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PLA DOCENT 
 
 

Curs : 3er 

Especialitat: Direcció i dramatúrgia 

Codi de l’assignatura: 

Assignatura (nom): Estructures i procediments del drama contemporani 

Tipus d’assignatura: Optativa 

Crèdits ECTS de l’assignatura: 4 ECTS 

Hores totals de l’assignatura: 100 (60 de presencials i 40 de treball autònom) 

Impartició: semestral 

 
Descriptor:  
Definició del drama contemporani. Estructures i procediments. La «necessitat» dialèctica d’una forma. Crisi dels components 
essencials del drama: la història, l’acció, el conflicte, el subjecte i el diàleg. Fragmentació: collage i muntatge. La pulsió rapsòdica 
del drama contemporani. El protagonisme del relat. Les possibilitats d’un nou treball de perspectiva. El retrobament amb el 
«real». La crisi de la representació. La construcció d’un nou receptor implícit.  
 

Requisits: Introducció a la dramatúrgia 

Observacions:  -- 

 
 
 
 
COMPETÈNCIES QUE S’ADQUIRIRAN EN CURSAR L’ ASSIGNATURA:  

 
 
Competències generals (transversals): 
 

1. Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivant. 
2. Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
3. Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectiu del treball que es realitza. 
4. Realitzar l’autocrítica de la pròpia activitat professional i interpersonal. 
5. Desenvolupar idees i arguments de forma raonada i crítica. 
6. Dominar la metodologia de la investigació per generar projectes, idees i solucions viables.   
7.   Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l’esperit emprenedor en l’exercici professional. 

 
 
Competències específiques: 
 

1. Investigar per concebre i fonamentar el procés creatiu personal, tant pel que fa a la metodologia de treball com a la 
renovació estètica. 

2. Concebre propostes escèniques que fonamenten l’espectacle, generant i actualitzant conceptes, textos i imatges, i 
valorant les seves propietats representatives i la seva qualitat estètica.  

 
 
 
 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE:  

 
 
Coneixements: 
 
• Conèixer i comprendre el temes i les articulacions formals de la dramatúrgia textual contemporània.   
• Conèixer els procediments i les estratègies (tècniques) propis d’aquesta dramatúrgia. 
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Habilitats, procediments o destreses: 
 
• Capacitat per definir i per executar l’activitat pròpia d’un dramaturg.  
• Dominar la conceptualització dels diversos elements que conformen la composició dramatúrgica contemporània en 

contextos de creació i recerca. 
• Capacitat per detectar, analitzar i articular estructures, jerarquies i procediments propis de la dramatúrgia contemporània. 
 
Actituds: 
 
• Tenir una actitud positiva sobre qualsevol procés creatiu. 
• Tenir la capacitat d’aprendre dels errors. 
• Ser exigent amb un mateix per tal de desenvolupar les capacitats adquirides. 
 
 
 
CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI):  

 
Continguts: 
 
• La idea de contemporaneïtat.  
• Drama absolut, drama modern, drama contemporani.  
• Drama contemporani, drama postmodern?  
• Teatre postdramàtic, rapsòdia, teatre de la catàstrofe, drama relatiu, etc.  
• Crisi de la història (faula). Crisi de l’acció. El debat sobre la identitat, dissolució del subjecte, crisi del personatge. Crisi del 

diàleg.  
• Fragmentació i heterogeneïtat: collage i muntatge.  
• Subjecte èpic i relat.  
• Crisi de la representació. 
• El treball de perspectiva en el drama contemporani.  
• La “reconquesta del real” en el drama contemporani. 
• Els espais: espais antropològics (amb funció simbòlica), no espais, espais heterotòpics i espais abocador. 
• La necessitat d’una nova forma. Dialèctica forma i contingut. 
 
 
 
 
METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA: 

 
 
A. Treball presencial  (60% del Total. 60 hores.)  
 
Classe magistral 
 

• El professor explica els conceptes bàsics i els procediments necessaris per a la part pràctica de l’assignatura. 
 
Seminari o Taller 
 

• Realització a classe d’exercicis que exemplifiquin els conceptes explicats pel professor, proposats en funció de la 
dinàmica de l’aprenentatge. 

• Exposició a classe i anàlisi dels resultats dels exercicis executats per l’alumne (dins i fora de classe). Posada en comú 
dels resultats de cada aspecte estudiat i experimentat. Espai per l’autocorrecció i nova exposició de resultats. 

 
Tutoria 
 

• Seguiment de valoració i reflexió sobre els exercicis realitzats. Propostes de millora o d’ampliació. 
 
B.  Treball autònom de l’alumne. (40% del Total. 40 hores) 
 

• L’alumne desenvolupa la seva capacitat d’autoaprenentatge. Llegeix i analitza textos i materials teòrics. 
• L’alumne realitza, acaba o millora els exercicis. 
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Avaluació (Criteris, estratègies o activitats i ponderació): 

 
• Lliurament de tots els exercicis 40 % 
• Assistència i participació  30 % 
• Millora i correcció dels exercicis 30 % 

 
La qualificació d’aprovat o superior comporta aprovar cada criteri d’avaluació per separat. 
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