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1. INTRODUCCIÓ de l’assignatura.

L’assignatura presenta la composició musical al llarg de la història, manifestant

tant els trets evolutius com els característics de l’època.  Bàsicament aquest

curs introdueix els conceptes formals bàsics per a l’anàlisi i explora les formes

més simples.

Objectius Generals:

a. Habituar-se a escoltar música i establir conceptes estètics propis que 
permetin fonamentar i desenvolupar criteris interpretatius individuals.
b. Desenvolupar la sensibilitat artística i el criteri estètic com a fonts de 
formacióó́ i enriquiment personal.
c. Analitzar i valorar críticament la qualitat de la música i dels estils musicals. d. 
Conèixer els valors de la música com  aportacions al desenvolupament 
personal i optar pels aspectes més idonis a aquest desenvolupament.
d. Conèixer i utilitzar amb precisióó́ el vocabulari específic relatiu als conceptes 
científics de la música. 
e. Apreciar la importància de la música com a mitjà d’expressióó́ artística al llarg 
de la història
f. Expressar-se amb sensibilitat musical per interpretar la música de les 
diferents èpoques i estils i gaudir-ne.
g. Eliminar els prejudicis, els estereotips i els rols segons el sexe construïts 
segons els patrons socioculturals amb la finalitat de garantir a l’alumnat el seu 
desenvolupament personal integral. 

Objectius Específics:

a. Superar amb domini i capacitat crítica els continguts i els objectius plantejats 
en les assignatures que componen el currículum de l’especialitat triada.
b. Conèixer els elements bàsics i les característiques dels llenguatges musicals
i les funcions i les transformacions que presenten en els diferents contexts 
històrics. 
c. Adquirir autonomia personal en la interpretacióó́ musical.
d. Consolidar hàbits d’estudi regular i pràctica diària adequada a les dificultats 
dels continguts de les assignatures dels diferents cursos. 

Objectius de la matèria:



En acabar el grau professional l’alumne ha de ser capaç de :

1.  Identificar  la  idea musical  d’una obra  i  les  diferents  estructures musicals

generades al seu voltant. El desenvolupament del tema i el desenvolupament

de l’obra.

2.  Identificar  la  procedència  (cronològica,  geogràfica  i  estilística)  d’una

composició musical proposada (dintre del repertori treballat).

3.  Entendre  un  procés  compositiu  de  forma  auditiva.  Indicant  les  funcions

principals, cadències i característiques tímbriques (instruments i harmonia), així

com  les  formes  i  tècniques  compositives  característiques  del  renaixement,

barroc i classicisme.

4. Llegir correctament una partitura de tal manera que es pugui imaginar gran

part  de  la  informació  que  conté  (especialment  música  per  a  piano  o  trios,

quartets i quintets).

6. Aprendre com funciona el pensament musical en autors específics i a grans

trets en diferents èpoques de la música.

 

CONTINGUTS del CURS 

Els continguts estan seqüenciats per cursos i trimestres de la següent manera:

1er Trimestre:

Continguts Conceptuals

1. Idea i Tema

a) Definició i aplicació del concepte d’idea musical en diferents

moments de la història. Inicialment aplicat a petites composicions

(formes binaries i ternàries simples)

b) Gèneres de la idea musical. Dansa, Instrumental i Cant i implicacions

en la forma musical.



c) Materials  de  les  idees.  Dintre  de  les  diferents  metodologies

analítiques (anàlisi de motius i estructures tonals) una aproximació

centrada en la codificació del so.

2. Composició  i  pensament  musical. Lògica  musical  en  la

representativitat de la idea. El tema: Antecedent i Conseqüent al llarg de

la història.

Continguts procedimentals:

a) Identificar la idea d’una obra musical.

b) Identificar el gènere.

c) Identificar l’antecedent i conseqüent així com el tema.

d) Analitzar el tema

e) Imaginar auditivament el tema.

f) Imaginar les diferents interpretacions possibles.

g) Identificar  les  diferències  històriques  principals  en  l’elaboració  del

tema.

h) Reconèixer auditivament tots els continguts del trimestre.

Continguts actitudinals:

- Esforç i concentració a l’aula.

- Esforç i treball personal als exercicis particulars a casa.

- Predisposició cap a l’assignatura i cap al seu procés d’aprenentatge.

- Interès i participació a les activitats de l’aula.

2on Trimestre



Continguts Conceptuals:

3. Funcions  derivades  de  la  idea.  Exposició-  Desenvolupament

-Reexposició.

4. Funcions de Desenvolupament.

a) Canvi, repetició.

b) Transformació, ampliació i contrast.

5. Definicions i pràctiques en les estructuracions compositives.  En el

Renaixement i fins al Romanticisme (Introducció). Conceptes històrics de

període i frase.

a) Formes amb dues Frases

b) Formes amb tres Frases

Continguts procedimentals:

- Tots els continguts del primer trimestre.

- Identificar  el  desenvolupament  del  tema  o  de  l’obra  indicant  les

diferències principals.

- Identificar  les  tècniques  de  desenvolupament:  la  modulació,  la

progressió, la síntesi, la transformació i la cadència.

- Identificar correctament que és subperíode, període i frase.

- Identificar les formes binaries i ternàries amb o sense reexposició.

Continguts actitudinals:

- Esforç i concentració a l’aula.

- Esforç i treball personal als exercicis particulars a casa.

- Predisposició cap a l’assignatura i cap al seu procés d’aprenentatge.

- Interès i participació a les activitats de l’aula.



3er Trimestre

Continguts Conceptuals:

6. Formes fugades en el primer i darrer barroc.

7. Anàlisi Harmònic Barroc. Comprensió de la relació harmonia i contrapunt

en peces de 2, 3 i 4 veus.

Continguts procedimentals:

- Tots els continguts del primer i segon semestre.

- Anàlisi harmònic interpretatiu del barroc.

- Anàlisi de fugues.

Continguts actitudinals:

- Esforç i concentració a l’aula.

- Esforç i treball personal als exercicis particulars a casa.

- Predisposició cap a l’assignatura i cap al seu procés d’aprenentatge.

- Interès i participació a les activitats de l’aula.

Bibliografia:

Zamacois, J., (1994), Curso de formas musicales, Barcelona, Espanya: Labor.

Kühnn, C., (1994), Tratado de la forma musical, Barcelona, Espanya: Labor.

Obres a treballar: 

- Album für die Jugend  de R. Schumann

- Invencions a 2 i 3 veus de J.S. Bach.



- Preludis i fugues de J.S. Bach.

- Suites (Ordre) de F. Couperain.

- Bagatel·les op.126 de L.V. Beethoven.

- Canzonas d’Andrea o Giovanni Gabrielli.

4. CONTINGUTS PROCEDIMENTALS GENERALS

1. La imaginació de l’alumne, sobre la partitura, és el punt de partida de treball. I és

l’eina  a  desenvolupar.  Per  això  és  a  partir  d’un  diàleg  continu  amb  l’alumne  que

aconseguim recrear el que sona en la partitura.

2. L’anàlisi compren tant l’esfera interpretativa com la històrica. Observar les possibles

interpretacions i les pràctiques històriques de la música al mateix temps que s’analitza.

3.  El treball  ha de dirigir els esforços cap a una comprensió de la lògica musical de

l’autor i de la diferència o similitud respecte d’altres autors de l’època.

4. Observar la forma com un procés compositiu o un procés auditiu.

5. CONTIGUTS ACTITUDINALS GENERALS

1. Predisposició i hàbit per al treball diari, i assistència regular a classe.

2. Concentració i atenció al professor en les explicacions a classe.

3. Participació en els debats i els treballs de recerca.

 

6. AVALUACIÓ

A. CRITERIS D´AVALUACIÓ



Necessàriament  ha  d’esser  contínua,  de  manera  que  hem  disposat  un  seguit

d’estratègies de seguiment de l’activitat de l’alumne que a la vegada serveixi per a la

seva formació i informació.

Procediments d’avaluació:

Tres camps són el  que s’observen per a detectar  el  procés d’aprenentatge i

adaptar-lo, així com avaluar-lo. Les estratègies: 

a) Treball auditiu. S’observa si la mitjana de la tasca proposada es compleix i

permet seguir progressant en el  treball  auditiu cada setmana.  Sigui  amb

enregistraments o treball de lectura de partitura.

b) Adquisició   de  conceptes.  Es  fan  preguntes  i  es  proposen  exercicis  a

l’alumne  per  detectar  el  grau  de  comprensió  dels  conceptes  teòrics

proposats i anar marcant el ritme d’aprenentatge.

c) Participació  en  l’activitat  de  l’aula.  Es  proposa  a  l’alumne  resoldre

problemes  individual  o  col·lectivament.  S’observa  el  procediment  de

participació. Si és imaginatiu, si es centra en la comprensió dels conceptes o

la situació, o si senzillament comenta o no respon habitualment. De resultes

es pot incentivar més o menys a cada alumne segons les seves necessitats i

característiques.

Instruments d’avaluació:

1. Informes sobre l’activitat de classe (observacions)

2. Correcció d’exercicis setmanals. Aquests si porten nota i permeten obtenir una

mitjana del trimestre. A la vegada informen a l’alumne de les seves dificultats o

èxits.



3. L’examen  trimestral  que  suposa  una  altra  nota,  amb  la  qual  farà  mitjana

ponderada amb la dels treballs setmanals. En ell es disposen tres notes. Una

sobre l’anàlisi del tema, una sobre l’anàlisi formal i la darrera sobre l’harmonia.

Avaluació continua.

Implica:

- Assistir a les classes.

- Realitzar les tasques setmanals.

- Realitzar l’examen trimestral.

1. Es registren les faltes d’assistència i més de 6 faltes significa que no es pot

aplicar correctament l’avaluació continua. 

2. L’examen trimestral seria llavors l’únic element d’avaluació.

3. En el cas de no realitzar ni tan sols els exàmens trimestrals l’examen de Juny

seria l’únic element d’avaluació.

CRITERIS DE QÜALIFICACIÓ  A LA PROVA DE FINAL D'AVALUACIÓ I SETEMBRE:

-  Si  no  s'entreguen  les  proves  o  els  exàmens  són  incomplets,  l'exercici  es  podrà
considerar,  deixant  l'opció  al  professor/a  o  tribunal  qualificador  de  no corregir  els
altres exercicis.

Sistema de qualificacions:

De 1 a 10 sense decimals.

La nota de cada trimestre és el resultat de ponderar la mitjana del treball setmanal,

l’examen trimestral  i  les  observacions  de l’actitud  i  treballa  a  l’aula.  És  el  resultat

d’entendre la nota com un procés continuat d’aprenentatge. 

Si en un dels apartats (tema-forma i harmonia) l’alumne té menys d’un 3´75 llavors no

es donarà per superat el trimestre o el curs.



Per a la nota final, la de Juny, aquesta representa un 50%, i els altres trimestres un

25%.  Pensem  que  la  nota  final  de  Juny  és  més  important  ja  que  ens  mostra  les

competències reals de l’alumnat en el treball analític.

RECUPERACIONS

No  es  faran  recuperacions  específiques;  aquestes  es  faran  superant  la  següent
avaluació i considerant el progrés demostrat al llarg del curs.

NO ES TREURAN CONTINGUTS DEL PROGRAMA A LES PROVES DE JUNY I SETEMBRE.

A la prova de setembre en el cas d’aquells alumnes suspesos a la tercera avaluació,
però que tinguin alguna de les parts aprovades, es podrà guardar la nota d’aquella
part, sempre i quan la qualificació sigui igual  o superior a 6.

Els criteris de qualificació seran els mateixos explicats als punts anteriors.

Estructura de les Proves:
Avaluació Setembre- Prova de Promoció a 6é. 
L’alumne treballaré amb una còpia de la partitura sense identificar el nom de l’autor ni 
la forma de la mateixa. Se li pot oferir un parell d’audicions al llarg de l’examen, no 
mes de 4.

a) Analitzar la idea, tema i gènere d’una composició proposada (que pot anar del 
barroc al classicisme o qualque romanticisme més senzill). Pot ser els diferents 
tipus de lieds, o preludis, invencions i fugues barroques.

b) Descriure els materials musicals que composen la idea i que generen el tema, 
l’antecedent. A més, explicar el seu funcionament en la generació del 
conseqüent del tema.

c) Estructurar en seccions,  frases i períodes l’obra.
d) Indicar les funcions d’exposició o desenvolupament de les diferents parts
e) Anàlisi del desenvolupament del tema si n´hi ha. Contrastar de quina manera i 

amb quines estratègies de desenvolupament musical l’autor desenvolupa el 
tema o una part del tema.

f) Anàlisi del desenvolupament de l’obra ( si n’hi ha). Identificar la procedència de
la música en cada moment i les estratègies de desenvolupament seguides per 
l’autor.

g) Anàlisi harmònic de la peça o una selecció de compassos de la peça indicant els 
graus tonals i les funcions. S’indicarà també el xifrat dels acords en els graus 
tonals i les modulacions i regions.

h) Argumentar la forma musical que se’n deriva i la seva aplicació en l’obra en 
concret.

i) Reconèixer l’autor de l’obra o el període.



Criteris d’avaluació:
Si s’entrega l’examen incomplert la prova es podrà considerar, deixant l’opció al 
professor o tribunal, inadequat deixant-lo sense corregir en la seva totalitat.

Les preguntes a, c, f puntuen 1.25, la g i h 1.5 i la i 0.5. La resta 1 punt.

Prova d’accés a 5è.
En cas d’haver prova específica.

a) Anàlisi harmònic d’un fragment musical del barroc al classicisme amb una 
harmonia equivalent als estudis del 4rt curs d’harmonia.

b) Indicar les notes estranyes de l’harmonia en almenys una part de l’exercici, 
sinó tot.

c) Identificar les diferents parts en les que s’articula la peça argumentat el seu 
valor jeràrquic i raonant de quina manera la música les fa evidents 
(sistemes de notació o cadències).

d) Identificar el tipus d’escriptura que es fa servir al llarg de l’obra (contrapunt,
polifonia, homofonia, etc..)

e) Identificar les estructures musicals més singulars i característiques de la 
peça i senyalar les diferents variacions en les que poden aparèixer.

La pregunta a) val 3 punts, la d) i la e) 1 punt i la b) i c) 2,5.


