
LA PRÀCTICA ARTÍSTICA COM A MITJÀ PER 
L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA 

 
CURS PRESENCIAL 

 

Descripció: 

Aquesta proposta està orientada a incentivar als/les alumnes en 
l'aprenentatge de la llengua a través del cos i el moviment. Per mitjà de 
pràctiques i dinàmiques corporals involucrarem als/les alumnes en el 
desenvolupament de les habilitats lingüístiques, suscitant una sensibilitat cap 
al llenguatge a través de l'art. 

 
 

Objectiu general: 

§ Facilitar eines i metodologies artístiques orientades a desenvolupar les 
habilitats lingüístiques: l’escriptura, la lectura, l’escolta i la parla. 

Objectius específics: 

§ Incorporar el cos com a element central en l'aprenentatge de la 
llengua mitjançant el moviment, el teatre i la performance. 

§ Involucrar als/les alumnes en el desenvolupament de la competència 
lingüística a partir de vivències i interessos propis. 

§ Proposar àmbits de col·laboració orientats a experimentar entorns 
d’aprenentatge col·lectiu. 

§ Reflexionar col·lectivament sobre els problemes i reptes educatius 
plantejats pels participants. 

 

Continguts: 

§ El cos i l’experiència com a fonaments de l’aprenentatge de la llengua. 

§ Pedagogies corporals: performativitat i teatralitat en l'aprenentatge. 

§ Les eines de la creació artística per l’experimentació de metodologies 
que guien l’aprenentatge de la llengua a través de les pròpies 
vivències. 



§ El llenguatge com a vehícle de l'experiència: L'aprenentatge 
per incorporació. 

§ La transversalitat de l'experiència de la llengua: l’escriptura, la lectura, 
l’escolta i la parla. 

 
 

Metodologia: 

Proposem una metodologia performativa en la qual no hi ha diferència 
entre el subjecte que pensa, el subjecte que actua i el subjecte que vivència. 
L’important és estar a prop de les coses, provocar-les, crear dinàmiques al 
voltant que potenciïn exercicis d’escriptura col·lectiva i activar àmbits 
d’invenció educativa que connectin amb les problemàtiques reals i concretes 
de l'aprenentatge de la llengua. 

 

Sessions:  

Sessió 1 

Presentació del curs i contextualització dels conceptes que fonamenten la 
proposta: 
 

§ La noció d'experiència en l'aprenentatge de la llengua.  

§ L'aprenentage per incorporació.  

§ La performativitat del llenguatge. 

§ La pràctica artística com a mitjà per la creació 
d'experiències.  

§ Eines de creació artística per l’experimentació de la llengua a 
través del cos i el movimient. 

§ Dinàmiques de col·laboració i cooperació en 
l'aprenentatge.  

 
Sessió 2 

El llenguatge de l'experiència: cos-experiència-creació. 

§ La pràctica artística com a dispositu d'experiència.   



§ Pedagogies corporals: performativitat i teatralitat en 
l'aprenentatge de la llengua.  

§ El cos i l’experiència com a fonaments de l’aprenentatge de la 
llengua.  

§ El llenguatge com a vehicle de l'experiència. 

§ L'aprenentage per incorporació: experimentar, elaborar, 
anomenar i expressar. 

 
Sessió 3 

§ La transversalitat de l'experiència de la llengua:  l’escriptura, la lectura, 
l’escolta i la parla. 

§ Eines artístiques orientades a desenvolupar l'atenció i 
l'escolta. 

§ Eines artístiques orientades a potenciar l'expressio 
oral.  

Sessió 4 

§ La transversalitat de l'experiència de la llengua: l’escriptura, la lectura, 
l’escolta i la parla. 

§ Eines artístiques orientades a potenciar la lectura. 

§ Eines artístiques orientades a potenciar l'escriptura.  

§ Recuperació i valoració conjunta del curs. 

 

Durada:  

La durada del curs és de 20 hores, distribuïdes en 5 sessions de 4 hores.  

Preu: 

120 euros.  

Lloc: 

Associació Cultural La Poderosa.  
C/ Sant Germà nº 5 3r 
08004 Barcelona 



Telf.93 639 44 90 
 
Dates i horaris: 

20, 22, 25,27 i 29 de Setembre de 17:30 a 21:30h. 
 

Perfil de l’alumnat: 

El curs està orientat a professors/es de primària i secundària, 
estudiants i professionals del món de l’educació interessats/des en 
la pràctica artística com a mitjà per l’aprenentatge de la llengua. 

Inscripció i pagament: 

Per formalitzar la inscripció s'ha d'ingressar l'import del curs al número de 
compte ES44 2100 0480 9001 0119 6016 (La Caixa) especificant el 
concepte «Curs per l'aprenentatge de la llengua» i enviar el justificant 
de pagament a «artefactumm@gmail.com» abans del 18 de setembre. 

Avaluació: 

Per superar el curs s'ha haver assistit al 80% de les sessions. La qualificació 
final del curs serà APTE o NO PRESENTAT. 
 

Docents:  

Esther Blázquez i David Pérez.  
 

Currículums:  

 
Esther Blázquez Puerto 
 
Grau en Educació Primaria per la Universitat de Valladolid (2015), Màster 
en Pràctica Escènica i Cultura Visual (ARTEA) per la Universidad de 
Alcalá de Henares (Madrid 2012), Tècnica Superior d’Art Dramàtic per 
La Casona (Barcelona 2009) -títol homologat per l’ACEE (Associació Catalana 
d’Escoles de Teatre)-, Graduat en dansa per a Mestres de primària 
per la Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona, 2002) i Diplomada 
en Educació Musical per la Universitat de Barcelona (1998). En l’àmbit de 
l’educació ha treballat pel Departament d’Educació com a mestra 
d’Educació Musical i Dansa de 1998-1999 fins a 2010-2011. Ha realitzat 
projectes d’investigació en l’àmbit de la pedagogia crítica i l’art experimental 
–Formació en Arts: Pedagogies crítiques centrades en les arts en 



viu. Proposta d’intervenció– explorant connexions entre Educació i 
Creació, i incorporant metodologies que proposen noves formes de relació 
social a l’aula. Actualment treballa de mestre d’educació artística a 
l’Escola Cavall Bernat a Barcelona i forma part del col·lectiu A.R.T.A.S 
(Artistes associats a La Poderosa). 
 
 
David Pérez Pérez 
 
Graduat en Direcció Escènica i Dramaturgia a l’Institut del Teatre de 
Barcelona (2016) i Tècnic Superior d’Art Dramàtic per La Casona (2009) 
-títol homologat per l’ACEE (Associació Catalana d’Escoles de Teatre)-. Ha 
relitzat estudis de direcció i guió al Centre d’Estudis Cinematogràfics de 
Catalunya (2007-2009) i Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona 
(2003-2005). Combina la creació escènica amb projectes d’investigació 
transdisciplinars que exploren espais de liminalitat i proposen connexions 
entre esfera pública i art. En l’àmbit de la creació escènica contemporània ha 
col·laborat amb creadors/es com Paz Rojo (The Gerries by Gerry, Festival In-
presentable 2012), Juan Navarro (El paraíso es un lugar tranquilo, Festival 
Grec de Barcelona 2014) o Ernesto Collado ( Si sabes lo que hay, Festival 
Grec de Barcelona 2016). Actualment forma part del col·lectiu A.R.T.A.S 
(Artistes associats a La Poderosa, Barcelona).  
 

Web’s de referència:  

La Poderosa: http://lapoderosa.es/ca 
Arte Factum: https://artefactumm.wordpress.com 
 
 

Organitza:  

        


