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LAS TÉCNICAS DE DRAMATIZACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 

 
 

 

Professorat: Victoria Guillén Nieto i Ángel Romero Flores 

 

 

 
DIRIGIT A: Alumnat del grau en Estudis Anglesos, alumnat del grau en Traducció i Interpretació, alumnat de graus en estudis 

filològics en general, alumnat del màster en Educació, del màster en Ensenyament de l'Espanyol/Anglès com a L2/LE, a professorat 

de segones llengües i llengües estrangeres en educació secundària i batxillerat. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

L'ús de les tècniques de dramatització en l'ensenyament d'idiomes en educació secundària i batxillerat pot ser essencial en la 

motivació i en l'assoliment d'un aprenentatge efectiu per part del discent. Les tècniques de dramatització ofereixen al discent la 

possibilitat de desenvolupar els instruments bàsics de comunicació de l'ésser humà, a saber, la locució i l'expressió corporal, a més 

de desenvolupar capacitats psicològiques i cognoscitives, a saber, l'autoestima, l'autoconfiança, la concentració, l'observació, 

l'anàlisi i la memòria, habilitats lingüístiques i destreses sociocomunicatives en un context d'entrenament lingüístic segur. 

 

 

OBJECTIUS 
a) Descobrir què són les tècniques dramatització i en quina manera es poden aplicar a l'ensenyament d'idiomes en 

educació secundària i batxillerat. 

b) Instruir-se en el disseny d'unitats didàctiques per a l'ensenyament d'idiomes en educació secundària i batxillerat en les 

quals s'integren les tècniques de dramatització d'una manera efectiva. 

c) Aprendre a emprar de forma convenient tècniques de dramatització a l'aula d'idiomes en educació secundària i 

batxillerat. 

 

 

METODOLOGIA 
La metodologia d'ensenyament del curs constarà de les fases següents: (a) instrucció i explicació teòrica breu de la tècnica de 

dramatització, (b) pràctica gradual de la tècnica de dramatització mitjançant exercicis en parelles i en gran grup, (c) 

dramatització, (d) reflexió pedagògica, i (e) aplicació de la tècnica dramàtica apresa en el disseny d'una unitat didàctica. 
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CONTINGUTS (programa) 
 Presentació. Les tècniques de dramatització en l'ensenyament d'idiomes en educació secundària i en el batxillerat  

 El disseny de la unitat didàctica  

 Locució i expressió corporal en la dramatització de diàlegs i escenes breus (10:00h) 

 Jocs de rols i simulacions  

 El psicodrama i el sociodrama  

 El projecte teatral  

 

AVALUACIÓ 
 Assistència mínima d'un 80% del total de les hores 

 Execució de tasques dramàtiques 

 Aplicació pràctica de les tècniques dramàtiques apreses en el disseny d'una unitat didàctica 

REQUISITS D'IDIOMA: 
 

1. Llengua d'instrucció: anglès i castellà. 

2. Nivell d'idioma requerit: nivell intermedi en anglès i castellà. 

 

 

PERIODITZACIÓ  

 
- Del 14 d'abril al 19 de maig del 2016 

- Dijous de 16:00 a 21:00h 

- 6 sessions  

- 30 hores- 3 Crèdits CECLEC-ECTS 

- 30 hores ICE 

 
 

 Abril: 14, 21 i 28 

 Maig: 5, 12 i 19 

 
 

LLOC: Sala Salvador Allende (PIC) 
 

 

 

 


