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1. INTRODUCCIÓ

Aquesta  assignatura  pretén  mostrar  a  l´alumne,  tots  els  coneixements   històrics  i

culturals,  que li  són necessaris  a un music per entendre estils musicals,  conceptes

estètics i  pensament musical.  Coneixements que li  permetran interpretar millor i  al

mateix temps, gaudir més de la música. Donarem molta importància als fets distintius

dels  diversos  estils  musicals  i  a  les  seves  característiques  estètiques,  així  com a  la

audició d´obres més representatives dels principals autors.

2. OBJECTIUS

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 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.

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

f. Conèixer i valorar el patrimoni musical com a part integrant del patrimoni històric i 
cultural.
g. Apreciar la importància de la música com a mitjà d’expressióó artística al llarg de la 
història.
j. Expressar-se amb sensibilitat musical per interpretar la música de les diferents 
èpoques i estils i gaudir-ne.

Objectius específics:

a. Superar amb domini i capacitat critica 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. 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. 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. Reconèixer el sentit que en cada moment ha pres l’evolució dels estils musicals, amb

les seves causes i efectes, en les situacions treballades a l´aula.

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

musical proposada.

3. Mostrar coneixement i assimilació de les característiques diferenciadores dels estils

musicals i els principals autors .

4. Reconèixer auditivament i visualment els principals instruments i agrupacions vocals

i instrumentals dels períodes i estètiques treballats.

5.  Conèixer  i  comprendre  la  música  de  cada  època  en  relació  amb  els  conceptes

estètics imperants,la societat que la creada i el context cultural en què s´ha inserit.

6. Conèixer i valorar la relació que en cada moment hi ha hagut entre el fet musical,el

fet artístic en general i la societat.

7.  Adquirir  l´hàbit  d´escoltar  música i  assistir  a concerts per formar la seva cultura

musical i establir un concepte estètic que permeti desenvolupar i fomentar els propis

criteris musicals.

8.  Consultar bibliografia i discografia per fer treballs de síntesi sobre temes concrets

(estils,períodes,autors,gèneres,instruments)que  siguin  realitzats  amb  rigor  i  d´acord

amb la normativa preestablerta.

9.  Respectar  tot  fet  musical,acceptant  criteris,estils  i  gustos  diferents dels  propis,  i

exposant  el  propi  criteri  de  forma  participativa,  amb  argumentacions  lògiques  i

raonades.

10. Valorar la tasca de recerca i documentació com a font d´enriquiment personal.



                                                                                                                                        

CONTINGUTS  DEL  PRIMER  CURS  D´HISTÒRIA  DE  LA   MÚSICA  (4º  d

´ensenyaments professionals).

BLOC TEMÀTIC 1: MÚSICA EN LES ALBORS DE LA CULTURA

OCCIDENTAL 

TEMA 1.1. LA MÚSICA A GRÉCIA 

Introducció cronològica i geogràfica del món grec. El concepte de Mousike i les 
seves fonts orals i escrites. El apol·lini i el dionisíac. El discursos filosòfics 
musicals: Pitàgores, Plató i Aristòtil. La música en la societat grega. La reforma
de Timoteu:  dels  Nomoi  a  les  Armoniai.  La  qüestió  de  la  notació.  Principis

bàsics de la teoria de la música i organologia.

BLOC TEMÀTIC 2: ÈPOCA MEDIEVAL

TEMA 2.2. ELCANT GREGORIÀ.

El primitiu cant litúrgic de les esglésies cristianes. L´origen del cant gregorià. El

cant  i  la  litúrgia  romanes.  La  missa  i  l´ofici.  Notació.  Formes  monòdiques

derivades: tropos i  seqüències.

TEMA 2.2 LA MONÒDIA

La  monodia  no  litúrgica  i  profana.  Formes  profanes  primitives.  Joglars  o

ministrils.  trovadors.”Meistersinger”.  Música  instrumental  i  instruments

medievals.

TEMA 2.3 LA POLIFONIA. ARS ANTIQUA.

Introducció:  context  social  i  origen  de  la  polifonia.  Fonts  teòriques  de  la

polifonia. L'escola de Sant Marcial de Limoges. L'Escola de Notre Dame. La

notació al segle XIII. Organologia.



TEMA 2.4 LA POLIFONIA. ARS NOVA. TRECENTO ITALIÀ

Introducció:  context social  geogràfic i  polític.  Origen del  terme Ars nova i  la

seva aplicació en la història de la música. La música del segle XIV a França:

fonts teòriques i pràctiques. Philippe de Vitry. Guillaume de Machaut. La música

del segle XIV a Itàlia: fonts teòriques i pràctiques. Francesco Landini. Notació i

organologia.

BLOC TEMÀTIC 3: EL RENAIXEMENT: segles XV i XVI.

TEMA  3.1 Introducció  general:  el  Renaixement  un  nou  temps.  Introducció

general a la música dels segles XV i XVI: la música a la cort, a l'església i a la

ciutat. 

TEMA 3.2 Els gèneres vocals. Un anglès en el continent: John Dunstable. La

polifonia vocal dels Franco-Flamencs: de Guillaume Dufay a Orlando di Lasso.

TEMA 3.3 La polifonia vocal a Itàlia: antecedents. L'escola romana i Palestrina.

L'escola veneciana i els Gabrieli.

TEMA 3.4 La polifonia vocal a Espanya: introducció. L'escola espanyola: Tomás

Luis de Victoria, Cristóbal de Morales i Francisco Guerrero. La música de la

cort a Espanya: els cançoners.

TEMA 3.5 La música instrumental en els segles XV i XVI: introducció general i

gèneres instrumentals. La música instrumental de Dansa: gèneres i usos.

TEMA 3.6 La música instrumental al segle XV: Instruments de tecla i conjunts

instrumentals.  La  música  instrumental  al  segle  XVI:  instruments  de  tecla  i

consort.

TEMA 3.7 La viola da gamba, el Llaüt y la Vihuela: origen, evolució, autors i

repertori.

TEMA 3.8 La Camerata Fiorentina: la monodia i l'origen de l'òpera.

4. CONTINGUTS PROCEDIMENTALS



1. L´audició serà el punt de partida per explicar estils i autors.

2.  L´anàlisi de l´estil i les tècniques compositives que el conformen, tindran tanta  o

més importància que les dades de tipus històric.

3. Les explicacions tindran com a objectiu la formació musical de l´alumne, així  com l

´ampliació de les seves perspectives humanístiques.                                                            

4. En cap cas, l’assignatura tindrà un caire purament informatiu de dades i biografies d

´autors, sinó que es farà el possible per analitzar les audicions, i les característiques de

cada estil seran analitzades en detall,fins i tot amb anàlisi de partitures.

5. Realització de petits treballs d´ampliació de conceptes, sobre autors,estils o matèria

de la programació.                                                                                                

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

1.  Els  controls  trimestrals  seran  les  eines  d’avaluació  dels  alumnes.  També  es  durà  un

seguiment de l’evolució personal durant el curs, de manera que el treball de l’alumne afecta a

la nota final.

2.  Els  treballs  dels  alumnes  poden ser  cercar  conceptes,  preparar  explicacions  o  analitzar

estilísticament certes obres intentant explicar com s’ajusten o no als conceptes característics

de de l’època.

3. Saber captar mitjançant l’oïda, a més d’interioritzar el que s’ha sentit, diversos conceptes

estudiats de la història musical.

4. Saber analitzar un fragment de música  estilísticament.



A. CRITERIS 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: 

1. Treballs  escrits sobre els estils musicals, els principals autors i el seu pensament

musical, així com sobre formes musicals i característiques de les diverses èpoques.

2. Identificar a través de l´audició, obres de diverses èpoques i descriure els seus trets

més característics.

3.  Interrelacionar  la  història  de  la  música  amb  altres  aspectes  de  la  cultura  i  el

pensament.

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. 

B. Criteris de qualificació.

En el  cas de suspendre alguna de les proves trimestrals,  l’alumne tindrà la
oportunitat de recuperar (els trimestres suspesos) a la prova de juny. En cas de
no superar aquesta prova, l’alumne haurà d’anar a la convocatòria de setembre
on serà avaluat de la totalitat del contingut del curs, i, per tant, no se li tindran
en compte les proves trimestrals aprovades.

Apartats de les proves.

● La  prova  escrita  d’història  de  la  música  constarà  de  preguntes  conceptuals  o  de  petit
desenvolupament. (50%). 

● Un tema  per a desenvolupar per escrit, a triar entre dos temes oferts (30%).



● Tres  audicions  (20%).  A  les  audicions  es  valorarà  el  reconeixement  de  les  característiques
generals de l’obra així com la seva contextualització històrica, geogràfica i de pensament

● El  professor  i/o  el  tribunal, es reserva el  dret  a  suprimir  o  incrementar  algun dels
apartats de la prova per motius justificats.

Es considerà aprovat  una nota igual  o superior  al  5,  obtinguda com a les mitjanes
indicades a l’apartat anterior.

En el  cas  d’una prova específica  per  a  promocionar  podrien entrar  a  discreció del
professor qualsevol dels apartats i temes del curs.
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