercat cultural, l’exhibició, la distribució d’espectacles, gestió i estratègies. 
 Eines i Pla de comunicació. 
 Justificació i avaluació de projectes. 
 
 
METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’ASSIGANTURA: 

 
Per tal d’assumir les competències de l’assignatura es considera adequat seguir un format de seminari, donat que els 
grups de treball per l’assignatura són reduïts ja que el màxim d’alumnes de l’especialitat  és de 12. 
Així doncs dins el format de seminari les metodologies més adequades a emprar al llarg de les 45h de sessió lectives 
combinaran: 
 
▪ Sessions expositives, més properes a les classes teòriques on s’exposaran i debatran els continguts i conceptes 

bàsics del temari, es treballarà a partir d’experiències reals, amb lectures de documents i anàlisi de casos. 
▪ Les sessions expositives per part del professor seran complementades amb alguna classe magistral d’especialistes 

on a partir de realitats s’exposaran experiències de funcionament professional. 
▪ Treball cooperatiu: Un 30% de la càrrega lectiva es desenvoluparà a partir del format de treballs cooperatius en 

grups reduïts d’alumnes (3-4persones), a partir de resolucions de casos i plantejaments de projectes hipotètics. Els 
alumnes hauran d’aplicar els continguts i conceptes teòrics portant a terme un projecte des del plantejament de la 
idea i dels objectius, elaborant totes i cada una de les fases d’un procés de producció escènica, fins a la defensa 
pública incloent un pla d’explotació i comunicació. 
 
◦ Aquest projecte va evolucionant i sent revisat al llarg de les diferents sessions amb el suport i la tutoria del 

professor/a. 
◦ A final del semestre s’ha de fer una presentació i defensa oral, davant de la resta del grup, que valora i avalua 

la qualitat, coherència i desplegament del projecte, així com el nivell d’interès i innovació. 
◦ Aquest treball es veu complementat amb un treball personal de recerca i lectures que l’alumne 

individualment ha de fer per poder tal d’aportar solucions al projecte. 
 

 
AVALUACIÓ (CRITERIS, ESTRATÈGIES O ACTIVITATS I PONDERACIÓ):  

 
Per avaluar l’assignatura s’emprarà una avaluació contínua i formativa. 

 
▪ Assistència: Requisit mínim un 80% de les classes. 35% de la nota 
▪ Avaluació de la qualitat del projecte en grup / Presentació oral i defensa del treball. 35% 
▪ Avaluació de lectures i ressenyes de material bibliogràfic. 20% 
▪ Autoavaluació i reflexió personal del procés d’aprenentatge juntament al grup classe. 10%. 

 
A partir d’aquests criteris i atenent les afirmacions de Biggs,2005

1
, segons les quals: 

“Un bon aprenentatge es produeix quan es donen quatre condicions  
  

a) Una bona base de coneixements ben estructurats 
b) Un context motivacional adequat 
c) Activitat per part de l’estudiant 
d) Interacció amb altres estudiants”. 

 
Considero que el mètode docent escollit és adient per aquesta assignatura. 
 
 

                                            
1
 BIGGS,J;(2005) Calidad del aprendizaje universitario. Madrid. Narcea Citat a Mario de Miguel Diaz 

(Dir) 2005, pàg. 41. 

 



 

 
Pla Docent - Institut del Teatre 
Revisió: 26-09-2018  4/5 

 
 
 
Ponderacions: 
Assistència i participació: 35% 
Contingut i presentació de projecte: 35% 
Lectures i ressenyes: 20% 
Autoavaluació del procés i resultat: 10% 
 
Mínim assistència a un 80% de les classes 
 
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. 
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http://www20.gencat.cat/ortal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoi
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http://www20.gencat.cat/ortal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=c7ee48e3d0288210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c7ee48e3d0288210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/ortal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=c7ee48e3d0288210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c7ee48e3d0288210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/ortal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=c7ee48e3d0288210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c7ee48e3d0288210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.dansacat.org/actualitat/1/700/
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