
PLA DOCENT 
 

Bloc: FONAMENTS DEL MOVIMENT. LABAN 

 
DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 

Hores presencials:  20h (40%) 

Treball autònom:  30h (60%) 

 

Descriptor:  

Proveir una visió general sobre el moviment humà, identificant els elements 

bàsics del qual està compost. Entenent els principis d’aquest moviment i les 

lleis que l’organitzen a través de l’observació i l’anàlisi de moviment investigat 

per Rudolf Laban i Irmgard Bartenieff. Això possibilitarà investigacions i 

preguntes de recerca en la pràctica de la dansa. 

 

Dates: 14, 15 i 16 de gener del 2022 

Professor/a: Elisabet Marcos Furones 

Coordinació: Pastora Villalón 

Tutoria: Ona Marco  

Tipus d’activitat: Teòrica i pràctica 

 

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 

 CT3 Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les 

característiques específiques de cada individu, aplicant tot allò 

en el desenvolupament i acompliment professional. 

 CT5 Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés 

creatiu, formatiu i/o interpretatiu disposant dels coneixements, 

recursos i experiències necessàries. 

CT6  Generar activitats d’aprenentatge que integrin el moviment i la 

seva expressió per tal d'enriquir la pràctica i l'experiència de 

l'alumnat. 

 CT7 Gestionar la capacitat de mobilitat corporal d'un mateix 

desenvolupant i millorant la consciència del propi cos 

 CT11 Reflexionar sobre la pròpia praxis per a innovar i millorar la labor 

docent i educadora, integrant els conceptes teòrics i la seva 

repercussió sobre la pràctica professional. 



CT12 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i 

gestionar-la adequadament aplicant-la en el context educatiu i 

la tasca a realitzar en funció de les seves característiques. 

 CT15 Realitzar una autocrítica objectiva i constructiva en la millora de  

l'acompliment de les tasques professionals i interpersonals. 

 CT19 Desenvolupar la capacitat creativa en el treball personal i                                          

grupal integrant els continguts apresos. 

   

Competències específiques 

● Identificar les estructures intrínseques del moviment humà. 

● Entendre els principis del moviment humà i les lleis que l’organitzen. 

● Comprendre la relació entre l’espai i la qualitat del moviment descrit 

per Laban com a l’harmonia espacial. 

● Descriure i Interpretar el significat del moviment utilitzat per les 

persones que estan realitzant una dansa o una tasca concret 

● Reflexionar el significat de la comunicació no verbal que revela el 

moviment corporal en les interaccions socials. 

 

Es vol facilitar l’exploració pràctica y la investigació en el context de la dansa 

i proveir als estudiants amb eines analítiques i avaluatives. 

 

Objectius generals de l’aprenentatge 

  

● Utilització deguda del vocabulari del moviment après. 

● Identificació clara dels elements estructurals i organitzadors del 

moviment humà. 

● Capacitat de nombrar el principis de moviment en diferents espectacles 

escènics (dansa, teatre, circ, etc.). 

  

 

Metodologia docent 

Es realitzaran sessions teòric-pràctiques per tal de poder incorporar els 

coneixements cognitius a lo corporal (adquirits a diferents situacions de la 

vida professional). 

Es desenvoluparan activitats a partir de materials plàstics o audiovisuals 

dissenyats per a la comprensió profunda de la teoria. Proporcionant 

dinàmiques grupals i exercicis per a treballar el moviment i la dansa amb 

diferents col·lectius.  

 

Criteris i metodologia d’avaluació 

Avaluació continuada: 

● Participació i discussions a classe. 



● Capacitat de síntesi en l’explicació de diferents observacions del 

moviment en accions de la vida quotidiana. 

● Capacitat d’abstracció del moviment quotidià traduint-lo/transferint-lo 

en tasques creatives a l’aula. 

● Examinació e interpretació del significat, de l’organització i de la relació 

amb les dades observades 

● Diari de registre on es reflexionarà sobre la possible aplicació dels 

principis del moviment en l’àmbit d’intervenció que cada alumne 

esculli. 

 

Assistència:  

L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 75% del Bloc amb una actitud de 

participació continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no 

assistir el 75% s´exclou a l’estudiant del procés d’avaluació. 

   

TEMARI 

Blocs de continguts 

Principis del moviment: traspàs del pes, progressió del desenvolupament del 

moviment, intenció espacial, respiració, etc. 

● Temes principals del moviment: execució- recuperació, estabilitat-

mobilitat, funció-expressió, intern-extern. 

Categories bàsiques: 

Cos: holístic o parts del cos, moviment seqüencial/ successiu/simultani, 

iniciació del moviment i seqüència. 

Dinàmiques del moviment (Esforços): Pes, Flux, Espai i     Temps. 

● Forma: Flux, Direccional i Volum 

● Espai: Dimensions, plans, moviment tridimensional. 

 Escales: Dimensional 

● Escala Dimensional i Afinitats harmòniques 

● Fraseig 

● Accions corporals bàsiques 
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