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Informació general de l'assignatura

Denominació THEATRE WORKSHOPS IN ENGLISH

Codi 101294

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Estudis Anglesos (R 2016) 3 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA

Nombre de
crèdits

6

Nombre de
grups

1

Coordinació CASADO GUAL, NURIA

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

90h presencials 
60h de treball autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès

Distribució de crèdits 6 crèdits pràctics

2019-20

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

CASADO GUAL, NURIA nuria.casado@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

Aquest assignatura té un caràcter EMINENTMENT PRÀCTIC, donat que desenvolupa i executa un taller escènic
en anglès que té REPRESENTACIONS PÚBLIQUES a la universitat de Lleida en diverses funcions, tant per a
instituts de secundària com per a públic general. Veure Pla de Desenvolupament per conèixer els detalls
específics de calendari i horaris.

IMPORTANT: no tots els estudiants de l'assignatura actuen en el muntatge teatral, ja que hi ha diferents itineraris
d'avaluació que els participants poden triar. Veure apartat d'Avaluació per a més informació sobre els itineraris
a triar dins d'aquesta assignatura.

 

Podeu veure fotos del taller i muntatge del curs passat en aquest enllaç:

https://photos.google.com/share/AF1QipNEOzKdV7Z07dY_9JaUevwTEtNVB23fzbn08bl4GesBIYqMDBkYBIxc-
w75Qy3gZA?key=d19IV1hGWnR4dkdXU0E5ZGtONjV1VVBoSXFRWkdn

Per a qualsevol consulta, si us plau adreceu-vos a la professora Núria Casado Gual: ncasado@dal.udl.cat

 

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Aquesta assignatura té com a objectius generals els objectius següents del pla formatiu del grau d'Estudis
Anglesos:

- Formar professionals experts en comunicació interpersonal en general

- Formar experts en creació, revisió i/o traducció de documentació en anglès per a les empreses i institucions de
diversos àmbits

- Capacitar a futurs professionals de secundària i universitat

- Capacitar per a la comprensió i el judici crític de tots els valors del patrimoni literari

 

Els objectius concrets d'aquesta assignatura són:

1. Participar en el procés de creació d'una obra de teatre o espectacle teatral des de diferents vessants tècniques
i/o artístiques

2. Conèixer els diferents àmbits de recerca i oficis tècnics i artístics des dels quals es pot analitzar un espectacle
teatral i el seu procés de creació

3. Conèixer els vincles entre la literatura dramàtica, l'escriptura dramatúrgica i el procés d'elaboració d'un
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espectacle

4. Reflexionar sobre el procés de creació i representació d'un espectacle, així com sobre el text cultural que se'n
deriva

5. Millorar la comunicació oral i escrita en anglès, partint d'un nivell C1.2

Competències

Aquesta assignatura desenvolupa les següents competències del grau:

a) Competències generals

CG3 Demostrar creativitat i iniciativa.
CG4 Aplicar els principis i implicacions de l'ètica acadèmica i professional en el treball acadèmic.
CG6 Treballar en equip (intra i interdisciplinar) i gestionar les relacions personals.
CG8 Adaptar-se a les noves situacions.
CG9 Demostrar motivació per la qualitat i el rigor.
CG13 Aplicar els coneixements teòrics en la pràctica.

b) Competències específiques
CE7 Aplicar els coneixements adquirits al món professional.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Taller Escènic en Anglès: L'aprenentatge i comprensió dels llenguates teatrals a través de la pràctica

Participació en un taller escènic des d'UNA de les següents perspectives:

L'experiència actoral (èmfasi en destreses artístiques i comuicatives) - Itinerari artístic
La visió de l'ajudant de direcció (èmfasi en destreses creatives i pedagògiques) - Itinerari pedagògic
La perspectiva de l'ajudant de producció (èmfasi en destreses tècniques i gestió cultural) - Itinerari tècnic

Continguts comuns:

- Fonaments de la comunicació teatral

- El teatre com a art col.laboratiu

 

Continguts específics (per itinerari):

 

ITINERARI ARTÍSTIC:

- Entrenament físic i vocal

- Tècniques d'improvisació i registres actorals

- Introducció a tècniques de cant, dansa i acrobàcia amb finalitats teatrals

- Construcció del personatge

- Treball coral i joc escènic

 

ITINERARI PEDAGÒGIC:
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- Fonaments en dramatúrgia

- Fonaments de la direcció escènica

- Fonaments de la direcció de moviment

- Aproximacions didàctiques al teatre

- Gestió d'equips i estratègies de lideratge

 

ITINERARI TÈCNIC:

- Fonaments de la producció teatral

- Eines de comunicació i màrketing aplicades al teatre

- Fonaments d'il.luminació escènica

- Fonaments del disseny de so i música per a teatre

- Teatre aplicat per a recerca

 

REPRESENTACIONS PÚBLIQUES: 15 i 16 de MAIG  (matiné el dimecres i 2 passis de tarda-vespre el dijous)

LLIURAMENT DE PORTAFOLI: 30 de MAIG

Eixos metodològics de l'assignatura

L'assignatura es desenvolupa a través de seminaris pràctics dedicats als continguts detallats. Les activitats
formatives emprades són:

- Realització d'activitats pràctiques (relacionades amb l'entrenament actoral, pràctiques de direcció escènica,
tasques de producció, i exercicis destinats a la creació d'un espectacle teatral)

- Classes pràctiques d'anàlisi (a partir de les tasques dutes a terme en les sessions seminari)

- Preparació per a les tasques orals o escrites a desenvolupar a les classes pràctiques/assajos/actuacions

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Una Wiki relacionada amb els Itineraris de l'assignatura estarà disponible per als alumnes a partir del mes
d'octubre, i hauria de completar-se abans del 2 de desembre (s'enviarà un missatge Sakai amb aquesta
informació).

L'assignatura comença el DILLUNS 10 de FEBRER i el TALLER ESCÈNIC ACABA EL 21 DE MAIG de 2020.

Les setmanes s'organitzen al voltant de 3 sessions: els DILLUNS i DIMARTS d'1pm a 3pm, i els DIMECRES de
9.00 a 11.30h, al plató de la Facultat de Lletres (3.17b).

Representacions públiques: dimecres 20 de maig (matiné per a instituts de secundària) i dijous 21 de maig
(per a públic general). Els estudiants han de reservar-se el matí sencer del dia 20, de 8 a 15h, i l tarda-nit del dia
21, de 16h a 22h)

No hi haurà classes / assajos després del 21 de maig perquè el curs haurà completat la seva càrrega lectiva amb
escreix.
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Lliurament de portafoli: 19 de Juny

 

Sistema d'avaluació

L'avaluació consistità en tres parts per a cadascun dels itineraris, amb diferents percentatges d'avaluació assignats
a cada part, tal com es detalla a continuació:

 

ITINERARI ARTÍSTIC:

Entrenament i disciplina artística (proves orals): 20%

Tasques tècniques (proves orals i escrites): 20%

Tasques artístiques (proves orals i escrites): 20%

Representacions finals (prova oral): 25%

Portafoli (prova escrita): 15%

 

ITINERARI PEDAGÒGIC:

 

Coordinació d'equips (proves orals i escrites): 25%

Tasques relacionades amb el taller (proves orals i escrites): 35%

Representacions finals (prova oral): 20%

Portafoli (prova escrita): 20%

 

ITINERARI TÈCNIC:

Entrenament tècnic (proves orals): 15%

Coordinació d'equips (proves orals i escrites): 15%

Tasques relacionades amb el taller (proves orals i escrites): 25%

Representacions finals (prova oral): 20%

Portafoli (prova escrita): 25%

 

* El nivell de llengua anglesa es tindrà en compte per a aquesta assignatura tant en les tasques orals com
les escrites. Els estudiants haurien de demostrar com a mínim un nivell C1 en les seves produccions orals
i escrites.

** En cas que hi hagi algun estudiant que sol.liciti l'avaluació alternativa per tenir un contracte laboral, es
negociaran els calendaris i proves d'avaluació seguint la normativa de la UdL.
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Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia de consulta opcional:

Alexandroff, Ivaylo. Architectonics of Theatricality: Theatre Performance in a Semiotic Perspective. Peter Lang,
2015.

Aston, Elaine, and George Savona. Theatre as Sign-System. A Semiotics of Text and Performance. London and
New York: Routledge, 1991.

Barker, Howard. Arguments for a Theatre. 1989. Manchester: Manchester University Press, 1997.

Bentley, Eric. The Life of the Drama. London: Methuen, 1965.

Bratton, Jacky. New Readings in Theatre History. CUP. 2003.

Brook, Peter. The Empty Space. London: Penguin, 1968.

Carlson, Marvin. Theatre Semiotics. Signs of Life. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1990.

Counsell, Colin, and Laurie Wolf, eds. Performance Analysis. An Introductory Coursebook. London: Routlegde,
2001.

Lennard, John, and Maru Luckhurst. The Drama Handbook: A Guide to Reading Plays. OUP, 2002.

Esslin, Martin. The Field of Drama. London: Methuen, 1987.

Fortier, Mark. Theory/Theatre. An Introduction. London: Routledge, 1997.

Kowzan, Tadeusz. Literatura y Espectáculo. 1970. Trans. Manuel García Martínez. Madrid: Taurus, 1992.

 

Adaptacions als continguts degudes al COVID-19

Taller Escènic en Anglès: L'aprenentatge i comprensió dels llenguates teatrals a través de la pràctica en estudi i
l'elaboració de vídeo-performances

Participació en un taller escènic i virtual des d'UNA de les següents perspectives:

L'experiència actoral (èmfasi en destreses artístiques i comuicatives) - Itinerari artístic
La visió de l'ajudant de direcció (èmfasi en destreses creatives i pedagògiques) - Itinerari pedagògic
La perspectiva de l'ajudant de producció (èmfasi en destreses tècniques i gestió cultural) - Itinerari tècnic

Continguts comuns:

- Fonaments de la comunicació teatral

- El teatre com a art col.laboratiu

- Les vídeo performances com a alternativa no-presencial al teatre (degut a la situació extraordinària de pandèmia)

 

Continguts específics (per itinerari):

 

ITINERARI ARTÍSTIC:

- Entrenament físic i vocal
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- Tècniques d'improvisació i registres actorals

- Introducció a tècniques de cant, dansa i acrobàcia amb finalitats teatrals

- Construcció del personatge

- Treball coral i joc escènic

- Treball actoral individual i col.laboratiu a través d'eines telemàtiques

 

ITINERARI PEDAGÒGIC:

- Fonaments en dramatúrgia

- Fonaments de la direcció escènica

- Fonaments de la direcció de moviment

- Aproximacions didàctiques al teatre i les seves versions virtuals

- Gestió d'equips i estratègies de lideratge a través d'eines telemàtiques

 

ITINERARI TÈCNIC:

- Fonaments de la producció teatral

- Eines de comunicació i màrketing aplicades al teatre

- Fonaments de l'assistència tècnica a la producció escènica amb eines virtuals

 

Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

L'assignatura es desenvolupa a través de seminaris pràctics dedicats als continguts detallats. Les activitats
formatives emprades són:

- Realització d'activitats pràctiques (relacionades amb l'entrenament actoral, pràctiques de direcció escènica,
tasques de producció, i exercicis destinats a la creació d'un espectacle teatral)

- Classes pràctiques d'anàlisi (a partir de les tasques dutes a terme en les sessions seminari)

- Preparació per a les tasques orals o escrites a desenvolupar a les classes pràctiques/assajos/actuacions fetes
online

Adaptacions al pla de desenvolupament degudes al COVID-19

Una Wiki relacionada amb els Itineraris de l'assignatura estarà disponible per als alumnes a partir del mes
d'octubre, i hauria de completar-se abans del 2 de desembre (s'enviarà un missatge Sakai amb aquesta
informació).

L'assignatura comença el DILLUNS 10 de FEBRER de 2020.

En una primera fase d'entrenament per a tots els equips, les setmanes s'organitzen al voltant de 3 sessions:
els DILLUNS i DIMARTS d'1pm a 3pm, i els DIMECRES de 9.00 a 11.30h, al plató de la Facultat de Lletres
(3.17b).
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Degut al COVID-19, les representacions públiques de l'espectacle resultant, previstes pels dies 20 i 21 de maig,
s'han substituït per un taller de vídeo-performances, que es publicaran en vídeos privats per un canal nou de
YouTube per a la companyia formada per l'equip (TheShowMustGoOn) i que tindran el següent calendari aproximat:

 

Experiment 1: Classical tragedy adapted to the current situation

"To Be or Not To Be... Confined" - Inici 16 de març, i estrena online el Dia Mundial del Teatre, 27 de març de 2020

Experiment 2: On comedy and its registers

"Prescriptive Humour" - Inici 30 de març, i estrena el 17 d'abril de 2020

Experiment 3: Political piece for the Covid-19 crisis

"Here's to you" - Inici 20 d'abril, i estrena prevista el 8 de maig de 2020

Experiment 4: Celebratory piece despite the pandemic

"Gran Finale" - Inici aproximat l'11 de maig i estrena prevista entre el 22 i el 29 de maig de 2020

Experiment 5: Personal piece / Performance Art in and after Lockdown

Inici aproximat entre el 25 i el 29 de maig i lliurament previst entre el 3 i el 10 de juny de 2020

 

Lliurament de portafoli: 19 de Juny

 

 

Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

L'avaluació tindrà diferents ítems i percentatges d'avaluació assignats per a cada itinerari, tal com es detalla a
continuació:

 

ITINERARI ARTÍSTIC:

Entrenament i disciplina artística (proves orals relacionades amb la fase d'entrenament): 15%

Tasques artístiques (Experiment 1): 15%

Tasques artístiques (Experiment 2): 15%

Tasques artístiques (Experiment 3): 15%

Tasques artístiques (Experiment 4): 15%

Tasques artístiques (Personal piece): 15% (i aleshores el Portafoli val 10%)

Portafoli (prova escrita): 25% (si no s'ha fet Personal piece)

 

ITINERARI PEDAGÒGIC:

Participació en fase d'entrenament: 15%
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Coordinació d'equips (proves orals i escrites) i tasques relacionades amb experiments artístics virtuals: 40% (10%
per vídeo assignat)

Guia didàctica per als vídeos finals (una tasca per vídeo): 20%

Portafoli (prova escrita): 35%

 

ITINERARI TÈCNIC:

Participació en fase d'entrenament: 15%

Tasques tècniques assignades per a experiments artístics virtuals: 20%

Proposta de pòsters i divulgació de vídeos finals: 20%

Portafoli (prova escrita): 45%

 

* El nivell de llengua anglesa es tindrà en compte per a aquesta assignatura tant en les tasques orals com
les escrites. Els estudiants haurien de demostrar com a mínim un nivell C1 en les seves produccions orals
i escrites.

** En cas que hi hagi algun estudiant que sol.liciti l'avaluació alternativa per tenir un contracte laboral, es
negociaran els calendaris i proves d'avaluació seguint la normativa de la UdL.
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