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DECRET

461422:."fg"4;"fg"igpgt."rgn"swcn"uÓguvcdngkz"nÓqtfgpcek„"ewttkewnct"fgnu"gpugp{c-
ments de dansa de grau professional i se’n regula la prova d’accés.

L’article 131.3.c) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que correspon 
a la Generalitat la competència compartida per a l’establiment dels plans d’estudi 
corresponents, incloent-hi l’ordenació curricular.

D’acord amb l’article 6 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, les 
administracions educatives competents han d’establir el currículum dels diferents 
gpugp{cogpvu"swg"uÓjk"tgiwngp."fgnu"swcnu"gn"Iqxgtp"jc"fg"Ýzct"rtflxkcogpv"gnu"
aspectes bàsics curriculars.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, inclou els ensenyaments de 
dansa dins del capítol dels ensenyaments artístics i estableix tres graus: ensenya-
ogpvu"gngogpvcnu."gpugp{cogpvu"rtqhguukqpcnu"k"gpugp{cogpvu"uwrgtkqtu0"Nc"Ýpcnkvcv"
dels ensenyaments professionals és proporcionar una formació artística de qualitat, 
ictcpvkt"nc"swcnkÝecek„"fgnu"hwvwtu"rtqhguukqpcnu"fg"nc"fcpuc."qtkgpvct/nqu"k"rtgrctct/
los per estudis superiors. Aquests ensenyaments estan destinats a l’alumnat amb 
crvkvwfu"gurge‡Ýswgu"k"xqnwpvcv"rgt"fgfkect/uÓjk"rtqhguukqpcnogpv0

Aquest Decret estableix el currículum dels ensenyaments professionals de dansa 
els quals s’estructuren en un grau de sis cursos de durada, la superació dels quals 
f„pc"ftgv"cn"v‡vqn"rtqhguukqpcn"gp"ngu"gurgekcnkvcvu"fg"dcnn"Þcogpe."fcpuc"en§uukec."
dansa contemporània i dansa espanyola.

El Decret 84/2000, de 8 de febrer, que establia el currículum del grau mitjà de 
dansa va suposar la primera ordenació acadèmica dels ensenyaments professionals 
de dansa, inclosos dins dels ensenyaments de règim especial. Aquest nou Decret, 
que substitueix l’anterior, ha estat elaborat en consonància amb el que disposa el 
Reial Decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual s’estableixen els aspectes bàsics 
del currículum dels ensenyaments professionals de dansa. Aquesta disposició té 
l’especialitat com a eix vertebrador i redueix el nombre d’hores lectives en totes 
ngu"gurgekcnkvcvu."curgevg"swg"gzkigkz"wp"fgugpxqnwrcogpv"ogvqfqn”ike"ofiu"gÝec›0"
Cxcp›c"ecr"c"wpc"guvtwevwtc"ofiu"Þgzkdng"k"qdgtvc."swg"rquukdknkvc"oguwtgu"rgt"c"
una organització dels estudis adequada als interessos dels estudiants i la compa-
tibilitat entre els ensenyaments de dansa i els d’educació secundària obligatòria i 
postobligatòria.

Aquest Decret constitueix la base perquè els centres que impartiran els ensenya-
ments de dansa desenvolupin el seu propi projecte a partir dels objectius i continguts 
de les matèries de les quatres especialitats esmentades i de les hores de lliure dis-
rqukek„0"NÓ¿u"swg"gnu"egpvtgu"gp"hcekp"vkpft§"vtgu"Ýpcnkvcvu<"nÓkpetgogpv"jqtctk"fg"ngu"
cuukipcvwtgu"eqowpgu"k"fÓgurgekcnkvcv."nÓqhgtvc"fg"ocvfltkgu"qrvcvkxgu"fg"rgtÝn"rtqrk"k"
la possible realització de pràctiques en empreses. L’eix metodològic vertebrador del 
currículum serà la consideració que els continguts essencials en la formació d’un 
ballarí o ballarina, es donen des de l’inici del procés d’estudi i que es desenvolupen 
a través de l’aprofundiment en ells, a més de l’adquisició de nous elements.

El currículum inclou els àmbits tècnic, artístic, estètic, cultural i històric, del món 
fg"nc"fcpuc"cod"wp"rgu"gurge‡Ýe"fgnu"gpugp{cogpvu"owukecnu."k"nÓ§odkv"fg"nc"ucnwv0"
Els objectius fan referència a les competències que l’alumnat ha d’assolir al llarg del 
grau, entenent com a competència la capacitat que el futur ballarí o ballarina ha de 
fgugpxqnwrct"cod"nc"o§zkoc"gÝekflpekc"k"crtqÝvcogpv"fg"nÓguhqt›."gnu"tgewtuqu"k"gnu"
avenços tècnics i metodològics en el coneixement del treball corporal.

Els futurs ballarins i les futures ballarines han de tenir una formació que els 
permeti ser versàtils, creatius i intèrprets per tal d’integrar-se i adaptar-se a corrents 
artístics i culturals en constant transformació. Els ensenyaments professionals han 
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de proporcionar-los una sòlida formació que els prepari per a seguir-se formant al 
llarg de la seva vida i per integrar-se en el món professional.

El respecte al procés evolutiu de l’alumne/a, és fonamental en els ensenyaments 
de dansa en què l’instrument de treball de l’estudiant és el propi cos. Per tant, el 
coneixement del cos, la seva vigilància i la seva cura, són aspectes bàsics en aquestes 
edats exposades a continus canvis de desenvolupament físics i emocionals.

Aquest Decret s’ha tramitat d’acord amb el que disposen l’article 61 i següents 
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic 
de l’Administració de la Generalitat i d’acord amb l’informe del Consell Escolar 
de Catalunya.

En virtut d’això, per tal de regular els diferents aspectes de l’ordenació dels 
ensenyaments de dansa de grau professional, a proposta del conseller d’Educació, 
d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació 
prèvia del Govern,

DECRETO:

Article 1
Estructura

Els ensenyaments de dansa s’estructuren en un grau professional de sis cursos 
acadèmics de durada.

Article 2
Objectiu

El currículum del grau professional de dansa té com a objectiu l’assoliment de 
ngu"eqorgvflpekgu"igpgtcnu"k"gurge‡Ýswgu"ugi¯gpvu<

2.1 Competències generals:
a) Desenvolupar la sensibilitat artística i el criteri estètic com a font de formació 

i enriquiment personal.
b) Potenciar i desenvolupar els propis criteris interpretatius mitjançant els hàbits 

de lectura, l’assistència a espectacles, el visionament d’enregistraments o altres 
esdeveniments artístics i culturals.

c) Conèixer i valorar críticament els valors de la dansa i optar pels aspectes que, 
provinents d’ella, siguin els més adients per al desenvolupament personal.

d) Adquirir consciència de les pròpies capacitats i limitacions per a formar-se una 
imatge ajustada de la pròpia persona, tot adquirint les eines per autoavaluar-se.

e) Desenvolupar hàbits que optimitzin el temps esmerçat, el rendiment en l’estudi 
i en la pràctica.

f) Tenir la disposició necessària per treballar en equip.
g) Conèixer i emprar amb precisió el vocabulari relatiu al llenguatge tècnic de 

la dansa.
h) Interrelacionar i aplicar els coneixements adquirits, les vivències i experiències 

pròpies i aportar-los a la millora de la formació interpretativa.
404" Eqorgvflpekgu"gurge‡Ýswgu<
a) Aplicar les diferents tècniques per aconseguir una interpretació artística de 

qualitat.
b) Tenir cura i respecte pel propi cos i executar les diferents tècniques amb la 

concentració i seguretat necessàries.
c) Potenciar i desenvolupar les capacitats de treball tot valorant el mètode, el 

rigor, la dedicació, la serietat i la disciplina, entre altres valors i aptituds pròpies 
de la interpretació.
f+" Eqpflkzgt"k"gortct"cod"rtgekuk„"gn"xqecdwnctk"gurge‡Ýe"tgncvkw"cnu"eqpegrvgu"

de cadascuna de les especialitats de la dansa.
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e) Aprofundir en el desenvolupament de la formació musical com a complement 
i eina imprescindible per a la interpretació i execució del moviment.

f) Adaptar-se, amb la versatilitat necessària, a les diferents formes expressives 
ectcevgt‡uvkswgu"fg"nc"etgcek„"eqtgqit§Ýec0

g) Introduir el concepte d’improvisació i creació, a partir de diferents elements 
i tècniques.

h) Conèixer els elements històrics i estètics determinants en l’evolució de les arts 
i les seves interaccions amb l’expressió dansística al llarg de la història.

Article 3
Especialitats

El grau professional dels ensenyaments de dansa té les especialitats següents:
c+" Dcnn"Þcogpe0
b) Dansa clàssica.
c) Dansa contemporània.
d) Dansa espanyola.

Article 4
Assignatures del currículum

4.1 Les assignatures del currículum poden ser:
a) Comunes.
b) D’especialitat.
c) Optatives.
4.2 Assignatures
a) Assignatures comunes:
O¿ukec0
Salut i cos.
Història de la cultura i de la dansa.
b) Assignatures d’especialitat:
Gurgekcnkvcv"fg"Dcnn"Þcogpe<
Tècniques bàsiques de dansa.
Dansa espanyola.
Dcnn"Þcogpe0
Estudi del cante d’acompanyament.
Estudi de la guitarra d’acompanyament.
Repertori i pràctica escènica.
Especialitat de Dansa clàssica:
Dansa clàssica.
Dansa contemporània.
Repertori i pràctica escènica.
Especialitat de Dansa contemporània:
Dansa clàssica.
Improvisació i creació.
Dansa contemporània.
Repertori i pràctica escènica.
Especialitat de Dansa espanyola:
Dansa clàssica.
Escola bolera.
Dansa estilitzada.
Flamenc.
Hqnmnqtg0
Repertori i pràctica escènica.
c) Assignatures optatives
Les assignatures optatives s’autoritzen pel Departament d’Educació a proposta 

de cada centre. Amb caràcter general, hauran de tenir una durada mínima de 35 
hores, d’acord amb la coherència del seu projecte educatiu i l’oferta formativa que 
ofereixen.
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4.3 La programació d’assignatures optatives per part dels centres, és potesta-
tiva pel que fa als cursos primer i segon, i és obligatòria en els cursos tercer, quart, 
cinquè i sisè. El nombre d’hores destinat en cada curs a les assignatures optatives 
es distribuirà de forma creixent al llarg d’aquests ensenyaments.

4.4 L’alumnat podrà cursar les assignatures optatives de qualsevol especialitat 
i curs d’acord amb el projecte curricular de cada centre.

Dins de les hores previstes per a les assignatures optatives, en els dos darrers 
cursos, els centres podran ofertar a l’alumnat major de 16 anys una fase de formació 
pràctica en empreses, la qual serà voluntària.

Dins de les hores previstes per a les assignatures optatives, el centre n’oferirà una 
cod"eqpvkpiwvu"fg"fcpuc"vtcfkekqpcn1hqnmnqtg"ecvcn§0
607" Gnu"egpvtgu"fqegpvu"rqfgp"fgugpxqnwrct"rgtÝnu"rtqhguukqpcnu"fkpu"fg"ecfc"

especialitat en els dos darrers cursos dels ensenyaments professionals de dansa.

Article 5
Currículum

5.1 S’entén per currículum del grau professional de dansa el conjunt d’objectius, 
continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació.

5.2 El currículum de les assignatures comunes i de les assignatures d’especialitat 
uÓgurgekÝec"c"nÓcppgz"3"fÓcswguv"fgetgv0

5.3 Els mètodes pedagògics s’estableixen per cada centre en el marc del seu 
projecte educatiu.
706" Gnu"egpvtgu"fkurqugp"fg"ngu"jqtgu"fg"nnkwtg"fkurqukek„"swg"uÓgurgekÝswgp"c"

l’annex 2 d’aquest decret. Les hores de lliure disposició serveixen tant per ampliar el 
temps lectiu de les assignatures comunes i de les d’especialitat, com per a impartir 
assignatures optatives.

5.5 La càrrega lectiva de les especialitats es detalla a l’annex 2 d’aquest de-
cret.

Article 6
Nngpiwc"xgjkewnct"fÓcrtgpgpvcvig

6.1 El català s’utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge 
dels ensenyaments de dansa.
804" FÓceqtf"cod"gnu"qticpkuogu"tgrtgugpvcvkwu"fg"nc"Xcn"fÓCtcp"gu"Ýzct§"nÓ¿u"

de l’aranès en l’àmbit de l’ensenyament de la dansa.
6.3 En qualsevol cas es respectaran els drets lingüístics individuals de l’alumnat 

d’acord amb la legislació vigent.

Article 7
Projecte curricular de centre

7.1 El projecte curricular de cada centre haurà de desplegar el currículum en el 
marc de la seva autonomia i haurà de ser elaborat i aprovat pel claustre del centre, 
potenciant així l’activitat en grup del professorat i estimulant la pràctica investiga-
fqtc0"Gp"gnu"egpvtgu"uquvkpiwvu"cod"hqpu"r¿dnkeu"gn"rtqlgevg"ewttkewnct"ugt§"crtqxcv"
i avaluat pel consell escolar.

7.2 El projecte curricular inclourà: les especialitats, els objectius de cada 
especialitat que s’imparteix, la seqüència i la distribució temporal dels contin-
guts, els criteris generals per a l’elaboració de la programació d’aula i les opcions 
metodològiques, organitzatives i d’avaluació adoptades en relació amb el procés 
d’ensenyament-aprenentatge. Promourà una metodologia adequada que afavoreixi 
la formació completa de la persona.

7.3 El projecte curricular inclourà criteris per adoptar mesures organitzatives 
per a la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge a partir de la informació 
aportada per a l’avaluació.

7.4 Els centres, en el marc del seu projecte curricular, organitzaran l’horari 
escolar en què es distribueixen les activitats educatives, d’acord amb la normativa 
d’aplicació.
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7.5 La programació d’aula serà elaborada pel professorat de l’assignatura en 
el marc del projecte curricular de centre i de les directrius determinades en aquest 
Decret.
908" C"Ý"fg"rgtogvtg"eqpetgekqpu"kpfkxkfwcnu"clwuvcfgu"cnu"tkvogu"fÓcrtgpgpvcvig"

i singularitats de l’alumnat, el Departament d’Educació adoptarà, si escau, mesures 
oportunes d’adaptació del currículum a les necessitats educatives especials.

Article 8
Simultaneïtat d’estudis i adaptacions curriculars

8.1 El Departament d’Educació ha de coordinar l’organització i l’ordenació 
acadèmica entre els ensenyaments de dansa i els de règim general, ha de reglamentar 
els centres integrats i ha d’establir les possibles convalidacions que afectin matèries 
optatives d’educació secundària obligatòria i de batxillerat.

8.2 El Departament d’Educació ha de regular les adaptacions curriculars en-
ecokpcfgu"c"hceknkvct"nc"ukownvcpg•vcv"fÓguvwfku0

Article 9
Tutoria i orientació

9.1 La tutoria i l’orientació seran activitats docents a realitzar pel professorat 
del centre.

9.2 El/la docent responsable de la tutoria, per tal de vetllar pel procés d’en-
senyament-aprenentatge i per la formació personal de l’alumne/a, coordinarà el 
professorat que intervé en la seva educació i intercanviarà informació amb la 
família de l’alumne/a.

9.3 L’equip docent orientarà acadèmicament i professionalment l’alumnat.

Article 10
Avaluació

10.1 L’avaluació del procés d’aprenentatge serà continua i integradora, es 
durà a terme per a cada assignatura pel que fa als objectius establerts a l’annex 1 
d’aquest Decret i tenint en compte els objectius que el centre estableixi al projecte 
curricular.

10.2 L’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes la farà el conjunt del professorat 
que intervé en la formació de l’alumne/a, reunits en junta d’avaluació i coordinats 
rgt"nc"rgtuqpc"vwvqtc0"Ngu"fgekukqpu"tgncvkxgu"c"ngu"swcnkÝecekqpu"fg"ngu"cuukipcvwtgu"
es prendran de manera col·legiada.

10.3 Els resultats de l’avaluació de cada assignatura del currículum s’expressaran 
per mitjà d’una escala de puntuació d’1 a 10 sense decimals, i serà necessària una 
swcnkÝecek„"o‡pkoc"fg"7"rgt"eqpukfgtct/nc"rqukvkxc0

10.4 L’alumnat pot recuperar les assignatures mitjançant la superació de les 
proves extraordinàries.

Article 11
Promoció

11.1 L’alumnat passarà de curs tot i que no hagi superat un màxim de dues 
assignatures, la recuperació de les quals la realitzarà en el curs següent. Si les 
assignatures no superades, d’un o més cursos, són tres o més, no podrà passar de 
curs i l’haurà de repetir.

11.2 Si les assignatures avaluades negativament es refereixen a la pràctica de 
nc"fcpuc"k"vgpgp"eqpvkpw•vcv"gp"gn"ewtu"ugi¯gpv."gu"rqftcp"eqpukfgtct"uwrgtcfgu."uk"
es donen simultàniament les següents condicions:

a) Superació de l’assignatura/es vinculades del curs següent.
b) Informe favorable de la junta d’avaluació.
11.3 En la resta de casos d’assignatures avaluades negativament l’alumnat haurà 

dur a terme les activitats d’ensenyament-aprenentage corresponents a les classes 
de les assignatures no superades en el curs anterior.
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11.4 L’alumnat que en el sisè curs tingui tres o més assignatures pendents de 
superació, haurà de repetir la totalitat del curs. Si les assignatures avaluades negativa-
ment són com a màxim dues només caldrà que superi les assignatures pendents.

Article 12
Permanència

12.1 El límit de permanència en el grau professional de dansa és de:
Vuit anys per a qui accedeix a primer curs.
Set anys per a qui accedeix a segon curs.
Sis anys per a qui accedeix a tercer curs.
Cinc anys per a qui accedeix a quart curs.
Quatre anys per a qui accedeix a cinquè curs.
Tres anys per a qui accedeix a sisè curs.
Pq"gu"rqft§"tqocpftg"ofiu"fg"fqu"cp{u"gp"gn"ocvgkz"ewtu."gzegrvg"gp"gn"ecu"fg"

sisè.
12.2 El Departament d’Educació, amb caràcter excepcional, a proposta de la 

direcció del centre i amb l’informe previ de la comissió avaluadora de l’alumna/e, 
podrà ampliar en un any la permanència en el grau professional, en supòsits greus 
que impedeixin el normal desenvolupament dels estudis.

12.3 El Departament d’Educació ha d’establir les condicions per a la matricu-
lació, amb caràcter excepcional, en més d’un curs acadèmic.

Article 13
Ceefiu"cnu"gpugp{cogpvu"fg"fcpuc

13.1 Per accedir als ensenyaments professionals de dansa cal superar la prova 
gurge‡Ýec"fÓceefiu"tgiwncfc"rgn"Fgrctvcogpv"fÓGfwecek„0
3504" Ngu"rtqxgu"gurge‡Ýswgu"fÓceefiu"cn"itcw"rtqhguukqpcn."vgpgp"eqo"c"Ýpcnkvcv"

la comprovació del grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de 
l’alumne per iniciar els estudis en aquesta etapa.
3505" Nc"rtqxc"gurge‡Ýec"fÓceefiu"gu"eqpxqect§"cpwcnogpv0"Nc"eqpxqecv”tkc"

establirà els centres, les dates, la composició de les comissions avaluadores, i les 
característiques concretes de la prova. La seva superació serà vàlida per a la matri-
culació, exclusivament en el curs acadèmic en què s’ha convocat.

Article 14
Proves d’accés

14.1 Les proves per l’accés al primer curs del grau professional constaran d’una 
rtqxc"gurgekÝec."eqorqucfc"fg"fkxgtugu"rctvu."gp"swfl"nc"rgtuqpc"curktcpv"fgoquvtk"
posseir la maduresa, condicions, coneixements i capacitat necessàries per a cursar 
cod"crtqÝvcogpv"cswguvu"gpugp{cogpvu0

14.2 Es podrà accedir a un curs de grau professional diferent del primer, sense 
jcxgt"tgcnkv¦cv"ewtuqu"cpvgtkqtu."cod"nc"uwrgtcek„"rtflxkc"fÓwpc"rtqxc"gurgekÝec."eqo-
posada de diverses parts, en què la persona aspirant demostri posseir la maduresa, 
eqpfkekqpu."eqpgkzgogpvu"k"ecrcekvcv"pgeguu§tkgu"rgt"c"ewtuct"cod"crtqÝvcogpv"gn"
curs corresponent.
3605" Ngu"rwpvwcekqpu"fgÝpkvkxgu"uÓclwuvctcp"c"nc"swcnkÝecek„"pwofltkec"fg"2"c"

32"cod"wp"fgekocn"eqo"c"o§zko0"Ecnft§"qdvgpkt"wpc"swcnkÝecek„"inqdcn"fg"7"rgt"
superar la prova.

14.4 Cada centre establirà, amb l’autorització prèvia del Departament d’Edu-
cació i d’acord amb el seu projecte curricular, les especialitats que es poden cursar 
gp"hwpek„"fg"ngu"rtqxgu"gurge‡Ýswgu"fÓceefiu"uwrgtcfgu0

Article 15
Admissió

15.1 Les places de cada especialitat s’assignaran per ordre decreixent de la 
puntuació obtinguda a les proves d’accés.



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7282"Î"53030422:8288

15.2 Si la demanda de places és superior a l’oferta de places de l’especialitat, 
s’adjudicaran prioritàriament a les persones que han superat les proves d’accés en 
el centre.

15.3 Si resten places vacants es podran adjudicar a les persones que han superat 
la prova en altres centres.

Article 16
Titulació

16.1 L’alumnat que superi els ensenyaments professionals de dansa obtindrà el 
títol professional de dansa, on hi constarà l’especialitat realitzada.

16.2 L’alumnat que, a més, superi les matèries comunes del batxillerat obtin-
drà el títol de batxiller, d’acord amb el que preveu l’article 50.2 de la Llei orgànica 
2/2006.

16.3 El Departament d’Educació determinarà el percentatge que correspon a la 
swcnkÝecek„"okvlcpc"fg"nÓgzrgfkgpv"fgnu"guvwfku"rtqhguukqpcnu"rgt"c"nc"fgvgtokpcek„"
fg"nc"swcnkÝecek„"Ýpcn"fg"nc"rtqxc"fÓceefiu"cn"itcw"uwrgtkqt"fg"fcpuc0

Article 17
Documents d’avaluació

17.1 Són documents d’avaluació dels ensenyaments professionals de dansa 
nÓgzrgfkgpv"cecffloke"rgtuqpcn."ngu"cevgu"fÓcxcnwcek„."gn"nnkdtg"fg"swcnkÝecekqpu"k"
els informes d’avaluació individualitzats.

17.2 Dels documents d’avaluació, té la consideració de document bàsic el llibre 
fg"swcnkÝecekqpu0

17.3 Els documents d’avaluació han de dur les signatures fefaents de las persones 
que corresponguin en cada cas, amb indicació de la seva funció. Sota les signatures 
hi constaran el nom i cognoms respectius.

Article 18
Nnkdtg"fg"swcnkÝecekqpu
3:03" Gn"nnkdtg"fg"swcnkÝecekqpu"fgnu"gpugp{cogpvu"rtqhguukqpcnu"fg"fcpuc"fiu"gn"

fqewogpv"qÝekcn"swg"tgÞgevgkz"gnu"guvwfku"ewtucvu0"Jc"fg"eqpvgpkt"ngu"swcnkÝecekqpu"
obtingudes per l’alumnat, la informació sobre la seva permanència en el centre i, si 
escau, sobre els trasllats de matrícula. Així mateix, hi ha de constar la sol·licitud, 
per part de l’alumnat, de l’expedició del títol corresponent, un cop superats els 
ensenyaments professionals de dansa.
3:04" Gn"nnkdtg"fg"swcnkÝecekqpu"uÓjc"fg"tghgtkt"cnu"guvwfku"ewtucvu"fkpu"fÓwpc"

¿pkec"gurgekcnkvcv0"Rgn"swg"hc"c"nÓcnwopcv"swg"ewtuk"ofiu"fÓwpc"gurgekcnkvcv."uÓjcwt§"
fÓgorngpct"wp"nnkdtg"fg"swcnkÝecekqpu"rgt"ecfcuewpc"fg"ngu"gurgekcnkvcvu"ewtucfgu."
i s’ha d’indicar, si escau, a la pàgina “Estudis previs d’ensenyaments professionals 
gp"cnvtgu"gurgekcnkvcvuÑ."ngu"cuukipcvwtgu"eqowpgu"uwrgtcfgu"k"nc"swcnkÝecek„"qd-
tinguda.
3:05" Gn"Fgrctvcogpv"fÓGfwecek„"jc"fÓgfkvct"gn"nnkdtg"fg"swcnkÝecekqpu"k"jc"fg"vgpkt"

característiques anàlogues al dels altres ensenyaments artístics professionals.

Article 19
Llengües dels documents bàsics

Els documents bàsics d’avaluació s’han de redactar en català, i s’han d’expedir, en 
tot cas, en forma bilingüe quan ho demani l’alumnat, i hi haurà de contenir sempre 
el text en castellà si ha de tenir efectes fora de Catalunya, llevat que hagi de tenir 
ghgevgu"gp"gn"vgttkvqtk"fÓwpc"Eqowpkvcv"Cwv”pqoc"qp"gn"ecvcn§"ukiwk"eqqÝekcn0

Article 20
Procediment de compleció i custòdia

Correspon a la Inspecció d’Educació la supervisió del procediment de compleció 
i custòdia dels documents d’avaluació.
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Article 21
Trasllat d’expedient

El trasllat de l’alumnat a un altre centre abans d’haver conclòs el curs comportarà 
l’emissió d’un informe d’avaluació individualitzat, en què es recollirà, a efectes 
fgn"vtcunncv."vqvc"nc"kphqtocek„"swg"ukiwk"pgeguu§tkc"rgt"c"nc"eqpvkpw•vcv"fgn"rtqefiu"
d’aprenentatge. Aquest informe l’ha de fer la persona tutora corresponent al curs 
que estigui fent l’alumnat, a partir de les dades facilitades pel professorat de les 
diverses assignatures i s’ha de remetre pel centre d’origen al de destí junt amb el 
nnkdtg"fg"swcnkÝecekqpu0

DISPOSICIONS ADDICIONALS

—1 S’autoritza el Departament d’Educació per a dictar les instruccions relatives 
a l’autorització d’assignatures optatives.

—2 S’autoritza el conseller o la consellera d’Educació per a establir, mitjançant 
una ordre:

a) Les condicions per al canvi d’especialitat.
b) La determinació de les assignatures optatives que poden ser impartides per 

rtqhguuqtcv"gurgekcnkuvc"swcnkÝecv."pq"pgeguu§tkcogpv"vkvwncv."swg"fgugpxqnwrk"nc"
seva activitat en l’àmbit laboral.

c) Les condicions de desenvolupament de la formació pràctica en empreses.
d) La regulació del procediment per al reconeixement de crèdits cursats en 

altres centres.

—3 El Departament d’Educació fomentarà la col·laboració entre centres, espe-
cialment en l’àmbit europeu.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

A partir del curs acadèmic 2007-2008 s’implantaran els quatre primers cursos 
dels ensenyaments professionals de dansa i quedaran extingits els dos primers cicles 
dels ensenyaments de grau mitjà de dansa vigents.

A partir del curs acadèmic 2008-2009 s’implantaran els cursos cinquè i sisè dels 
ensenyaments professionals de dansa i quedarà extingit el tercer cicle dels ense-
nyaments de grau mitjà de dansa vigents.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A partir del curs acadèmic 2007-2008 es deixa sense efectes el Decret 84/2000, 
de 8 de febrer, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de 
dansa de grau mitjà i se’n regula la prova d’accés, en allò que regula els quatre 
primers cursos.

A partir del curs acadèmic 2008-2009 queda totalment derogat el Decret 84/2000, 
de 8 de febrer esmentat.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Fkctk"QÝekcn"
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.

Barcelona, 29 de gener de 2008

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya
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ERNEST MARAGALL I MIRA

Conseller d’Educació

ANNEX 1

Currículum de les assignatures comunes i de les assignatures d’especialitat

1. Assignatures comunes.
303" O¿ukec0
1.2 Salut i cos.
1.3 Història de la cultura i de la dansa.

1.1 Cuukipcvwtc<"o¿ukec0

a) Objectius
NÓcuukipcvwtc"fg"o¿ukec"vfi"eqo"c"qdlgevkw"gn"fgugpxqnwrcogpv"fg"ngu"eqorgvflp-

cies següents:
Cfswktkt"wpc"ewnvwtc"owukecn"uwÝekgpv"rgt"gn"fgugpxqnwrcogpv"fgn"hwvwt"rtqhgu-

sional de la dansa.
Relacionar els coneixements musicals amb els coneixements de la dansa.
Tgncekqpct"nÓflrqec"jkuvqtkeqewnvwtcn"cod"nc"jkuv”tkc"fg"nc"fcpuc"k"nc"o¿ukec0
Xcnqtct"nc"o¿ukec"eqo"c"gngogpv"eqrctvkekrcvkw"gp"nc"fcpuc0
Conèixer els diferents estils, períodes i formes musicals.
Tgncekqpct"nc"o¿ukec"fÓcnvtgu"ewnvwtgu"cod"nc"fcpuc0
Eqpflkzgt"gnu"eqorqukvqtu"k"eqorqukekqpu"ofiu"ukipkÝecvkwu"fg"nc"o¿ukec"en§uukec."

espanyola i contemporània i especialment la d’aquells autors que van escriure i 
guetkwgp"gurge‡Ýecogpv"rgt"fcpuc0
KfgpvkÝect"ngu"fkxgtugu"guvtwevwtgu"swg"kpvgitgp"wpc"qdtc"owukecn0
Conèixer els grans ballets de repertori.
Diferenciar els compassos binaris, ternaris, compostos i d’amalgama a nivell 

auditiu.
KfgpvkÝect"c"pkxgnn"cwfkvkw"ngu"fkhgtgpvu"fkp§okswgu"k"tkvogu"owukecnu0
Comprendre a nivell formal les diverses formes, estructures melòdiques i har-

o”pkswgu"fg"nc"o¿ukec"en§uukec."eqpvgorqt§pkc."gurcp{qnc"k"hqnmnqtg0
KfgpvkÝect"c"pkxgnn"cwfkvkw"ngu"oqfwncekqpu"k"ecfflpekgu"owukecnu"v‡rkswgu"fg"nc"

seva especialitat.
Conèixer els ritmes més habituals de cada especialitat de dansa i la seva relació 

amb cada pas o combinació de dansa.
Assolir un nivell bàsic de lectura d’una partitura, tan melòdica com polifònica.
Adquirir la terminologia musical bàsica per al desenvolupament de la seva futura 

professió.
Diferenciar les parts fortes i dèbils dels temps i compassos.
Conèixer i reconèixer les síncopes i els contratemps.
Assolir el concepte de precisió musical i d’exactitud rítmica.
Relacionar els moviments del cos amb la correspondència musical.
Interpretar amb la veu i/o instruments un fragment musical.
Expressar verbalment una idea musical, parlant o cantant.
Memoritzar fragments musicals.
Ser capaç d’improvisar a nivell vocal i corporal sobre consignes musicals con-

cretes.
Cfswktkt"nc"ecrcekvcv"fÓkpvgtkqtkv¦cek„"fg"nc"o¿ukec0
Eqpflkzgt"gnu"ukngpeku."nc"ugxc"korqtv§pekc"k"nc"ugxc"wvknkv¦cek„"gp"nc"o¿ukec."fg"

manera particular en la contemporània.
Valorar la importància del silenci com a condició prèvia per a l’existència de 

nc"o¿ukec"k"eqo"gngogpv"fÓjctoqpkc"gp"tgncek„"cod"wp"ocvgkz"k"cod"gnu"cnvtgu."k"
rtgpftg"eqpuekflpekc"fg"nÓcitguuk„"swg"uwrquc"nÓ¿u"kpfkuetkokpcv"fgn"uq0
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b) Continguts
Gnu"itcpu"rgt‡qfgu"fg"nc"jkuv”tkc"fg"nc"o¿ukec."hqtogu"k"guvknu"k"nc"ugxc"eqttgurqp-

dència amb la història de la dansa.
Estructures formals clàssiques.
Estructures formals dels ballets de repertori.
Anàlisi de les frases musicals de diverses obres d’estils diferents dintre l’espe-

cialitat.
Tècniques compositives més habituals (repetició, imitació, variació).
Tipus de compassos i accentuacions rítmiques.
Anàlisi de les frases, les modulacions i cadències de diverses obres.
Els ritmes i les combinacions.
Dinàmiques musicals.
Melodia, accentuacions i fraseig.
Terminologia musical, especialment dels termes més utilitzats en la dansa.
Correspondència musical dels exercicis emprats habitualment en la metodologia 

d’una classe de clàssic, espanyol i contemporani.
Retenció i memorització d’obres i/o fragments musicals.
Mitjans audiovisuals.
Rnwtcnkvcv"fg"nc"o¿ukec"cevwcn."nc"fÓcnvtgu"ewnvwtgu."nÓcrnkecek„"fg"pqxgu"vgepqnqikgu"

gp"nc"o¿ukec"cevwcn"k"nc"ugxc"tgncek„"cod"nc"fcpuc"cevwcn0
Solfeig i harmonia bàsics.
Improvisació vocal sobre una melodia o ritme donats, individualment i en 

grup.
Ús de la percussió en el cos i en instruments per acompanyar una dansa.

c) Criteris d’avaluació
Detectar l’estil en l’audició d’una obra.
Reconèixer el compàs en un fragment musical.
Reconèixer el ritme en un fragment determinat.
Reconèixer formalment un ballet clàssic.
Relacionar un fragment musical amb les seves aplicacions en una classe de dansa 

de les diferents especialitats.
Demostrar la memòria musical.
Emprar la terminologia musical.
Traslladar una idea musical a la dansa i a l’inrevés.
Realitzar improvisacions musicals sobre un motiu rítmic i/o melòdic donat.
Interpretar, vocalment en col·lectivitat, fragments musicals.
Interpretar corporalment combinacions rítmiques, polirítmiques i melòdiques.
Llegir fragments musicals.

1.2 Cuukipcvwtc< salut i cos.
L’assignatura de salut i cos inclou dos blocs de continguts diferenciats: l’entrena-

ment corporal adreçat als primers cursos, i l’anatomia aplicada a la dansa.

a) Objectius
L’assignatura de salut i cos té com a objectiu el desenvolupament de les compe-

tències següents:
Entrenament corporal.
Conèixer, valorar i acceptar el propi cos i les seves possibilitats de moviment, 

així com respectar i valorar el dels altres.
Rgtegdtg"ngu"fkhgtgpvu"rctvu"fgn"equ"k"kfgpvkÝect"gnu"gngogpvu"k"ngu"guvtwevwtgu"ofiu"

importants de l’aparell locomotor i de l’aparell cardiorespiratori.
Conèixer els conceptes cinesiològics que permetin una millor comprensió teori-

eqrt§evkec"fg"nc"oqdknkvcv"eqtrqtcn"k"hceknkvkp"nc"eqortgpuk„"fgn"nngpiwcvig"gurge‡Ýe"
utilitzat en la matèria.
KfgpvkÝect"k"tgcnkv¦ct"fg"ocpgtc"eqpuekgpv."gnu"rtkpekrcnu"oqxkogpvu"ugiogpvctku"

i articulars del cos, en relació amb l’espai i la cinestèsia corporal, com a referències 
imprescindibles per a la bona postura i l’exercici de la dansa.
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KfgpvkÝect."gzrgtkogpvct"k"rtcevkect"fg"ocpgtc"eqpuekgpv."fkhgtgpvu"oge§pkswgu"
respiratòries, per a utilitzar-les coordinadament amb el gest, millorant-ne la qualitat 
k"nÓgÝe§ekc0

Prendre consciència de la col·locació dels diferents segments corporals i els seus 
efectes sobre la distribució del pes, el centre de gravetat, l’equilibri, la postura i la 
tècnica en la dansa.

Optimitzar els mecanismes corporals de l’equilibri.
Desenvolupar i valorar el control sobre l’activitat muscular voluntària com a 

instrument per a una òptima gestió de la força i la mobilitat corporal.
Promoure l’adquisició d’hàbits saludables quant a l’actitud postural i la higiene 

en la vida quotidiana i l’activitat física.
Conèixer i posar en pràctica els conceptes més importants de la teoria de l’entre-

nament físic: escalfaments, refredaments, estiraments i potenciació muscular.
Conèixer i utilitzar tècniques d’entrenament i treball corporal per a millorar les 

ecrcekvcvu"eqpfkekqpcnu"igpgtcnu"k"ngu"gurge‡Ýswgu"c"nc"rt§evkec"fg"nc"fcpuc0
Anatomia aplicada
Adquirir els coneixements bàsics de l’anatomia de l’aparell locomotor, la biome-

e§pkec"k"nc"Ýukqnqikc"fgn"equ"jwo§"swg"gpu"clwfk"c"hgt"wp"dqp"¿u"fgn"pquvtg"equ0
Eqortgpftg"ngu"gurgekÝecvu"dkqoge§pkswgu"swg"tgigkzgp"gnu"oqxkogpvu"fkpu"nc"

pràctica de la dansa.
Reconèixer les possibilitats i els límits del cos humà, així com les possibles vari-

acions morfològiques i estructurals en relació amb les exigències de la dansa.
Prendre cura del propi cos, valorar-lo, respectar-lo i acceptar-lo per mantenir 

un bon estat de salut, forma física i benestar psicofísic com a persones i dins la 
pràctica de la dansa.
Cfswktkt"wp"nngpiwcvig"eqttgevg."rtge‡u"k"eqo¿"cod"tghgtflpekc"c"ngu"guvtwevwtgu"

anatòmiques, el moviment i al funcionament del cos humà.
Analitzar anatòmicament la dinàmica dels principals passos de la dansa per tal 

fg"fgueqdtkt"ngu"ugxgu"ectcevgt‡uvkswgu."ngu"fkÝewnvcvu"k"gnu"gttqtu"ofiu"eqowpu."gp"
la seva realització.

Conèixer les lesions més freqüents en la pràctica de la dansa, així com la seva 
causa i adquirir pautes d’entrenament, prevenció i hàbits nutricionals adients que 
permetin un bon rendiment i una llarga durada de l’activitat professional.

b) Continguts
Entrenament corporal
Esquema i control corporal: l’aparell locomotor, l’aparell cardiorespiratori i el 

seu funcionament.
El llenguatge del moviment corporal en termes cinesiològics.
Rgtegrek„."kfgpvkÝecek„"k"eqpvtqn"fg"nc"oqdknkvcv"eqtrqtcn"gp"tgncek„"codn"rtqrk"

cos i a l’espai, amb especial èmfasi en la cinestèsia corporal i les alineacions arti-
culars.
Gzrgtkogpvcek„."kfgpvkÝecek„"k"wvknkv¦cek„"fg"fkhgtgpvu"oge§pkswgu"tgurktcv”tkgu"

coordinant-les amb el moviment.
Experimentació i conscienciació de la distribució del pes corporal a nivell global 

i segmentari i els seus efectes sobre el centre de gravetat, l’equilibri, la postura i la 
tècnica de dansa.

Optimització dels mecanismes corporals de l’equilibri.
Percepció i gestió de la força per a la realització òptima i alhora rendible, del 

gest.
Valoració i acceptació de propi cos quant a les possibilitats i limitacions que li 

ofereix la seva constitució i les seves capacitats condicionals, i respecte envers els 
dels altres.

Valoració i adquisició d’hàbits saludables quant a l’actitud postural i la higiene 
en la vida quotidiana i en l’activitat física.



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7282"Î"53030422: 8293

Entrenament i millora de les capacitats condicionals: aspectes bàsics de la teoria 
de l’entrenament físic.
KfgpvkÝecek„"fg"ngu"rtkpekrcnu"vflepkswgu"fg"vtgdcnn"eqtrqtcn"wvknkv¦cfgu"gp"nÓce-

tualitat.
Wvknkv¦cek„"k"oknnqtc"fg"ngu"ecrcekvcvu"eqpfkekqpcnu"igpgtcnu"k"ngu"gurgekÝswgu"c"

la pràctica de la dansa.
Anatomia aplicada.
L’aparell locomotor. Tipus d’ossos. L’esquelet. Palanques òssies. Les articulacions. 

Sistema d’estabilització articular. Eixos i plànols de moviment. Possibles alteracions 
fgnu"gkzqu"eqtrqtcnu0"Gn"o¿uewn<"Ýukqnqikc"fg"nc"hwpek„"owuewnct0"Vq."vtgdcnn"k"hcvkic"
muscular. Escalfament, refredament i estiraments.

El sistema nerviós. Funció motora i sensitiva. Relació amb l’exterior: sentits. 
L’equilibri i les seves formes de percepció. Sensibilitat i memòria propiceptiva.
Guvwfk"vqrqit§Ýe"k"hwpekqpcn."cod"gurgekcn"guogpv"cnu"oqxkogpvu"gp"fcpuc."fg"

les diferents parts de l’aparell locomotor:
Cintura pelviana: estructures òssies, articulars i musculatura. Articulació coxo-

femoral: estructures òssies, articulars i musculars. Columna vertebral: estructures 
òssies, articulars i musculars. Biomecànica de l’eix corporal. Equilibri pèlvic ante-
rio-posterior, lateral i rotacional: musculatura que el controla.

Membre inferior: estructures òssies, articular i musculatura.
El genoll. El turmell. El peu. Biomecànica dels moviments articulars. Moviments 

gurge‡Ýeu"gp"nc"rt§evkec"fg"nc"fcpuc0
Cintura escapular i membre superior: estructures òssies, articulars i musculatura. 

Owuewncvwtc"fg"nÓgzvtgokvcv"uwrgtkqt"nnkicfc"cn"vtqpe<"oqxkogpvu"gurge‡Ýeu"gp"nc"
pràctica de la dansa.
Cpcvqokc"k"Ýukqnqikc"fg"nÓcrctgnn"ectfkqtgurktcvqtk0"Gpvtgpcogpv"cgt”dke"k"cpc-

eròbic. Preparació física.
Anàlisi anatòmic i biomecànic dels moviments elementals en la dansa.
Patologies més freqüents lligades a la pràctica de la dansa i mesures de preven-

ció.
Higiene i salut.
Pwvtkek„"k"jkftcvcek„0
Alteracions més freqüents lligades al procés de creixement.

c) Criteris d’avaluació
Entrenament corporal.
Acceptar, valorar i respectar el propi cos i les seves capacitats així com el dels 

altres.
KfgpvkÝect"gnu"gngogpvu"ofiu"korqtvcpvu"fg"nÓcrctgnn"nqeqoqvqt"k"fg"nÓcrctgnn"ect-

diorespiratori i els aspectes bàsics de llur funcionament.
Comprendre i poder utilitzar els conceptes cinesiològics exposats i treballats en 

la matèria.
KfgpvkÝect"k"tgcnkv¦ct"fg"ocpgtc"eqpuekgpv."gnu"rtkpekrcnu"oqxkogpvu"ugiogpvctku"k"

articulars del cos, en relació amb l’espai i a la cinestèsia corporal, com a referències 
imprescindibles per a la bona postura i l’exercici de la dansa.
KfgpvkÝect"fkhgtgpvu"ogecpkuogu"tgurktcvqtku"rquukdngu"k"ugt"ecrc›"fÓwvknkv¦ct/pg"gn"

més adequat en funció de l’optimització del gest al qual acompanya i es coordina.
Descriure, a nivell bàsic, els efectes que produeix la distribució del pes corporal, 

de forma global o segmentària, sobre el centre de gravetat corporal, l’equilibri, la 
postura i la tècnica en dansa i aplicar-ho de manera pràctica.

Mostrar millora en la gestió de l’equilibri.
Executar moviments o postures corporals, tot evitant la participació d’elements 

del cos aliens a l’acció que es realitza i saber gestionar la força utilitzada per a la 
seva execució.

Adoptar els hàbits posturals i d’higiene adequats, en el transcórrer de la vida 
quotidiana i el desenvolupament de l’activitat física.
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Descriure i dur a la pràctica els conceptes més importants de la teoria de l’en-
trenament físic.

Mostrar millora de les capacitats condicionals per a la pràctica professional i 
saludable de la dansa.

Anatomia aplicada.
Tgeqpflkzgt"k"kfgpvkÝect"nÓcpcvqokc"hqpcogpvcn"fg"nÓcrctgnn"nqeqoqvqt."ckz‡"eqo"

entendre el seu funcionament biomecànic.
Gpvgpftg"gnu"ogecpkuogu"Ýukqn”ikeu"fgn"ukuvgoc"ectfkqtgurktcvqtk"k"nc"ugxc"ko-

portància en el rendiment físic.
Entendre i analitzar els moviments elementals dins la pràctica de la dansa, des-

eqdtkt"ngu"fkÝewnvcvu"gurge‡Ýswgu"k"rqfgt"uwrgtct/ngu0
Confegir unes pautes d’exercicis per tal d’assolir uns millors nivells de condició 

h‡ukec."Þgzkdknkvcv."tgukuvflpekc"k"hqt›c"owuewnct0
Adquirir els coneixements que permetin tenir consciència i reconèixer les ca-

tcevgt‡uvkswgu"oqthqn”ikswgu"fgn"rtqrk"equ"k"ugt"ecrc›"fÓcpcnkv¦ct"ngu"fkÝewnvcvu"
personals i corregir-les.

Descriure i poder utilitzar correctament els principis bàsics de nutrició i alimentació 
així com assolir una conducta vers el propi cos segons els principis de salut.
KfgpvkÝect"k"fguetkwtg"ngu"ngukqpu"ofiu"htgs¯gpvu"gp"nc"rt§evkec"fg"nc"fcpuc."ukuvgogu"

de prevenció i tractament inicial, així com la utilització d’embenatges terapèutics 
i protectors.

1.3 Cuukipcvwtc<"història de la cultura i de la dansa.

a) Objectius
L’assignatura d’història de la cultura i de la dansa té com a objectiu el desenvo-

lupament de les competències següents:
Conèixer la realitat universal de la dansa i dels diferents gèneres al llarg de la 

jkuv”tkc"vqv"crtqhwpfkpv"gp"wp"tgeqttgiwv"gurge‡Ýe"rgt"c"ecfc"gurgekcnkvcv0
Adquirir les eines bàsiques per interpretar la dansa, familiaritzar-se amb el 

llenguatge de la dansa i adquirir esperit crític.
Adquirir un coneixement de la història de la dansa en un recorregut generalista 

per a totes les especialitats i situar obres, autors, corrents i estils dins del context 
històric general.

Conèixer els principals estils i creacions de la pròpia especialitat.
Rgpuct"nc"fcpuc"gp"wp"eqpvgzv"ctvkewncv."fg"tghgtflpekgu"o¿nvkrngu"k"c"vtcxfiu"fÓ§tggu"

fÓkpvgtflu"eqpÞwgpvu"eqo"ngu"ctvu"xkuwcnu."nc"nkvgtcvwtc"k"ngu"ctvu"gueflpkswgu0
Adquirir i desenvolupar la capacitat de situar qualsevol moviment o fet artístic 

i cultural en relació amb el context polític, social i de la història de les idees, en un 
enfocament sincrònic i diacrònic.

Fer una síntesi cultural a partir del fet artístic de la dansa, essent capaç de valorar 
i interrelacionar els coneixements aportats per la mateixa amb la resta d’arts.

Emprar fonts diverses per a l’obtenció d’informació sobre el fet dansístic.

b) Continguts
Components determinants i trets rellevants formals, estètics, d’estructura core-

qit§Ýec."fÓguvkn"k"vgo§vkec"fg"ecfc"wpc"fg"ngu"flrqswgu"fg"nc"jkuv”tkc"fg"nc"fcpuc"gp"
relació amb el context històric.
Étggu"vgo§vkswgu"tgncekqpcfgu<"nkvgtcvwtc."ctvu"gueflpkswgu."o¿ukec."ctvu"xkuwcnu."

ÝnquqÝc."cpvtqrqnqikc0
Danses rituals, ètniques.
Gn"hqnmnqtg"wpkxgtucn0
Itineraris propis de cada especialitat.
El repertori universal de la dansa teatral i del teatre-dansa.
HknoqitcÝc."xkfgqitcÝc"k"fqewogpvcn0
Itineraris de lectura.
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c) Criteris d’avaluació
Relacionar i explicar el concepte de dansa tenint en compte les diferents funcions 

en la societat i la relació amb l’home al llarg de la història.
KfgpvkÝect"gnu"gngogpvu"swg"fkhgtgpekgp"ngu"fkhgtgpvu"hwpekqpu"fg"nc"fcpuc"cn"nncti"

de la història.
KfgpvkÝect"ngu"qdtgu"ofiu"korqtvcpvu"fgn"tgrgtvqtk"fg"nc"fcpuc"vqv"lwuvkÝecpv"gnu"

elements que la vinculen a una època històrica i a un creador.
Ukvwct"gp"wp"eqpvgzv"jkuv”tke"wpc"tgÞgzk„"fg"nc"fcpuc"c"rctvkt"fÓwp"vgzv"q"fÓwp"

document crític.
Resumir els components determinants i els trets rellevants tant formals, estètics, 

fÓguvtwevwtc"eqtgqit§Ýec."fÓguvkn"k"vgo§vkec"fg"ecfc"wpc"fg"ngu"flrqswgu"fg"nc"jkuv”tkc"
de la dansa, i posar-los en relació amb el context històric.
Eqogpvct"fg"ocpgtc"qtfgpcfc"k"tkiqtquc"wpc"qdtc"eqtgqit§Ýec"vqv"tgncekqpcpv/nc"

amb el seu context històric.
Hgt"tgegtec"uqdtg"rgegu"eqtgqit§Ýswgu."etgcfqtu"q"rgt‡qfgu"jkuv”tkeu."guugpv"

capaç de cercar les fonts pertinents, tot acotant-ho a un context històric i establint 
els vincles i relacions amb d’altres arts.

Exposar els trets principals dels diferents llenguatges artístics a partir d’un mo-
viment estètic o tendència artística determinada.
Xcnqtct"nc"fkxgtukvcv"fg"rtqrquvgu"guvflvkswgu"xkigpvu"gp"nc"eqpvgorqtcpg•vcv."guugpv"

capaç d’expressar un judici de valor personal ben fonamentat així com escoltar i 
respectar opinions diferents.

2. Assignatures d’especialitat
403" Gurgekcnkvcv"fg"Dcnn"Þcogpe0
2.2 Especialitat de Dansa clàssica.
2.3 Especialitat de Dansa contemporània.
2.4 Especialitat de Dansa espanyola.
403" Gurgekcnkvcv"fg"Dcnn"Þcogpe

Assignatura: tècniques bàsiques de la dansa.

a) Objectius
L’assignatura de tècniques bàsiques de la dansa té com a objectiu el desenvolu-

pament de les competències següents:
Emprar els coneixements tècnics i estètics de la dansa clàssica adquirits, per 

assolir el màxim grau d’interpretació artística en les diferents manifestacions de 
nc"fcpuc"gurcp{qnc"k"gn"dcnn"Þcogpe0

Emprar els coneixements adquirits sobre les tècniques de la dansa contempo-
t§pkc"rgt"c"nc"ugxc"crnkecek„."vcpv"gp"nc"vflepkec"fg"vqtu"gp"Þcogpe."eqo"fg"hqtoc"
guvknkv¦cfc"gp"nc"eqtgqitcÝc0

Improvisar formes lliures de dansa amb sensibilitat creativa, sentit musical, 
eqpgkzgogpv"k"¿u"fg"nÓgurck."fgoquvtcpv"nc"xgtucvknkvcv"pgeguu§tkc"rgt"cfcrvct/ug"c"
ngu"gzkiflpekgu"fgn"Þcogpe"cevwcn0

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d’apre-
nentatge.

b) Continguts
Terminologia i fonaments tècnics propis de la dansa clàssica.
Terminologia i fonaments tècnics propis de la dansa contemporània.
Desenvolupament de la correcta col·locació del cos que permeti una base tècnica 

u”nkfc."rgt"vcn"fÓcdqtfct"gnu"fkxgtuqu"guvknu"fg"nc"fcpuc"gurcp{qnc"k"gn"dcnn"Þcogpe0
Fgugpxqnwrcogpv"fgn"eqpvtqn"fg"vqv"gn"equ"k"¿u"fg"nÓgurck0
Cfswkukek„"fg"xgtucvknkvcv"rgt"cfcrvct/ug"c"ngu"gzkiflpekgu"fgn"dcnn"Þcogpe"cevw-

al.
Desenvolupament permanent de la memòria.
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c) Criteris d’avaluació
Realitzar classes de dansa clàssica marcades en el moment amb tots els exercicis 

estudiats, concentrant-se en la correcta col·locació del cos per demostrar el nivell 
vflepke."gn"eqpvtqn"fgn"equ"gp"oqxkogpv"k"nc"rtgekuk„"gp"nÓ¿u"fg"nÓgurck0

Improvisar variacions lliures de dansa contemporània de manera individual 
q"gp"itwr"gortcpv"eqo"c"rcwvc"wp"tkvog"Þcogpe"rgt"fgoquvtct"nc"etgcvkxkvcv."nc"
capacitat i la sensibilitat musical i l’aplicació de la tècnica adquirida en el treball 
eqtgqit§Ýe"fgn"dcnn"Þcogpe0

ESPECIALITAT DE BALL FLAMENC

Cuukipcvwtc< dansa espanyola.

a) Objectius
L’assignatura de dansa espanyola té com a objectiu el desenvolupament de les 

competències següents:
Conèixer l’aproximació paradigmàtica, pel que fa al context i forma de l’escola 

dqngtc"cod"gn"dcnn"Þcogpe"c"vtcxfiu"fgn"tgrgtvqtk"ofiu"cpeguvtcn0
Eqpflkzgt"ngu"vflepkswgu"gurge‡Ýswgu"fg"nc"fcpuc"guvknkv¦cfc"rgt"c"nc"ugxc"crnkecek„"

gp"gn"dcnn"Þcogpe"vgcvtcn0
Eqpflkzgt"k"xcnqtct"nc"ewnvwtc"k"nc"fcpuc"vtcfkekqpcn"rgn"swg"hc"cnu"qt‡igpu."kpÞw-

flpekgu"k"nc"ugxc"kpvgttgncek„"cod"gn"dcnn"Þcogpe0
Interpretar amb personalitat artística i expressiva les diferents formes de la dansa 

espanyola tot adaptant-se a l’estil propi de cadascuna d’elles.
Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d’apre-

nentatge.

b) Continguts
Tècnica, dinàmica, coordinació i estil de l’escola bolera.
Estudi i execució del repertori més ancestral de l’escola bolera.
NÓgueqnc"dqngtc"k"nc"ugxc"tgncek„"cod"gn"dcnn"Þcogpe0
EqtgqitcÝgu"fg"fcpuc"guvknkv¦cfc"cod"gn"o§zko"fqokpk"fg"nÓgurck"gueflpke."vflepkec."

expressivitat, musicalitat, gràcia i naturalitat.
Variacions de dansa estilitzada on el principal protagonista sigui el compàs 

Þcogpe0
Tècniques i estils de les danses populars tradicionals més representatives de 

ecfcuewpc"fg"ngu"eqowpkvcvu"swg"xcp"fqpct"qtkigp"cn"dcnn"Þcogpe0
Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d’avaluació
Interpretar balls de repertori ancestral d’escola bolera a proposta del professorat 

per demostrar el control del moviment tot donant el caràcter i l’estil propi de l’escola 
dqngtc"k"nc"ecrcekvcv"fg"eqowpkecek„"cod"gn"r¿dnke0
Kpvgtrtgvct"fcpugu"fg"ucdcvc"qp"gn"dcnn"Þcogpe"ukiwk"gn"rtqvciqpkuvc"c"pkxgnn"

rítmic.
Interpretar i analitzar danses populars tradicionals interrelacionades amb el ball 

Þcogpe0

ESPECIALITAT DE BALL FLAMENC

Cuukipcvwtc<"dcnn"Þcogpe0

a) Objectius
NÓcuukipcvwtc"fg"dcnn"Þcogpe"vfi"eqo"c"qdlgevkw"gn"fgugpxqnwrcogpv"fg"ngu"eqo-

petències següents:
Adquirir i demostrar el domini de la tècnica corporal i del zapateado en ca-

fcuewp"fgnu"fkhgtgpvu"tkvogu"Þcogpeu"rgt"tgcnkv¦ct"wpc"kpvgtrtgvcek„"t‡vokec"fg"
qualitat.
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Interpretar els diferents palos"rtqrqucvu"cod"gn"fqokpk"uwÝekgpv"rgt"fgugpxq-
lupar una personalitat artística de qualitat i aconseguir una interpretació rica en 
expressivitat.

Emprar amb naturalitat els complements (vano, barret, bastó, bata de cola, 
mantón i capa).

Desenvolupar la capacitat d’improvisació i de creació de qualsevol dels palos a 
estudiar tenint en compte estructura, compàs i caràcter.

Conèixer la importància del cante"k"gn"vqswg"eqo"gngogpvu"d§ukeu"gp"nc"eqpÝiw-
tcek„"fÓwp"dcnn"Þcogpe0

Desenvolupar la capacitat d’observació i crítica per tal de poder expressar opinions 
fcxcpv"ngu"fkxgtugu"ocpkhguvcekqpu"fgn"dcnn"Þcogpe0

b) Continguts
El compàs i estructura dels diferents palos"fgn"dcnn"Þcogpe0
Gnu"fkhgtgpvu"dcnnu"Þcogpeu"cod"nc"ugpukdknkvcv"owukecn."fqokpk"vflepke."iwuv."ec-

t§evgt."hqt›c"gzrtguukxc"swg"ecfcue¿"pgeguukvc"rgt"wpc"eqttgevc"rquvc"gp"guegpc0
Els diferents complements que s’utilitzen (vano, barret d’home, barret de dona, 

bastó, bata de cola, mantón i capa).
Capacitat crítica a través de raonaments fonamentats en el coneixement del ball 

Þcogpe0
Treball tècnic del moviment corporal diferenciant el d’home i el de dona.
Gnu"fkhgtgpvu"guvknu"fg"dcnn"Þcogpe"fkpu"fgn"o„p"rtqhguukqpcn"cevwcn."rgt"vgpkt"wpc"

visió àmplia, que permeti a l’alumnat enriquir la seva personalitat com a ballarí i 
fgÝpkt"gn"ugw"rtqrk"guvkn0

Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d’avaluació
Interpretar palos"fgn"tgrgtvqtk"fg"Þcogpe"rgt"fgoquvtct"gn"fqokpk"vflepke"eqt-

poral del zapateado, l’estil, el caràcter propi del ball, la musicalitat, els matisos, 
així com la capacitat artística i força expressiva de l’alumnat i la seva maduresa 
interpretativa.

Interpretar palos"fgn"tgrgtvqtk"Þcogpe"qp"gnu"fkxgtuqu"eqorngogpvu"*xcpq."dcttgv"
d’home, barret de dona, bastó, bata de cola, mantón i capa) juguin un paper fona-
mental en la seva execució per tal de demostrar-ne el domini i desimboltura.
Etgct"xctkcekqpu"eqtgqit§Ýswgu."fkuvkpvgu"rgt"jqog"k"rgt"fqpc."gortcpv"eqo"c"

base el mateix palo"fgn"dcnn"Þcogpe"rgt"fgoquvtct"gn"itcw"fg"eqpgkzgogpv"cuuqnkv"
quant a les característiques pròpies del ball d’home i de dona.
Rquct"gp"guegpc"dckngu"Þcogpequ"rtqrqucvu"rgn"rtqhguuqtcv"fwtcpv"gn"ewtu"rgt"

fgoquvtct"gn"itcw"fÓcwvqeqpvtqn"k"eqowpkecek„"cod"gn"r¿dnke0

ESPECIALITAT DE BALL FLAMENC

Cuukipcvwtc< estudi del cante d’acompanyament.

a) Objectius
L’assignatura d’estudi del cante d’acompanyament té com a objectiu el desenvo-

lupament de les competències següents:
Comprendre la importància i riquesa del cante d’acompanyament al baile a través 

fg"nc"jkuv”tkc"eqo"kpuvtwogpv"rgt"c"nc"eqpÝiwtcek„"fÓwp"dcnn"Þcogpe"k"eqo"xgjkeng"
per a l’expressió d’emocions.
Eqpflkzgt"ngu"ukvwcekqpu"uqekcnu"k"jkuv”tkswgu"fgn"dcnn"Þcogpe0
Desenvolupar la capacitat analítica respecte els diferents trets i estils del cante.
Comprendre i assimilar els aspectes tècnics, rítmics, harmònics i melòdics.
Eqortgpftg"gn"eqpvkpiwv"fgnu"vgzvqu"Þcogpeu0
Eqpflkzgt"gn"tqn"swg"fgugpxqnwrc"gn"gp"gn"dcnn"Þcogpe0
Tenir coneixements fonamentats de la història del cante.
Desenvolupar la pràctica auditiva.
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Eqpflkzgt"fg"ocpgtc"igpgtcn"k"gurge‡Ýec"gnu"fkhgtgpvu"cantes habituals en el 
repertori del ball.

Dirigir al cantaor a l’hora d’elaborar un ball.
Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d’apre-

nentatge.

b) Continguts
Els cantes fonamentals dels balls: fandangos de Huelva, tarantos, ukiwktk{cu."

tonás, soleares, caña, polo, serrana, tientos, tangos, farruca, guajira, alegrías i 
d’altres.

La rítmica, l’expressivitat i la gesticulació en el cante.
L’ atac del so, el seu desenvolupament i la seva resolució.
Melismes bàsics.
El registre de veu.
Estructures dels cantes"Þcogpequ0

c) Criteris d’avaluació
Interpretar els cantes més usuals mostrant el coneixement de les diferents línies 

ogn”fkswgu."fqokpk"fg"nc"t‡vokec."kpÞgzkqpu"jcto”pkswgu"k"guvtwevwtgu"hqtocnu0
Tgcnkv¦ct"owpvcvigu"fg"dcnn"Þcogpe"oquvtcpv"gn"fqokpk"fgn"nflzke"k"fg"ngu"fktgevtkwu"

necessàries per poder comunicar-se amb els intèrprets del cante.
Combinar els diferents estils d’un mateix cante dintre del muntatge així com les 

seves resolucions més habituals.

ESPECIALITAT DE BALL FLAMENC

Cuukipcvwtc<"estudi de la guitarra d’acompanyament.

a) Objectius
L’assignatura d’estudi de la guitarra d’acompanyament té com a objectiu el des-

envolupament de les competències següents:
Comprendre la importància i riquesa del toque de l’acompanyament al baile a 

vtcxfiu"fg"nc"jkuv”tkc"eqo"kpuvtwogpv"rgt"c"nc"eqpÝiwtcek„"fÓwp"dcnn"Þcogpe"k"eqo"
a vehicle per a l’expressió d’emocions.

Dominar l’instrument amb un cert grau d’especialització en totes les facetes 
que li són pròpies amb la versatilitat i creativitat necessàries i en tots els estils i 
repertoris de l’especialitat.
Vgpkt"gzrgtkflpekc"uwÝekgpv"gp"nc"kpvgtrtgvcek„"fg"vqv"vkrwu"fg"tgrgtvqtku"fg"nÓgu-

rgekcnkvcv"fqokpcpv"ngu"pqvcekqpu"k"vflepkswgu"gurge‡Ýswgu"rt”rkgu"fg"nÓkpuvtwogpv"
tant a través dels repertoris originals com de transcripcions.
Ucdgt"fktkikt"wp"o¿uke"iwkvcttkuvc"c"nÓjqtc"fg"eqtgqitcÝct"wp"dcnn0
Usar el cos adequadament a les exigències de l’instrument.
Aplicar de manera personalitzada les capacitats comunicatives adquirides.
Practicar la interpretació en l’acompanyament del baile i del cante.
Disposar de tots els recursos per seguir aprenent en un futur.

b) Continguts
Nc"iwkvcttc"fÓceqorcp{cogpv"cn"dcnn"Þcogpe<"qtkigp."gxqnwek„."rtkpekrcnu"kp-

tèrprets.
Treball teoricopràctic en la direcció del toque"rgt"cn"dcnn"Þcogpe0
Kpekfflpekc"fg"nc"iwkvcttc"gp"gn"fgugpxqnwrcogpv"vflepke"k"ctv‡uvke"fgn"dcnn"Þc-

menc.
El sistema harmònic modal, tonal i bimodal.
Escales: menors, naturals, harmòniques i melòdiques. Escales majors en els set 

modes.
Acords majors i menors amb diferents tensions.
Arpegis dels diferents acords.
Pulsació i subdivisió d’aquesta.
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Vflepkswgu"gurge‡Ýswgu"fg"nc"iwkvcttc"Þcogpec<"tcuiwgki."rgtewuuk„."rqn¦g"k"
cn¦cr¿c."vgvt§oqn."rkecv"k"gn"uq"Þcogpe0

Formes rítmiques bàsiques.
Repertori sobre els diferents palos: uqngƒ."cngit‡cu."dwngt‡cu."ukiwktk{cu."vkgpvqu."

tangos, fandangos i d’altres.

c) Criteris d’avaluació
Kpvgtrtgvct"gnu"vqswgu"ofiu"wuwcnu"gp"gn"dcnn"Þcogpe"rgt"fgoquvtct"gn"eqpgkzg-

ogpv"fg"ngu"fkhgtgpvu"vflepkswgu."fqokpk"fg"nc"t‡vokec."kpÞgzkqpu"jcto”pkswgu"k"
estructures formals.
Tgcnkv¦ct"owpvcvigu"fg"dcnn"Þcogpe"rgt"fgoquvtct"gn"fqokpk"fgn"nflzke"k"fg"ngu"

fktgevtkwu"pgeguu§tkgu"rgt"rqfgt"eqowpkect/ug"cod"gnu"kpvfltrtgvu"fg"nc"iwkvcttc"Þc-
menca i demostrar capacitat de combinar les diferents tècniques d’acompanyament 
al cante i al baile.

ESPECIALITAT DE BALL FLAMENC

Cuukipcvwtc< repertori i pràctica escènica.
L’assignatura de repertori i pràctica escènica inclou dos blocs de continguts 

diferenciats: els tallers de repertori i creació, i la interpretació.

a) Objectius
L’assignatura de repertori i pràctica escènica té com a objectiu el desenvolupament 

de les competències següents:
Tallers de repertori i creació.
Kpvgtrtgvct"qdtgu"q"rgegu"fgn"tgrgtvqtk"fgnu"fkxgtuqu"guvknu"fgn"dcnn"Þcogpe"cod"

naturalitat del domini tècnic i puresa de l’estil de l’obra.
Interpretar papers de primer/a ballarí/ina solista i balls de conjunt.
Eqpflkzgt"gn"tgrgtvqtk"ofiu"ukipkÝecvkw"fg"ngu"fkxgtugu"flrqswgu"k"vgpfflpekgu"crtq-

fundint en la varietat d’estil i matisos.
Relacionar els coneixements i circumstàncies històriques amb la forma i l’estil 

interpretatiu.
Mantenir la relació interpretativa adequada amb els altres participants de l’es-

rgevceng."dcnncpv"eqqtfkpcfcogpv"rgt"jqoqigpg•v¦ct"nc"rt”rkc"cevwcek„"cod"nc"fgn"
grup del qual es forma part i prioritzant l’espectacle sobre l’actuació individual.

Valorar l’espectacle com un tot que necessita la participació coordinada dels 
diferents professionals i elements que hi intervenen.

Mantenir una actitud crítica amb el propi treball i amb el dels altres, tot aportant 
valoracions que ajudin a millorar el treball del conjunt.

Integrar els aprenentatges realitzats en les diferents matèries dels ensenyaments 
professionals de dansa.

Interpretar amb sensibilitat, musicalitat i personalitat, tot reconeixent l’actuació 
gp"nc"swcn"uÓkpvgtxfi"eqo"c"¿pkec"g"kttgrgvkdng0

Ser conscient de la importància de la preparació i cura del cos la vigília d’una 
representació escènica.

Valorar artísticament l’espai teatral i les seves possibilitats per tal de proposar 
suggeriments i innovacions que afavoreixin la representació

Utilitzar els diferents llenguatges que intervenen en un espectacle atenent a la 
importància de la seva sincronització.
Xcnqtct"k"tgurgevct"gn"r¿dnke"eqo"c"rctv"fg"nÓgurgevceng"fg"fcpuc0
Respectar l’organització del procés dels assaigs i valorar la importància de l’assaig 

general, tot col·laborant amb els professionals que hi participen.
Respectar les estructures jeràrquiques de funcionament que regeixen en un es-

pectacle i en el teatre on aquest es representa, així com l’autoritat del professor en 
gn"ugw"rcrgt"fg"fktgevqt"fg"nc"eqtgqitcÝc0

Respectar el material escènic, vestuari i atrezzo, així com les instal·lacions ge-
nerals del teatre, adoptant les mesures necessàries per a la conservació del material 
i la higiene.
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Valorar la importància i acomplir les indicacions sobre seguretat del professor o 
professional responsable del teatre.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d’apre-
nentatge.

Interpretació
Desenvolupar la creativitat i la imaginació per tal de potenciar la consciència 

artística del/de la ballarí/ina com a creador/a.
Desenvolupar la consciència sensorial i la percepció (propiocepció, cinestèsia, 

etc.).
Desenvolupar la unió psicofísica conscient com a eina fonamental de l’intèr-

pret.
Gestionar conscientment l’energia per obtenir un resultat prèviament plantejat.
Fqpct"xkfc"gueflpkec"cn"oqxkogpv"cvgpgpv"nÓguvkn"eqtgqit§Ýe"fg"ecfc"gurgekcnk-

tat.
Treballar conscientment la presència escènica.
Adquirir consciència de l’impuls i de la motivació del moviment.
Assolir un coneixement bàsic sobre el treball amb les emocions, les tècniques 

per a suscitar-les i els signes de les emocions en la dansa.
Conèixer els elements fonamentals per a la creació del personatge en la dansa, 

vcpv"Ýiwtcvkxc"eqo"cduvtcevc."gp"gnu"ugwu"fkhgtgpvu"guvknu0
Conèixer els elements necessaris per a l’establiment de la relació escènica entre 

ballarins/ines i/o personatges.
Conèixer els elements fonamentals que composen la situació dramàtica en la dansa, 

ckz‡"eqo"nÓ¿u"fg"nÓgurck"ftco§vke."rgt"cswgnnu"guvknu"eqtgqit§Ýeu"swg"jq"rgtogvkp0
Conèixer els recursos mínims per poder treballar un text (poema, narració o 

text dramàtic)

b) Continguts
Tallers de repertori i creació
Aprenentatge d’obres de repertori de diverses èpoques i tendències artístiques.
Adquisició dels coneixements tècnics i històrics per una correcta interpretació.
Desenvolupament de la individualitat artística i del virtuosisme tècnic.
Pràctica i interpretació del paper de primer/a ballarí/ina, de solista i en balls de 

conjunt.
Coneixement i valoració de les normes de comportament per ballar en grup.
La presència escènica.
Nc"eqowpkecek„"cod"gn"r¿dnke0
Tècniques de treball de l’intèrpret.
Gn"rtqefiu"fÓwpc"etgcek„"eqtgqit§Ýec<"qticpkv¦cek„."guvtwevwtc"k"rcwvgu"fg"hwp-

cionament.
Desenvolupament permanent de la memòria.
Interpretació
Tècniques de relaxació.
Concentració interior i exterior.
Consciència sensorial, percepció i cognició. Les sensacions i les qualitats del 

moviment. El pes i la gravetat. La memòria sensorial.
La imaginació. Creació i treball de la imatge. La imatge generadora de sensacions, 

k"nc"ugxc"kpÞwflpekc"gp"nc"fkp§okec"k"nc"swcnkvcv"fgn"oqxkogpv0
L’energia com a impuls del moviment i la seva gestió conscient en el temps i en 

l’espai. Energia quotidiana i energia extraquotidiana. Diferents procediments per 
generar l’energia. Els centres de l’energia. Qualitats de l’energia. Precisió, control 
i economia del moviment.

La presència escènica i els diferents procediments per adquirir-la. La immobilitat 
mòbil.

Treball sobre la respiració i la seva repercussió sobre la qualitat del moviment i 
nÓgpgtikc0"Gn"oqxkogpv"tgurktcv0"Nc"tgurktcek„"fg"nc"o¿ukec0"Gn"uwrqtv"t‡voke"fg"nc"
respiració.
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La intenció i l’impuls del moviment, la motivació i la seva repercussió en la 
qualitat i el disseny dels moviments.

L’emoció com a impuls del moviment, la seva relació amb l’energia. Els signes 
de les emocions. Diferents recursos i procediments per a crear l’emoció, és a dir, 
l’energia real necessària per produir el signe. Emoció i contraemoció.

Els diferents nivells de personatge en la dansa, i els diversos procediments per a 
la seva creació. El personatge i el moviment.
Eqpuekflpekc"fg"nÓ¿u"fg"nÓgurck."ngu"fktgeekqpu."k"nc"ugxc"tgncek„"cod"nÓgoqek„"k"nc"

kpvgpek„0"Nc"ngevwtc"fgn"oqxkogpv"gp"nÓgurck."gn"ugw"ukipkÝecv0
La relació amb l’altre/l’altra ballarí/ina o personatge, la interacció, l’estímul i la 

resposta, el contacte físic i visual.
Nc"ukvwcek„"ftco§vkec0"Gn"eqpÞkevg."gnu"qdlgevkwu"k"ngu"tgncekqpu"goqekqpcnu0"Gu-

tabliment de les seqüències emocionals i la seva relació amb les seqüències d’acció 
ballada.

Elements bàsics per a dir un text. L’anàlisi del text, la intenció, l’emoció. La paraula 
eqo"c"rwpv"fÓcttkdcfc0"Pqekqpu"gngogpvcnu"fg"fkeek„"k"¿u"fg"nc"xgw0

c) Criteris d’avaluació
Tallers de repertori i creació
Interpretar amb sensibilitat, musicalitat i comunicació expressiva obres de repertori 

o de creació, tot seguint les directrius del professorat que actua com a coreògraf.
Interpretar com a cos de ball, com a solista, i com a primer/a ballarí/ina, tot 

demostrant en ambdós casos idèntic interès i cura en l’actuació.
Mostrar coordinació i compenetració en el ball amb més d’una persona.
Valorar l’espectacle com un tot i mantenir una bona relació interpretativa amb 

la resta de components del grup de ball.
Mostrar la projecció i la presència escènica requerida en un espectacle profes-

ukqpcn"cod"gn"r¿dnke0
Kpeqtrqtct."cod"etgcvkxkvcv"k"tgÞgevkpv"nc"rt”rkc"rgtuqpcnkvcv."ngu"kpfkecekqpu"k"

eqttgeekqpu"uwiigtkfgu"gp"ngu"gxqnwekqpu"eqtgqit§Ýswgu0
Mostrar una actitud activa durant el període de creació i durant la representació 

d’un espectacle.
Detectar les imperfeccions i els errors tècnics en l’execució dels moviments i 

buscar recursos per corregir-los.
Xcnqtct"nÓgurgevceng"fg"fcpuc"eqo"wp"rtqfwevg"ewnvwtcn"k"ctv‡uvke"k"gn"r¿dnke"eqo"

a receptor crític.
Emetre valoracions crítiques del treball propi i del dels altres per a la millora de 

l’espectacle.
Realitzar ordenadament les activitats prèvies a una actuació com escalfament, 

concentració, relaxació i memorització.
Mantenir l’actitud requerida en els assaigs, complint les normes de treball, tot 

respectant els horaris i pautes.
Tenir cura del material i respectar les normes de seguretat.
Valorar la higiene personal i tenir cura dels espais compartits.
Interpretació
Ser capaç de relaxar-se i concentrar-se en el treball davant dels altres.
Ser capaç d’utilitzar les sensacions corporals per a la creació del moviment.
Utilitzar creativament diferents recursos basats en la imaginació per a donar vida 

escènica al moviment.
Saber generar i gestionar conscientment l’energia en funció de l’objectiu a assolir, 

ugortg"cn"ugtxgk"fg"nÓgzrtguuk„"fg"nc"eqtgqitcÝc0
Saber ballar utilitzant els diferents centres energètics.
Mostrar precisió i control del moviment.
Tenir presència escènica ballant, i conèixer els diferents procediments per ad-

quirir-la.
Saber utilitzar correctament la respiració com a suport del moviment.
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Conèixer i saber utilitzar els diferents recursos per a crear l’emoció en la dansa, 
així com els signes de les emocions.

Ser capaç de donar vida al moviment, tant si és creació pròpia com d’un coreògraf, 
a través de la unió psicofísica conscient.
Ucdgt"eqpuvtwkt"fkhgtgpvu"pkxgnnu"fg"rgtuqpcvig."vcpv"gp"nc"fcpuc"Ýiwtcvkxc"eqo"

abstracta.
Hgt"wp"¿u"eqpuekgpv"fg"nÓgurck"gp"hwpek„"fgn"swg"gn1nc"dcnnct‡1kpc"xqn"gzrnkect"gp"

nc"eqtgqitcÝc"swg"kpvgtrtgvk0
Mantenir una relació activa, clara i creativa amb un altre personatge o ballarí/

ina.
Ser capaç d’aplicar i utilitzar els diferents elements que composen la situació 

ftco§vkec"gp"wpc"eqtgqitcÝc0
Poder dir un text (poema, narració o text dramàtic) i que aquest arribi amb cla-

redat, intenció i emoció a l’espectador.

2.2 ESPECIALITAT DE DANSA CLÀSSICA

Cuukipcvwtc<"dansa clàssica.
L’assignatura de dansa clàssica pot desplegar-se diferentment per atendre el treball 

propi dels nois i el de les noies.

a) Objectius
L’assignatura de dansa clàssica té com a objectiu el desenvolupament de les 

competències següents:
Controlar la correcta col·locació del cos tot permetent el domini de la coordinació 

i el desenvolupament de tots els moviments.
Realitzar amb musicalitat i concentració l’execució de tots els moviments que 

eqpÝiwtgp"nc"fcpuc"en§uukec0
Emprar els coneixements tècnics i estilístics de la dansa clàssica per tal d’acon-

seguir la qualitat necessària del moviment que permeti alhora arribar al màxim 
grau d’interpretació artística.

Valorar la importància de l’espai com a element estètic i formal i ser conscients 
del paper que juga la interpretació.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d’apre-
nentatge.

b) Continguts
Coneixement de tots els passos que composen el vocabulari de la dansa clàssica 

així com la seva correcta execució d’acord amb els temps musicals, accents i co-
ordinació de moviments.

Desenvolupament del control de tot el cos, la dinàmica, l’atac de moviment i la 
respiració.

Ús de l’espai.
Kpvgtkqtkv¦cek„"fg"nc"o¿ukec"rgt"vcn"fg"fgugpxqnwrct"nc"ugpukdknkvcv"ctv‡uvkec"cod"

l’elegància i l’energia que la dansa requereix.
Desenvolupament de la sensibilitat musical com a premissa indispensable per a 

obtenir una qualitat de moviment òptima.
Treball amb sabatilla de mitja punta i amb sabatilla de punta per a les noies.
Treball tècnic de nois.
Desenvolupament del perfeccionament tècnic i interpretatiu del gir i del salt.
Desenvolupament de les capacitats creatives i de la improvisació a partir d’un 

fragment musical.
Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d’avaluació
Conèixer i emprar tots els passos del vocabulari de la dansa clàssica i la seva 

aplicació tècnica.
Realitzar els exercicis de la barra de ballet marcats pel professorat en el moment i 
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amb l’acompanyament musical propi del nivell i demostrar el grau de maduresa de 
les capacitats físiques necessari per al domini de la tècnica de la dansa clàssica.

Realitzar al centre exercicis d’adàgio marcats pel professorat per demostrar ca-
rcekvcv"vflepkec"swcpv"c"nÓgswknkdtk."nÓcornkvwf"k"nÓgngxcek„"fg"ngu"ecogu."nc"fgÝpkek„"
i la concreció de les posicions del cos a l’espai; la coordinació, la col·locació i el 
moviment dels braços i del cap.

Demostrar el grau de maduresa de la seva personalitat artística, la seva musicalitat, 
l’expressivitat i la comunicació.

Realitzar al centre exercicis de girs marcats pel professorat per demostrar el do-
mini de la tècnica de gir, la coordinació i el sentit del moviment a l’espai, així com 
nc"pgvgfcv."nc"fgÝpkek„"k"nc"rtgekuk„"fgnu"rcuuqu"k"fgnu"gpnnc›qu0

Realitzar al centre exercicis de petits salts marcats pel professorat.
Demostrar el nivell tècnic adquirit en l’execució del salt; la força i l’elasticitat dels 

peus, el treball del plié"*gncuvkekvcv."korwnu."Ýzcek„"k"eckiwfc+="eqqtfkpcek„."ceegpvu"
musicals i musculars, elevació de malucs i subjecció del tors.

Realitzar al centre exercicis de bateria marcats pel professorat per tal de demos-
trar el grau d’execució i domini adquirit en la tècnica de petita bateria, de desen-
volupament físic i muscular del en fgjqtu"rgt"c"nc"dcvgtkc."nc"pgvgfcv."fgÝpkek„"k"
concreció dels moviments de cames i peus; la coordinació i els accents musicals i 
musculars dels salts.
Tgcnkv¦ct"cn"egpvtg"fkxgtuqu"gzgtekeku"gurge‡Ýeu"rgt"c"pqku"octecvu"rgn"rtqhgu-

sorat.
Tgcnkv¦ct"cn"egpvtg"fkxgtuqu"gzgtekeku"gurge‡Ýeu"rgt"c"ngu"pqkgu"gp"rwpvgu"octecvu"

pel professorat.
Realitzar un exercici d’improvisació a partir d’un fragment musical tocat amb 

anterioritat pel pianista per demostrar el grau de maduresa de l’alumnat, en la 
rncuocek„"fg"ngu"kocvigu"k"ngu"ugpucekqpu"rtqfw•fgu"rgt"wpc"fgvgtokpcfc"o¿ukec"k"
expressades a través del moviment; el sentit creatiu, la sensibilitat i la musicalitat.

Tots els criteris d’avaluació comprovaran a més, la capacitat artística, la sensibi-
litat, la musicalitat i la comunicació expressiva.

ESPECIALITAT DE DANSA CLÀSSICA

Cuukipcvwtc< dansa contemporània.

a) Objectius
L’assignatura de dansa contemporània té com a objectiu el desenvolupament de 

les competències següents:
Dominar el moviment i vocabulari segons els principis de les diferents tècniques 

de dansa, contemporània i noves tendències, en totes les qualitats i matisos que 
requereix el professional de la dansa actual.
Kpvgtrtgvct"fkhgtgpvu"guvknu"eqtgqit§Ýeu"wvknkv¦cpv"vflepkswgu"eqpvgorqt§pkgu"cod"

nc"Ýpcnkvcv"fg"fgugpxqnwrct"ngu"jcdknkvcvu"k"nc"xgtucvknkvcv"vcp"ctv‡uvkec"eqo"vflepkec0
Dotar i potenciar la qualitat del propi moviment mitjançant les diferents tècniques 

contemporànies desenvolupant les aptituds naturals, l’autocorrecció i la superació 
de reptes.

Investigar i assolir a través de les diferents tècniques d’improvisació i composició 
les pròpies capacitats del llenguatge creatiu.

Valorar, emprar i assimilar les aportacions que fan al llenguatge de la dansa les 
arts en general, com llenguatges artístics que s’integren i interactuen en la creació 
del moviment.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d’apre-
nentatge.

b) Continguts
Tècniques de dansa contemporània. La pràctica de l’aprenentatge de les tècniques 

de la dansa contemporània i de diferents estils acadèmics.
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Exercicis a terra: diferenciació de la força i les sensacions de les diferents parts 
del cos.

Treball de contraccions del tors i mobilitat de la columna.
Ús de la recuperació com origen del moviment.
Exercicis en el centre: canvis en l’eix del cos buscant l’equilibri en els diferents 

passos.
Coordinació de totes les parts del cos.
Ús correcte de l’espai.
Pqxgu"vgpfflpekgu0"Kpxguvkicek„."eqpgkzgogpv"k"kpvgtrtgvcek„"fg"ngu"pqxgu"vgpfflp-

cies de la dansa contemporània.
Tècniques d’improvisació estructurada individual i col·lectiva, que motiven a 

l’alumne en la recerca, l’exploració i descobriment de les pròpies capacitats creatives 
i la sensibilitat plàstica i cinestèsica.

Tècniques de composició de moviment que mitjançant l’experimentació de la 
kortqxkucek„"guvtwevwtcfc"hcekp"eqpswgtkt"ngu"jcdknkvcvu"fg"eqorqukek„"eqtgqit§Ýec"
tant artística com tècnica.

Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d’avaluació
Mostrar el procés de maduresa, les aptituds i recursos per aconseguir el nivell 

tècnic, artístic i el rendiment que li correspon.
Treballar i perfeccionar la interpretació dels elements estilístics de cada una de 

les propostes de tècnica contemporània.
Mostrar la creativitat i la sensibilitat artística en el moviment creatiu propi, de 

parella o de grup.
Mostrar comprensió i la capacitat de resposta davant dels conceptes exposats en 

les matèries de creació.

ESPECIALITAT DE DANSA CLÀSSICA

Cuukipcvwtc< repertori i pràctica escènica.
L’assignatura de repertori i pràctica escènica inclou dos blocs diferenciats: els 

tallers de repertori i creació i la interpretació.

a) Objectius
L’assignatura de repertori i pràctica escènica té com a objectiu el desenvolupament 

de les competències següents:
Tallers de repertori i creació.
Interpretar obres o peces del repertori de la dansa clàssica i/o neoclàssica amb 

naturalitat del domini tècnic i puresa de l’estil de l’obra.
Interpretar papers de primer/a ballarí/ina solista i balls de conjunt.
Eqpflkzgt"k"fkhgtgpekct"gnu"dcnngvu"ofiu"ukipkÝecvkwu"fg"ngu"fkxgtugu"flrqswgu"k"vgp-

dències artístiques tot aprofundint en la varietat d’estil i matisos.
Relacionar els coneixements i circumstàncies històriques amb la forma i l’estil 

interpretatiu.
Mantenir la relació interpretativa adequada amb els altres participants de l’es-

rgevceng."dcnncpv"eqqtfkpcfcogpv"rgt"jqoqigpg•v¦ct"nc"rt”rkc"cevwcek„"cod"nc"fgn"
grup del qual es forma part i prioritzant l’espectacle sobre l’actuació individual.

Valorar l’espectacle com un tot que necessita la participació coordinada dels 
diferents professionals i elements que hi intervenen.

Mantenir una actitud crítica amb el propi treball i amb el dels altres, tot aportant 
valoracions que ajudin a millorar el treball del conjunt.

Integrar els aprenentatges realitzats en les diferents matèries dels ensenyaments 
professionals de dansa.

Interpretar amb sensibilitat, musicalitat i personalitat, tot reconeixent l’actuació 
gp"nc"swcn"uÓkpvgtxfi"eqo"c"¿pkec"g"kttgrgvkdng0

Ser conscient de la importància de la preparació i cura del cos la vigília d’una 
representació escènica.



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7282"Î"53030422: 8305

Valorar artísticament l’espai teatral i les seves possibilitats per tal de proposar 
suggeriments i innovacions que afavoreixin la representació

Utilitzar els diferents llenguatges que intervenen en un espectacle atenent a la 
importància de la seva sincronització.
Xcnqtct"k"tgurgevct"gn"r¿dnke"eqo"c"rctv"fg"nÓgurgevceng"fg"fcpuc0
Respectar l’organització del procés dels assaigs i valorar la importància de l’assaig 

general, tot col·laborant amb els professionals que hi participen.
Respectar les estructures jeràrquiques de funcionament que regeixen en un es-

pectacle i en el teatre on aquest es representa, així com l’autoritat del professor en 
gn"ugw"rcrgt"fg"fktgevqt"fg"nc"eqtgqitcÝc0

Respectar el material escènic, vestuari i atrezzo, així com les instal·lacions ge-
nerals del teatre, adoptant les mesures necessàries per a la conservació del material 
i la higiene.

Valorar la importància i acomplir les indicacions sobre seguretat del professor o 
professional responsable del teatre.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d’apre-
nentatge.

Interpretació.
Desenvolupar la creativitat i la imaginació per tal de potenciar la consciència 

artística del/de la ballarí/ina com a creador/a.
Desenvolupar la consciència sensorial i la percepció (propiocepció, cinestèsia, 

etc.).
Desenvolupar la unió psicofísica conscient com a eina fonamental de l’intèr-

pret.
Gestionar conscientment l’energia per obtenir un resultat plantejat prèviament.
Fqpct"xkfc"gueflpkec"cn"oqxkogpv"cvgpgpv"nÓguvkn"eqtgqit§Ýe"fg"ecfc"gurgekcnk-

tat.
Treballar conscientment la presència escènica.
Adquirir consciència de l’impuls i de la motivació del moviment.
Assolir un coneixement bàsic sobre el treball amb les emocions, les tècniques 

per provocar-les i els signes de les emocions en la dansa.
Conèixer els elements fonamentals per a la creació del personatge en la dansa, 

vcpv"Ýiwtcvkxc"eqo"cduvtcevc."gp"gnu"ugwu"fkhgtgpvu"guvknu0
Conèixer els elements necessaris per a l’establiment de la relació escènica entre 

ballarins/ines i/o personatges.
Conèixer els elements fonamentals que composen la situació dramàtica en la dansa, 

ckz‡"eqo"nÓ¿u"fg"nÓgurck"ftco§vke."rgt"cswgnnu"guvknu"eqtgqit§Ýeu"swg"jq"rgtogvkp0
Conèixer els recursos mínims per poder treballar un text (poema, narració o 

text dramàtic).

b) Continguts
Tallers de repertori i creació.
Aprenentatge d’obres de repertori de diverses èpoques i tendències artístiques, 

tot aprofundint en la varietat d’estils.
Coneixements tècnics i històrics dels ballets per una correcta interpretació.
Desenvolupament de la individualitat artística i del virtuosisme tècnic.
Pràctica i interpretació del paper de primer/a ballarí/ina, de solista i en balls de 

conjunt.
Coneixement i valoració de les normes de comportament per ballar en grup.
Anàlisi del caràcter de cadascun dels personatges per a realitzar una correcta 

interpretació dramàtica.
Estudi de la interpretació dels diferents papers en relació amb l’estil i la forma 

requerits per l’obra triada.
Rt§evkec"k"kpvgtrtgvcek„"eqtgqit§Ýec0
Pràctica i interpretació de variacions de solistes i de primer ballarí o ballarina.
Pràctica de la tècnica del pas a dos clàssic i neoclàssic.
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Desenvolupament de les capacitats de la improvisació i la composició del pas 
a dos.

Coneixement i aplicació de les normes de comportament per a ballar en grup.
La presència escènica.
Nc"eqowpkecek„"cod"gn"r¿dnke0
Gn"rtqefiu"fÓwpc"etgcek„"eqtgqit§Ýec<"qticpkv¦cek„."guvtwevwtc"k"rcwvgu"fg"hwp-

cionament.
Desenvolupament permanent de la memòria.
Interpretació.
Tècniques de relaxació.
Concentració interior i exterior.
Consciència sensorial, percepció i cognició. Les sensacions i les qualitats del 

moviment. El pes i la gravetat. La memòria sensorial.
La imaginació. Creació i treball de la imatge. La imatge generadora de sensacions, 

k"nc"ugxc"kpÞwflpekc"gp"nc"fkp§okec"k"nc"swcnkvcv"fgn"oqxkogpv0
L’energia com a impuls del moviment i la seva gestió conscient en el temps i en 

l’espai. Energia quotidiana i energia extraquotidiana. Diferents procediments per 
generar l’energia. Els centres de l’energia. Qualitats de l’energia. Precisió, control 
i economia del moviment.

La presència escènica i els diferents procediments per adquirir-la. La immobilitat 
mòbil.

Treball sobre la respiració i la seva repercussió sobre la qualitat del moviment i 
nÓgpgtikc0"Gn"oqxkogpv"tgurktcv0"Nc"tgurktcek„"fg"nc"o¿ukec0"Gn"uwrqtv"t‡voke"fg"nc"
respiració.

La intenció i l’impuls del moviment, la motivació i la seva repercussió en la 
qualitat i el disseny dels moviments.

L’emoció com a impuls del moviment, la seva relació amb l’energia. Els signes 
de les emocions. Diferents recursos i procediments per a suscitar l’emoció, és a dir, 
l’energia real necessària per produir el signe. Emoció i contraemoció.

Els diferents nivells de personatge en la dansa, i els diversos procediments per a 
la seva creació. El personatge i el moviment.
Eqpuekflpekc"fg"nÓ¿u"fg"nÓgurck."ngu"fktgeekqpu."k"nc"ugxc"tgncek„"cod"nÓgoqek„"k"nc"

kpvgpek„0"Nc"ngevwtc"fgn"oqxkogpv"gp"nÓgurck."gn"ugw"ukipkÝecv0
La relació amb l’altre/l’altra ballarí/ina o personatge, la interacció, l’estímul i la 

resposta, el contacte físic i visual.
Nc"ukvwcek„"ftco§vkec0"Gn"eqpÞkevg."gnu"qdlgevkwu"k"ngu"tgncekqpu"goqekqpcnu0"Gu-

tabliment de les seqüències emocionals i la seva relació amb les seqüències d’acció 
ballada.

Elements bàsics per a dir un text. L’anàlisi del text, la intenció, l’emoció. La paraula 
eqo"c"rwpv"fÓcttkdcfc0"Pqekqpu"gngogpvcnu"fg"fkeek„"k"¿u"fg"nc"xgw0

c) Criteris d’avaluació
Tallers de repertori i creació.
Interpretar amb sensibilitat, musicalitat i comunicació expressiva obres de repertori 

o de creació, tot seguint les directrius del professorat que actua com a coreògraf.
Interpretar com a cos de ball, com a solista, i com a primer/a ballarí/ina, tot 

demostrant en ambdós casos idèntic interès i cura en l’actuació.
Mostrar coordinació i compenetració en el ball amb més d’una persona.
Valorar l’espectacle com un tot i mantenir una bona relació interpretativa amb 

la resta de components del grup de ball.
Mostrar la projecció i la presència escènica requerida en un espectacle profes-

ukqpcn"cod"gn"r¿dnke0
Kpeqtrqtct."cod"etgcvkxkvcv"k"tgÞgevkpv"nc"rt”rkc"rgtuqpcnkvcv."ngu"kpfkecekqpu"k"

eqttgeekqpu"uwiigtkfgu"gp"ngu"gxqnwekqpu"eqtgqit§Ýswgu0
Mostrar una actitud activa durant el període de creació i durant la representació 

d’un espectacle.
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Detectar les imperfeccions i els errors tècnics en l’execució dels moviments i 
buscar recursos per corregir-los.
Xcnqtct"nÓgurgevceng"fg"fcpuc"eqo"wp"rtqfwevg"ewnvwtcn"k"ctv‡uvke"k"gn"r¿dnke"eqo"

a receptor crític.
Emetre valoracions crítiques del treball propi i del/dels altres per a la millora de 

l’espectacle.
Realitzar ordenadament les activitats prèvies a una actuació: escalfament, con-

centració, relaxació, memorització, i altres.
Mantenir l’actitud requerida en els assaigs, complint les normes de treball, tot 

respectant els horaris i pautes.
Tenir cura del material i respectar les normes de seguretat.
Valorar la higiene personal i tenir cura dels espais compartits.
Interpretació.
Ser capaç de relaxar-se i concentrar-se en el treball davant dels altres.
Ser capaç d’utilitzar les sensacions corporals per a la creació del moviment.
Utilitzar creativament diferents recursos basats en la imaginació per a donar vida 

escènica al moviment.
Saber generar i gestionar conscientment l’energia en funció de l’objectiu a assolir, 

ugortg"cn"ugtxgk"fg"nÓgzrtguuk„"fg"nc"eqtgqitcÝc0
Saber ballar utilitzant els diferents centres energètics.
Mostrar precisió i control del moviment.
Tenir presència escènica ballant, i conèixer els diferents procediments per ad-

quirir-la.
Saber utilitzar correctament la respiració com a suport del moviment.
Conèixer i saber utilitzar els diferents recursos per a crear l’emoció en la dansa, 

així com els signes de les emocions.
Ser capaç de donar vida al moviment, tant si és creació pròpia com d’un coreògraf, 

a través de la unió psicofísica conscient.
Ucdgt"eqpuvtwkt"fkhgtgpvu"pkxgnnu"fg"rgtuqpcvig."vcpv"gp"nc"fcpuc"Ýiwtcvkxc"eqo"

abstracta.
Hgt"wp"¿u"eqpuekgpv"fg"nÓgurck"gp"hwpek„"fgn"swg"gn1nc"dcnnct‡1kpc"xqn"gzrnkect"gp"

nc"eqtgqitcÝc"swg"kpvgtrtgvk0
Mantenir una relació activa, clara i creativa amb un altre personatge o ballarí/

ina.
Ser capaç d’aplicar i utilitzar els diferents elements que composen la situació 

ftco§vkec"gp"wpc"eqtgqitcÝc0
Poder dir un text (poema, narració o text dramàtic) i que aquest arribi amb cla-

redat, intenció i emoció a l’espectador.

2.3 ESPECIALITAT DE DANSA CONTEMPORÀNIA

Cuukipcvwtc< dansa clàssica.
L’assignatura de dansa clàssica pot desplegar-se diferentment per atendre el treball 

propi dels nois i el de les noies.

a) Objectius
L’assignatura de dansa clàssica té com a objectiu el desenvolupament de les 

competències següents:
Aplicar la correcta col·locació del cos que permeti el domini de la coordinació i 

el desenvolupament de tots els moviments.
Utilitzar els coneixements adquirits, tan tècnics com estilístics de la dansa 

clàssica, per a aconseguir la qualitat necessària del moviment que permeti alhora, 
arribar al màxim grau d’interpretació artística en les diferents manifestacions de 
la dansa contemporània.

Realitzar amb sentit rítmic i musicalitat l’execució de tots els moviments que 
eqpÝiwtgp"nc"fcpuc"en§uukec0
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Valorar la importància de l’espai com a element tant estètic com formal i ser 
conscients del paper que juga en la interpretació.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d’apre-
nentatge.

b) Continguts
Estudi de la terminologia pròpia de la dansa clàssica i la seva aplicació descriptiva 

de passos i combinacions.
Desenvolupament de la correcta col·locació del cos que permet una base tècnica 

u”nkfc."cod"nc"Ýpcnkvcv"fÓcdqtfct"gnu"fkhgtgpvu"guvknu"fg"nc"fcpuc"en§uukec"k"nc"eqttgevc"
execució dels mateixos acords amb els seus temps musicals, accents i coordinació 
de moviments.

Desenvolupament del control de tot el cos, la dinàmica, l’atac del moviment i la 
respiració.

Utilització correcta de l’espai.
Kpvgtkqtkv¦cek„"fg"nc"o¿ukec"rgt"c"fgugpxqnwrct"nc"ugpukdknkvcv"ctv‡uvkec"cod"nÓgng-

gància i l’energia que la dansa requereix.
Desenvolupament de la sensibilitat musical com a premissa indispensable per a 

l’obtenció d’una bona qualitat de moviment.
Desenvolupament del perfeccionament tècnic i interpretatiu del gir i del salt.
Desenvolupament de les capacitats creatives.
Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d’avaluació
Conèixer i reconèixer tots els passos del vocabulari de la dansa clàssica entenent 

la seva aplicació tècnica.
Realitzar classes de dansa clàssica, marcades pel professorat, amb tots els exercicis 

corresponents al nivell, en el temps musical establert per demostrar: col·locació, 
fgugpxqnwrcogpv"owuewnct."Þgzkdknkvcv."eqqtfkpcek„."gswknkdtk"k"eqpvtqn."rtgekuk„"
en els passos i posicions, precisió en els desplaçaments, correcció en la respiració, 
domini de la tècnica de l’adàgio, el gir, el salt (petits, grans i bateria), sensibilitat 
musical.

Realitzar al centre, els exercicis i les combinacions estudiats a la barra i marcats 
pel professorat, utilitzant correctament el temps musical, la coordinació, l’espai i 
les direccions.

Realitzar petites variacions que incorporin desplaçaments per l’espai, marcats pel 
rtqhguuqtcv"rgt"fgoquvtct"wp"dqp"¿u"fg"nÓgurck."ngu"fkogpukqpu"k"ngu"fktgeekqpu0

ESPECIALITAT DE DANSA CONTEMPORÀNIA

Cuukipcvwtc< dansa contemporània.

a) Objectius
L’assignatura de dansa contemporània té com a objectiu el desenvolupament de 

les competències següents:
Conèixer i dominar el moviment i vocabulari segons els principis de les diferents 

tècniques de dansa moderna, contemporània i noves tendències, en totes les qualitats 
i matisos que requereix el professional de la dansa actual.
Kpvgtrtgvct"eqtgqitcÝgu"fg"fkhgtgpvu"guvknu"k"vflepkswgu"eqpvgorqt§pkgu"cod"nc"

Ýpcnkvcv"fg"fgugpxqnwrct"ngu"jcdknkvcvu"k"nc"xgtucvknkvcv"vcpv"ctv‡uvkec"eqo"vflepkec0
Conscienciar mitjançant el treball i els hàbits inherents a la dansa contemporània, 

de la responsabilitat, disponibilitat i sensibilitat artística.
Dotar i potenciar la qualitat de moviment en l’alumne mitjançant les diferents 

tècniques contemporànies desenvolupant les seves aptituds naturals, l’autocorrecció 
i la superació de reptes.

Assimilar, acceptar i usar el propi cos com a eina de treball a desenvolupar dins 
els paràmetres de la dansa contemporània, tenint-ne cura i respecte.
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Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d’apre-
nentatge.

b) Continguts
Tècniques de dansa moderna. Tècniques de dansa contemporània. La pràctica 

de l’aprenentatge de les tècniques de la dansa contemporània i de diferents estils 
acadèmics, els principis, el vocabulari, els postulats, normes i especialitats.

Investigació, coneixement i interpretació de les noves tendències de la dansa 
contemporània.

Metodologia concreta inherent a cada tècnica per assolir un treball de precisió 
i musicalitat.

Tècniques de pas a dos. Coneixement i auto conscienciació de la cura i salut 
del propi cos i del partenaire, dirigit a fomentar el respecte i la responsabilitat i la 
seguretat en el treball.

Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d’avaluació
Mostrar capacitat de resoldre els reptes tècnics, l’autocorrecció, la precisió i la 

musicalitat.
Mostrar el procés de maduresa, aptituds i recursos per aconseguir el nivell tècnic, 

artístic i el rendiment que li correspon.
Mostrar el perfeccionament interpretatiu dels elements estilístics de cada una de 

les propostes de tècnica contemporània.
Mostrar retenció visual, auditiva i cinestèsica en la interpretació de les seqüències 

de moviment.
Mostrar responsabilitat, respecte i cura del cos envers d’un mateix i dels altres.

ESPECIALITAT DE DANSA CONTEMPORÀNIA

Assignatura: improvisació i creació.

a) Objectius
L’assignatura d’improvisació i creació té com a objectiu el desenvolupament de 

les competències següents:
Dotar l’alumnat de les eines necessàries que li permetran improvisar, crear i com-

posar el moviment segons la seva sensibilitat artística, d’acord amb les tendències 
del món professional actual.

Demostrar adaptació espontània a un moviment, una idea o una situació de treball 
proposada en relació amb ell mateix i al grup.

Investigar, a través de les diferents tècniques d’improvisació i composició, les 
pròpies capacitats del llenguatge creatiu.
Fgurgtvct"k"fgugpxqnwrct"nc"kpvw•ek„"fgn"oqxkogpv"vcpv"kpfkxkfwcn"eqo"gp"rctgnnc"

i de grup.
Respondre adequadament amb el propi llenguatge corporal a una idea proposada 

per la parella.
Valorar, emprar i assimilar les aportacions que fan, al llenguatge de la dansa, les 

arts en general i els llenguatges artístics que s’integren i interactuen en la creació 
del moviment.
Fgoquvtct."c"vtcxfiu"fg"nc"tgcnkv¦cek„"fg"rgvkvgu"eqtgqitcÝgu."nÓgptkswkogpv"fg"ngu"

possibilitats interpretatives del ballarí en relació amb l’espai.
Analitzar i debatre el treball propi i el dels altres; valorar-lo com a element de 

tgÞgzk„"k"rtqefiu."gp"nÓguvwfk"fgn"oqxkogpv"k"nc"kpxguvkicek„"rgtuqpcn0

b) Continguts
Desenvolupament del concepte de llibertat de moviment i aprofundiment en 

la seva exploració, per tal d’ampliar-ne el coneixement i integrar-lo en la creació 
eqtgqit§Ýec0

Desenvolupament de l’impuls com a motor del moviment.
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Relació entre el sòl, força de la gravetat i caiguda.
Tgncekqpu"d§ukswgu"gpvtg"nÓ¿u"fgn"vgoru."nÓgurck"k"nÓguhqt›"c"rctvkt"fg"nc"o¿ukec"q"

de pautes determinades.
Fgugpxqnwrcogpv"fg"nÓcwvqeqpvtqn."nc"tgÞgzk„"k"nc"eqpegpvtcek„0
Desenvolupament de la retenció visual, auditiva i cinestèsica, en l’execució de 

seqüències de moviment prèviament determinades.
Desenvolupament de la capacitat de comunicació dramàtica que permeti una 

major capacitat expressiva.
Tècniques d’improvisació estructurada, individual i col·lectiva, que motiven 

l’alumnat en la recerca, l’exploració i el descobriment de les pròpies capacitats 
creatives i la sensibilitat cinestèsica.

Tècniques de composició de moviment que mitjançant l’experimentació de la 
kortqxkucek„"guvtwevwtcfc."hcekp"eqpswgtkt"ngu"jcdknkvcvu"fg"eqorqukek„"eqtgqit§Ýec"
tant artística com tècnica.

Treball dirigit a la recerca dels diferents registres de la creació personal relacio-
nant-los amb el món artístic en general.
Tgcnkv¦cek„"fg"rgvkvgu"eqtgqitcÝgu0
Anàlisi i crítica del fet creatiu propi i del grup, com a eina d’evolució.

c) Criteris d’avaluació
Mostrar capacitat de resposta a les propostes d’improvisació amb moviment 

personal, creatiu, amb concentració i comprensió dels conceptes exposats.
Mostrar la creativitat i la sensibilitat artística en el moviment creatiu propi, de 

parella o de grup.
Oquvtct"gn"fgugpxqnwrcogpv"fg"nÓcwvqeqpvtqn."nc"tgÞgzk„"k"nc"eqorngzkvcv"fg"ngu"

propostes.
Mostrar el grau de desenvolupament de la retenció visual, auditiva i cinestèsica 

en la interpretació de les seqüències de moviment.
Mostrar capacitat d’anàlisi, d’autocrítica i resolució de reptes.

ESPECIALITAT DE DANSA CONTEMPORÀNIA

Cuukipcvwtc<"repertori i pràctica escènica.
L’assignatura de repertori i pràctica escènica inclou dos blocs diferenciats: els 

tallers de repertori i creació i la interpretació.

a) Objectius
L’assignatura de repertori i pràctica escènica té com a objectiu el desenvolupament 

de les competències següents:
Tallers de repertori i creació
Interpretar obres o peces del repertori de la dansa moderna i contemporània i de 

creació, amb naturalitat del domini tècnic i puresa de l’estil de l’obra.
Interpretar papers de primer/a ballarí/ina solista i balls de conjunt.
Eqpflkzgt"k"fkhgtgpekct"ngu"rgegu"ofiu"ukipkÝecvkxgu"fg"ngu"fkxgtugu"flrqswgu"k"

tendències artístiques tot aprofundint en la varietat d’estils i matisos.
Relacionar els coneixements i circumstàncies històriques amb la forma i l’estil 

interpretatiu.
Mantenir la relació interpretativa adequada amb els altres participants de l’es-

rgevceng."dcnncpv"eqqtfkpcfcogpv"rgt"jqoqigpg•v¦ct"nc"rt”rkc"cevwcek„"cod"nc"fgn"
grup del qual es forma part i prioritzant l’espectacle sobre l’actuació individual.

Valorar l’espectacle com un tot que necessita la participació coordinada dels 
diferents professionals i elements que hi intervenen.

Mantenir una actitud crítica amb el propi treball i amb el dels altres, tot aportant 
valoracions que ajudin a millorar el treball del conjunt.

Integrar els aprenentatges realitzats en les diferents matèries dels ensenyaments 
professionals de dansa.
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Interpretar amb sensibilitat, musicalitat i personalitat, tot reconeixent l’actuació 
gp"nc"swcn"uÓkpvgtxfi"eqo"c"¿pkec"g"kttgrgvkdng0

Ser conscient de la importància de la preparació i cura del cos la vigília d’una 
representació escènica.

Valorar artísticament l’espai teatral i les seves possibilitats per tal de proposar 
suggeriments i innovacions que afavoreixin la representació.

Utilitzar els diferents llenguatges que intervenen en un espectacle atenent a la 
importància de la seva sincronització.
Xcnqtct"k"tgurgevct"gn"r¿dnke"eqo"c"rctv"fg"nÓgurgevceng"fg"fcpuc0
Respectar l’organització del procés dels assaigs i valorar la importància de l’assaig 

general, tot col·laborant amb els professionals que hi participen.
Respectar les estructures jeràrquiques de funcionament que regeixen en un es-

pectacle i en el teatre on aquest es representa, així com l’autoritat del professor en 
gn"ugw"rcrgt"fg"fktgevqt"fg"nc"eqtgqitcÝc0

Respectar el material escènic, vestuari i atrezzo, així com les instal·lacions ge-
nerals del teatre, adoptant les mesures necessàries per a la conservació del material 
i la higiene.

Valorar la importància i acomplir les indicacions sobre seguretat del professor o 
professional responsable del teatre.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d’apre-
nentatge.

Interpretació.
Desenvolupar la creativitat i la imaginació per tal de potenciar la consciència 

artística del/de la ballarí/ina com a creador/a.
Desenvolupar la consciència sensorial i la percepció (propiocepció, cinestèsia, 

etc.).
Desenvolupar la unió psicofísica conscient com a eina fonamental de l’intèr-

pret.
Gestionar conscientment l’energia per obtenir un resultat prèviament plantejat.
Fqpct"xkfc"gueflpkec"cn"oqxkogpv"cvgpgpv"nÓguvkn"eqtgqit§Ýe"fg"ecfc"gurgekcnk-

tat.
Treballar conscientment la presència escènica.
Adquirir consciència de l’impuls i de la motivació del moviment.
Assolir un coneixement bàsic sobre el treball amb les emocions, les tècniques 

per a suscitar-les i els signes de les emocions en la dansa.
Conèixer els elements fonamentals per a la creació del personatge en la dansa, 

vcpv"Ýiwtcvkxc"eqo"cduvtcevc."gp"gnu"ugwu"fkhgtgpvu"guvknu0
Conèixer els elements necessaris per a l’establiment de la relació escènica entre 

ballarins/ines i/o personatges.
Conèixer els elements fonamentals que composen la situació dramàtica en la dansa, 

ckz‡"eqo"nÓ¿u"fg"nÓgurck"ftco§vke."rgt"cswgnnu"guvknu"eqtgqit§Ýeu"swg"jq"rgtogvkp0
Conèixer els recursos mínims per poder treballar un text (poema, narració o 

text dramàtic)

b) Continguts
Tallers de repertori i creació
Aprenentatge d’obres de repertori de diverses èpoques i tendències artístiques, 

tot aprofundint en la varietat d’estils.
Desenvolupament de la individualitat artística i del virtuosisme tècnic.
Pràctica i interpretació del paper de primer/a ballarí/ina, de solista i en balls de 

conjunt.
Coneixement i valoració de les normes de comportament per ballar en grup.
Estudi de la interpretació dels diferents papers en relació amb l’estil i la forma 

requerits per l’obra triada.
Rt§evkec"k"kpvgtrtgvcek„"eqtgqit§Ýec0
Pràctica i interpretació de variacions de solistes i de primer ballarí o ballarina.
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Desenvolupament de les capacitats de la improvisació i la composició del pas 
a dos.

Coneixement i aplicació de les normes de comportament per a ballar en grup.
La presència escènica.
Nc"eqowpkecek„"cod"gn"r¿dnke0
Gn"rtqefiu"fÓwpc"etgcek„"eqtgqit§Ýec<"qticpkv¦cek„."guvtwevwtc"k"rcwvgu"fg"hwp-

cionament.
Desenvolupament permanent de la memòria.
Interpretació.
Tècniques de relaxació.
Concentració interior i exterior.
Consciència sensorial, percepció i cognició. Les sensacions i les qualitats del 

moviment. El pes i la gravetat. La memòria sensorial.
La imaginació. Creació i treball de la imatge. La imatge generadora de sensacions, 

k"nc"ugxc"kpÞwflpekc"gp"nc"fkp§okec"k"nc"swcnkvcv"fgn"oqxkogpv0
L’energia com a impuls del moviment i la seva gestió conscient en el temps i en 

l’espai. Energia quotidiana i energia extraquotidiana. Diferents procediments per 
generar l’energia. Els centres de l’energia. Qualitats de l’energia. Precisió, control 
i economia del moviment.

La presència escènica i els diferents procediments per adquirir-la. La immobilitat 
mòbil.

Treball sobre la respiració i la seva repercussió sobre la qualitat del moviment i 
nÓgpgtikc0"Gn"oqxkogpv"tgurktcv0"Nc"tgurktcek„"fg"nc"o¿ukec0"Gn"uwrqtv"t‡voke"fg"nc"
respiració.

La intenció i l’impuls del moviment, la motivació i la seva repercussió en la 
qualitat i el disseny dels moviments.

L’emoció com a impuls del moviment, la seva relació amb l’energia. Els signes 
de les emocions. Diferents recursos i procediments per a suscitar l’emoció, és a dir, 
l’energia real necessària per produir el signe. Emoció i contraemoció.

Els diferents nivells de personatge en la dansa, i els diversos procediments per a 
la seva creació. El personatge i el moviment.
Eqpuekflpekc"fg"nÓ¿u"fg"nÓgurck."ngu"fktgeekqpu."k"nc"ugxc"tgncek„"cod"nÓgoqek„"k"nc"

kpvgpek„0"Nc"ngevwtc"fgn"oqxkogpv"gp"nÓgurck."gn"ugw"ukipkÝecv0
La relació amb l’altre/l’altra ballarí/ina o personatge, la interacció, l’estímul i la 

resposta, el contacte físic i visual.
Nc"ukvwcek„"ftco§vkec0"Gn"eqpÞkevg."gnu"qdlgevkwu"k"ngu"tgncekqpu"goqekqpcnu0"Gu-

tabliment de les seqüències emocionals i la seva relació amb les seqüències d’acció 
ballada.

Elements bàsics per a dir un text. L’anàlisi del text, la intenció, l’emoció. La paraula 
eqo"c"rwpv"fÓcttkdcfc0"Pqekqpu"gngogpvcnu"fg"fkeek„"k"¿u"fg"nc"xgw0

c) Criteris d’avaluació
Tallers de repertori i creació
Interpretar amb sensibilitat, musicalitat i comunicació expressiva obres de repertori 

o de creació, tot seguint les directrius del professorat que actua com a coreògraf.
Interpretar com a cos de ball i com a solista, demostrant en ambdós casos idèntic 

interès i cura en l’actuació.
Mostrar coordinació i compenetració en el ball amb més d’una persona.
Valorar l’espectacle com un tot i mantenir una bona relació interpretativa amb 

la resta de components del grup de ball.
Mostrar la projecció i la presència escènica requerida en un espectacle profes-

ukqpcn"cod"gn"r¿dnke0
Kpeqtrqtct."cod"etgcvkxkvcv"k"tgÞgevkpv"nc"rt”rkc"rgtuqpcnkvcv."ngu"kpfkecekqpu"k"

eqttgeekqpu"uwiigtkfgu"gp"ngu"gxqnwekqpu"eqtgqit§Ýswgu0
Mostrar una actitud activa durant el període de creació i durant la representació 

d’un espectacle.
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Detectar les imperfeccions i els errors tècnics en l’execució dels moviments i 
buscar recursos per corregir-los.
Xcnqtct"nÓgurgevceng"fg"fcpuc"eqo"wp"rtqfwevg"ewnvwtcn"k"ctv‡uvke"k"gn"r¿dnke"eqo"

a receptor crític.
Emetre valoracions crítiques del treball propi i del dels altres per a la millora de 

l’espectacle.
Realitzar ordenadament les activitats prèvies a una actuació, com l’escalfament, 

la concentració, la relaxació i la memorització.
Mantenir l’actitud requerida en els assaigs, complint les normes de treball, tot 

respectant els horaris i pautes.
Tenir cura del material i respectar les normes de seguretat.
Valorar la higiene personal i tenir cura dels espais compartits.
Interpretació.
Ser capaç de relaxar-se i concentrar-se en el treball davant dels altres.
Ser capaç d’utilitzar les sensacions corporals per a la creació del moviment.
Utilitzar creativament diferents recursos basats en la imaginació per a donar vida 

escènica al moviment.
Saber generar i gestionar conscientment l’energia en funció de l’objectiu a assolir, 

ugortg"cn"ugtxgk"fg"nÓgzrtguuk„"fg"nc"eqtgqitcÝc0
Saber ballar utilitzant els diferents centres energètics.
Mostrar precisió i control del moviment.
Tenir presència escènica ballant, i conèixer els diferents procediments per ad-

quirir-la.
Saber utilitzar correctament la respiració com a suport del moviment.
Conèixer i saber utilitzar els diferents recursos per a crear l’emoció en la dansa, 

així com els signes de les emocions.
Ser capaç de donar vida al moviment, tant si és creació pròpia com d’un coreògraf, 

a través de la unió psicofísica conscient.
Ucdgt"eqpuvtwkt"fkhgtgpvu"pkxgnnu"fg"rgtuqpcvig."vcpv"gp"nc"fcpuc"Ýiwtcvkxc"eqo"

abstracta.
Hgt"wp"¿u"eqpuekgpv"fg"nÓgurck"gp"hwpek„"fgn"swg"gn1nc"dcnnct‡1kpc"xqn"gzrnkect"gp"

nc"eqtgqitcÝc"swg"kpvgtrtgvk0
Mantenir una relació activa, clara i creativa amb un altre personatge o ballarí/

ina.
Ser capaç d’aplicar i utilitzar els diferents elements que composen la situació 

ftco§vkec"gp"wpc"eqtgqitcÝc0
Poder dir un text (poema, narració o text dramàtic) i que aquest arribi amb cla-

redat, intenció i emoció a l’espectador.

2.4 ESPECIALITAT DE DANSA ESPANYOLA

Cuukipcvwtc<"dansa clàssica.
L’assignatura de dansa clàssica pot desplegar-se diferentment per atendre el treball 

propi dels nois i el de les noies.

a) Objectius
L’assignatura de dansa clàssica té com a objectiu el desenvolupament de les 

competències següents:
Aplicar la correcta col·locació del cos que permeti el domini de la coordinació i 

el desenvolupament de tots els moviments.
Emprar els coneixements adquirits tècnics i estilístics de la dansa clàssica, per 

a aconseguir la qualitat necessària del moviment que permeti alhora, arribar al 
màxim grau d’interpretació artística en les diferents manifestacions de la dansa 
espanyola.

Realitzar amb sentit rítmic i musicalitat l’execució de tots els moviments que 
eqpÝiwtgp"nc"fcpuc"en§uukec0
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Valorar la importància de l’espai com a element tant estètic com formal i ser 
conscients del paper que juga en la interpretació.

Treballar l’elegància pròpia de la dansa clàssica orientant-la cap a la dansa espa-
nyola i incidir en la importància del treball de braços.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d’apre-
nentatge.

b) Continguts
Estudi de la terminologia pròpia de la dansa clàssica i la seva aplicació descriptiva 

de passos i combinacions.
Desenvolupament de la correcta col·locació del cos que permet una base tècnica 

u”nkfc."cod"nc"Ýpcnkvcv"fÓcdqtfct"gnu"fkhgtgpvu"guvknu"fg"nc"fcpuc"gurcp{qnc0
Coneixement de tots els passos que composen el vocabulari de la dansa acadè-

mica i la seva correcta execució, d’acord amb els temps musicals, els accents i la 
coordinació de moviments.

Desenvolupament del control de tot el cos, la dinàmica, l’atac del moviment i la 
respiració.

Utilització de l’espai.
Kpvgtkqtkv¦cek„"fg"nc"o¿ukec"rgt"c"fgugpxqnwrct"nc"ugpukdknkvcv"ctv‡uvkec"cod"nÓgng-

gància i l’energia que la dansa requereix.
Desenvolupament de la sensibilitat musical com a premissa indispensable per a 

l’obtenció d’una bona qualitat de moviment.
Desenvolupament del perfeccionament tècnic i interpretatiu del gir i del salt.
Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d’avaluació
Conèixer i reconèixer tots els passos del vocabulari de la dansa clàssica entenent 

la seva aplicació tècnica.
Realitzar classes de dansa clàssica, marcades pel professorat, amb tots els exerci-

cis corresponents al nivell en el temps musical establert per demostrar: col·locació, 
fgugpxqnwrcogpv"owuewnct."Þgzkdknkvcv."eqqtfkpcek„."gswknkdtk"k"eqpvtqn."rtgekuk„"
en els passos i posicions, precisió en els desplaçaments, correcció en la respiració, 
domini de la tècnica de l’adàgio, el gir, el salt (petits, grans i bateria), sensibilitat 
musical.

Realitzar petites variacions que incorporin desplaçaments per l’espai, marcats pel 
rtqhguuqtcv."rgt"fgoquvtct"wp"dqp"¿u"fg"nÓgurck."ngu"fkogpukqpu"k"ngu"fktgeekqpu0

ESPECIALITAT DE DANSA ESPANYOLA

Assignatura: dansa contemporània.

a) Objectius
L’assignatura de dansa contemporània té com a objectiu el desenvolupament de 

les competències següents:
Conèixer el moviment i vocabulari segons els principis de les diferents tècniques 

de dansa, contemporània i noves tendències.
Kpvgtrtgvct"fkhgtgpvu"guvknu"eqtgqit§Ýeu"wvknkv¦cpv"vflepkswgu"eqpvgorqt§pkgu"cod"

nc"Ýpcnkvcv"fg"fgugpxqnwrct"ngu"jcdknkvcvu"k"nc"xgtucvknkvcv"vcpv"ctv‡uvkec"eqo"vflepkec0
Emprar els coneixements adquirits tècnics i estilístics de la dansa contemporània, 

per aconseguir la qualitat necessària del moviment que permeti alhora, arribar al 
màxim grau d’interpretació artística en les diferents manifestacions de la dansa 
espanyola.

Potenciar la qualitat de moviment mitjançant les diferents tècniques contempo-
rànies desenvolupant les aptituds naturals.

Investigar i assolir a través de les diferents tècniques d’improvisació i composició 
les pròpies capacitats del llenguatge creatiu.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d’apre-
nentatge.
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b) Continguts
Tècniques de dansa contemporània i noves tendències. La pràctica de l’aprenentatge 

de les tècniques de la dansa contemporània i de diferents estils acadèmics.
Tècniques d’improvisació estructurada individual i col·lectiva, que motiven a 

l’alumne en la recerca, l’exploració i descobriment de les pròpies capacitats creatives 
i la sensibilitat cinestèsica.

Tècniques de composició de moviment que mitjançant l’experimentació de la 
kortqxkucek„"guvtwevwtcfc"hcekp"eqpswgtkt"ngu"jcdknkvcvu"fg"eqorqukek„"eqtgqit§Ýec"
tant artística com tècnica.

Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d’avaluació
Mostrar el procés de maduresa, les aptituds i els recursos per aconseguir el nivell 

tant tècnic com artístic i el rendiment que li correspon.
Assolir el perfeccionament interpretatiu dels elements estilístics de cada una de 

les propostes de tècnica contemporània.
Mostrar la creativitat i la sensibilitat artística tant en el moviment creatiu propi, 

de parella o de grup.
Mostrar comprensió i capacitat de resposta davant dels conceptes exposats en 

les matèries de creació.

ESPECIALITAT DE DANSA ESPANYOLA

Cuukipcvwtc< dansa estilitzada.

a) Objectius
L’assignatura de dansa estilitzada té com a objectiu el desenvolupament de les 

competències següents:
Demostrar la sensibilitat artística i els coneixements tècnics i expressius que 

capaciten per a interpretar una dansa, tenint en compte la forma, el caràcter, la 
intenció, el ritme, els matisos i la dinàmica de l’obra.

Improvisar amb sensibilitat artística i musical sobre una forma musical, tenint en 
compte la seva forma, caràcter, intenció, ritme i matisos; utilitzant els instruments 
i el llenguatge propis de les nostres danses.

Interpretar amb naturalitat i domini tècnic, amb el pes que es requereix en cadascun 
fgnu"crctvcvu"fg"nÓcuukipcvwtc."gn"oqxkogpv"gurge‡Ýe"vgpkpv"gp"eqorvg"nÓgzrtguukxkvcv."
la musicalitat i la seva coordinació amb els diferents elements utilitzats (castanyoles, 
sabates, mantón i d’altres).

Aconseguir el domini del cos i de la ment per a utilitzar amb seguretat la tècnica 
i l’espai escènic per tal d’obtenir una concentració que permeti una interpretació 
artística de qualitat.

Demostrar el domini tècnic de les castanyoles i la seva coordinació amb el mo-
xkogpv"gurge‡Ýe"fg"nc"fcpuc"guvknkv¦cfc0

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d’apre-
nentatge.

b) Continguts
Tgcnkv¦cek„"fÓgzgtekeku"Ýpu"ceqpugiwkt"nc"swcnkvcv"fgn"oqxkogpv"k"nÓgzrtguukxkvcv"

tgswgtkfc"swcpv"c"Ýfgnkvcv"c"nc"o¿ukec<"ocvkuqu."hqtoc."kpvgpek„"k"vgorq0
Realització de treballs d’improvisació utilitzant les diferents formes musicals.
Anàlisi del caràcter interpretatiu de la dansa, quant a l’obra musical i la seva 

eqtgqitcÝc0
Kpvgtrtgvcek„"fg"eqtgqitcÝgu."kpfkxkfwcnu"k"eqnángevkxgu."cod"gn"o§zko"fqokpk"fg"

l’espai escènic, de la tècnica (moviment, castanyoles, zapateados, indumentària i 
d’altres), de l’expressivitat, musicalitat, gràcia i naturalitat.

Estudi de les obres dels principals compositors i coreògrafs espanyols.
Anàlisi comparatiu de les diferents interpretacions d’aquestes obres.
Desenvolupament permanent de la memòria.
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c) Criteris d’avaluació
Realitzar exercicis que demostrin la capacitat rítmica i la coordinació de la tèc-

nica de sabata amb les castanyoles i que incloguin la dinàmica, musicalitat i estil 
característic.

Interpretar danses de sabatilla per demostrar domini tècnic quant a la netedat 
de passos i la seva execució, la musicalitat i els matisos, el caràcter, l’expressivitat 
i la interpretació.

Interpretar danses de sabata per demostrar el domini tècnic quant a la netedat 
fgnu"rcuuqu"k"nc"ugxc"gzgewek„."nc"eqqtfkpcek„"k"nc"Þw•fguc"vcpv"fgn"oqxkogpv"eqo"
de les castanyoles i els zapateados."k"nÓ¿u"fg"nÓgurck0

Interpretar variacions de repertori per demostrar la capacitat artística, memòria 
i la assimilació del caràcter dramàtic del paper que representa en l’obra.

ESPECIALITAT DE DANSA ESPANYOLA

Cuukipcvwtc< escola bolera.

a) Objectius
L’assignatura d’escola bolera té com a objectiu el desenvolupament de les com-

petències següents:
Dominar el llenguatge i l’estil de l’escola bolera.
Eqpflkzgt"gn"tgrgtvqtk"ofiu"ukipkÝecvkw"fg"nÓgueqnc"dqngtc0
Interpretar les danses d’aquest repertori amb gràcia i naturalitat, domini tècnic, 

musicalitat i caràcter i puresa d’estil.
Wvknkv¦ct"gn"nngpiwcvig"k"xqecdwnctk"gurge‡Ýe."vcpv"fg"rcuuqu."ucnvu"k"xqnvgu."ckz‡"eqo"

cnvtgu"oqxkogpvu"k"ugs¯flpekgu"fg"oqxkogpvu"gurge‡Ýeu"fg"nÓgueqnc"dqngtc0
Dominar la tècnica de castanyoles, els matisos, el ritme i la seva coordinació amb 

gn"oqxkogpv"gurge‡Ýe"fg"nÓgueqnc"dqngtc0
Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d’apre-

nentatge.

b) Continguts
Exercicis per adquirir la tècnica, la dinàmica, la coordinació i l’estil de l’escola 

bolera.
Rcuuqu"k"oqxkogpvu"eqfkÝecvu"gp"gn"nngpiwcvig"fg"nÓgueqnc"dqngtc."vgpkpv"gp"eqorvg"

la musicalitat i els accents del moviment així com la seva coordinació i el correcte 
acompanyament de les castanyoles.

Exercicis en relació amb la dinàmica, l’estil i el caràcter de les danses de repertori 
i el seu correcte acompanyament de les castanyoles.

Exercicis amb desplaçaments, tant individuals com de grup o amb parella, per a 
la correcta utilització de l’espai.

Exercicis que facilitin la compenetració i la comunicació en les danses de pa-
rella.

Estudi de les danses més representatives del repertori de l’escola bolera.
Desenvolupament permanent de la memòria, la sensibilitat musical, la precisió 

i la dinàmica, tant del moviment com de les castanyoles, la respiració, la gràcia, 
el caràcter i l’estil.

Danses del repertori, individuals, de grup i de parella.

c) Criteris d’avaluació
Realitzar les variacions marcades pel professorat, sobre fragments musicals, amb 

passos de l’escola bolera que, amb els corresponents tocs de castanyoles, continguin 
la dinàmica, els desplaçaments, la musicalitat i l’estil característics.

Interpretar i realitzar en el moment, les coples que sobre el Bolero i la Malaguenya 
dicti el professorat per demostrar el domini tècnic i el coneixement del llenguatge 
de l’escola bolera.
Kpvgtrtgvct"c"nnkwtg"gngeek„"fg"nÓcnwopcv"k"gp"r¿dnke."rgegu"fgn"tgrgtvqtk"fg"nÓgueqnc"

bolera, amb parella i de manera individual, com a solista, per demostrar el grau de 
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gaudi de la dansa i el manteniment d’una relació interpretativa i espacial amb la 
resta dels components del grup, sense perdre la qualitat del moviment, el caràcter 
i l’estil característics de l’escola bolera, així com la seva capacitat de comunicació 
cod"gn"r¿dnke0

Expressar sensibilitat en la interpretació dels moviments sense detriment de la 
precisió i el rigor en l’execució tècnica per demostrar el grau de l’equilibri entre la 
capacitat artística i l’execució tècnica dels continguts.

ESPECIALITAT DE DANSA ESPANYOLA

Cuukipcvwtc<"Þcogpe0

a) Objectius
NÓcuukipcvwtc"fg"Þcogpe"vfi"eqo"qdlgevkw"gn"fgugpxqnwrcogpv"fg"ngu"eqorgvflpekgu"

següents:
Demostrar el domini del zapateado (escobillas) a cadascun dels diferents ritmes 

Þcogpeu0
Utilitzar amb domini, desimboltura i naturalitat la indumentària requerida: bata 

de cola, mantón, i altres (en el ball de la dona).
Kpvgtrtgvct"gnu"fkhgtgpvu"Þcogpeu"cod"vqvc"nc"ugxc"hqt›c"gzrtguukxc0
Improvisar a qualsevol dels palos"Þcogpeu."vgpkpv"gp"eqorvg"nÓguvtwevwtc."gn"

compàs i el caràcter.
Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d’apre-

nentatge.

b) Continguts
Guvwfk"fgn"tkvog"k"swcftcvwtc"fgn"p¿ogtq"fg"eqorcuuqu"swg"vfi"wpc"nngvtc"rgt"cn"

desenvolupament del cante que es requereix.
Estudi del compàs, de l’estructura, dels caràcters i l’expressió de cada forma del 

Þcogpe0
Coneixement i domini dels ritmes, contratemps i estructures dels diferents palos del 

dcnn"Þcogpe<"cngitkcu."vkgpvqu."hcttwec."vcpiqu."uqngctgu."dwngtkgu."ukiwktk{cu"gve0
Estudi de la realització del marcatge, escobillas i desplantes amb bata de cola.
Realització d’exercicis per a diferenciar les quadratures del compàs en relació 

amb el cant.
Tgcnkv¦cek„"fg"vtgdcnnu"fÓkortqxkucek„"fkpu"ngu"guvtwevwtgu"fgn"dcnn"Þcogpe0
Pràctica de la tècnica del zapateado, aconseguint un màxim de velocitat, matís i 

fkÝewnvcv"gp"ngu"ugxgu"eqorqukekqpu0
Guvwfk"fgnu"fkxgtuqu"dcnnu"Þcogpeu."cod"nc"owukecnkvcv."gn"fqokpk"vflepke."gn"iwuv."

gn"ect§evgt"k"nc"hqt›c"gzrtguukxc"swg"ecfcue¿"tgswgtgkzk0
Guvwfk"fg"nÓqtkigp"k"hqpcogpvu"fgn"dcnn"Þcogpe<"jkuv”tkc."equvwou."kpvfltrtgvu."

ecpvu."ukipkÝecv"uqekcn."gve0
Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d’avaluació
Realitzar variacions de marcatges i zapateados"gp"gnu"fkhgtgpvu"tkvogu"Þcogpeu."

acompanyats amb la guitarra i el cant, utilitzant, en el cas de les alumnes, la bata 
de cola i el mantón per demostrar el domini del compàs en els diferents ritmes del 
Þcogpe."gn"fqokpk"k"fgukodqnvwtc"fg"ngu"cnwopgu"gp"gn"oqxkogpv"cod"nc"dcvc"fg"
cola i el mantón, la claredat, la força i els matisos en els zapateados i la quadratura 
del cante.
Kpvgtrtgvct"dcnnu"fgn"tgrgtvqtk"Þcogpe"rgt"fgoquvtct"gn"fqokpk"fg"nc"vflepkec."fg"

l’estil i del caràcter propi del ball, de la musicalitat i dels matisos, així com de la 
capacitat artística i la maduresa interpretativa.

Improvisar en un del palos per demostrar el coneixement de l’estructura, el 
compàs i la mida del cante.
Kpvgtrtgvct"eqo"c"uqnkuvc."c"nnkwtg"gngeek„"k"gp"r¿dnke."dcnnu"ectcevgt‡uvkeu"rgt"fg-

oquvtct"gn"itcw"fg"eqowpkecek„"cod"gn"r¿dnke0
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Kpvgtrtgvct"dcnnu"gp"itwr"q"cod"rctgnnc"c"nnkwtg"gngeek„"k"gp"r¿dnke0"Fgoquvtct"nc"
capacitat d’integrar-se en un grup i mantenir una relació interpretativa i espacial 
amb la resta dels seus components, sense perdre la qualitat del moviment, el ca-
t§evgt"k"nÓguvkn"ectcevgt‡uvkeu"fgn"dcnn"Þcogpe."ckz‡"eqo"nc"ecrcekvcv"fg"eqowpkecek„"
cod"gn"r¿dnke0

ESPECIALITAT DANSA ESPANYOLA

Cuukipcvwtc<"hqnmnqtg0

a) Objectius
NÓcuukipcvwtc"fg"hqnmnqtg"vfi"eqo"c"qdlgevkw"gn"fgugpxqnwrcogpv"fg"ngu"eqorg-

tències següents:
Eqpflkzgt"nc"fkxgtukvcv"k"tkswguc"fgn"pquvtg"hqnmnqtg"k"cfswktkt"wp"tgrgtvqtk"fg"ngu"

danses més representatives de Catalunya i d’altres indrets.
Eqpflkzgt"ngu"ektewouv§pekgu"igqit§Ýswgu."jkuv”tkswgu."ewnvwtcnu"k"uqekqn”ikswgu"

swg"jcp"fqpcpv"nnqe"c"ngu"fkhgtgpvu"hqtogu."guvknu"k"ukipkÝecvu"fg"ngu"fcpugu"hqnmn”-
riques.

Interpretar danses característiques i representatives de Catalunya i d’altres 
indrets.
Ukvwct"k"kfgpvkÝect"gn"pquvtg"hqnmnqtg"c"vtcxfiu"fÓwpc"oquvtc"kpuvtwogpvcn"k"1q"dc-

llada, o a través del vestit.
Fgurgtvct"gn"iwuv"k"nÓkpvgtflu"rgt"qdvgpkt"nc"o§zkoc"kphqtocek„"uqdtg"gn"hqnmnqtg<"

xguvkvu."equvwou."jkuv”tkc."ukipkÝecv"uqekcn0
Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d’apre-

nentatge.

b) Continguts
Vflepkec"k"guvkn"rgt"c"nc"kpvgtrtgvcek„"fg"ngu"fkxgtugu"fcpugu"hqnmn”tkswgu"fg"Ecvcnwp{c"

i d’altres indrets.
Kpvgtrtgvcek„"fg"ngu"fcpugu"hqnmn”tkswgu"ofiu"ectcevgt‡uvkswgu"k"tgrtgugpvcvkxgu"fg"

Catalunya i d’altres indrets.
Realització dels passos amb els seus desplaçaments per l’espai, en els balls indi-

viduals, per parelles i en grup.
Història de les danses interpretades per conèixer els costums, vestits, tradició i 

ukipkÝecv"uqekcn"fÓcswguvgu0
Instruments de percussió amb que s’acompanya el ballarí i ballarina en les dife-

rents danses populars: castanyoles, pulgaretas, vieiras, palos, etc.
Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d’avaluació
Interpretar i realitzar les coples i variacions marcades al moment pel professorat, 

swg"rgtvcp{kp"cn"hqnmnqtg"ofiu"tgrtgugpvcvkw"fg"Ecvcnwp{c"k"fÓcnvtgu"kpftgvu."ceqo-
panyant-se de l’instrument de percussió que la dansa requereixi.
Eqorquct"k"kpvgtrtgvct"gp"itwr."wpc"fcpuc"c"rctvkt"fÓwpc"o¿ukec"rqrwnct"rtqrq-

sada pel professorat.
KfgpvkÝect"okvlcp›cpv"kocvigu"fg"xguvkvu"hqnmn”tkeu"rgpkpuwnctu."qhgtvu"rgn"rtq-

fessorat, el lloc al que pertanyen, il·lustrant-los amb els comentaris que l’alumnat 
consideri pertinents.
Kpvgtrtgvct"fcpugu"hqnmn”tkswgu"c"nnkwtg"gngeek„"fg"nÓcnwopcv"rgt"fgoquvtct"nc"ugxc"

versatilitat tècnica i interpretativa quant a forma, caràcter i estil.

ESPECIALITAT DE DANSA ESPANYOLA

Cuukipcvwtc<"repertori i pràctica escènica.
L’assignatura de repertori i pràctica escènica inclou dos blocs diferenciats: els 

tallers de repertori i creació i la interpretació.
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a) Objectius
L’assignatura de repertori i pràctica escènica té com a objectiu el desenvolupament 

de les competències següents:
Tallers de repertori i creació
Interpretar obres o peces del repertori dels diversos estils de la dansa espanyola 

amb naturalitat del domini tècnic i puresa de l’estil de l’obra.
Interpretar papers de primer/a ballarí/ina solista i balls de conjunt.
Eqpflkzgt"gn"tgrgtvqtk"ofiu"ukipkÝecvkw"fg"ngu"fkxgtugu"flrqswgu"k"vgpfflpekgu"crtq-

fundint en la varietat d’estil i matisos.
Relacionar els coneixements i circumstàncies històriques amb la forma i l’estil 

interpretatiu.
Mantenir la relació interpretativa adequada amb els altres participants de 

nÓgurgevceng."dcnncpv"eqqtfkpcfcogpv"rgt"jqoqigpg•v¦ct"nc"rt”rkc"cevwcek„"
amb la del grup del qual es forma part i prioritzant l’espectacle sobre l’actuació 
individual.

Valorar l’espectacle com un tot que necessita la participació coordinada dels 
diferents professionals i elements que hi intervenen.

Mantenir una actitud crítica amb el propi treball i amb el dels altres, tot aportant 
valoracions que ajudin a millorar el treball del conjunt.

Integrar els aprenentatges realitzats en les diferents matèries dels ensenyaments 
professionals de dansa.

Interpretar amb sensibilitat, musicalitat i personalitat, tot reconeixent l’actuació 
gp"nc"swcn"uÓkpvgtxfi"eqo"c"¿pkec"g"kttgrgvkdng0

Ser conscient de la importància de la preparació i cura del cos la vigília d’una 
representació escènica.

Valorar artísticament l’espai teatral i les seves possibilitats per tal de proposar 
suggeriments i innovacions que afavoreixin la representació.

Utilitzar els diferents llenguatges que intervenen en un espectacle atenent a la 
importància de la seva sincronització.
Xcnqtct"k"tgurgevct"gn"r¿dnke"eqo"c"rctv"fg"nÓgurgevceng"fg"fcpuc0
Respectar l’organització del procés dels assaigs i valorar la importància de l’assaig 

general, tot col·laborant amb els professionals que hi participen.
Respectar les estructures jeràrquiques de funcionament que regeixen en un es-

pectacle i en el teatre on aquest es representa, així com l’autoritat del professor en 
gn"ugw"rcrgt"fg"fktgevqt"fg"nc"eqtgqitcÝc0

Respectar el material escènic, vestuari i atrezzo, així com les instal·lacions ge-
nerals del teatre, adoptant les mesures necessàries per a la conservació del material 
i la higiene.

Valorar la importància i acomplir les indicacions sobre seguretat del professor o 
professional responsable del teatre.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d’apre-
nentatge.

Interpretació
Desenvolupar la creativitat i la imaginació per tal de potenciar la consciència 

artística del/de la ballarí/ina com a creador/a.
Desenvolupar la consciència sensorial i la percepció (propiocepció, cinestèsia, 

etc.).
Desenvolupar la unió psicofísica conscient com a eina fonamental de l’intèr-

pret.
Gestionar conscientment l’energia per obtenir un resultat prèviament plantejat.
Fqpct"xkfc"gueflpkec"cn"oqxkogpv"cvgpgpv"nÓguvkn"eqtgqit§Ýe"fg"ecfc"gurgekcnk-

tat.
Treballar conscientment la presència escènica.
Adquirir consciència de l’impuls i de la motivació del moviment.
Assolir un coneixement bàsic sobre el treball amb les emocions, les tècniques 

per a suscitar-les i els signes de les emocions en la dansa.
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Conèixer els elements fonamentals per a la creació del personatge en la dansa, 
vcpv"Ýiwtcvkxc"eqo"cduvtcevc."gp"gnu"ugwu"fkhgtgpvu"guvknu0

Conèixer els elements necessaris per a l’establiment de la relació escènica entre 
ballarins/ines i/o personatges.

Conèixer els elements fonamentals que composen la situació dramàtica en la dansa, 
ckz‡"eqo"nÓ¿u"fg"nÓgurck"ftco§vke."rgt"cswgnnu"guvknu"eqtgqit§Ýeu"swg"jq"rgtogvkp0

Conèixer els recursos mínims per poder treballar un text (poema, narració o 
text dramàtic)

b) Continguts
Tallers de repertori i creació
Aprenentatge d’obres de repertori de diverses èpoques i tendències artístiques.
Adquisició dels coneixements tècnics i històrics per una correcta interpretació.
Desenvolupament de la individualitat artística i del virtuosisme tècnic.
Pràctica i interpretació del paper de primer/a ballarí/ina, de solista i en balls de 

conjunt.
Coneixement i valoració de les normes de comportament per ballar en grup.
La presència escènica.
Nc"eqowpkecek„"cod"gn"r¿dnke0
Tècniques de treball de l’intèrpret.
Gn"rtqefiu"fÓwpc"etgcek„"eqtgqit§Ýec<"qticpkv¦cek„."guvtwevwtc"k"rcwvgu"fg"hwp-

cionament.
Desenvolupament permanent de la memòria.
Interpretació
Tècniques de relaxació.
Concentració interior i exterior.
Consciència sensorial, percepció i cognició. Les sensacions i les qualitats del 

moviment. El pes i la gravetat. La memòria sensorial.
La imaginació. Creació i treball de la imatge. La imatge generadora de sensacions, 

k"nc"ugxc"kpÞwflpekc"gp"nc"fkp§okec"k"nc"swcnkvcv"fgn"oqxkogpv0
L’energia com a impuls del moviment i la seva gestió conscient en el temps i en 

l’espai. Energia quotidiana i energia extraquotidiana. Diferents procediments per 
generar l’energia. Els centres de l’energia. Qualitats de l’energia. Precisió, control 
i economia del moviment.

La presència escènica i els diferents procediments per adquirir-la. La immobilitat 
mòbil.

Treball sobre la respiració i la seva repercussió sobre la qualitat del moviment i 
nÓgpgtikc0"Gn"oqxkogpv"tgurktcv0"Nc"tgurktcek„"fg"nc"o¿ukec0"Gn"uwrqtv"t‡voke"fg"nc"
respiració.

La intenció i l’impuls del moviment, la motivació i la seva repercussió en la 
qualitat i el disseny dels moviments.

L’emoció com a impuls del moviment, la seva relació amb l’energia. Els signes 
de les emocions. Diferents recursos i procediments per a suscitar l’emoció, és a dir, 
l’energia real necessària per produir el signe. Emoció i contraemoció.

Els diferents nivells de personatge en la dansa, i els diversos procediments per a 
la seva creació. El personatge i el moviment.
Eqpuekflpekc"fg"nÓ¿u"fg"nÓgurck."ngu"fktgeekqpu."k"nc"ugxc"tgncek„"cod"nÓgoqek„"k"nc"

kpvgpek„0"Nc"ngevwtc"fgn"oqxkogpv"gp"nÓgurck."gn"ugw"ukipkÝecv0
La relació amb l’altre/l’altra ballarí/ina o personatge, la interacció, l’estímul i la 

resposta, el contacte físic i visual.
Nc"ukvwcek„"ftco§vkec0"Gn"eqpÞkevg."gnu"qdlgevkwu"k"ngu"tgncekqpu"goqekqpcnu0"Gu-

tabliment de les seqüències emocionals i la seva relació amb les seqüències d’acció 
ballada.

Elements bàsics per a dir un text. L’anàlisi del text, la intenció, l’emoció. La paraula 
eqo"c"rwpv"fÓcttkdcfc0"Pqekqpu"gngogpvcnu"fg"fkeek„"k"¿u"fg"nc"xgw0
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c) Criteris d’avaluació
Tallers de repertori i creació
Interpretar amb sensibilitat, musicalitat i comunicació expressiva obres de repertori 

o de creació, tot seguint les directrius del professorat que actua com a coreògraf.
Interpretar com a cos de ball, com a solista, i com a primer/a ballarí/ina, tot 

demostrant en ambdós casos idèntic interès i cura en l’actuació.
Mostrar coordinació i compenetració en el ball amb més d’una persona.
Valorar l’espectacle com un tot i mantenir una bona relació interpretativa amb 

la resta de components del grup de ball.
Mostrar la projecció i la presència escènica requerida en un espectacle profes-

ukqpcn"cod"gn"r¿dnke0
Kpeqtrqtct."cod"etgcvkxkvcv"k"tgÞgevkpv"nc"rt”rkc"rgtuqpcnkvcv."ngu"kpfkecekqpu"k"

eqttgeekqpu"uwiigtkfgu"gp"ngu"gxqnwekqpu"eqtgqit§Ýswgu0
Mostrar una actitud activa durant el període de creació i durant la representació 

d’un espectacle.
Detectar les imperfeccions i els errors tècnics en l’execució dels moviments i 

buscar recursos per corregir-los.
Xcnqtct"nÓgurgevceng"fg"fcpuc"eqo"wp"rtqfwevg"ewnvwtcn"k"ctv‡uvke"k"gn"r¿dnke"eqo"

a receptor crític.
Emetre valoracions crítiques del treball propi i del dels altres per a la millora de 

l’espectacle.
Realitzar ordenadament les activitats prèvies a una actuació, com l’escalfament, 

la concentració, la relaxació i la memorització.
Mantenir l’actitud requerida en els assaigs, complint les normes de treball, tot 

respectant els horaris i pautes.
Tenir cura del material i respectar les normes de seguretat.
Valorar la higiene personal i tenir cura dels espais compartits.
Interpretació
Ser capaç de relaxar-se i concentrar-se en el treball davant dels altres.
Ser capaç d’utilitzar les sensacions corporals per a la creació del moviment.
Utilitzar creativament diferents recursos basats en la imaginació per a donar vida 

escènica al moviment.
Saber generar i gestionar conscientment l’energia en funció de l’objectiu a assolir, 

ugortg"cn"ugtxgk"fg"nÓgzrtguuk„"fg"nc"eqtgqitcÝc0
Saber ballar utilitzant els diferents centres energètics.
Mostrar precisió i control del moviment.
Tenir presència escènica ballant, i conèixer els diferents procediments per ad-

quirir-la.
Saber utilitzar correctament la respiració com a suport del moviment.
Conèixer i saber utilitzar els diferents recursos per a crear l’emoció en la dansa, 

així com els signes de les emocions.
Ser capaç de donar vida al moviment, tant si és creació pròpia com d’un coreògraf, 

a través de la unió psicofísica conscient.
Ucdgt"eqpuvtwkt"fkhgtgpvu"pkxgnnu"fg"rgtuqpcvig."vcpv"gp"nc"fcpuc"Ýiwtcvkxc"eqo"

abstracta.
Hgt"wp"¿u"eqpuekgpv"fg"nÓgurck"gp"hwpek„"fgn"swg"gn1nc"dcnnct‡1kpc"xqn"gzrnkect"gp"

nc"eqtgqitcÝc"swg"kpvgtrtgvk0
Mantenir una relació activa, clara i creativa amb un altre personatge o ballarí/

ina.
Ser capaç d’aplicar i utilitzar els diferents elements que composen la situació 

ftco§vkec"gp"wpc"eqtgqitcÝc0
Poder dir un text (poema, narració o text dramàtic) i que aquest arribi amb cla-

redat, intenció i emoció a l’espectador.
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ANNEX 2

Càrrega lectiva de les especialitats

h/setm.: hores setmanals

—1 Dcnn"Þcogpe

 Curs 1r Curs 2n Curs 3r Curs 4t Curs 5è Curs 6è Total Hores
 h/setm. h/setm. h/setm. h/setm. h/setm. h/setm.  totals

Tècniques bàsiques de la dansa 5 5 5 5 5 5  1050
Dansa Espanyola 1 2 2 2 2 3  420
Dcnn"Þcogpe" 6" 7" 7" 7" 7" 7" " 3237
Estudi del Cante d’acompanyament - - 1 1 1 1  140
Estudi de la Guitarra d’acompanyament - - 1 1 1 1  140
Repertori i pràctica escènica - - 2 2 3 3  350
O¿ukec" 3.7" 3" 3" /" /" /" " 344.7
Salut i cos 1,5 1,5 1 1 - -  175
Hª de la cultura i de la dansa - - - - 1,5 -  52,5
Lliure disposició:        11,5 402,5
Hores totals:         3867,5

—2 Dansa clàssica

 Curs 1r Curs 2n Curs 3r Curs 4t Curs 5è Curs 6è Total Hores
 h/setm. h/setm. h/setm. h/setm. h/setm. h/setm.  totals

Dansa clàssica 6 6 7 9 8,5 8,5  1575
Dansa contemporània 5,5 5,5 4,5 4,5 3 3  910
Repertori i pràctica escènica - - 1,5 2 3 3  332,5
O¿ukec" 3" 3.7" 3.7" 3" /" /" " 397
Salut i cos  2 2 1 1 - -  210
Hª de la cultura i de la dansa - - - - 1,5 -  52,5
Lliure disposició       17,5 612,5
Hores totals        3867,5

—3 Dansa contemporània

 Curs 1r Curs 2n Curs 3r Curs 4t Curs 5è Curs 6è Total Hores
 h/setm. h/setm. h/setm. h/setm. h/setm. h/setm.  totals

Dansa clàssica 6 6 4,5 4,5 3 3  945
Dansa contemporània 5,5 5,5 7 7 7,5 7,5  1400
Improvisació i creació - - 1,5 1,5 1,5 2  227,5
Repertori i pràctica escènica - - - 1,5 3 3  262,5
O¿ukec" 3" 3.7" 3.7" 3" /" /" " 397
Salut i cos  2 2 1 1 - -  210
Hª de la cultura i de la dansa - - - - 1,5 -  52,5
Lliure disposició:        17 595
Hores totals:         3867,5
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—4 Fcpuc"gurcp{qnc

 Curs 1r Curs 2n Curs 3r Curs 4t Curs 5è Curs 6è Total Hores
 h/setm. h/setm. h/setm. h/setm. h/setm. h/setm.  totals

Dansa clàssica 5 5 5 5 5 5  1050
Dansa contemporània 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  315
Dansa estilitzada 1 1,5 2 2 2 3  402,5
Escola bolera 1 1,5 2 2 2 3  402,5
Flamenc 1 1,5 2 2 2 3  402,5
Hqnmnqtg" 3.47" 3.47" 3.47" /" /" /" " 353.47
Repertori i pràctica escènica - - - 1,5 1,5 2  175
O¿ukec" 3" 3" 3.7" /" /" /" " 344.7
Salut i cos  1,5 1,5 1 1 - -  175
Hª de la cultura i de la dansa - - - - 1,5 -  52,5
Lliure disposició:        18,25 638,75
Hores totals:         3867,5

(08.016.023)
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DECRET

471422:."fg"4;"fg"igpgt."rgn"swcn"uÓguvcdngkz"nÓqtfgpcek„"ewttkewnct"fgnu"gpugp{c-
ogpvu"fg"o¿ukec"fg"itcw"rtqhguukqpcn"k"ugÓp"tgiwnc"nc"rtqxc"fÓceefiu0

L’article 131.3.c) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon 
a la Generalitat la competència compartida per a l’establiment dels plans d’estudi 
corresponents, incluent-hi l’ordenació curricular.

D’acord amb l’article 6 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, les 
administracions educatives competents han d’establir el currículum dels diferents 
gpugp{cogpvu"swg"uÓjk"tgiwngp."fg"ngu"swcnu"gn"Iqxgtp"jc"fg"Ýzct"rtflxkcogpv"gnu"
aspectes bàsics curriculars.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix els ensenyaments 
musicals en tres graus: ensenyaments elementals, ensenyaments professionals i 
ensenyaments superiors.

El currículum dels ensenyaments de grau professional que estableix aquest De-
cret recull els aspectes bàsics curriculars expressats en el Reial decret 1577/2006, 
fg"44"fg"fgugodtg."rgn"swcn"gu"Ýzgp"gnu"curgevgu"d§ukeu"fgn"ewtt‡ewnwo"fgnu"gp-
ugp{cogpvu"rtqhguukqpcnu"fg"o¿ukec."tgiwncvu"rgt"nc"Nngk"qti§pkec"guogpvcfc."k"
substitueix l’aprovat l’any 1994. Cal destacar que el Decret 331/1994, de l’ordenació 
ewttkewnct"fgnu"gpugp{cogpvu"owukecnu"fg"itcw"okvl§"xc"ukipkÝect"wp"itcp"cxgp›"
en l’organització de l’ensenyament respecte la interpretació individual i col·lectiva 
de l’instrument, la voluntat que l’alumnat visqués en el centre situacions similars 
a les del món professional, i la responsabilitat de posar els fonaments per cursar 
amb èxit el grau superior.

Nc"o¿ukec"vfi"ecfc"xgicfc"wpc"rtguflpekc"ofiu"itcp"gp"vqvu"gnu"§odkvu"fg"nc"uqekgvcv."
gràcies a l’increment de l’oferta cultural, els avenços tecnològics i els mitjans de 
comunicació. En l’àmbit educatiu, aquesta realitat es concreta en la consolidació 
fg"nc"rtguflpekc"fg"nc"o¿ukec"gp"ngu"guvtwevwtgu"ewttkewnctu."vcpv"fg"nÓgpugp{cogpv"
de règim general, amb una formació bàsica que desenvolupa la sensibilitat musical 
fg"nÓcnwopcv."eqo"fg"nÓgpugp{cogpv"fg"tfliko"gurgekcn"fg"o¿ukec."swg"qhgtgkz"wpc"
formació musical especialitzada que prepara a l’alumnat per a participar activament 
en activitats culturals.

La formació i la pràctica musical tenen innegables valors. L’activitat musical, a 
més d’implicar el domini del llenguatge musical i la tècnica de l’instrument, com-
prèn el desenvolupament d’altres qualitats personals que no són exclusives del camp 
musical com són, entre altres, el desenvolupament de l’expressivitat, la creativitat, 
la memòria, la consciència corporal, el pensament abstracte, l’actuació davant d’un 
r¿dnke."k"ngu"vflepkswgu"fÓguvwfk"swg"kpenqwgp"nc"rncpkÝecek„"k"nÓcwvqcxcnwcek„."swcnkvcvu"
que són totes elles positives per a la formació general de la persona.

Nc"Ýpcnkvcv"fgnu"gpugp{cogpvu"rtqhguukqpcnu"fg"o¿ukec"fiu"nc"fg"fqpct"c"nÓcnwopcv"
la capacitació musical necessària tant per afrontar la pràctica musical de manera 
cwv”pqoc."eqo"rgt"qrvct"rgt"nc"eqpvkpw•vcv"fgnu"guvwfku"owukecnu"gp"gn"itcw"uwrgtkqt"
cod"nÓqtkgpvcek„"k"rtgrctcek„"uwÝekgpvu."c"ofiu"fg"rqvgpekct"gp"vqvu"gnu"§odkvu"gnu"
xcnqtu"rtqrku"k"gurge‡Ýeu"fg"nc"rt§evkec"k"nÓguvwfk"fg"nc"o¿ukec."gpvtg"cswguvu"nÓgzegn/
lència, la creativitat i la innovació, la comunicació, el treball en equip i els valors 
jwocpu."ecdfcnu"gp"nc"hqtocek„"igpgtcn"fgnu"lqxgu"k"fg"ngu"lqxgu."eqpvkpw•p"q"pq"nc"
ugxc"xkpewncek„"c"nÓguvwfk"q"c"nÓgzgtekek"rtqhguukqpcn"fg"nc"o¿ukec0

En aquest Decret hi destaquen diverses novetats. D’una banda es redueixen les 
hores lectives en totes les especialitats, amb la voluntat de facilitar i fer compatible 
fÓwpc"ocpgtc"tgcn"nÓceefiu"cnu"guvwfku"rtqhguukqpcnu"fg"o¿ukec"k"nc"ugxc"eqorcikpcek„"
amb els estudis de règim general. Especialment l’atribució d’hores a les matèries 
de llenguatge musical i harmonia impulsa una renovació metodològica en l’ense-
nyament/aprenentatge de la pràctica instrumental.
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