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TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA CONTEMPORÁNEA 
 

  
 

Professor: Rubén Marín 

 
 

 

Justificació del taller 

 

El taller es realitza amb la pretensió de desenvolupar l'actitud creativa de l'alumne i la recerca de l'harmonia entre 

les diferents facetes de les nostres vides. La creativitat aplicada abasta fonamentalment les àrees de l'educació , les 

organitzacions, l'art, la comunicació i la vida quotidiana ,entre altres. En aquest context s’emmarca el treball que 

duem a terme tant en la formació del professorat (àmbit educatiu) i en els tallers d'oci i temps lliure (àmbit de la 

vida quotidiana), en els quals utilitzem la dansa i l’expressió corporal com a mitjà per a desenvolupar la creativitat 

expressiva. 

 

El treball en el taller d’expressió corporal i dansa contemporània afavoreix el desenvolupament de relacions 

interpersonals estudiant-estudiant i professor-estudiant, cosa que permet enfocar una àmplia gamma d’objectius 

cognitius, afectius, psicomotors, etc. 

 

El taller en si pretén desenvolupar els sabers artístics. En la dansa la base és el cos, la seua forma, la seua motricitat, 

la seua utilització i inserció espacial i temporal. 

                                                                                                                         

Dirigit a: 

Dirigit a tot tipus de públic: col·lectiu de la Universitat d'Alacant (estudiants o no estudiants), personal extern del 

col·lectiu universitari  amb o sense coneixements previs de dansa en qualsevol dels seus vessants artístics i  alumnat 

d'educació primària i secundària com a activitat extraescolar 

 

 

Objectius específics del taller 

 

1) Obrir una possibilitat als estudiants per a explorar la dansa i altres tècniques corporals com una forma de 

coneixement, relacionada directament amb la seua carrera ,com a part de la seua formació integral. 

2) Permetre que l’alumne entre en contacte amb la seua realitat corporal perquè projecte les seues 

experiències i habilitats en un grup de dansa de qualsevol modalitat. 

3) Conèixer la història dels diferents moviments artístics partint de la història de la dansa que seran els 

fonaments teòrics del programa. 

4) Apreciar un espectacle de dansa i reconèixer tècniques emprades i gèneres.  

5) Expressar-se i comunicar-se amb els altres a través del llenguatge corporal. 

6) Desenvolupar el domini corporal en les seues possibilitats d'expressió, imaginació i espontaneïtat. 

                                                                                    

                                                                                                                     

PROGRAMA 

  

1. Reconeixement corporal I .Esquema corporal i anivellació tècnica i espai. 

 

2. Reconeixement corporal II.  

 

3. Nivells i coneixement de l'espai de treball.  

 

4. Les emocions en la dansa.  

 

5. Tècniques de dansa.  

 

6. La respiració en la dansa.  

 

7. Escoles.  

 

8. Psicomotricitat.  
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9. El gest i l'expressió en la dansa. 

 

10. Qualitats de moviment: lent, ràpid, retingut, extensiu, suau i fort. 

 

11. Ritmes d'acció, fragmentació del temps, de l'espai i de les dinàmiques. 

 

12.  Exploració de plans. 

                                                                                                  

13.  Improvisació I.    

                     

14.  Improvisació II. 

 

 

 

Principals pràctiques pedagògiques que s’utilitzaran. Metodologia  

 

Aquest taller es planteja com un acostament de l'estudiant al seu propi cos, des d'una sensibilització i consciència 

corporal; per tant el treball es basarà en el desenvolupament de tallers pràctics. A més, s’hi incorporaran processos 

interns des dels quals els estudiants podran comunicar i aplicar tot el saber reconegut des del seu propi cos. El taller 

és, doncs, un laboratori corporal, el funcionament del qual dependrà de dinàmiques d'estímul i descobriment de 

l'expressió a través del moviment. 

 

Sistema d'avaluació 

L'avaluació es farà amb la intenció de complir dues funcions: 

- ajust de l'ajuda pedagògica a les necessitats individuals dels alumnes. 

- Determinar el grau en què s'han aconseguit les intencions. 

A l'hora d'avaluar el docent tindrà en compte el compliment dels objectius proposats durant el taller. 
 

 

 
PERIODITZACIÓ  

 

 
 

-  Del 16 de març al 18 de maig de 2016 

-  Dimecres  de 15.00 a 17.30h 

-  8 sessions  

- 20 hores –2 crèdits CECLEC-ECTS 

- 20 hores ICE 
 

 
 Març: 16 i 23 

 Abril: 13, 20 i 27 

 Maig: 4, 11 i 18 

 

LLOC: Sala Salvador Allende (PIC) 
 

 
 


