Fitxa_MATÈRIA
Denominació de la matèria:
PSICOLOGIA APLICADA

Crèdits ECTS:
4

Tipus:
Ensenyaments optatius d’especialitat
DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA

Caràcter:
Optatiu
Semestre/s on s’imparteix:
4 CURS – 1 SEMESTRE
Competències que l’estudiant assoleix amb aquesta matèria:
T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.
T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
T-09 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.
T-10 Liderar i gestionar grups de treball.
T-11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l’apreciació i sensibilitat
estètica, mediambiental i cap a la diversitat.
T-12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es
produeixen en l’àmbit professional, i seleccionar els camins adequats de formació continuada.
G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball de si mateix i dels altres,
desenvolupant una ètica professional que estableixi una relació adequada entre els mitjans que utilitza i
les finalitats que persegueix.
G-04 Comunicar, mostrant la capacitat suficient de negociació i organització de la feina en grup, la
integració en contextos culturals diversos i l'ús de noves tecnologies.
E.DD-03 Planificar i conduir el procés general de creació de l'espectacle, aplicant la metodologia de treball
pertinent.

Resultats de l’aprenentatge que s’avaluaran per superar aquesta matèria:
1. Coneixement del concepte de grup aplicat a la situació teatral.
2. Comprensió dels conceptes de lideratge, motivació i comunicació aplicats al teatre.
3. Domini de les dinàmiques de grup aplicables al teatre.
4. Coneixement dels diferents rols en la situació teatral.
5. Comprensió del concepte de conflicte i de crisi dintre del grup.
6. Comprensió de les tècniques de grup i la seva aplicació segons els objectius.
7. Capacitat d'aplicar les tècniques de resolució de conflictes.

Metodologia:
1. Classes teòriques presencials.
2. Lectures obligatòries i recomanades a la bibliografia.
3. Exercicis pràctics realitzats a classe.
4. Debat i reflexió conjunta sobre els conceptes exposats en l’apartat teòric i a
partir dels exercicis suggerits.
5. Realització de treballs, exercicis i memòries.
6. Realització d’examen final.
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Assignatures:
Psicologia aplicada a la gestió de grups
Treball presencial
Memòries i Lectures
Treball autònom
TOTAL

Crèdits ECTS
4
50 hores
25 hores
25 hores
100 hores

Curs
4

Semestre
1
2 crèdits ECTS
1 crèdit ECTS
1 crèdit ECTS
4 crèdits ECTS

Resum de continguts:
El semestre dedicat a Psicologia aplicada a la dinàmica de grups, situat en l'últim curs de la carrera,
culmina un procés d'aprenentatge en el qual els alumnes hauran anat assimilant un seguit de
coneixements teòrics, tècnics i pràctics relacionats amb el procés de creació i producció d'un espectacle.
Amb tot, és imprescindible no oblidar que a l'hora de coordinar totes les tasques, l'element humà
comporta una part de risc important si no s'aconsegueix l'encaix adequat entre totes les personalitats
creatives que suporten una pressió important, al llarg d'un procés psicològicament intens que s'accelera a
mesura que la data d'estrena s'aproxima.
L'assignatura Psicologia aplicada a la dinàmica de grups té com a objectius primordials explicar
teòricament el funcionament d'un grup amb les característiques pròpies dels grups que habitualment es
formen al voltant d'una producció teatral i donar les eines per aconseguir que dramaturgs i directors
puguin superar amb èxits les tasques de coordinació general, sobretot en els moments inevitables de crisi.
Gestionar i liderar el grup de forma adequada és sovint una garantia d'èxit.

Requisits previs de matriculació:
Per cursar Psicologia aplicada a la gestió de grups cal haver cursat abans totes les assignatures
corresponents a les matèries Pràctiques d’escenificació i Direcció d’actors de l’especialitat Direcció
escènica i dramatúrgia.

Sistema d’avaluació:
Avaluació contínua pel que fa als exercicis pràctics que es demanin en relació a l’assignatura i el nivell de
participació a classe.
Avaluació del seguiment de les lectures recomanades a través de recensions i el comentari a classe.
Realització d’un treball a final de semestre per avaluar la correcta adquisició de conceptes de
l’assignatura.
Examen teòric per avaluar la correcta adquisició dels coneixements teòrics relacionats amb la matèria.

Ponderació:
En aquesta matèria la ponderació s’establirà a partir dels següents paràmetres:
Avaluació contínua d’exercicis pràctics
Seguiment de lectures recomanades
Realització del treball final de semestre
Examen teòric final de semestre
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