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PLA DOCENT 
 

Curs: 2n 

Especialitat: Pedagogia de la dansa 

Matèria:  Psicopedagogia de la dansa 

Codi de l’assignatura: 420024 

Títol de l’assignatura: Psicologia del desenvolupament 

Subtítol: 

Tipus d’assignatura: Obligatòria 

Adscripció de l’assignatura: Pedagogia de les Arts de l’Espectacle 

Crèdits ECTS de l’assignatura:  3 ECTS 

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

Impartició: A determinar segons horari 

Professors/es: A determinar segons POA 

Descriptor:  
Coneixement del procés de desenvolupament psicològic del cicle vital, des de l’etapa de la infància fins a la vellesa. 
Desenvolupament motor, cognitiu, social i afectiu en cada una de les etapes: infància, adolescència, joventut, maduresa i 
vellesa. Relació entre etapes del  desenvolupament i la seva intervenció a l’aula de dansa. 

Requisits:  

Observacions:  

 
 
 
COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARAN A L’ASSIGNATURA:  

 
Competències transversals: 
 
CT2  Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament. 
CT11  Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l’apreciació i sensibilitat estètica, 

mediambiental i cap a la diversitat. 
CT12  Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es 

produeixen en l’àmbit professional i seleccionar els camins adequats de formació continuada. 
  
Competències genèriques: 
 
CG1  Estar capacitats per a comprendre, crear, interpretar, i ensenyar la dansa amb el nivell tècnic, estilístic e 

interpretatiu requerit. 
CG2  Tenir un coneixement ampli de les tècniques i els llenguatges de la dansa, del moviment i de les disciplines 

corporals, així com el repertori des del punt de vista tècnic, estilístic i interpretatiu. 
CG4  Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques de cada 

individu, aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment professional. 
CG5  Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu, formatiu i/o interpretatiu disposant dels 

coneixements, recursos i experiències necessàries. 
 

Competències específiques: 
 
CEP4  Desenvolupar la capacitat per a entendre les característiques específiques de cada individu i, en 

consonància amb això, orientar a l’alumnat en el seu procés formatiu. 
CEP5  Conèixer, comprendre i aplicar els principis psicopedagògics generals, aprofundint en metodologies i 

didàctiques específiques de la dansa, considerant els diferents contexts en els que es pugui ocupar la funció 
docent. 

CEP6  Conèixer els processos psicològics bàsics que intervenen en les diferents etapes del desenvolupament 
evolutiu i en l’ensenyament de la dansa. 

CEP12  Saber dissenyar, organitzar, planificar i avaluar processos i projectes formatius, educatius, comunitaris i 
relacionats amb la salut en els diversos nivells, àmbits i col·lectius. 

CEP13  Desenvolupar la capacitat per a elaborar, seleccionar, utilitzar i avaluar materials i recursos didàctics, en 
funció del context (social, educatiu, terapèutic, històric, tecnològic) en el qual ocupi la seva labor. 

CEP17  Adquirir coneixements i habilitats per a realçar la dimensió artística i social de la dansa com a instrument 
clau en la integració de persones i col·lectius específics en la comunitat. 
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CEP19 Assumir que l’exercici de la funció educadora, docent i dinamitzadora ha d’anar perfeccionant-se 
permanentment i adaptant-se als canvis culturals, socials, humanístics i pedagògics al llarg de la vida. 

 
 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE:  

 
Coneixements: 
 
C1  Coneixements dels principis generals del desenvolupament psicològic i la seva relació amb l’ensenyament de la dansa. 
C2  Anàlisi del procés socialitzador de la dansa i el desenvolupament integral de la persona. 
C3  Coneixement de la influència de la pràctica de la dansa en les diferents etapes del desenvolupament de la persona. 
 
Habilitats, procediments o destreses: 
 
H1  Aplicació dels principis generals del desenvolupament psicològic en relació a la pràctica de la docència de la dansa en els 

diferents contextos en què es pot desenvolupar. 
H2  Anàlisi teòrica i pràctica sobre els beneficis que aporta la dansa en la socialització dels alumnes de dansa en els diferents 

contextos d’aplicació. 
 
Actituds: 
 
A1  Actitud de respecte vers els companys i els professors. 
A2  Esforç en la superació de dificultats. 
A3  Acceptació i respecte vers la diversitat de propostes i d’opinions. 
A4  Participació activa a les sessions de classe. 
A5  Participació activa en les tasques encomanades. 
A6  Demostració i interès i curiositat pel coneixement de la matèria. 
A7  Interès en la recerca de propostes de millora de la pròpia acció docent. 
A8  Actitud critica en el treball propi i dels altres com a eina de desenvolupament personal. 
A9  Actitud de respecte de l’entorn de treball, instal·lacions, material, equipaments. 
 
 
CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI):  

 
 
Blocs de contingut: 
 
La psicologia del desenvolupament i l’ensenyament-aprenentatge de la Dansa: 
 
 Introducció i principis generals. 
 Aportacions històriques i la seva influència en la dansa. 
 Teories i models més rellevants de la psicologia del desenvolupament en relació a la dansa. 
 Conceptes bàsics de recerca en Psicologia del Desenvolupament. 
 Conceptes bàsics de la neuroeducació aplicades a la dansa 

 
Desenvolupament físic i cognitiu en la infància: 

 
 Capacitats dels neonats. 
 Desenvolupament motor: reflexes, motricitat grossa i fina. 
 El desenvolupament dels sentits. 
 Model cognitiu.  
 La dansa com a potenciadora del desenvolupament.  
 Intervenció del professor/a de dansa. 
 
Desenvolupament social i de la personalitat en la infància: 

 
 Les emocions en la infància. 
 Desenvolupament del “jo”. 
 Empatia.  
 Teories del vincle afectiu:  L’aferrament i la seguretat afectiva.  
 La dansa expressió de moviment i emocions de 0 a 3 anys. 
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Desenvolupament de 3 a 6 anys: 
 
 Creixement físic 
 Desenvolupament motor: motricitat grossa i fina 
 Autoconcepte  
 Les sessions de dansa: estructura i característiques bàsiques 

 
Desenvolupament de 7 a 12 anys 
 
 Desenvolupament físic 
 Desenvolupament motor: motricitat grossa i fina 
 Ambients estimuladors d’aprenentatge 
 Intel·ligències múltiples 
 Autoestima 
 Amics i família 
 
L’adolescència 
 
 Adolescent en la societat actual 
 Reaccions als canvis físics: Imatge corporal 
 Desenvolupament cognitiu 
 Egocentrisme en el pensament 
 Amenaces al benestar 
 Desenvolupament de la identitat 
 Amics i família 
 
 
Edat adulta de 20 a 40 anys 
 
 Funcionament motor: condició física i salut 
 Programes d’exercici regular 
 Persones amb diversitat funcional 
 Estrès 
 Desenvolupament cognitiu 
 Intel·ligència emocional 
 Inserció laboral 
 
Edat adulta 40 a 60 anys 
 
 Diversitat del desenvolupament  
 Desenvolupament cognitiu 
 Memòria 
 Estabilitat del benestar 
 Treball i temps lliure 
 Altruisme. Metodologia Aprenentatge Servei 
 
Envelliment actiu 
 
 Canvis físics, cognitius. 
 Creativitat 
 Promoure la salut 
 Actitud 
 Personalitat 
 El paper de la Dansa com a eina social i comunicativa: Beneficis que aporta la pràctica de la Dansa en la salut i benestar dels 

participants. 
 Projecte “Ballant amb l’Alzheimer”.  
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METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA:  

 
És important que l’alumnat aporti un treball centrat en la seva pròpia reflexió, tant pel que fa en la seva mateixa experiència 
docent, com en la seva experiència com alumne/a de dansa.  
 

L’assignatura quedarà estructurada de la següent manera: 

 Continguts teòrics de l’assignatura: 40%  
 Contingut pràctic de l’assignatura: 60% 

 
Treball presencial a l'aula: 
 
 Exposició teòrica, presentació de casos reals i proposta d’exercicis i casos pràctics per part de la professora 
 Anàlisi i reflexió mitjançant el debat amb els alumnes, dels diferents aspectes, tractats a les sessions de classe, amb les 

seves aportacions. 
 Visionat de classes o de material audiovisual en referència als continguts aplicats a la Dansa. 
 Treballs en grup i individuals. 
 Presentacions dels treballs sol·licitats pel professorat. 

 
Treball autònom de l’alumne: 
 Recerca d’informació relacionada amb aspectes específics de l’assignatura pautades pel professorat. 
 Lectures d’articles i/o documents que relacionin els continguts de l’assignatura amb la pràctica de la Dansa, concretats en 

petits treballs escrits, realitzats tant individualment com en grup. 
 Recull i reflexió d’experiències professionals relacionades amb els continguts de classe 
 
 
AVALUACIÓ (CRITERIS, ESTRATÈGIES O ACTIVITATS I PONDERACIÓ): 

 
Requisits mínims: Per l’avaluació continuada d’aquesta matèria l’estudiant haurà de presentar els 3 treballs escrits i defensar 
les exposicions orals. Les pautes es poden consultar al moodle  
 
Ponderacions: 
L’avaluació serà el resultat de: 
 Assistència, participació a classe: 15% 
 Treball 1 individual (treball escrit + exposició): 25%  
 Treball 2 individual (treball escrit): 30% 
 Treball en grup (taller pràctic): 30% 
 
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. 
 
L’avaluació serà el resultat de: 
Presentar 3 treballs escrits. Les pautes dels treballs es poden consultar al moodle . 

 Treball 1 individual (treball escrit + exposició): 30%.  
 Treball 2 individual (treball escrit): 35%.  
 Treball 3 individual (treball escrit, fonamentat en els camps de l’acció comunitària, l’educació i la salut): 35% 
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