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DANSES DEL MÓN 
 

Professor: Rubén Marín 

 
 
 
 

 
 

 
Justificació del taller 
 
 
A través del taller danses del món es pretén desenvolupar i fomentar el coneixement dels aspectes fonamentals de les 
diferents cultures amb què convivim. 
 
Les capacitats que es desenvolupen en el taller danses del món tenen una estreta relació amb el desenvolupament 
psicomotriu de l'alumnat, un coneixement més notable de l'espai de treball i fomentar l'equilibri i la correcció postural. 
 
El treball a les aules de danses del món ofereix oportunitats per a aprendre a relacionar-se i a treballar dins d'un grup. En 
els tallers de dansa es presta una gran atenció al desenvolupament de diferents llenguatges expressius i corporals que 
potencien la manifestació artística a l'aula. 
 
El taller està enfocat per a aconseguir com a objectiu principal el coneixement i comprensió més profunda de les diverses 
cultures amb què convivim, i d'aquesta manera possibilitar un acostament més profund a aquestes. 
 
 
 
El taller danses del món tracta, almenys, cinc competències educatives: 
 
 
1) Competència social i ciutadana; aporta formes de comportament que capaciten l’alumnat a conviure en una societat 
cada vegada més plural, cooperar i afrontar conflictes, i posar-se en el lloc de l'altre, i acceptar i gaudir de les diferències. 
 
2) Competència cultural i artística; les danses del món permeten apreciar, comprendre i valorar críticament diferents 
manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font de gaudi i enriquiment personal i considerar-les com una part 
del patrimoni cultural dels pobles. 
 
3) Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic; permet a l'alumnat comprendre la societat i el món que 
l’envolta a través del coneixement i la reflexió dels costums i les tradicions d'altres pobles. 
 
4) Competència de la informació; les danses del món poden ser una eina adequada per a obtenir, processar i comunicar 
informació i transformar-la després en coneixement. 
 
5) Autonomia i iniciativa personal; perseverança, autoestima, creativitat, autocrítica o control personal són algunes de les 
habilitats relacionades amb aquesta competència. Les danses del món són una eina vàlida per a crear aquest tipus de 
situacions. 
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Objectius del taller 
 

1) Conèixer un repertori variat de danses de diferents llocs del món. 
 
2) Acostar-se a la cultura i els costums d'altres països a través de la dansa. 

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

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

 
5) Descobrir i posar en pràctica noves formes de treballar l'educació intercultural. 

 
6) Possibilitar espais de reflexió sobre el tema de la interculturalitat. 

 
 
Continguts del taller  
 
sessió 1.- Argentina.- tango argentí  
sessió 2.- Rep. Dominicana.- salsa 
sessió 3.- Irlanda.- irish dance/ cèltic 
sessió 4.- Espanya.-flamenc  
sessió 5.- Grècia.-sirtaky 
sessió 6.- Àfrica.-dansa africana 
sessió 7.- Egipte.-dansa oriental 
sessió 8.- Índia .-bollywood 

 
 
 
EN TOTES LES SESSIONS ELS CONTINGUTS ESPECÍFICS DEL TALLER SERAN : 

 
1. Introducció a la història de la dansa del país. La dansa en el món . 

 
2. Usos, tradicions i costums. 

 
3. Danses de diferents llocs del món. Passos bàsics  

 
4. Activitats d'expressivitat, moviments i habilitats artístic-gestuals 

 
5. Evolució coreogràfica.. 

 
 
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 coneixements previs de dansa o sense en qualsevol dels vessants artístics d’aquesta i alumnat d'educació 
primària i secundària com a activitat extraescolar. 
 
Metodologia 
La principal eina metodològica que s'utilitzarà per a aconseguir el desenvolupament dels objectius serà la mateixa 
realització de l'activitat en la qual el protagonisme dels participants serà la part més fonamental. 
Les activitats artístiques i culturals que ofereix la Universitat se centren que l’alumnat fomenten la seua imaginació i 
creativitat. La participació de l'alumnat és un valor fonamental per a expressar-se i viure en societat. 
Aquest taller es planteja com un acostament de l'estudiant al seu cos, des d'una sensibilització i consciència corporal; per 
tant el treball es basarà en el desenvolupament de tallers pràctics. A això, s'incorporaran processos interns des dels quals els 
estudiants puguen comunicar i aplicar tot el saber reconegut des del seu propi cos. El taller és llavors un laboratori 
corporal, el funcionament del qual dependrà de dinàmiques d'estímul i descobriment de l'expressió a través del moviment. 
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Objectius generals i específics 
- promoure la presa de consciència del cos. 
- explorar les diferents emocions. 
- utilitzar la dansa com a mitjà d'expressió cap als altres. 
- fomentar la capacitat d'expressar-se gestualment i corporalment. 
- potenciar l'expressió de la creativitat dels participants. 
- conèixer diferents tècniques i passos de ball. 
- donar a conèixer el ball com a instrument de relació i desinhibició. 
- explorar l'espai i familiaritzar-se amb les seues dimensions. 
- interioritzar ritmes lents i ràpids de la coreografia. 
- promoure la consciència del sentit cinestètic. 
- fomentar el record d'encadenaments senzills de pas 
 
 
Sistema d'avaluació 
L'avaluació es farà amb la intenció de complir dues funcions: 
- ajust de l'ajuda pedagògica a les necessitats individuals de l’alumnat. 
- Determinar el grau en què s'han aconseguit les intencions. 
A l'hora d'avaluar el docent tindrà en compte: 
-compliment dels objectius proposats durant el taller de danses del món. 
-coneixement dels continguts pel que fa al folklore i les característiques culturals de cada país o regió estudiats. 
-aprenentatge dels continguts de dansa apresos durant les 8 sessions. 
-no s'avaluaran els coneixements previs adquirits de dansa, tan sols els aprenentatges i estratègies d'ensenyament del 
taller. 
     
             
 

 
PERIODITZACIÓ 

 
 
                 

- Del 26 d'octubre al 21 de desembre del 2016 
- Dimecres de 15:30 a 18:00h 
- 8 sessions  
- 20 hores – 2 Crèdits CECLEC-ECTS 
- 20 hores ICE 
 
 

 
• Octubre: 26 
• Novembre: 2, 9, 16, 23 i 30 
• Desembre: 14 i 21 
 
 

LLOC: Sala Salvador Allende (baixos del Paranimf) 
 

 
 

 
NOTA 

 
PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT ÉS IMPRESCINDIBLE: 

 
*UNA ASSISTÈNCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL D'HORES DEL CURS 
*ESTAR AL CORRENT DEL PAGAMENT DEL CURS 
*SUPERAR PROVA D'AVALUACIÓ PROPOSADA PEL PROFESSOR 
*FER L'ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL CURS  
 


