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PLA DOCENT 
 

Curs: 2n 

Especialitat: Coreografia i interpretació / Pedagogia de la dansa 

Matèria: Eines de creació / Tècniques de composició coreogràfica i de improvisació. Sistemes i eines de creació 

Codi de l’assignatura: 420008 

Títol de l’assignatura: Improvisació  II 

Subtítol: 

Tipus d’assignatura: Obligatòria 

Crèdits ECTS de l’assignatura: 3 ECTS 

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

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

Impartició: A determinar segons horaris 

Professors/es: A determinar segons POA 

Descriptor: Desenvolupar eines per a la improvisació i la creació de partitures improvisades de solo i  grup 

Requisits: Improvisació I 

Observacions: 

 

 
 

 
COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARAN A L’ASSIGNATURA: 

 

Altres competències de l’assignatura: 
 
 Integració de les eines i recursos d’improvisació aplicades a la creació de partitures de composició instantània i d’ improvisació 

per a  solo i/o grups. 
 Capacitat  de generar, explorar i desenvolupar una improvisació a partir d’ un tema i mantenir-ne el  seu desenvolupament 

en un temps donat i un espai predeterminat. 
 Capacitat per  generar  estratègies d’improvisació  i de generar contingut a través de la experimentació i l’exploració. 

 Capacitat per saber  comunicar als  altres integrants  de forma oral i per escrit  indicacions clares i precises per poder concretar  
les teves idees en accions 

 Treball en grup 

 Capacitat de recerca i experimentació 
 Escolta interna i externa 

 
 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 

 
Coneixements: 
C1  Capacitat d’imaginar i posar en pràctica idees de forma immediata com a eina tant de recerca com de creació i de composició 
C2  Capacitat crítica i analítica vers les propostes dels altres alumnes 

C3  Capacitat d’utilitzar els imprevistos i l’atzar com a part de les eines coreogràfiques del moment 

C4  Poder  traslladar de la imaginació a la realitat idees i conceptes de certa complexitat 
C5  Aprofundir sobre el vocabulari de moviment i la recerca d’un  imaginari propi 

 
Habilitats, procediments o destreses: 
 
H1  Ser capaç de crear una estructura improvisada  amb certa complexitat conceptual de forma immediata 

H2  Saber imaginar pautes simples i concretes per intentar traslladar les propostes des de la imaginació a la realitat 
H3   Saber  veure i aprofitar les capacitats dels intèrprets 

H4  Saber mantenir una escolta interna i externa de forma simultània 

H5  Saber emprar l’expressió i l’encadenament del gest en les seves vessants: corporal (segments / tot el cos), d’imatge 
(ideokinesis), d’emoció (relació sentiment-gest). 

 
 
 
 
 



 

 

Actituds: 
A1  Obertura  física i mental per a fomentar  la creativitat 
A2  Capacitat d’escolta del propi cos, dels altres i de l’ entorn 

A3  Desenvolupar  un estat d’interès, implicació  i alerta 
A4  Desenvolupar la creativitat i capacitat critico- constructiva. 

A5  Desenvolupar el pensament hol·lístic de la creació com un tot inter-connectat a diferents nivells, sensorial, mental i psico-
emocional. 

 
 

 
CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI): 

 
Blocs de contingut: 
 

1. Aprofundiment sobre el vocabulari i possibilitats del moviment. 

2. Creació de partitures d’improvisació al voltant d’un tema proposat pel professor. 

3. Composició  de partitures de grup a través de pautes d’ improvisació de temàtica lliure, fent èmfasi en la creació d’un 

imaginari propi. 
 

 
METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA: 

 

 Exercicis d’ exploració, conscienciació  i anàlisi del moviment. 

 Creació de partitures a través d’improvisacions temàtiques. 

 Composició  de partitures per a grup en relació a una poètica/estètica  particular.   

 Possible filmació i vista posterior. 

 Treball escrit sobre algun dels visionats o articles proposats a classe. 

 

 
 
AVALUACIÓ (CRITERIS, ESTRATÈGIES O ACTIVITATS I PONDERACIÓ): 

 

 L’autonomia i la responsabilitat del propi procés d’aprenentatge  per part de l’alumne, a través d’una regularitat en 

l’assistència a classe i la participació activa en la mateixa. 

 La capacitat per a assimilar els conceptes tant a  nivell teòric com pràctic. 

 La creativitat de l’ alumne i la capacitat per a aplicar els citats conceptes . 

 L’actitud receptiva a classe. 

 La progressió general personal. Ritme de treball i aprenentatge. 

 Presentació dels treballs: bona presentació i capacitat comunicativa i reflexiva. 

 
Ponderacions: 
Treball a classe: 35% a  40% 

Exercicis pràctics presentats: 35% a 40% 
Treball escrit: 15% a 25% 

 
Avaluació única: 

Segons criteri del/la docent, en casos excepcionals i per aquells estudiants que demostrin un llarg recorregut en l'exercici de la 
improvisació en diferents contexts, 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 una data de presentació del treball pactat. En aquest cas, s’aplicaran les 
mateixes ponderacions exposades abans, excepte l'assistència. 

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. 
 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ: 

 

Lectura obligatòria: 
 

V.V.A.A., Taken by surprise, editors: Ann Cooper Albright and David Gere,Wesleyan Unversity Press,  2003. 
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Complementaris (Ampliació) 
 

Sánchez, José Antonio y Conde Salazar, Jaime, Cuerpos sobre blanco, ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 2003. 
Bachelard, Gaston, La poética del espacio, Fondo de Cultura Económica, 2012. 

Sanchis Sinistierra, José, La escena sin límites,  Ñaque editora,  2002. 
Brook, Peter, El espacio vacío, ediciones Península, 2015. 

 


