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MATÈRIA: Anatomia Aplicada a la dansa 
TIPUS: Optativa  
CURS : 2019-20 
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dansa. 

 

1.- OBJECTIUS 

 1.- Entendre el cos humà com una unitat global que segueix les lleis de la biologia. 

Els diferents aparells i sistemes treballen amb una mateixa finalitat; aconseguir un 

estat de salut òptim i un millor rendiment físic i artístic. 

2.- Analitzar i conèixer les diferents implicacions anatòmiques i funcionals que 

permeten desenvolupar les diferents activitats físiques i artístiques, de les quals el 

cos és el mitjà d’expressió. 

3.- Conèixer la terminologia bàsica emprada a la matèria d’anatomia aplicada a la 

dansa. 

4.- Entendre i diferenciar entre el treball físic saludable i  l’ús incorrecte del cos que 

minva el rendiment físic i artístic i predisposa a la malaltia o lesió. 

5.- Aplicar amb autonomia els coneixements adquirits per resoldre problemes 

pràctics simples, de tipus anatòmic-funcional i relatius al desenvolupament de les 

arts escèniques. 

6.-  Reconèixer els aspectes saludables de la pràctica de les arts escèniques i els 

efectes positius a la salut física i mental. 

 

CONTINGUTS 

1.- Part teòrica -  (Apunts, lectures d’articles d’interès relacionats amb les arts 

escèniques i l’anatomia...) 

Nivells d’organització del cos humà 

Teixits relacionats amb l’activitat física (conjuntiu, cartílag, os, teixit 

muscular...) 

Metabolisme (aeròbic i anaeròbic) 

Aparell digestiu. Procés de digestió 



Apreciacions sobre nutrició (tipus d’aliments,  vitamines ,proteïnes...) 

2.- Part pràctica- 

Consciència i coneixement del propi cós 

Aplicació i reconeixement pràctic dels coneixements teòrics 

Postura coporal 

 Desenvolupament progressiu de habilitats motores basades en la dansa  

Expressió corporal  

Moviment l derivat de la capacitat d’expressió corporal inspirada en la música 

METODOLOGIA 

Explicacions teòriques i exercicis del quadern d’activitats 

Aplicació pràctica de la teoria 

Lectures relacionades  

Treball creatiu ( individual i en grup) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATÈRIA: Anatomia Aplicada a la dansa 
TIPUS: Optativa  
CURS : 2019-20 
Llibre: Anatomia Aplicada 
            Quadern d’activitats 
            Vicens Vives 

CURS: 1r Batxillerat 
Professora: Carme Buj Espriu 
Modalitat: Arts escèniques, música i 
dansa. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Avaluació inicial 

 Es farà a començament de curs per avaluar els coneixements previs. És una eina de 

informació per  al professor per conèixer  la situació del grup i no repercuteix a la nota 

trimestral ni final. 

Avaluacions trimestrals 

Durant el curs es realitzaran tres avaluacions, la qualificació final serà la mitjana de les 

notes trimestrals en cas de que s’hagin superat. 

 Per aprovar el trimestre la nota ha de ser igual o superior a 5 i s’han de fer totes les 

activitats i tasques encomanades 

Avaluació final al juny 

En cas de que una avaluació estigui suspesa, l’alumne/a l’haurà de superar realitzant 

una prova de recuperació.. 

S’avalua l’interès i esforç, el treball realitzat, l’evolució i l’adquisició dels coneixements 

teòrics treballats i les habilitats físiques desenvolupades. 

Avaluació final extraordinària de juny 

 

La qualificació d’aquesta avaluació es farà tenint en compte el resultat global d’aquests 

tres elements: l’evolució de l’alumne durant el curs, les activitats de recuperació 

durant el mes de juny,el resultat de la prova extraordinària 

La nota màxima dels alumnes que s’hagin de presentar a la recuperació final de totes 

les avaluacions, és  de 5.      

 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

La qualificació de les avaluacions parcials (Trimestres) serà la resultant de la suma dels 

següents percentatges: 

 Interès i esforç 20% 

 Treball realitzat, lectures, actitud 20% 

Exercici escrit 60% 

 


