PRESENTACIÓ MATÈRIA ARTS ESCÈNIQUES I DANSA 4t ESO

CURS 2017/ 2018

PROFESSORA

JOANA DEYÀ

HORARI

3h setmanals

Informacions generals
Té com a finalitat la comprensió i la interpretació de formes d'expressió escènica variades, a
partir de la fusió del teatre, la música i la dansa. A través d'un enfocament totalment pràctic,
s'ha d'arribar a un producte de creació artística. D'aquesta manera, proporcionar a l'alumnat
la possibilitat de comunicar idees, emocions i sentiments.
Continguts (UD)
L'assignatura s'enfoca des d'una pràctica que es durà a terme tenint en compte tots els
membres del grup.
- Tipologia i característiques de les arts escèniques: Dansa, teatre, circ, òpera, musicals...
- El cos i les seves possibilitats expressives: expressió corporal. La improvisació. Percussió
corporal.
- Teatre: textual, gestual, d'objectes, musical. Muntatge d'una obra teatral.
- Interpretació a través del cos i la veu.
- El paper de les arts escèniques en el món actual: Circ, videoteatre, perfomance...
- Mostra dels projectes finals en les activitats de centre.
Criteris de qualificació (notes, percentatges, treballs obligatoris...)
Les tasques i les activitats diàries seran objecte d'avaluació contínua, com també el procés
d'aprenentatge dels alumnes de forma individual i de forma grupal. Així, es valoraran les
habilitats expressives i creatives i la predisposició i compromís de l'alumne per assolir les
diferents propostes encomanades.
L'avaluació és continuada, per tant, la qualificació final és la del tercer trimestre.
•

El grau d'implicació en els exercicis i activitats proposades, en la representació
d'obres breus i llargues, l'ús de les diferents formes d'expressió, la integració en el
grup i l'ús de recursos adequats al que es desitja; així com la coordinació de cada
alumne amb els demés, l'ajuda que donin als seus companys, la creativitat que
mostri en qualsevol tasca (60% de la nota).

•

Actitud, intervenció i participació, i assistència de l'alumnat en el desenvolupament
de les activitats (40% de la nota)
Criteris de recuperació (durant el curs i setembre)

L'alumnat que el mes de juny hagi suspès l’assignatura, en el mes de setembre podrà fer un
examen extraordinari de recuperació.
L’examen serà tipus pràctic, amb dues proves similars a les treballades al llarg del curs, i
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acordades en el mes de juny amb l'alumne.
Altres
L'alumnat d'aquesta assignatura no farà servir llibre de text. No obstant, utilitzaran altres
materials i recursos didàctics que aportarà la professora.
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