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Objectius segons el currículum d’ensenyaments professionals

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 formacióó 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 a aportacions al desenvolupament personal i 
optar pels aspectes més idonis a aquest desenvolupament.
f. Conèixer i utilitzar amb precisióó el vocabulari específic relatiu als conceptes científics 
de la música. 
h. Apreciar la importància de la música com a mitjà d’expressióó artística al llarg de la 
història
a. Expressar-se amb sensibilitat musical per interpretar la música de les diferents 
èpoques i estils i gaudir-ne.
j. 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. 

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. 
j. Adquirir autonomia personal en la interpretacióó musical.
q. Consolidar hàbits d’estudi regular i pràctica diària adequada a les dificultats dels 
continguts de les assignatures dels diferents cursos. 

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. Profunditza aquest segon curs en les

músiques clàssiques, romàntiques i de les primeres avantguardes. 

2. OBJECTIUS



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 

1er Trimestre

1. Forma sonata

a) Tema de la sonata en el classicisme. Aspectes de lògica i repetició

en la comprensió dels diferents materials musicals.

b) El tema desenvolupat (durchführung alemany i altres aproximacions

analítiques)

c) El  paper  de  la  modulació  en  la  forma  sonata  i  les  diverses

exposicions i desenvolupaments. 

d) Evolució  de  l’estructura  de  la  forma  sonata  des  de  les  formes

bipartides barroques.

e) Aplicació a altres formes (Rondó, Minuet i Lied)

2on Trimestre



2. La forma en el romanticisme.

a) El preludi. Chopin. Noves aproximacions a la percepció de l’harmonia.

b) El Lied cantat. Schumann. Les series de lliure Funció i l’alliberació de la tònica

com element funcional principal.

c) Expansió  de la  tonalitat  al  final  del  romanticisme.  Impressionisme Francès i

Nacionalisme Rus. Debussy i Stravinsky.

- Les escales exòtiques.

- Les mixtures harmòniques.

- Timbre i Forma

3er Trimestre

3. La forma sense la tonalitat.

a) Atonalitat. Schönberg i Webern. 

- Harmonia atonal, sense centre tonal.

- Harmonies no tonals.

b) Dodecafonisme i parametrització. 

- Relacions entre estructura i intervàlica. 

- Messien.  Modes  de  valors  e  intensitats.  Relació  de  tots  els

paràmetres musicals.

c) Espectralisme. Gerard Grisey. 

- Principis de la sèrie d’harmònics en la nova composició.

Bibliografia:

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

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

Motte, D. (1994), Armonía, Barcelona, Espanya: Labor.



Obres a treballar:

- Sonates de C.P.E. Bach, Haydn, W. A. Mozart i L.V. Beethoven.

- Preludis de F. Chopin.

- Liederkreis de R. Schumann

- Preludis de C. Debussy.

- La consagració de la primavera d’ I. Stravinsky.

- Peces atonals per a piano d’A. Schönberg.

- Modes de valors e intensitats d’ O. Messien.

4. CONTINGUTS PROCEDIMENTALS

1.  L´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

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.

La nota final correspon al tercer trimestre, el de Juny i com l’aprenentatge és en gran

part acumulatiu, suposa un tant percent superior als dos  trimestres superiors. És el

moment que pensem l’alumne ha de mostrar tant l’experiència dels continguts del

primer  i  segon  trimestre  com  el  maneig  de  totes  les  informacions  que  impliquen

l’anàlisi musical.

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.

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.

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 l’alumne té menys d’un 3´75 llavors no es donarà per superat el

trimestre.

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.


