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INTRODUCCIÓ

La  proposta  didàctica  d’aquesta  programació  del  primer  i  segon  curs  d’harmonia

desenvolupa en l’alumnat les competències següents:

Objectius Generals:

a.  Desenvolupar la sensibilitat  artística i  el  criteri  estètic com a fonts de formació ó i

enriquiment personal.

b. Conèixer els valors de la música com a aportacions al desenvolupament personal i 
optar pels aspectes més idonis a aquest desenvolupament.

c. Conèixer i utilitzar amb precisióó el vocabulari específic relatiu als conceptes científics 
de la música. 

d. Conèixer i valorar el patrimoni musical com a part integrant del patrimoni històric i 
cultural.
e. Apreciar la importància de la música com a mitjà d’expressióó artística al llarg de la 
història.

Objectius específics:

a. Conèixer els elements bàsics i les característiques dels llenguatges musicals i les 
funcions i les transformacions que presenten en els diferents contexts històrics. 

b. Desenvolupar l’oïda interna com a base de l’afinacióó, de la qualitat sonora, de 
l’audicióó harmònica i de la interpretacióó musical.

c. Relacionar els coneixements adquirits en totes les assignatures que componen el 
currículum i aplicar-los en les vivències i en les experiències pròpies per aconseguir una
interpretacióó artística de qualitat.

d. Adquirir autonomia personal en la interpretacióó musical.

e. Consolidar hàbits d’estudi regular i pràctica diària adequada a les dificultats dels 
continguts de les assignatures dels diferents cursos. 

Objectius de la matèria: 

a)  Conèixer  els  elements  bàsics  de  l’harmonia  tonal  i  les  seves  característiques,



funcions i transformacions en els diferents contextos històrics. 

b) Utilitzar en treballs escrits els elements i procediments bàsics de l’harmonia tonal.

c) Desenvolupar l’oïda interna tant en l’anàlisi com en la realització d’exercicis escrits.

d) Identificar a través de l’audició els acords i procediments més comuns de l’harmonia

tonal.

e) Identificar mitjançant de l’anàlisi d’obres els acords, els procediments més comuns

de  l’harmonia tonal i les transformacions temàtiques.

f) Comprendre la interrelació dels processos harmònics amb la forma musical.

g) Aprendre a valorar la qualitat de la música.

Es tracta de desenvolupar l’escriptura musical a partir de les bases del contrapunt i

l’harmonia i per tant de la creativitat musical de l’alumne. 

Aprendre, per tant,  les eines bàsiques per al control  de l’harmonia. La identificació

d’intervals, acords i els recursos per a combinar-los a l’abats del pensament creatiu i

intel·lectual en el que es troben els alumnes en la seva formació musical.

El treball bàsicament es planteja com a una composició, i sempre parteix d’un model

històric sobre el que aprendre.

PRIMER CURS D’HARMONIA. 3r D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

Al llarg dels tres trimestres es desenvoluparan progressivament els següents objectius:

OBJECTIUS

   -  Conèixer els principis de la ressonància natural i de la seva influència en l’harmonia.

   - Estudi de la música vocal, com a instrument principal del curs sobre el que treballar.

  -  Funcions  de  l’harmonia  del  Renaixement  al  Barroc.  Des  d’un  punt  de  vista



introductori,  treballant  amb  els  principals  autors,  no  amb  totes  les  varietats

possibles d’aquests moviments musicals. 

- Mostrar coneixements pràctics de tots els acords i de les seves inversions  en obres

concretes.

-  Desenvolupar  la  tècnica  d’escriptura  a  quatre  veus,  entenent  el  procés  de

construcció com a combinació de les matèries d’harmonia i contrapunt i insistint en

el caràcter creatiu i original de l’activitat.

- Treballar l’oïda tant en exercicis teòrics com en exemples pràctics.

CONTINGUTS

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

SEQÜENCIACIÓ DELS CONTINGUTS 1r CURS:

PRIMER TRIMESTRE:

A)      CONTINGUTS CONCEPTUALS:

1. INTRODUCCIÓ A L’ASSIGNATURA:

- Definicions i conceptes de l’harmonia.

- El so i el timbre. Sèrie dels harmònics.

2. INTERVALS. 

-  Intervals:  L’octava i  l’uníson. Intervals compostos.  Inversió dels intervals.  Intervals

estables i inestables: concepte de “dissonància - consonància”.

3. TONALITAT-MODALITAT

- Escales modals i tonals.

- Tonalitats relatives.

- Escales majors i menors. Tipus d’escales menors.



- Tonalitat. El mode Major i menor.

- Graus de l’escala. Graus tonals i modals.

4. ACORDS:

- Concepte. Acords tríades en EF, primera inversió i segona. Tipologia: major, menor,

augmentat i disminuït. Funcions tonals dels acords. Enllaç de triades de les harmonies

principals: I, V, IV.

-Enllaç a dues, tres i quatre veus de les triades principals.

5. ENLLAÇ D’ACORDS

- Tipus d’escriptura. Escriptura a dues, tres i quatre veus. Tessitures de les veus.

- Posicions dels acords: Oberta, tancada.

- Disposicions dels acords: d’octava, tercera i quinta.

- Duplicacions. Consideracions generals.

- Creuament de veus. Superposició. Canvis de disposició.

- Lògica de la progressió harmònica.

6. L’ANÀLISI HARMÒNIC

-  Centrat en obres del Renaixement.

- Xifrats històrics i Xifrats moderns.

B)  CONTINGUTS PROCEDIMENTALS:

1. INTRODUCCIÓ A L’ASSIGNATURA:

- Entendre la sèrie d’harmònics i la seva influència en el so.

2. INTERVALS. ALTRES CONCEPTES DE REPÀS:

- Calcular els intervals a la pràctica de l’oïda.

- Practicar la inversió dels intervals.



3. TONALITAT:

- Detectar i reconèixer les tonalitats majors i menors i escales.

- Conèixer i saber utilitzar tant a la pràctica harmònica com a l’anàlisi els Graus tonals i

modals.

4. ACORDS:

-  tant a la pràctica harmònica com a l’anàlisi tots els tipus d’ acords triada

5. ENLLAÇ D’ACORDS:

- Saber realitzar l’harmonia  a dues, tres i quatre veus correctament (tiple, baix xifrat i

sense xifrar)

- Conèixer la importància funcional  de les posicions i  duplicacions de les notes dels

acords.

- Realitzar i reconèixer progressions harmòniques tant a la pràctica harmònica com a

l’anàlisi.

6. L’ANÀLISI HARMÒNIC:

- Conèixer i utilitzar els diferents tipus de xifrat.

7. PRÀCTICA COMPOSITIVA:

- Realitzar una peça a 4 veus sobre certs exemples treballats.

8. OÏDA.

- Identificar els següents intervals melòdics ascendents: 2, 3,6,7 majors i menors; 4,5,8

justos.

- Identificar els següents intervals harmònics:  2, 3,6,7 majors i menors; 4,5,8 justos.

- Identificar els següents acords tríade en E.F.: PM, Pm, Aug, Dis.

- Identificar les principals progressions d’acords (I, IV, V) i cadències autèntica, plagal i

semi cadència.

- Identificar els dictats proposats fins a dues veus harmòniques. 



SEGON TRIMESTRE:

A) CONTINGUTS CONCEPTUALS:

1. ACORDS I ENLLAÇOS:

- Acords tríade: primera inversió. Desenvolupament en el Renaixement i en el Barroc

de la primera inversió.

- Cadències Modals i Barroques. Especialment la tipologia bàsica: autèntica perfecte,

plagal, semi i rompuda.

- Acords dissonants en el Renaixement i el Barroc. L’acord de sèptima de dominant.

Estat fonamental i inversions.

- Conceptes bàsics per a xifrar un baix i un tiple.

- Consideració general del mode major i menor: acords a cadascun dels diferents graus.

-Regions harmòniques: en el Renaixement i el Barroc.

6. ANÀLISI HARMÒNIC

- Iniciació a les notes estranyes als acords. Nota de pas, brodadura i apoiatura.

B) CONTINGUTS PROCEDIMENTALS:

1. ACORDS I ENLLAÇOS:

-  Conèixer  i  saber  utilitzar  tant  a  la  pràctica  harmònica  com  a  l’anàlisi  la  primera

inversió dels acords tríades.

- Reconèixer a l’anàlisi les notes estranyes als acords. De pas, brodadura i apoiatura.

- Conèixer i saber utilitzar tant a la pràctica harmònica com a l’anàlisi les Cadències.

- Conèixer i utilitzar l’acord de sèptima de dominant. Estat fonamental i inversions.

- Saber xifrar un baix i un tiple.

2. PRÀCTICA COMPOSITIVA:

- Realitzar una peça a 4 veus sobre certs exemples treballats.



3. OÏDA:

- Identificar els següents intervals melòdics ascendents i descendents: 2, 3,6,7 majors i

menors, 4,5,8 justos i tritó.

- Identificar els següents intervals harmònics:2, 3,6,7 majors i  menors, 4,5,8 justos i

tritó.

- Identificar els següents acords tríade E.F. (Aug. i dism.) i primera inversió: PM, Pm.

- Identificar els acords quatríada de sèptima de dominant en E.F.

- Identificar les principals progressions d’acords en E.F.  (I, II, IV, V7, VI) i cadències

autèntica, plagal i semi a la V.

- Identificar els dictats proposats fins a tres veus harmòniques.

TERCER TRIMESTRE:

A) CONTINGUTS CONCEPTUALS:

1.  ACORDS I ENLLAÇOS

-Acords majors  i  menors en segona inversió.  Tipologia  i  duplicacions.  Acords  en el

Renaixement i en el Barroc.

-Acords de VII grau. Utilització i duplicacions. Acords de III grau (aug.) en mode menor.

-Concepte de tons relatius en l’harmonia Barroca i en combinació amb la modalitat.

-Dominants secundàries. Desviacions a tons veïns.

B) CONTINGUTS PROCEDIMENTALS:

1.  ACORDS I ENLLAÇOS:

- Conèixer i saber utilitzar tant a la pràctica harmònica com a l’anàlisi les dominants

secundàries més freqüents i l’intercanvi modal (major-menor).

2. PRÀCTICA COMPOSITIVA

- Crear una obra musical seguint els exemples musicals del trimestre.



3. OÏDA:

- Identificar els següents intervals melòdics ascendents i descendents:  2,3,6,7 majors i

menors, 4,5,8 justos i tritó.

- Identificar els següents intervals harmònics: 2, 3,6,7 majors i  menors, 4,5,8 justos i

tritó.

- Identificar els següents acords tríade E.F. (aug. dism.) i inversions: PM, Pm.

-  Identificar  els  acords quatríada de sèptima de dominant  en E.F.  i  inversions amb

resolució.

- Identificar les principals progressions d’acords en E.F i inversions (I, II, III, IV, V7, VI, ) i

totes les cadències.

- Identificar els dictats proposats fins a tres veus harmòniques.

CONTINGUTS ACTITUDINALS dels tres timestres:

- 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.

TEMPORALITZACIÓ

Avaluacions al final de cada trimestre.

AVALUACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ



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) Saber  captar  mitjançant  l’oïda,  a  més  d’interioritzar  el  que  s’ha  sentit,

diversos conceptes estudiats: intervals (tots tipus), progressions, cadències,

acords, inversions d’acords, escales i modes, etc.

b) Saber  harmonitzar  correctament,  mitjançant  l’escriptura,  baixos  xifrats,

sense xifrat i melodies, fins als continguts expressats per a aquest curs.

c) Es pretén avaluar els processos tècnics que ha adquirit l’alumne/a, amb una

escriptura correcte i musical de la realització harmònica dels exercicis.

d) Saber analitzar un fragment de música i imaginar com sona.

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. 

CRITERIS DE QÜALIFICACIÓ  A LA PROVA DE FINAL D'AVALUACIÓ I SETEMBRE i per
promocionar al curs següent:

-  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.

- Si l’alumne treu menys d’un 3,75 a la prova de cada apartat específic dels continguts:
(i a cada un dels baix xifrat, xifrar un baix, melodia) , oïda, anàlisi,. NO es farà la mitja i
es considerarà suspès global.



- Els percentatges de qualificació seran:

a- Realitzacions harmòniques: 50%

b- Anàlisi: 25%

c- Prova d’oïda: 25%

Considerant  que  l’assignatura  té  un  component  important  d’avaluació  continua,  la
prova del tercer trimestre serà determinant a l’hora de la qualificació final. Però , com
s’ha dit abans, una de les eines d’avaluació serà el seguiment trimestral i del procés
que fa l’alumne durant  el  curs,  aquestes notes trimestrals  es tindran en compte a
l’hora de qualificar.

RECUPERACIONS

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

Les proves trimestrals seran semblants a les proves que fan els alumnes oficials i els

continguts els mateixos. 

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 LA PROVA DE  3R TRIMESTRE I SETEMBRE (1r curs) i per promocionar

al 4rt curs (o per prova d’accés a 4rt curs).

El professor es reserva el dret de  suprimir o incrementar alguna de les proves de cada

apartat. 

a. Proves escrites:           

1.  Baix xifrat per a realitzar.

2.   Xifrar un baix (amb o sense realització).

3.   Harmonitzar un melodia.

Aquest exercicis també poden consistir, dins cada apartat, en completar parts que no

estan escrites. L’extensió de cada exercici no superarà els 15 compassos.

b. Anàlisi harmònic:



    Un  fragment  musical  amb  les  dificultats  pròpies  del  curs.  Pot  ser  un  fragment  de

repertori, (sempre contemplant els continguts del curs) o composat expressament. Si

existeixen conceptes no estudiats s’assenyalaran a la partitura.

A aquest fragment s’han d’indicar mínim: la tonalitat, els graus (en nombres romans) i

estat dels acords (amb xifres aràbigues al costat dels anteriors),  localització  de les

cadències i tipus, les notes estranyes indicades, l’estructura bàsica formal.

c. Oïda:

1. Identificació de 10 intervals melòdics.(2,3,6,7 m i M-  4,5,8 J- tritó)

2. Identificació de 10 intervals harmònics.(2,3,6,7 m i M-  4,5,8 J- tritó)

3. Identificar 10 acords en estat directe: M, m, A, D, i de sèptima de dominant.

4. Identificar l’estat (fonamental o inversions) de 8 acords: M, m i diverses inversions de

la sèptima de dominant amb resolució.

5. Identificar 4 progressions de fins a sis  d’acords  cada una (I, IV, V, II, i V7) en estat

fonamental i inversions.

6. Identificar fins a quatre cadències. (Perfecta, plagal,  semi, rompuda) es tocarà una

introducció i de la mateixa es variarà el final amb la cadència.

7. Dictat com a màxim a tres veus harmòniques. S’indicarà el La, i la cadència del to,

també es tocarà la posició inicial de les veus. El mínim és escriure almenys la soprano i la

veu greu amb el xifrat si és a tres veus.

Els intervals, acords i cadències es tocaran tres vegades amb un interval de temps de tres

segons, amb un tempo no lent. Les progressions es tocaran 6 vegades, indicant el LA i la

tonalitat. Es deixarà un temps prudencial entre les repeticions.

La  prova  s’interpretarà  al  piano.  També  es  podran  utilitzar  suports  fonogràfics  i/o

informàtics per a la realització d’aquesta prova.
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