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GUIES DOCENTS WEB
Guias Docentes Web

Dades d’identificació de l’assignatura
Datos de identificación de la asignatura

Nom de l’assignatura
Nombre de la asignatura

Prácticas de verso
Pràctiques de vers

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 4 Curs

Curso 3er Semestre
Semestre 1

Tipus de formació
Tipo de formación
bàsica, específica, optativa
básica, específica, optativa

básica
Idioma/es en que s’imparteix
l’assignatura
Idioma/s en que se imparte la
asignatura

CASTELLANO/
VALENCIÀ

Matèria
Materia

Voz
Veu

Títol Superior
Título Superior

Títol superior d’Art Dramàtic
Título Superior de Arte Dramático

Especialitat
Especialidad

Interpretación
Interpretació

Centre
Centro

ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC DE VALÈNCIA
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE VALENCIA

Departament
Departamento

Música y Voz
Música i Veu

Professorat
Profesorado Mª José Zanón Viguer

e-mail
e-mail Zanon_mjovig@gva.es

2
organització temporal de l'aprenentatge
organización temporal del aprendizaje

Títols dels blocs de
contingut
Títulos de los bloques de
contenido

Planificació temporal (indicar els mesos)
Planificación temporal (indicar los meses)

Unitat 1.
Vers i personatge.
Diferents metres per a
diferents personatges
i moments escènics.
Pràctiques.

Unidad 1.
Verso y personaje.
Diferente mçetrica para
diferentes personajes y
momentos escénicos.
Prácticas.

Unitat 2.
El personatge en el
recorregut dramàtic en
vers.
Relació entre l'acció i la
paraula. Pràctiques.

Les unitats 1,2 i 3 es impartiràn de inici de curs fins la 1ª setmana de
Novembre

Las unidades 1,2 y3 se impartirán de inicio de curso a la 1ª semana de
Noiembre
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Unidad 2.
El personaje en el
recorrido dram+atico en
verso. Prácticas.

Unitat 3.
El monòleg en
vers.Creaciól del
personatge vocal e
interpretativa.
Pràctiques.

Unidad 3.
El monólogo. Creació del
personatge vocal e
interpretativa

Unitat 4.
El ritme del diàleg en
l'escena. Diferents tipus
en vers.
Pràctiques.

Unidad 4.
El ritmo del diálogo en la
escena. Diferentes tipos
en verso. Prácticas

Unitat 5.
L'escena. Realització
d'escenes de diferents
estils literaris. Pràctiques.

Unidad 5.
La escena. Realización de
escenas en verso de
diferentes estilos
literarios. Prácticas

_____________________
_________________

Les unitats 4 i 5 s’impartiràn de la 2ª setmana de Novembre fins final de
semestre en Gener
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3 Sistema d’avaluació i qualificació
Sistema de evaluación y calificación

3.1 Instruments d’avaluació
Instrumentos de evaluación
Proves escrites (proves objectives, de desenvolupament, mapes conceptuals,…), exposició oral, treballs
dirigits, projectes, tallers, estudis de cas, cuaderns d’observació, portafolio,…
Pruebas escritas (pruebas objetivas, de desarrollo, mapas conceptuales,…), exposición oral, trabajos
dirigidos, proyectos, talleres, estudios de caso, cuadernos de observación, portafolio,…

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Percentatge atorgat (%)
Porcentaje otorgado (%)

Presentació escenificada memoritzda i interpretada d’un
monòleg en vers junt al anàlisis mètric, estilístic i
contextualitzat dins l’obra per escrit. Mínima
Dramatúrgia:vestuari i elements escènics.

Presentación escenificada memorizada e interpretada de un
monólogo en verso junto al análisis métrico, estilístico y
contextualizado dentro de la obra por escrito. Mínima
Dramaturgia: vestuario y elementos escénicos.

50%

Presentació memoritzda i interpretada d’una escena en vers
de màxim 3 persones, junt al anàlisis mètric, estilístic i
contextualitzat dins l’obra per escrit. Mínima
Dramatúrgia:vestuari i elements escènics.

Presentaciónmemorizada e interpretada de una escena en
verso de un máximo de 3 personas, junto al análisis métrico,
estilístico de la obra por escrito. Mínima Dramaturgia:
vestuario y elementos escénicos.

50%

3.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega
Criterios de evaluación y fechas de entrega

El grau d'adquisició de cada resultat d'aprenentatge serà valorat
de 0 a 10
i es considerarà
adquirit a partir de 5, segons els següents criteris:

-Nivell de domini dels conceptes treballats a l'aula.
-Competència en l'ús adequat de la terminología especifica
de la
matèria.
-Capacitat de comprensió i anàlisi dels textos utilitzats.
-Capacitat de coordinación en els treballs de grup.
-Grau d'implicación en l'assignatura i participació en classe
.
-Adequació a pautes i terminis consensuats i establits.
-Presentación formal dels treballs adequada al discurs,
coherent
i creativa.
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Assistència 20% de faltes no justificades

3.3 Sistemes de recuperació
Sistemas de recuperación
Per a l’alumnat que ha suspès o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes – criteris i dates
d’entrega)
Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases – criterios y
fechas de entrega)

PRIMERA CONVOCATÒRIA
Per tractar-se
d’una asignatura pràctica, l’assistència a la mateixa és obligatòria. Per tant no es pot superar el
20% de faltes d’assistència.
L’alumne será considerat “No qualificat” quan el profesor no dispose de suficients criteris o
indicadors per evaluar l’alumne, siga per haver superat el límit de faltes d’assistència assenyalat
en esta guía, siga per no haver presentat o realitzat en temps i forma, els treballs teòrics, pràctics
o exàmens que figuren com a obligatoris en la guía docent. No compta per a la nota mitja de
l’expedient i corre convocatoria.

PRIMERA CONVOCATORIA
Por tratarse de una asignatura
práctica la asistencia a la misma es obligatoria. Por tanto, no puede
superarse el 20 % de faltas de
asistencia.
El alumno se considerará “No calificado” cuando el profesor no disponga de suficientes criterios o
indicadores para evaluar al alumno, bien por haber superado el límite de faltas de asistencia
señalado en esta guía, bien por no haber presentado o realizado en tiempo y forma los trabajos
teóricos, prácticos o exámenes que figuran como obligatorios en la guía docente. No cuenta para
la nota media del expediente y corre convocatoria.
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SEGONA CONVOCATÒRIA
Cuando un alumno no se presenta a la segunda convocatoria se le considerará “No Calificado”.
Sólo se podrán acumular tres “no calificado” consecutivos, debiendo puntuar la siguiente convocatoria.

- L'alumne que no haja superat l'assignatura en la primera convocatòria haurà de
recuperar-la en la segona convocatòria. Si l'alumne haguera aconseguit més del 60% dels resultats
d'aprenentatge, s'examinarà unicamente de la matèria no superada.El professor proporcionarà
per escrit a l'alumne els continguts objecte d'examen i les pautes a seguir. El sistema d'avaluació i
qualificació serà el mateix que en la primera convocatòria.

- L'alumne suspés per inassistència o per no haver aconseguit el 60% dels resultats
d'aprenentatge, haurà d'examinar-se de la matèria íntegrament i superar amb un mínim de 5, tots els
resultats d'aprenentatge. El professor proporcionarà per escrit a l'alumne els continguts
objecte d'examen i les pautes a seguir. El sistema d'avaluació i qualificació serà el mateix que en
la primera convocatòria.

- El alumno que no haya superado la asignatura en la primera convocatoria deberá recuperarla en
la segunda convocatoria. Si el alumno hubiera alcanzado más del 60% de los resultados de
aprendizaje, se examinará únicamente de la materia no superada. El profesor proporcionará por
escrito al alumno los contenidos objeto de examen y las pautas a seguir. El sistema de evaluación
y calificación será el mismo que en la primera convocatoria.

- El alumno suspenso por inasistencia o por no haber alcanzado el 60% de los resultados de
aprendizaje, deberá examinarse de la materia en su totalidad y superar con un mínimo de 5 todos
los resultados de aprendizaje. El profesor proporcionará por escrito al alumno los
contenidos objeto de examen y las pautas a seguir. El sistema de evaluación y calificación será el
mismo que en la primera convocatoria.


