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Debido á súa temática e polas situacións que propón, a obra “Involución” non so
coincide cos obxectivos xenéricos que establece a regulación educativa, como son
apreciar os valores que propician a convivencia (colaboración, respecto, diálogo,
aceptación da diversidade, etc.), espertar a curiosidade e o espíritu crítico, e
respectar e defender os dereitos humanos (liberdade, igualdade sen
discriminación por razón de sexo, raza, etc.); ó centrarse na historia da nosa
especie, convértese nunha ferramenta apropiada e excepcional para o traballo
das finalidades da Educación Secundaria Obrigatoria, baseadas en que os
alumnos adquiran os elementos básicos da cultura: humanísticos, científicos e
tecnolóxicos, para desenvolver e consolidar hábitos de estudo e de traballo como
preparación para a incorporación de estudios posteriores ou a inserción laboral,
ademais de formar a todos para o exercicio dos seus dereitos e obrigas na vida
como cidadáns.
 
“Involución” preséntase como unha actividade para realizar co alumnado dos
catro cursos que conforman a ESO, que comprenden idades entre os 12 e os 16
anos. Mediante unha posta en escena na que se describe o devir dos seres
humanos no noso planeta e a posterior práctica de mediación preténdese ofertar
ós estudantes deste último ciclo de educación obrigatoria a posibilidade de
coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e historia propias, así
como de espertar un espírito crítico e emprendedor, a capacidade para aprender
a tomar decisións e asumir responsabilidades.
 
O espectáculo desenvólvese a cabalo entre a danza e o teatro pero a sua principal
fonte é o circo, entendido como unha forma de espectáculo que evoluciona
constantemente. Un espazo de intercambio de ideas, de expresión de diferentes
culturas, de reflexión, unha arte aberta ó mundo.
 
O circo é unha arte viva que permanece presente na actualidade debido ó esforzo
dun numeroso grupo de colectivos que iniciaron fai anos a súa renovación con
espíritu de cambio
e novas aportacións técnicas.

1. Xustificacion e marco de referencia



As novas producións fan que o seu concepto clásico se modifique e poidamos
dispor de determinados indicadores que nos acheguen ós detalles desta
evolución cara ó circo contemporáneo. Así, a focalización nas capacidades
físicas e expresivas do intérprete, fan que esta representación artística se
achegue cada vez mais ó teatro ou á danza, resultando complexo determinar
cando un espectáculo pertence a unha ou outra disciplina, xa que, como no caso
que nos ocupa, ven constituída por unha armazón multidisciplinar ó servizo da
dramaturxia, definida como a arte de compoñer e representar unha historia
nun escenario.
A área da actividade física e o deporte ampliou os seus horizontes; dunha época
na que o educador físico tiña concentrado o seu esforzo nunha intervención no
campo do deporte e, neste sentido, nun xesto dirixido principalmente cara á
eficacia, podemos observar como na actualidade os plans de estudo das
facultades de Educación Física e Escolas de Formación de Profesorado, así
como os bloques da Reforma Educativa, contemplan o desenvolvemento
expresivo-comunicativo do corpo humano e, nesta liña, incluúen nos seus plans
de estudo actividades non pertencentes á estrutura deportiva.
 
A evolución da arte do circo aproxímao ó ámbito da Educación Física polo
acento que pon no traballo corporal, a diferencia doutras épocas nas que
predominaban os números con animais (doma), con obxectos (ilusionismo) ou
propostas exhibicionistas (malformacións, etc). Aumentando os aspectos da
teatralidade e a incorporación do simbolismo da danza, o circo achégase ó
campo da expresión a través do corpo moito máis que no seu inicio, onde a
máxima predominante era o “mais difícil aínda”.
 
As producións artísticas circenses acrecentaron un legado histórico-cultural
que nos permite, igual que as manifestacións artísticas con sustrato corporal
(teatro xestual, danza, mimo ) extraer os contidos adaptables a un obxectivo
educativo.
Por poñer un exemplo, os malabarismos constitúen accións de gran valor
educativo. Favorecen a capacidade de manipulación (esencial para as nenas e
nenos) enriquecendo as posibilidades de reacción, aumentan a liberdade de
movementos e favorecen a independencia das extremidades con respecto á
cintura pélvica e á escapular. Balóns, aros, pelotas, canicas, tabas, favorecerán o
desenvolvemento da precisión no lanzamento e a recollida de obxectos; en
definitiva favorecerán a coordinación oculo-motriz, útil para a vida ordinaria.
 
 
 



Por outra banda, utilizar novas formas e materiais para abordar os contidos
educativos permitirá, entre outras cousas, que todos os estudantes partan de
un mismo nivel de práctica, evitando que algúns poidan sentirse incómodos ou
rexeitados por partir dun nivel baixo. Sería o caso contrario de utilizar como
instrumento educativo actividades tan populares e practicadas como o fútbol
ou baloncesto, sen pretender cuestionar o seu valor educativo.
 
Tendo en conta o contido da obra, o xeito de abordar as diferentes etapas da
nosa evolución en cada unha das escenas amplía o espectro de materias
contidas nos deseños curriculares da Educación Secundaria Obrigatoria,
susceptibles de seren traballadas na proposta de mediación. Deste xeito,
ademais do currículo de Educación Física, tamén se abordarían contidos das
asignaturas troncais Xeografía e Historia, Ciencias aplicadas á Actividade
Profesional, Bioloxía e Xeoloxía; ás específicas Artes Escénicas e Danza, Cultura
Clásica, Cultura Científica, Filosofía, Valores Éticos, Educación Plástica, Visual
e Audiovisual así como as de libre configuración Educación para a Cidadanía e
os Dereitos Humanos e Prácticas Comunicativas e Creativas.



 
1. Adquirir aspectos básicos da cultura, especialmente nos seus aspectos
humanístico, artístico, científico e tecnolóxico.
2. Valorar e respectar a diferencia de sexos e a igualdade de dereitos e
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo
o por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 
3. Desenvolver e consolidar hábitos de estudo e de traballo como condición
necesaria para unha realización eficaz das tarefas de aprendizaxe e como medio
de desenvolvemento persoal.
4. Activar no alumnado inquedanzas sobre a vida laboral á que orientarán os seus
futuros estudos.
5. Dotar ó alumnado de recursos para o uso da crítica construtiva e a escoita
activa.
6. Valorar críticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o
cuidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuindo a sua conservación e
mellora.
7. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e do alleo, respectar as
diferencias, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a
actividade física para favorecer o desenvolvemento persoal e social.
8. Dotar de ferramentas e estratexias que favorezan a comunicación e a resolución
de conflitos.
9. Favorecer o desenvolvemento da empatía e a capacidade de poñerse na pel do
outro.
10. Utilizar a música, o movemento físico, a manipulación de obxectos e outras
disciplinas artísticas como fontes de expresión.
11. Fomentar a xenerosidade e a solidariedade a través da identificación do ben
común co ben persoal.
12. Apreciar a creación artística e comprender as linguaxes das distintas
manifestacións, utilizando diversos medios de expresión e representación. Poder
transportarse, coa axuda da imaxinación e de rexistros como a expresión
corporal, a música ou a canción, a outras vivencias persoais e emocionais.
13. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e historia propias e
das dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural. Destacar o sentimento
de pertenza a un espazo e tempo e a identificación dun colectivo (social, familiar,
etc.)
14. Valorar e enxalzar a historia de vida de xeracións anteriores e as súas
vivencias.

2. obxectivos



a) O xesto como veículo de expresión e comunicación.
b) O movemento como forma natural de expresión e comunicación.
c) O ritmo e o movemento natural.
d) A toma de conciencia do propio ritmo.
e) Experimentación e expresión de emocións a través do movemento corporal.
f) Simbolización da acción motriz reproducindo movementos de algunha
complexidade.
g) Utiización do xesto e do movimento como vehículo de expresión e
comunicación.
h) Valoración da expresión como forma natural de comunicación que conleva
respeto á diversidade e ás posibilidades dos demais.
i) Participación en grupo valorando o esforzo, a exixencia e o disfrute.
x) Actitude creativa de cara á comunicación non verbal disfrutando do
movemento e de novas manifestacións expresivas.
k) Actitude de escoita adecuada en procesos de comunicación con outras
persoas, respetando as opinións de quen se expresa e sen interrupcións
inadecuadas.
l) Actitude de cooperación e de respecto en situacións de aprendizaxe
compartida.
m) Integración de coñecementos e de información procedentes de diferentes
soportes para aprender a contrastalos, identificando e interpretando os datos.
n) Toma de contacto coas manifestacións artísticas e culturais como fonte de
goce estético e de diversión, así como ferramenta para a mellora e
transformación do noso entorno humano e social.

3. contidos



As actividades propostas para esta unidade didáctica divídense, atendendo a un
criterio cronolóxico, en dous grandes grupos:
 
A) ANTES DA REPRESENTACIÓN
Antes de ir ó teatro é convínte que o alumnado se teña achegado ós diferentes
códigos escénicos empregados para xerar os ambientes e temas que serán
representados, así como os aspectos xerais do feito teatral. Deste xeito
ampliarase o seu interese, facilitando a súa atención e propiciando un
comportamento correcto e un goce máis profundo da actividade.
Do mesmo xeito que na materia de Artes Escénicas e Danza, incluída como
asignatura específica na ESO, estas sesións concíbense desde a proposta de
“aula taller” polo seu carácter práctico, dinámico, participativo e interactivo.
Resulta importante incidir no feito de que esta práctica non ten unha dimensión
profesional, senón que se orienta cara ó desenvolvemento do potencial
expresivo e creativo do alumnado, á promoción dun coñecemento diverso e
especialmente vivenciado das Artes Escénicas. Esta formulación facilitará que a
actividade resulte mais atractiva, accesible e util ós participantes, aumentando
así as súas aprendizaxes e capacidades expresivas e artísticas, e o seu uso en
experiencias cotiás.
Este achegamento pódese realizar a través de actividades como as que se
propoñen a continuación, formuladas en tres bloques diferentes:
 
a) Actividades para a toma de consciencia corporal, relacións grupais e a
posibilidade de expresión non verbal, xestual e corporal:
 
→ Sentar todos á vez sen establecer ningunha marca ou sinal para facelo. O
mesmo para levantarse (concentración/escoita).
→ Camiñar sen perder de vista a un compañeiro, a dous, a tres (grupo, espazo).
→ Xogo do amigo-inimigo. En gran grupo e usando todo o espazo cada
participante elixe unha persoa na sala que será o seu inimigo. Terá que
manterse o máis alonxada desa persoa que lle sexa posible.
- Escolle outra persoa e é o seu amigo. Ten que buscar estar o máis perto posible
del.
- Agora usando esas mesmas persoas terá que situar sempre ó seu amigo entre si
e o seu enemigo.
→ Mobilidade articular, extraída da técnica Lecoq (quencemento articular e
consciencia corporal)
 

4. actividades



→ Introdución do traballo dos tres planos no espacio e os seus eixos asociados:
- eixo anteroposterior – plano frontal
- eixo vertical – plano horizontal
- eixo transversal – plano saxital
→ Seguimentos. Usando todo o espazo poñémonos por parellas e ‘A’ observa
como camiña ‘B’ desprazándose perto del.
- Unha vez que temos claro o xeito de moverse, ‘A’ pégase a ‘B’ e continúa
desprazándose tentando imitalo en todo o posible (velocidade, ritmo, cadencia,
asimetrías, …).
- Tras un par de minutos, ‘B’ retírase a un lado e observa como ‘A’ se despraza
tentando identificarse con ese movemento.
- ‘A’ aumenta as particularidades desa camiñada esaxerando un pouco ese xeito
de moverse.
- ‘A’ leva ó máximo ese movemento característico facendo unha esaxeración
extrema, o que sería unha caricatura ou un “debuxo animado”.
- Múdanse os roles e repítese o proceso desde o principio. Ó rematar faise unha
posta en común por parellas e/ou en gran grupo.
→ Volta á calma. Masaxe por parellas e despedida.
 
b) Actividades destinadas ó desenvolvemento de capacidades oculomotrices, á
mellora da comunicación e á resolución de conflitos:
 
→ Micromasaxe (extraído da corriente gestalt). Por parellas, ‘A’ tombado en
decúbito supino, ‘B’ manipula as diferentes articulacións do corpo de ‘A’, con
moi pouca amplitude nos movementos. (Presentación e desentumecimento,
consciencia corporal)
→ Exercicios con pases de diferentes obxectos en gran círculo (Concentración
grupal, escoita, espazzo)
- Primeiro pasámonos unha palmada. Importancia do contacto visual.
- Pasámonos unha pelota.
- O mesmo seguindo unha orde, de xeito que a pelota ten que pasar por todos nós
para comezar de novo o ciclo na persoa que comezou.
- Lembramos a quen lla pasamos, quen nola pasou e invertimos a orde, e ó revés.
- O mesmo utilizando máis obxectos de diferentes pesos, tamaños e formas.
- O mesmo levándoo ó espazo (camiñando por todo o espazo e mantendo o
mesma orde).
 
 



→ Mobilidade articular visualizando un peixiño que vai nadando polo interior
do noso corpo. (Espazo, subir a temperatura corporal)
- En gran círculo
- En todo o espazo
- Dous peixiños
- Continuando con esa consigna, ó sinal do docente, todos cruzan a sala pasando
polo centro. (Concentración, escoita, resolución de conflitos)
→ Repartidos polo espazo 5 persoas empurran a outras co seu movemento e
estas se desplazan ata onde lles leve ese estímulo. Pouco a pouco movémonos
todos, a modificación é das traxectorias.
- Poñémonos por parellas e levamos o exercicio anterior ós diferentes segmentos
corporais. Un manipula e o outro recibe ese impulso ata onde chegue. Despois
facemos o mesmo pero imos alternando, un e outro. Acabamos facendo o mesmo
sen saber quen guía en cada momento. (Escoita e traballo en parella)
→ Motivación. Dende un círculo en gran grupo pídense 5 ou 6 persoas que se
presenten de xeito voluntario no centro do mesmo. Logo exporán ó grupo as
motivacións que os levaron a presentarse voluntariamente. A continuación
pídese ós que non se presentaron voluntariamente que expoñan os motivos para
non facelo.
Outra variante sería que os que non se presentaron voluntariamente digan
porqué creen que se presentaron os outros e viceversa.
 
c) Actividades para sumerxirse no mundo da arte dramática e coñecer as súas
posibilidades e os distintos profesionais que forman parte del:
 
Convén, antes de asistir a unha representación teatral (que para algunhas
alumnas e alumnos pode ser a primeira) falar de que é o teatro, como e onde se
fai, dos diversos oficios que hai ó seu redor, e de cal é a disposición adecuada dos
espectadores.
→ Definición e variantes.
O profesor coas súas preguntas vai dirixindo os alumnos cara á definición
dalgúns conceptos:
- Fostes ó teatro algunha vez?
- Como e onde o facían?
- Había actores e actrices?
- Quen máis?
- Espectadores tamén
 
 



- Qué facían os actores, contaban unha historia ou facían como se pasara de
verdade?
- Que é o Teatro?
- Engadiríanse preguntas sobre se os actores falan, cantan, bailan, ou se usan
palabras ou non, ou se manexan monicreques.
- Falar sobre as diversas variantes do Teatro, dende o musical á pantomima, o
teatro
xestual ou o de títeres.
→ Os traballos do Teatro.
O profesor pregunta se saben quen é e que fai cada un dos seguintes
participantes no fenómeno teatral (corrixe, matiza ou amplía as respostas
recibidas):
Actor/actriz, director/a, espectador/a, autor/a, escenógrafo/a, xastre/a,
figurinista, maquinista, iluminador/a, músico, compositor/a, maquillador/a,
produtor/a, acomodador/a, manipulador/a (titiriteiro/a).
→ Normas para gozar do Teatro.
Entre todos tratamos de definir a mellor disposición para ver un espectáculo
teatral, facendo especial énfase na atención, o respecto ós actores e actrices e ós
demais espectadores e na conveniencia de saber que imos ver e onde o veremos.
Despois cada alumno debe escribir ou pensar unha norma sinxela, póñense en
común e elíxense e completan as mellores.
Exemplos de normas:
- mirar e escoitar o que fan os actores
- estar atentos
- tratar de decatarse do máximo posible
- non molestar os outros espectadores
- estar en silencio
- non interromper
- non erguerse se non é necesario
- non comer
- non pisar os asentos
- non ensuciar nin romper nada
- apagar os teléfonos móbiles



→ O espectáculo de hoxe.
Atopámonos cun espectáculo onde un so actor interpreta diferentes
personaxes valéndose de técnicas e códigos artísticos diferentes, baseados no
momevemto e na expresión xestual, para acompañar ós espectadores nunha
viaxe a través 5 grandes períodos da nosa evolución como especie: dende o big-
bang ata a posmodernidade.
5 escenas nas que se presenta unha particular visión do noso devir como
colectivo e que, dun xeito xenérico, podemos sintetizar en:
1ª Como se dan as condicións para que xorda a vida.
2ª Posibles causas que nos levaron a diferenciarnos do resto dos animais.
3ª Como nos organizamos como colectivo.
4ª A onde nos levaron as estruturas e necesidades sociais.
5ª Como o desenvolvemento tecnolóxico repercute nos nosos valores.
→ Facendo Teatro.
Proponse como tarefa dividir a clase en grupos para que cada un deles escolla
un destes bloques e lles atribúan un perído ou momento histórico onde
desenvolvelo. Atendendo ó número de alumnos por grupo e á proposta que se
faga en cada un deles, todos poderán ser os intérpretes ou ben distribuírse
tarefas (actores, escenógrafos, encargados de vestiario, músicos, …).
O obxectivo é facer unha mostra ó final da sesión das pequenas pezas creadas
onde representen o tema escollido usando o material do que se dispoña na
aula e baseándose nas posibilidades da expresión dende o movemento.
Para que sexa sinxelo e posible en pouco tempo, o profesor pode dirixir as
accións dos diferentes roles en cada grupo e as intervencións puntuais dos
improvisados actores.
 
B. DESPÓIS DA REPRESENTACIÓN
Para un maior aproveitamento da actividade convén que nas horas ou días
seguintes á representación se utilice a experiencia como elemento motivador
de varios traballos, que poden agruparse en catro bloques:
2.1. Comprensión da representación: traballando a memoria, a expresión oral, o
razoamento lóxico, etc.
→ De que nos lembramos?
Expor preguntas sobre como recibiron e interpretaron cada unha das escenas:
- Ubicación temporal. A que período ou momento histórico pertence cada unha
delas.
 



 
- Que disciplina ou código escénico se usa para poñelas sobre as táboas.
- Nas que poidan identificar un ou máis personaxes, cales son os seus obxectivos
e cal é a diferencia entre a súa aparición e cando rematan a escena.
- Reproducir xestos ou movementos presentes na obra.
→ A reconstrucción dos feitos.
En grupo grande, tratar de reconstruír o que pasa na representación buscando
a máxima precisión, aportando os diferentes puntos de vista e esclarecendo
momentos e opinións.
→ A modo de exemplo poden servir as seguintes preguntas e debido á
particularidade da obra pódense dar moitas respostas:
Onde e cando comeza a obra? Que grandes puntos de inflexión ou “crises” se
dan na primeira parte?
Por que pensas que o mono muda da cuadrupedia á bipedestación? Como inflúe
na sua fisicalidade?
Cantos personaxes se representan no Ágora grego? Teñen todos voz e voto?
Que lle pasa ó traballador para reaxir como o fai? Consideras que é feliz?
Cal é a razón que fai subir o último personaxe á corda? Que representa esta
para ti?
2.2. Creación: actividades para ampliar a imaxinación, propiciar o xogo en
grupo e a expresión plástica e dramática.
→ Debuxos libres sobre o que viron.
→ Inventar motes ou nomes para os
personaxes.
→ Inventar un final distinto para a
historia.
→ Qué tería pasado se:
Non aparecera o osíxeno na atmósfera
terrestre?
O mono non se atopara coas mazas?
A muller non tivera participado na
discusión?
Non soara a alarma ó final da cuarta
escena?
Se a verticalidade da corda non fose
un problema para seguir avanzando?



2.3. Profundando no Teatro: actividades de análise e crítica do que viron e da
súa
propia disposición e comportamento.
→ Con que personaxe ou escena se identifican máis? Por que?
→ A que lles moveu a representación? Medo, suspense, risa, participación, …?
→ Conversar sobre as escenas que máis e menos lles gustaron. Por que?
→ Divertíronse durante a representación? Pareceulles curta ou longa?
→ Pareceulles de verdade ou de mentira a representación?
→ Que lles gustou mas da intervención do actor? Que menos? Por que?
→ Cumpriron as normas para disfrutar do teatro establecidas antes de ver a
representación?
→ Que aprenderon?
→ Volverán ó teatro?
→ Como lles gustaría que fose o próximo espectáculo ó que poidan asisitir?
2.4. Temas de debate: partindo das situacións e temas que expón o espectáculo,
profundarase en certos valores: a liberdade, a fantasía, a tradición, a alienación
laboral, a pertenza a un colectivo, conservación das tradicións, a tecnoloxía e a
súa pegada nos hábitos de vida, …
→ A comunicación e a súa importancia. Poden comenzar tratando de escribir
como sería un mundo onde ninguén se comunicara. Entenderíase a xente?
Poderíanse levar a cabo proxectos en comús? Que propostas xorden para un
mellor entendemento das persoas?
→ O progreso ten que ir ligado á destrución do que nalgún momento existiu? É
importante na nosa cultura o mantemento das tradicións?
→ Toma de decisións. Consideran que hai traballos que limitan a nosa
creatividade e desenvolvemento como persoas? Cales incluirían nese grupo e
cales non?
→ Que diferencia atopan en canto ós valores que rexen a sociedade actual e a de
hai 50 anos? Consideran que o impacto dos avances científicos e a tecnoloxía
muda de xeito significativo estes valores?



O proceso de ensinanza-aprendizaxe debe favorecer situacións que fomenten a
aprendizaxe significativa, dado que tanto as aprendizaxes motoras como as
intelectuais e de comprensión prodúcense mediante interaccións cun mesmo,
co entorno, cos compañeiros e co mestre.
O aspecto lúdico xogará un papel moi importante durante todo o proceso
favorecendo deste xeito a aprendizaxe coperativa, a convivencia escolar e o
respecto polos diferentes xeitos de compartir e convivir.
As actividades propostas supoñen un esforzo e un reto adaptado ás
capacidades dos estudantes desta franxa de idade. Cómpre estimular, suxerir,
orientar, controlar o risco, aportar ideas e posibilidades, pero o alumnado ten
que ser o protagonista da súa propia acción, tanto no desenvolvemento dos
contidos motrices desta actividade como na parte de comprensión e debate.
Debido ás características desta proposta e á súa amplitude, as técnicas de
ensino utilizadas basearanse principalmente na asignación de tarefas, o
descobremento guiado, a busca e a indagación. Esto permitirá ademáis que as
alumnas e os alumnos que posúan unha menor capacidade motora se integren
nas actividades adaptando algúns elementos dos xogos ou actividades e
realizando unha intervención diferenciada nos contidos (selección de aqueles
mais básicos ou imprescindibles para novas aprendizaxes ou daqueles máis
funcionais). Así, a nivel estratéxico, presentaremos tarefas de distinta
dificultade, posibilidades de elección de tarefas, utilización de traballo por
niveis, etc. Deste xeito, o emprego dunha metodoloxía activa e participativa é
fundamental nunha unidade didáctica onde se pretende fomentar valores de
convivencia e na que se busca a implicación de toda a aula nas actividades
propostas. Asemade crearanse diferentes agrupamentos das alumnas e
alumnos realizando traballos individuais, por parellas, tríos, pequenos e
grandes grupos, para unha maior relación interpersoal e de cohesión grupal.
Promóvese unha actitude de respecto e escoita activa á hora de levar a cabo as
intervencións tanto físicas como orais, onde todas e todos participen sen
interferir no discurso dos demais. Fomentarase o traballo colaborativo con
actividades para seren realizadas conxuntamente.
 
 

5. METODOLOXIA



Pese a que a metodoloxía se enmarque dentro dun estilo non directivo onde se
presenten as propostas ó alumnado e este as desenvolva atendendo ós seus
recursos, en determinados exercicios, e polas súas características técnicas,
usarase un estilo máis directivo onde o profesor amosará a tarefa e os alumnos
intentarán, desde as súas posibilidades, repetir ou adaptarse ós diferentes
movementos ou propostas.
Ó inicio da sesión é importante anticipar as actividades para que o alumnado
menos familiarizado co acto teatral e con menos acceso ó universo proposto
poida relacionar os coñecementos previos que lle permiten entender a unidade.
 
 
 



A realización destas actividades dividirase en varias sesións distribuíndo as
tarefas como se indica no apartado 4, atendendo a se se realizan antes ou
despois da representación teatral.
Proponse ademais facer unha sesión conxunta onde participarán os mozos, os
docentes e o actor, onde se atenderán as dúbidas, cuestións e suxerencias sobre
a experiencia vivida.
Na organización do tempo, a estrutura das sesións prácticas responderá ó
seguinte esquema xeral:
Parte inicial. Os primeiros minutos da clase destinaranse a explicar o obxectivo
principal da sesión, os aspectos conceptuais relacionados así como á
organización das actividades e recursos materiais. Realizarase un quencemento
adaptado ás particularidades da parte principal, introducindo os seus contidos.
Parte principal. Ocupará a maior parte do tempo contendo as actividades
destinadas a conseguir o obxectivo previsto para a sesión.
Volta á calma e posta en común. Recoméndase a realización de actividades que
faciliten a restauración do estado de partida e ó mesmo tempo unha posta en
común final.
 
 
 
Para a avaliación aplicaremos os criterios según os contidos seleccionados,
establecendo a situación de partida de cada alumna e alumno, ofrecendo
actividades de avaliación diferenciadas, etc.
Tamén teremos en conta a aquelas ou aqueles que amosen unha maior
facilidade motora que as do resto, posibilitando que realicen unha progresión
acorde coas súas posibilidades.
 
 
 
Pola características das actividades sería interesante contar cun espazo diáfano
e multifuncional. Pode ser un pavillón ou pista polideportiva, a aula de
Actividade Física e Deporte, o patio de recreo ou a sala de psicomotricidade.
Para algunhas actividades a aula será un lugar idóneo para desenvolver os
contidos.

6. temporalizacion

7. avaliacion

8. espazo


