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Matèria Arts escèniques I

Títol/Pregunta Podem riure de qualsevol cosa?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar: Competència específica 3 a desenvolupar

1. Analitzar manifestacions escèniques de
diferents èpoques i tradicions, descrivint les seves
característiques, establint relacions amb el seu
context i identificant possibles influències i
projeccions, per a valorar el patrimoni i enriquir
l'imaginari propi.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2,
CPSAA2, CC1, CCEC1 i CCEC2.

2. Explorar les possibilitats expressives de
diferents sistemes, mitjans i codis de significació
escènica, a través d'activitats de caràcter pràctic,
per incorporar el seu ús al repertori personal de
recursos i desenvolupar el criteri de selecció dels
més adequats a la intenció comunicativa.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL1, CD1, CPSAA1.1,
CPSAA2, CC1, CE3, CCEC3.1.

3. Abordar la recreació i representació de l'acció
dramàtica, a partir de la construcció col·lectiva
d'escenes que mostrin tot tipus de personatges i
conflictes, per desenvolupar habilitats de
comunicació i negociació i reforçar
l'autoconeixement, la creativitat, l'empatia, la
imaginació i l'esperit emprenedor en diverses
situacions i contextos.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL1, CD2, CPSAA1.1,
CPSAA2, CC1, CE1, CCE3.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

1.1. Identificar, amb un vocabulari adequat, les
principals característiques de manifestacions
escèniques de diferents èpoques i tradicions,
establint relacions amb el seu context i evidenciant
una actitud d'obertura, interès i respecte en la
recepció activa d'aquestes

1.2. Establir connexions entre manifestacions
escèniques de diferents èpoques i tradicions,

2.1 Participar, amb iniciativa, confiança i
creativitat, en l'exploració de sistemes, mitjans i
codis de significació escènica, a través d'activitats
de caràcter pràctic.

2.2 Recrear l'acció dramàtica, el disseny de
personatges i la configuració de situacions i
escenes, seleccionant les tècniques més
adequades d'entre les que conformen el repertori

3.1 Emprar tècniques elementals d'interpretació,
aplicant estratègies de memorització i valorant els
assajos com a espais d'escolta, diàleg i
aprenentatge.

3.2 Recrear i representar l'acció dramàtica,
demostrant eficàcia, seguint les indicacions de la
direcció, mantenint la concentració i gestionant de
forma guiada l'ansietat i la por escènica.
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valorant la seva influència sobre les arts
escèniques actuals.

personal de recursos.

Sabers bàsics:

A Patrimoni escènic
- Arts escèniques: concepte, tipologies i tradicions.
- Les arts escèniques i la seva història: canvis i transformacions.
- Dramaticitat, teatralitat i performativitat.
- El patrimoni immaterial.

B Expressió i comunicació escènica
-L'espai escènic com a generador de significat. La convenció teatral.
-Recursos literaris i altres materials. El text dramàtic.
-Joc dramàtic, improvisació, dramatització i creació col·lectiva.

C Interpretació
- Mètodes i tècniques d’interpretació.

D Representació i escenificació
- Tipologies bàsiques de l'espectacle: clàssic, d'avantguarda, corporal, occidental, oriental, d'objectes, musical, dancística, d'interior, de carrer.
- Els assajos: tipologia, finalitats i organització.
- Estratègies de treball en equip. Resolució de conflictes.

E recepció en les arts escèniques
- La recepció teatral: catarsi, estranyament i participació.
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Context/contextos: Escolar x Social x Personal x Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

“Ridendo castigat mores”
Debatre sobre si podem riure de qualsevol cosa. Els límits de l’humor.

Instruccions i materials:

- Vestuari.
- Utileria.
- Textos teatrals.

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

A l’hora d’abarcar el teatre a l’edat mitjana i el renaixement, abordam l’obra de Gil Vicente i la tasca que exercien els bufons a les corts medievals. Ells eren els
encarregats de dir les veritats als reis però amb l’instrument de l’humor. Per una altra banda l’obra de Gil Vicente gira entorn al “ridendo castigat mores”, és a dir, a
castigar els costums de l’època mitjantçant l’humor.
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Per arribar a assolir aquestes idees abans passarem a exercitar una sèrie d’activitats que ajudin els alumnes a entendre aquest marc històric però que alhora exercitin
tècniques i eines del teatre contemporani.

- Jocs d’improvisació còmica:
A partir d’improvisacións com ara la del “sí”, o la del “congelat”, els alumnes experimentaran la importància de la rialla i, alhora, començar a tocar una de les
tècniques més fonamentals de l’art interpretatiu: la improvisació.

- Jocs de clown i bufó:
Els alumnes han d’arribar a assolir les diferents tècniques del clown i el bufó, nascudes ambdues disciplines a l’edat mitjana. El bufó, aquest ésser que prové de
l’inframón, és l’única criatura capaç de veure amb perspectiva la crua realitat que ens envolta. Per això fa servir l’humor per riure’s i fer riure al voltant de la nostra
ridiculesa.

- Analitzar i intepretar una escena de Gil Vicente.
Aprofundirem en el tema proposat analitzant una obra de Gil Vicente.

- Crear una escena de bufons.

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

Per a la retroacció i la revisió es fa servir bàsicament la coavaluació entre els membres del mateix equip i entre els equips. A través de
l’observació mútua, es doten dels gests i moviments adequats per als conceptes que interpreten. El docent supervisarà el procés creatiu i farà
propostes de millora a l’inici de cada sessió.
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Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

La tasca de la improvisació serà avaluada mitjantçant la coavaluació.
L’avaluació de l’escena final es farà mitjantçant una rúbrica.


