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Este documento está redactado en catalán. Si desea traducirlo al 
castellano, siga estos pasos: 
 

1. Descargue este documento. 
2. Entre en este enlace. 
3. Seleccione el documento que ha descargado. 
4. Tradúzcalo al castellano. 

_____________________________________________________ 

https://translate.google.com/?sl=auto&tl=es&op=docs
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Matèries bàsiques 

• Cultura, pensament i història 

o Història de la música I a III 

o Filosofia i estètica musical 

• Llenguatge i tècniques de la música 

o Percepció auditiva I i II 

o Anàlisi musical I i II 

• Formació complementària 

o Anglès tècnic I i II 

o Taller de comunicació 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Cultura, pensament i història Matèria bàsica  

Crèdits 3 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestre I 
% d’hores lectives 32% presencials 68% treball autònom 

Assignatura Història de la música I 
Requisits Cap  

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
L’assignatura d’Història de la música I es centra en la sistematització dels coneixements 
sobre la història de la música des de la prehistòria fins al segle XX, ubicant la música en el 
seu context social i temporal. La Història de la Música està intrínsecament implicada amb 
totes les matèries del Grau, donat que el coneixement de l’origen i evolució de la música 
aporta elements importants per a l’execució d’obres musicals actuals i de tots els temps 
amb argumentació rigorosa que permet el coneixement i l’execució pròpia del temps de 
creació i la reinterpretació en l’actualitat, a partir dels seus elements originals.  

La transversalitat de la Història de la Música es concreta en el seu desenvolupament tant a 
les explicacions d’aula com en els treballs d’investigació realitzats per l’alumnat. La música 
només es pot capir en el seu context històric: història de les societats, estètica social i 
artística, pensament filosòfic, tecnologia imperant, llenguatge utilitzat, expressió 
corporal... 

 
COMPETÈNCIES  
Específiques d’Interpretació 
CEEI-6 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre interpretació així com 
respondre el repte que suposa facilitar la comprensió de l’obra musical. 
 
Generals 
CG-1 Conèixer els principis teòrics de la música i haver desenvolupat adequadament aptituds 
pel reconeixement, la comprensió i la memorització del material musical. 
CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que se li presentin 
en el terreny de l’estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
CG-10 Argumentar i expressar verbalment punts de vista sobre conceptes musicals diversos. 
CG-11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat 
però obert a d’altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen aquest 
repertori i poder descriure’ls de forma clara i completa. 
CG-12 Acreditar un coneixement suficient del fet musical i la seva relació amb l’evolució dels 
valors estètics, artístics i culturals. 
CG-13 Conèixer els fonaments i l’estructura del llenguatge musical i saber aplicar-los en la 
pràctica interpretativa, creativa, d’investigació o pedagògica. 
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CG-14 Conèixer el desenvolupament històric de la música des dels seus inicis fins el tramat 
complex actual i en les seves diferents tradicions, des d’una perspectiva crítica que situï el 
desenvolupament de l’art musical en un context sociocultural. 
CG-15 Posseir un ampli coneixement de les obres més representatives de la literatura 
històrica i analítica de la música. 
CG-16 Conèixer el context social, cultural i econòmic en què es desenvolupa la pràctica 
musical, amb atenció especial al seu entorn més immediat parant atenció però, a la seva 
dimensió global. 
CG-17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre 
en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo. 
CG-20 Conèixer la classificació i les característiques acústiques, històriques i antropològiques 
dels instruments musicals. 
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural complex. 
CG-26 Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a d’altres disciplines del pensament 
científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, 
enriquint l’exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar. 

 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Sistematitzar la història de la música des de la prehistòria fins al segle XX, ubicant 
la música en el seu context social i temporal.  

2. Conèixer les principals gravacions sonores de l’era discogràfica prenent com a 
referència tres factors no sempre units, èxit, tecnologia y creativitat. 

3. Adquirir els coneixements de l’evolució dels estils i avantguardes fins al S.XX. 

 
CONTINGUTS 

● Identificació, anàlisi, interpretació i valoració dels estils i les formes de música 
al llarg de la història.  

●  Ús de la cronologia i els codis per a la mesura del temps historicoartístic i 
processament de la informació procedent de les fonts documentals per extreure'n 
informació referida als fets musicals i de la dansa.  

●  Identificació de causes i conseqüències dels fenòmens artístics en el seu context 
històric, amb especial referència als precedents i conseqüents estilístics i en els 
processos de continuïtat i canvis.  

● Coneixement de l'evolució i la transformació en la funció, la temàtica i l'estètica en la 
música i la dansa des de la Grècia clàssica fins al Renaixement, posant èmfasi als 
processos que afecten l'entorn geogràfic i cultural més proper.  

● Identificació i anàlisi del repertori de referència i dels seus creadors i creadores, 
ubicant-los en el context històric corresponent i apreciant diferents lectures 
contemporànies d'aquest repertori.  

● Identificació, anàlisi, sistematització i valoració de l'ampliació de la tonalitat, el ritme, 
la textura, la instrumentació i les noves formes i estructures en la música 
contemporània, identificant els canvis i les ruptures respecte a les èpoques 
precedents.  
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● Caracterització i anàlisi de la música tradicional en diferents cultures, identificant i 
respectant valors estètics d'altres tradicions culturals i apreciant experiències de fusió. 

● Coneixement del repertori per a sardana i cobla de creadors i creadores catalans i 
valoració com a part integrant del patrimoni històric i cultural.  

 
Aprenentatge dels temes: 
Tema 1. El llenguatge musical. 
Tema 2. La música en la prehistòria i l’Edat Antiga.  
Tema 3. La música en l’Edat Mitjana. El cant Gregorià.  
Tema 4. La música en l’Edat Mitjana. Trobadors i joglars.  
Tema 5. La música en el Gòtic. La Polifonia. El llibre Vermell de Montserrat. 
Tema 6. La música en el Renaixement.  
Tema 7. La música en el Barroc: el naixement de l’òpera. J. S. Bach i G. F. Haendel. -  
Tema 8. La música en el Barroc: Música teatral i religiosa durant el segle XVIII. 
Tema 9. El classicisme musical.  
Tema 10. El Preromanticisme musical. La transició al Romanticisme musical: L. van Beethoven. 
Tema 11. El Romanticisme: Òpera i música teatral en el segle XIX. - 
Tema 12. Música instrumental i cançó en el Romanticisme.  
Tema 13. El Post romanticisme i Impressionisme. 
Tema 14. La música en els nacionalismes al segle XIX. 
Tema 15. Música dels primers 30 anys del s. XX.  
 
METODOLOGIA 
● Tipologies d’activitats: 

a) Explicació dels temes d’Història de la Música i de la Dansa. 

b) Audicions i audio-visions d’obres de les diferents èpoques de la HMD. 

c) Investigació documental i a Internet dels materials curriculars i de les obres de 
música i dansa en la història. 

● Organitzacions d’aula i utilització d’espais: 

a) Aula de música per a les explicacions, les audicions i audio-visions i per als treballs 
grupals. 

b) Aula d’informàtica per a les investigacions. 

c) Biblioteca per a les consultes documentals: llibres, DVD, fons d’Internet. 

● Organitzacions de professorat: impartida per un sol professor. 

 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

- Assistir regularment a les classes, així com participar activament. 
- Mostrar interès realitzant aportacions significatives amb la història de la música. 
- Presentar i exposar tots els treballs proposats. 
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- Superar el control escrit de final de quadrimestre. 
 

Avaluació continuada (participació, treballs escrits i defenses): 70% 
Avaluació final (examen escrit): 30% 
 
Es pot optar a una re-avaluació si la mitjana és inferior a 5 o es vol millorar la nota. 
 
FONTS DOCUMENTALS 
https://sites.google.com/site/htamusicaidansa  
Films: West side story (1961) // The name of the rose (1986) // Carmina Burana (1995) // 
L’oratori El Messies (2000) // Farinelli, il castrato (1994) // Mein Name ist Bach (2003) // Le 
Roi danse (2000) // Amadeus (1984) // Immortal Beloved (1994) i Copying Beethoven (2006) 
// La Bohème (Liceu, 1990) // La Sacré du printemps (1987) // Cabaret (1972) // Jesus Christ 
superstar (1973) 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Cultura, pensament i història Matèria bàsica  
Crèdits  3 ECTS 
Seqüenciació temporal  Semestre IV 
Hores estimades 32% presencials 68% treball autònom 
Assignatura Història de la Música II 
Requisits Cap  

  
 
2-PROPOSTA DOCENT 
L’assignatura d’Història de la Música II es centra en la sistematització dels coneixements 
sobre la història del jazz des dels seus orígens fins al segle XXI, ubicant la música en el seu 
context social i temporal. 

 
COMPETÈNCIES  
Específiques d’Interpretació 
CEEI-6 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre interpretació així com 
respondre el repte que suposa facilitar la comprensió de l’obra musical. 
 
Generals 
CG-1 Conèixer els principis teòrics de la música i haver desenvolupat adequadament aptituds 
pel reconeixement, la comprensió i la memorització del material musical. 
CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que se li presentin 
en el terreny de l’estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
CG-10 Argumentar i expressar verbalment punts de vista sobre conceptes musicals diversos. 
CG-11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat 
però obert a d’altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen aquest 
repertori i poder descriure’ls de forma clara i completa. 
CG-12 Acreditar un coneixement suficient del fet musical i la seva relació amb l’evolució dels 
valors estètics, artístics i culturals. 
CG-13 Conèixer els fonaments i l’estructura del llenguatge musical i saber aplicar-los en la 
pràctica interpretativa, creativa, d’investigació o pedagògica. 
CG-14 Conèixer el desenvolupament històric de la música des dels seus inicis fins el tramat 
complex actual i en les seves diferents tradicions, des d’una perspectiva crítica que situï el 
desenvolupament de l’art musical en un context sociocultural. 
CG-15 Posseir un ampli coneixement de les obres més representatives de la literatura 
històrica i analítica de la música. 
CG-16 Conèixer el context social, cultural i econòmic en què es desenvolupa la pràctica 
musical, amb atenció especial al seu entorn més immediat parant atenció però, a la seva 
dimensió global. 
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CG-17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre 
en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo. 
CG-20 Conèixer la classificació i les característiques acústiques, històriques i antropològiques 
dels instruments musicals. 
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural complex. 
CG-26 Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a d’altres disciplines del pensament 
científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, 
enriquint l’exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar. 

 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Conèixer la història de la música jazz des dels seus orígens fins al segle XXI, ubicant 
la música en el seu context social i temporal.  

2. Conèixer les principals gravacions sonores del jazz. 

3. Reconèixer els diferents estils de la música jazz i les seves característiques. 

 
CONTINGUTS 

(a) El passat i els 
orígens 

● La música a Àfrica 

● Work Songs 

● Blues i Gospel 

(b) Anys 1900-20 ● Ragtime 

● Nova Orleans i Dixieland 

(c) Anys 30 

 
 

● El Swing i les Big Bands 

● Ball Lindy Hop 

● Jazz Manouche 

(d) Anys 1940 ● El Be-bop 

(e) Anys 1950 

 

● Cool-bop 

● Hard-bop 

(f) Anys 1960 

 

● El Jazz Modal 

● Post-bop 

● Bossa Nova 

● Free-Jazz 

(g) Anys 1970 

 

● Inici del Jazz Fusió, Jazz-Rock 

● Jazz Europa ECM/Rock Laietà 

● Jazz Funk 
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METODOLOGIA 
El funcionament d’aquesta matèria, es basa en classes magistrals amb suport de gravacions 
històriques tant d’àudio com de vídeo. Les explicacions també estan acompanyades per 
presentacions on es podem veure les línies de temps tant pel que fa als esdeveniments 
artístics com socials. 
L’objectiu de la classe magistral és que les explicacions generin qüestions que no s’havia 
plantejat mai als estudiants, això fa que aquesta classe magistral acabi esdevenint una sessió 
participativa on a través de les aportacions del mateix alumnat, aquest acabi generant una 
capacitat per identificar els trets característics del llenguatge i la seva relació amb la societat 
que l’ha produït. 

(h) Anys 1980 ● Regnat del Jazz Fusió 

● El Jazz Europeu 

● El Neo-bop 

● M-Base 

● Smooth Jazz 

(i) Anys 1990 

 

● Latin Jazz 

● Fusió ètnica 

● El tot val 

● Pop Jazz 

(j) Anys 2000 

 

● Electro Jazz 

● El camí del bop 

● El so Fresh Sound 

(k) Anys 2010 

 

● Torna la fusió 

● Neo soul 

● Torna el Jazz Manouche 

● Torna el Baix Elèctric 

● Amalgames 

(l) Annex 1 

 

● El Jazz a Espanya 

● Els 12 apòstols del Jazz 

(m) Annex 2 ● La dona i el Jazz 

(n) Annex 3 

 

● L’evolució dels instruments i instrumentistes del jazz 

● Repàs per la història i els intèrprets més importants del 
Piano, Guitarra, Bateria Contrabaix, Baix elèctric, Veu, Saxo 
i Trompeta. 
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Algunes sessions seran pràctiques, això vol dir que l’alumnat assistirà a classe amb el seu 
instrument i es tocaran temes del repertori per tal d’entendre el funcionament de l’estil des 
de la perspectiva tant musicològica com de la subjectivitat interpretativa. 
Per tal de fomentar la curiositat i les habilitats d’investigació els estudiants hauran de fer un 
treball de temàtica lliure on una part important serà l’exposició del perquè s’ha escollit el 
tema. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Quatre o més faltes d’assistència no justificada comportaran la pèrdua del dret d’avaluació 
continuada. Per a poder accedir a fer la prova final, és imprescindible haver entregat el treball 
d’investigació individual. Es pot optar a una re-avaluació si la mitjana és inferior a 5 o es vol 
millorar la nota. 
 
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Assistir a classe de manera regular i participativa. 
• Realitzar intervencions amb aportacions significatives sobre la matèria. 
• Presentar i superar el treball d’investigació individual. 
• Ser capaç de fer una anàlisi comparativa de la música segons el context històric i 

cultural. 
• Conèixer els moviments musicals estudiats a l’assignatura. 
• Reconèixer la discografia de referència treballada a les classes. 

 
Avaluació continuada: 60% 

Assistència: 20% 
Participació: 20% 
Treballs d’investigació: 20% 

Prova final: 40% 
 
En cas que l’estudiant perdi o renunciï a l’avaluació continuada, els percentatges d’avaluació 
seran els següents: 

Treballs d’investigació: 35% 
Prova final: 65% 

 
FONTS DOCUMENTALS 
Gioia, T. (2021). Jazz Standards: Oxford University Press. 
Lomax, A. (1973). Mister Jelly Roll. University of California Press. 
Southern, E. (1983). Readings in Black American music. Norton. 
Tirro, F. (1993). Jazz. Norton. 
Tirro, F. (2001). Historia del jazz clásico. Ma Non Troppo. 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Cultura, pensament i història Matèria bàsica  
Crèdits  3 ECTS 
Seqüenciació temporal  Semestre V 
% d’hores lectives 32% presencials 68% treball autònom 
Assignatura Història de la Música III 
Requisits Cap  

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 

L’assignatura d’Història de la música III es centra en la sistematització dels coneixements 
sobre la història de la música popular del segle XX i inicis del XXI, treballant especialment 
el rock i els seus derivats, ubicant la música en el seu context social i temporal. 

 
COMPETÈNCIES  
Generals 
CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que se li presentin 
en el terreny de l’estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
CG-10 Argumentar i expressar verbalment punts de vista sobre conceptes musicals diversos. 
CG-11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat 
però obert a d’altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen aquest 
repertori i poder descriure’ls de forma clara i completa. 
CG-12 Acreditar un coneixement suficient del fet musical i la seva relació amb l’evolució dels 
valors estètics, artístics i culturals. 
CG-14 Conèixer el desenvolupament històric de la música des dels seus inicis fins el tramat 
complex actual i en les seves diferents tradicions, des d’una perspectiva crítica que situï el 
desenvolupament de l’art musical en un context sociocultural. 
CG-15 Posseir un ampli coneixement de les obres més representatives de la literatura 
històrica i analítica de la música. 
CG-16 Conèixer el context social, cultural i econòmic en què es desenvolupa la pràctica 
musical, amb atenció especial al seu entorn més immediat parant atenció però, a la seva 
dimensió global. 
CG-17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre 
en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo. 
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural complex. 
CG-26 Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a d’altres disciplines del pensament 
científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, 
enriquint l’exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar. 
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Transversals 
CT-2 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament. 
CT-17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància 
del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar 
valors significatius. 

 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Sistematitzar la història de la música popular del segle XX, ubicant la música en el 
seu context social i temporal.  

2. Conèixer la història de l’enregistrament i reproducció sonora. 

3. Reconèixer auditivament les peces significatives de les músiques populars i 
urbanes del segle XX i els seus autors o autores, així com una estimació 
aproximada de la seva data de producció. 

 
CONTINGUTS 

● Estructuració d’una peça musical. Els quadres d’una exposició de Modest Mussorgski 
i la seva interpretació en la era discogràfica del rock: Pictures at an Exhibition 
(Emerson, Lake & Palmer) de 1971. 

● Gravació magnètica i antropologia musical. Alan Lomax. Negro Prison Blues and 
Songs. Espirituals de Sea Islands. 

● Cronologia i sistematització de la Música Popular del s. XX. 

● La música popular del s.XX. Marc històric i cultural. 

● Cultura underground del rock i organització d’una gira independent per Europa i 
Amèrica a través del llibre La Ciudad Secreta del Rock. 

● La música popular del s. XXI. Nou concepte d’àlbum: Biophilia i El disc App. 

 
METODOLOGIA 
Classes teòriques col·lectives amb suport de gravacions històriques d'àudio i vídeo on es 
reflexiona sobre l’origen, evolució i fusions de la música rock, diseccionant obres conceptuals 
per desxifrar el seu significat. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Es tindran en compte el següents criteris d’avaluació: 

• Assistir i participar activament a l’aula. 
• Realitzar els treballs parcials que puguin sorgir durant l’assignatura. 
• Superar l’examen final. 
• Acreditar un coneixement suficient sobre les audicions més representatives de la 

història del rock. 
 

Es realitzarà un examen final on s’han d’identificar vint audicions prèviament estudiades i 
comentades a classe, indicant-hi l’artista, títol de la cançó i datació (amb un marge d’error de 
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5 anys). Al llarg de l’assignatura es podran demanar breus treballs individuals que seran 
contemplats a l’avaluació. La recuperació de l’assignatura consistirà en la realització d’un 
treball escrit on s’analitzi un subgènere musical en un context geogràfic i històric específic. 
  
Treballs individuals 10% 
Assistència i participació activa a les classes 10 % 
Comentari de text del llibre i disc La Ciudad Secreta del Rock 10% 
Examen final basat en la identificació de cançons, artistes i èpoques 70% 
 
FONTS DOCUMENTALS 
Blanco, L. (2017). La Ciudad Secreta del Rock: al otro lado del telón de acero. Lenoir. 
Blanco, L. (2006). ¿Llegaré a esa nota?: Técnica vocal de los grandes del Hard Rock. Lenoir. 
 
Webgrafia 

• Ràpid resum sobre la història de l'enregistrament sonor, amb especial èmfasi 
en el gramòfon: https://funjdiaz.net/gramofonos/cronologia.ph 

• Guia ràpida d'audició: https://funjdiaz.net/gramofonos/audio.php 
• Història del Vinil: 

http://www.diffusionmagazine.com/index.php/biblioteca/categorias/historia/193-
historia-del-vinilo 

• Experiència d'escoltar un cilindre de 1918 (just 100 anys enrere): 
http://cylinders.library.ucsb.edu/detail.php?query_type=mms_id&query=990026650
500203776&r=3&of=531 

• http://www.rtve.es/alacarta/videos/cachitos-de-hierro-y-cromo/cachitos-
hierro-cromo-rock-z/4861758/ 

• Algunes notícies a destacar: 
https://blogs.20minutos.es/entradagratuita/2011/06/15/el-disco-mas-original-
de-la-historiahttps://www.applesfera.com/aplicaciones-ios-1/polyfauna-un-
viaje-visual-y-sonoro-de-la-mano-de-radiohead 

• Algun vídeo promocional: https://vimeo.com/24252332 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Cultura, pensament i història Matèria bàsica  
Crèdits  3 ECTS 
Seqüenciació temporal  Semestre VII 
% d’hores lectives 21,3% presencials 78,7% treball autònom 
Assignatura Filosofia i estètica musical 
Requisits Cap  

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
Per entendre la música en el seu temps cal conèixer el llenguatge musical i el del moviment 
del cos i, també, l'època històrica on s’hi ubiquen i, és imprescindible saber quina reflexió 
s'ha fet sobre la música al llarg de la història i sobre el concepte de bellesa de la música 
que s'ha formulat i reformulat al llarg del temps. En els documents publicats al web1 de la 
matèria hi ha notes sobre cada època que la caracteritza i hi situa la música sotmesa a 
l'estètica de cada moment. Es tracta d’unes pautes que permeten escoltar la música i 
acostar-s'hi per a la seva comprensió. Se segueix l'estètica de la música en la història de la 
cultura occidental. Es divideix la reflexió filosòfica i estètica de la música en un tema 
introductori i quatre temes de reflexió sobre concepcions de la música per arribar a la 
construcció d'un sonari col·lectiu, un imaginari musical col·lectiu.  

 
COMPETÈNCIES 
Específiques d’interpretació 
CEEI-6 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre interpretació així com 
respondre el repte que suposa facilitar la comprensió de l’obra musical. 
 
Generals 
CG-1 Conèixer els principis teòrics de la música i haver desenvolupat adequadament aptituds 
pel reconeixement, la comprensió i la memorització del material musical. 
CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que se li presentin 
en el terreny de l’estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
CG-10 Argumentar i expressar verbalment punts de vista sobre conceptes musicals diversos. 
CG-11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat 
però obert a d’altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen aquest 
repertori i poder descriure’ls de forma clara i completa. 
CG-12 Acreditar un coneixement suficient del fet musical i la seva relació amb l’evolució dels 
valors estètics, artístics i culturals. 
CG-13 Conèixer els fonaments i l’estructura del llenguatge musical i saber aplicar-los en la 
pràctica interpretativa, creativa, d’investigació o pedagògica. 

 
1 Hta Música i Dansa al XXV: https://sites.google.com/site/htamusicaidansa/  
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CG-14 Conèixer el desenvolupament històric de la música des dels seus inicis fins el tramat 
complex actual i en les seves diferents tradicions, des d’una perspectiva crítica que situï el 
desenvolupament de l’art musical en un context sociocultural. 
CG-15 Posseir un ampli coneixement de les obres més representatives de la literatura 
històrica i analítica de la música. 
CG-16 Conèixer el context social, cultural i econòmic en què es desenvolupa la pràctica 
musical, amb atenció especial al seu entorn més immediat parant atenció però, a la seva 
dimensió global. 
CG-17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre 
en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo. 
CG-20 Conèixer la classificació i les característiques acústiques, històriques i antropològiques 
dels instruments musicals. 
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural complex. 
CG-26 Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a d’altres disciplines del pensament 
científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, 
enriquint l’exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Identificar i classificar les diferents concepcions i posicionaments filosòfics en el món 

occidental pel que fa a les activitats musicals, i sempre en relació amb els contextos 

social i cultural coetanis. � 

2. Valorar en llur entorn històric i cultural les principals concepcions sobre la música, i 

entendre l’interès que poden tenir tant en la interpretació de músiques de diferents 

èpoques i estils, com per a la reflexió crítica sobre l’activitat musical en la societat 

actual. � 

3. Conèixer i relacionar els principals elements culturals, socials i filosòfics que intervenen 

en les diferents etapes del pensament sobre la música, i també les fonts 

bibliogràfiques. � 

4. Assolir fonaments epistemològics i hermenèutics en relació a la creació artística i als 

models i teories culturals, històriques, econòmiques i socials sobre les quals es 

sustenta, i en relació a les quals es manifesta. � 

5. Desenvolupar una critica musical que participi dels corrents crítics literaris i artístics, 

integrant en una teoria estètica transversal no particular el fet musical. � 

6. Prendre consciència dels fonaments, implicacions, i posicionaments ideològics 

implícits en tota proposta artística, constructiva, metodològica i terminològica. � 

7. Conèixer les propostes, tendències, llenguatges i conceptes estructurals de la música, 

els fonaments teòrics, i els plantejaments, sistemes i metodologies d’anàlisi i 

pensament musical i cultural més importants en l’actualitat. � 

8. Familiaritzar-se amb els principals textos i corrents de pensament relacionats amb la 

matèria. 

CONTINGUTS 
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Temes: introductori i temes 
1 al 4 
Aprenentatge dels temes:  
- Tema introductori. 

Filosofia i Estètica de la 
Música. Introducció i 
definició de termes. 

- Tema 1. Estudis amb el 
subjecte "Música." 

- Tema 2. La 
conceptualització de la 
Música. 

- Tema 3. La significació 
de la Música. 

- Tema 4. El sonari 
col·lectiu. L'imaginari 
musical col·lectiu. 

Identificació, anàlisi, interpretació i valoració dels estils i les formes de 
música al llarg de la història  
● Ús dels paràmetres estètics i la reflexió filosòfica sobre la música 

al llarg de la història i processament de la informació procedent 
de les fonts documentals per extreure'n informació referida als fets 
musicals. 

● Identificació de causes i conseqüències dels fenòmens artístics en 
el seu context, amb especial referència als precedents i 
conseqüents estilístics i en els processos de continuïtat i canvis. 

● Coneixement de l'evolució i transformació en la funció, la temàtica 
i l'estètica en la música al llarg de la història, posant èmfasi als 
processos que afecten l'entorn geogràfic i cultural més proper. 

● Identificació i anàlisi filosòfica i estètica d'obres de tostemps de 
diferents obres musicals, ubicant-les en el context històric 
corresponent i apreciant diferents lectures contemporànies 
d'aquestes obres. 

● Identificació, anàlisi, sistematització i valoració de l'ampliació de la 
tonalitat, el ritme, la textura, la instrumentació i les noves formes i 
estructures en la música contemporània, identificant els canvis i les 
ruptures respecte a les èpoques precedents. 

● Caracterització i anàlisi de la música tradicional en diferents 
cultures, identificant i respectant valors estètics d'altres tradicions 
culturals i apreciant experiències de fusió.  

● Identificació en les obres del llenguatge simbòlic de la música en 
la seva creació, interpretació i recepció caracteritzant els diferents 
tipus d'agents que hi actuen. 

 

METODOLOGIA 
● Tipologies d’activitats: 

a) Explicació interactiva dels temes de Filosofia i Estètica de la Música. 

b) Audicions i audiovisions d’obres de les diferents estètiques musicals. 

c) Investigació documental i a Internet de reflexions filosòfiques i estètiques amb 

subjectes "música". 

d) Investigació documental i a Internet d'obres musicals de diferents estètiques. 

● Organitzacions d’aula i utilització d’espais: 

a) Aula de música per a les explicacions, les audicions i audiovisions i per als treballs 

grupals. 

b) Aula d’informàtica per a les investigacions. 

c) Biblioteca per a les consultes documentals: llibres, dvd, fons d’Internet. 

● Organitzacions de professorat: impartida per un sol professor. 

 
Connexions amb altres matèries i planificació transversal 
La Filosofia i Estètica de la Música està intrínsecament implicada amb totes les matèries del 
Grau, donat que el seguiment de la reflexió filosòfica al llarg de la història i la mateixa reflexió 
que genera aquest seguiment així com el coneixement de l'evolució de l'estètica de la música 
al llarg de la història aporta elements importants per a l’execució d’obres musicals actuals i 
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de tots els temps amb argumentació rigorosa que permet el coneixement i l’execució pròpia 
del temps de creació i la reinterpretació en l’actualitat, a partir dels seus elements originals.  
La transversalitat de la Filosofia i l'Estètica de la Música es concreta en el seu 
desenvolupament tant a les explicacions d’aula com en els treballs d’investigació realitzats 
per l’alumnat. La reflexió aportada per pensadors i pensadores al llarg de la història així com 
la conceptualització del que és bell en música només es pot capir en el seu context històric: 
història de les societats, estètica social i artística, pensament filosòfic, tecnologia imperant, 
llenguatge utilitzat, expressió corporal... 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
a) Assoliments mínims. Assistència a classe / elaboració de tots els treballs i investigacions 

proposats amb correcció / aprovar el control. 

b) Tipus d’activitats: Elaboració de treballs / presentació amb format TIC / presentació a 

classe de les investigacions / treball grupal col·laboratiu / seguiment de les audicions i 

audio-visions amb actitud correcta / control escrits.  

c) Procediment de seguiment: Observació a classe de l’assistència, la participació i l’atenció 

(anotacions al quadern de seguiment del professor de la matèria). Nota de la presentació 

de treballs proposats. Nota de l’exposició de treballs. Nota del control escrit. 

d)  Prova extraordinària final de curs 
Contingut: 

a) Previ: presentació del treball o dels treballs que no hagin estat valorats positivament, 

de manera correcta per poder aprovar. 

b) Control escrit del temari i el treball realitzat durant el curs. 

Criteris de qualificació: Per a la nota final de la prova extraordinària es farà un càlcul de: 
a) Els treballs presentats correctament tindran una valoració d’apte (5 sobre 10). 

b) El control escrit: un 60% de la nota.  

c) Competències metodològiques: presentar els treballs per a la recuperació en la data 

indicada, assistència regular a classe (en clara millora a mida que transcorre el curs). 

Ús de les TIC en la presentació de treballs. Un 40% de la nota. 

La qualificació de la prova extraordinària de final de curs es puntuarà de 0 a 10, sense 
decimals. 
 
Recuperació alumnes pendents durant el curs següent 
Procediment: 
a) Presentació d’un treball comprensiu del temari de Filosofia i Estètica de la Música. 40% 

de la nota. 

b) Prova escrita. 60% de la nota. 

Calendari: l’establert per l’escola superior per als exàmens de pendents del curs anterior.  
 
FONTS DOCUMENTALS 
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BIBLIOGRAFIA 
Fubini, Enrico, La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: Ed. Alianza 
Música. 1994 6a reimp. Col. AM núm. 31. Versió castellana, revisió, pròleg i notes de Carlos 
Guillermo Pérez de Aranda.  
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació/ Pedagogia / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Llenguatge i tècnica de la música Matèria bàsica 
Crèdits 3 ECTS per semestre 
Seqüenciació temporal Semestre I i III 
% d’hores lectives 32% presencials per semestre 68% treball autònom per semestre 
Assignatura Percepció auditiva I i II 

Requisits 
No se’n necessiten per Percepció auditiva I. Per cursar II, s’haurà d’haver 
superat I. 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 

L’assignatura de Percepció auditiva es centra en l’entrenament auditiu a través de dictats 
melòdic-rítmics, harmònics, intervals, escales, acords, progressions i disposicions d’acords. 

 
COMPETÈNCIES 
Generals  
CG-1 Conèixer els principis teòrics de la música i haver desenvolupat adequadament aptituds 
pel reconeixement, la comprensió i la memorització del material musical. 
CG-2 Mostrar aptituds adequades per la lectura, la improvisació, la creació i la recreació 
musical. 
CG-3 Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals de tot tipus. 
CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i 
saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional. 
CG-10 Argumentar i expressar verbalment punts de vista sobre conceptes musicals diversos. 

 
Transversals 
CT13- Buscar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Discriminar auditivament els diferents elements musicals. 

2. Identificar auditivament acords de manera aïllada, així com formant part d’una 

progressió. 

3. Ser capaç de realitzar dictats melòdic-rítmics, rítmics i harmònics. 

 
CONTINGUTS 
PERCEPCIÓ AUDITIVA I 

● Estudis-dictats melòdics  
● Estudis-dictats rítmics  
● Progressions harmòniques (diatòniques, secundaris, disminuïts, tensions) 
● Escales i modes 
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● Intervals melòdics (simples i compostos) i harmònics 
● Tríades, tríades amb inversions, quatríades, tensions 
● Desenvolupament oïda interna 
● Miscel·lània d'exercicis ear training 

 
PERCEPCIÓ AUDITIVA II 

● Estudis-dictats melòdics (cont.) 
● Estudis -dictats rítmics (cont.) 
● Progressions harmòniques (substituts, intercanvi modal, mode menor, clixés, 

estructures constants) 
● Escales i modes (cont.) 
● Voicings bàsics 
● Voicings avançats 
● Desenvolupament oïda interna (cont.) 
● Miscel·lània d'exercicis ear training (cont.) 

 
METODOLOGIA 
Classes pràctiques d’educació de l’oïda en què es realitzen exercicis auditius i es realitza un 
constant seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumnat. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Setmanalment es realitzaran exercicis pràctics en forma de dictats melòdics, rítmics i 
harmònics per tal que l’alumnat prengui reflexioni sobre el seu procés d’aprenentatge. A 
meitat del quadrimestre es realitzarà una prova parcial que serà corregida pel professor i 
computarà a la nota final, però sobretot tindrà una finalitat diagnòstica. L’avaluació final es 
durà a terme mitjançant en examen escrit amb intervals, espècies d’acords, dictats i 
progressions harmòniques. 
 
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Haver desenvolupat la capacitat auditiva en un nivell adequat al seu curs. 

• Haver desenvolupat eines i recursos per a la identificació i discriminació auditiva. 

• Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i 

saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional. 

• Mostrar una capacitat d’audició concentrada, activa i conscient que permeti 

transcriure material musical divers. 

 
Control parcial a meitat de curs: 20% 
 
Prova final: 80% 
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FONTS DOCUMENTALS 
A causa de l'abundant i variada discografia i bibliografia existent sobre la matèria es 
proporcionarà a la classe  una detallada i extensa informació de tot el material específic 
disponible segons la temàtica, estil i repertori a tractar en cada moment. 

 
Webgrafia: 
https://www.earmaster.com 
https://www.teoria.com 
 
Apps: 
Real world chord progressions 
Myeartraining 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Llenguatge i tècnica de la música Matèria bàsica 
Crèdits 3 ECTS per semestre 
Seqüenciació temporal Semestre II i VI 
Hores estimades 21,3% presencials per semestre 78,7% treball autònom per semestre 
Assignatura Anàlisi musical I i II 
Requisits No se’n necessiten per Anàlisi Musical I. Per cursar II, s’haurà d’haver superat I. 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
L’assignatura d’Anàlisi musical es centra en prendre consciència del funcionament de la 
música més enllà del seu significat intrínsec. 

 
COMPETÈNCIES 
Específiques d’Interpretació 
CEEI-6 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre interpretació així com 
respondre el repte que suposa facilitar la comprensió de l’obra musical. 
 
Generals  
CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i 
saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional. 
CG-10 Argumentar i expressar verbalment punts de vista sobre conceptes musicals diversos. 
CG-11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat 
però obert a d’altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen aquest 
repertori i poder descriure’ls de forma clara i completa. 
CG-12 Acreditar un coneixement suficient del fet musical i la seva relació amb l’evolució dels 
valors estètics, artístics i culturals. 
CG-13 Conèixer els fonaments i l’estructura del llenguatge musical i saber aplicar-los en la 
pràctica interpretativa, creativa, d’investigació o pedagògica. 
CG-17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre 
en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo. 
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural complex. 
CG-24 Desenvolupar capacitats per l’autoformació al llarg de la seva vida professional. 
CG-25 Conèixer i ser capaç de fer servir metodologies d’estudi i investigació que el capacitin 
pel desenvolupament continu i innovació de la seva activitat musical al llarg de la seva carrera. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 
1. Prendre consciència dels processos que intervenen en la percepció musical. 
2. Adquirir recursos per a la millora del desenvolupament de l’oïda interna i de l’anàlisi 
auditiva. 
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3. Discriminar els diferents estils a partir de les anàlisis dels seus patrons formals característics 
4. Conèixer el conceptes i formes de la percepció. 
5. Comprendre el procés cognitiu de la percepció. 
6. Sistematitzar els diferents nivells de consciència en la percepció musical. 
7. Estructurar i analitzar la música en tots els seus àmbits perceptius. 
8. Conèixer i analitzar les formes bàsiques clàssiques. 
9. Conèixer el desenvolupament històric de la música des dels seus inicis fins el tramat 
complex actual des d’una perspectiva de gènere. 
10. Adquirir un esperit crític davant la política musical. 
11. Discriminar els diferents patrons de gènere en la producció musical. 
12. Saber analitzar tots els processos extrínsecs que intervenen a la creació musical: 

a. Mitjans tecnològics 
b. Espais: arquitectònic, urbà... 
c. Mitjans audiovisuals 
d. Indústria musical. 
e. Context sociocultural 
f. Genealogia històrica 

13. Mostrar curiositat i interès per la temàtica plantejada. 

 
CONTINGUTS 
ANÀLISI MUSICAL I 

● Concepte de percepció. 

● Psicologia de la Percepció. Gestalt. Processament de la informació. 

● Percepció musical. Il·lusions auditives. Audició absoluta vs relativa. Tipus de percepció 
musical. Auto-consciència de la percepció musical. 

● Fisiologia i higiene auditiva. 

● L’oïda interna. 

● Segmentació gestàltica del discurs. La sintaxi musical. 

● Percepció i anàlisi de les relacions temporals. Jerarquies de les relacions temporals. 
Metro, tactus , subtactus. Mètrica regular, balcànica, polimètrica, amètrica.  

● Percepció i anàlisi de les relacions d’alçades. Jerarquia de les relacions d’altura. 
Escales, tonalitat, modalitat, atonalitat, politonalitat, característiques melòdiques. 

● Percepció i anàlisi de les textures. Tipus de textures, combinació de textures, ús de 
les textures. 

● Percepció i anàlisi del timbre. Classificació tradicional i musicològica dels instruments.  

● El soroll. L’ús del timbre. Nous timbres. 

● Significat intrínsec i evocat de la música. 

● La música més enllà de la música. L’anàlisi de la música des de tots els diferents 
àmbits: espai arquitectònic, psicoacústica, gènere, entorn social i cultural. 

● La música  a partir del segle XX. La nova crítica i els nous paràmetres d'anàlisi. 

 
ANÀLISI MUSICAL II 

• Com funciona la música. Música més enllà de la música. 
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● Significat intrínsec i extrínsec. L’espai entre les notes. 

● Genialitat, autenticitat, rellevància social. 

● La dona a la història de la música. Breu introducció. 
● Musicologia i crítica feminista. 

● El cànon musical com a eina per el biaix de gènere. 

● Gènere i sexualitat a la música popular. 
● El Pop-rock com a productor de patrons de gènere. Masculinitat i feminitat. 

● Música, imatge i identitat. 

● Queer i música popular. 

 
METODOLOGIA 
Classes magistrals d’explicació de la matèria amb lectura de publicacions i llibres relacionats 
amb la mateixa així com l’anàlisi de vídeos i discografia al respecte. Debats, comentaris de 
videoclips, textos i conferències. Es farà un treball cooperatiu que consistirà en l’organització 
d’una taula rodona al voltant d’una temàtica proposada en relació als continguts del curs a 
Anàlisi II i un treball comparatiu i de recerca sobre anàlisi d’estils determinats a Anàlisi I. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
S'avalua a partir de l’aportació d’idees en els debats a classe, treballs cooperatius i comentaris 
de text i videoclips. Es duen a terme processos d’autoavaluació, de coavaluació en el cas dels 
treballs cooperatius i d’heteroavaluació. Per a superar l’assignatura caldrà presentar tots els 
treballs proposats. 
 
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Comprendre el procés cognitiu de la percepció. 
• Conèixer els diferents tipus d’escolta. 
• Ser capaç d’analitzar auditivament una peça musical. 
• Presentar els treballs individuals i grupals. 
• Adoptar una mirada crítica respecte les qüestions de gènere. 
• Desenvolupar una actitud positiva, receptiva i de respecte per la pluralitat  d’idees 

sorgides als debats. 
• Assistir i participar a les activitats d’ensenyament-aprenentatge. 

 
Activitats de classe, comentaris i treballs: 70% 
 
Seguiment i participació als debats: 30%  
 
FONTS DOCUMENTALS 
Bibliografia 
Aguilar, M. (2002). Aprender a escuchar música. A Machado libros. 
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Bofill, A. (2015). Los sonidos del silencio. Aproximación a la historia de la creación musical de 
las mujeres. Aresta mujeres. 
Byrne, D. (2017). Cómo funciona la música. Reservoir Narrativa. 
Carabetta, S. (2016). Entrevista con Lucy Green. Fori de educación musical, artes y 
pedagogía,vol 1 (núm 1),pp 136-156. 
Cordero, K. & Sáenz, R. (2021). Crítica feminista en la teoría e historia del arte, compilación 
de artículos. Conaculta Fonca,Universidad Iberoamericana. 
Fischerman, D. (2004). Efecto Beethoven: complejidad y valor en la música de tradición 
popular. Paidós editorial. 
Fischerman, D. (2018). Después de la música. Eterna Cadencia. 
Green, L. (2001). Música, género y educación. Ediciones Morata S.L. 
Levitin, D. (2008). El cerebro musical. RBA libros. 
Malbrán, S. (2007). El oído de la mente. Akal. 
Martí, N. (2019). El rock femenino a través de su arte de tapa. V Jornadas de Jóvenes 
Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires. 
Martí, J. (1995). La idea de relevancia social aplicada al estudio del fenómeno musical. 
Trans 1 revista transcultural de música, SIBE sociedad de etnomusicología. 
Martí, J. (1996). Ser hombre o ser mujer a través de la música: Una encuesta a jóvenes 
de Barcelona. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 5, n. 11, p. 29-51, out. 1999. 
McClary, S. (1991). Feminine endings: Music, gender and sexuality. University of 
Minnesota Press. 
Ramos, P. (2003). Feminismo y música: introducción crítica. Narcea ediciones. 
Romero, G. (2011). Formar el oído. Dinsic. 
Sloboda, J. (1985). La mente musical: La psicología cognitiva de la música. A Machado libros. 
Soler, S. (2018). Cuestiones de género:mujeres en la historia de la música. Archivos n19 (2018) 
historia. Universidad Rovira i Virgili. 
Soler, S. (2016). Mujeres y música: obstáculos vencidos y caminos por recorrer. Dossiers 
feministas, 21, 2016,157-174 Dialnet. 
Whiteley, S. (1997). Sexing the Groove: Popular music and gender. Roudedge London. 
 
Webgrafia 
www.deutsch.ucsd.edu/psychology/pages.php?i=206 Diana Deusth Paradoja tritono 
www.philomel.com/index.php Diana Deustch Audio Illusion  
www.ub.edu/pa1/node/130  Psicología de la percepción 
www.youtube.com/watch?v=CHrCZOxMVr  Mi cerebro musical 
www.youtube.com/watch?v=pBeDn8XHhKU Diana Deutsch What do you mean to be musical 
www.youtube.com/watch?v=kzo45hWXRWU Audio Illusion 
www.youtube.com/watch?v=CHrCZOxMVrw  El cerebro musical 
www.youtube.com/watch?v=kbzL9PxtFf0 Audio illusions 
www.youtube.com/watch?v=oHJHfGeKt5g Ilusiones auditivas 
www.youtube.com/watch?v=PuC1BDFUq2I Proceso audición 
www.youtube.com/watch?v=-6BRJwRPuPY Oído pepito grillo 
www.youtube.com/watch?v=XAeqDHsvfjU Cómo funciona la audición 
www.youtube.com/watch?v=2FgMtvoBqDo Salud auditiva 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació Pedagogia / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Formació complementària Matèria bàsica 
Crèdits 3 ECTS semestrals 
Seqüenciació temporal Semestre V i VI 
% d’hores lectives 20% presencials per semestres 80% treball autònom 
Assignatura Anglès tècnic I i II 

Requisits No se’n necessiten per Anglès Tècnic I. Per cursar Anglès Tècnic II, s’haurà 
d’haver superat I.  

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
Estudi teòric i pràctic de l’idioma anglès i la seva aplicació en els diferents àmbits de la 
música. 

 
COMPETÈNCIES 
Específiques d’Interpretació 
CEEI-6 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre interpretació així com 
respondre el repte que suposa facilitar la comprensió de l’obra musical. 
 
Generals 
CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que se li presentin 
en el terreny de l’estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. Aplicar els mètodes de 
treball més apropiats per superar els reptes que se li presentin en el terreny de l’estudi 
personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
CG-10 Argumentar i expressar verbalment punts de vista sobre conceptes musicals diversos. 
CG-18 Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat 
professional a persones especialitzades amb un ús adequat del vocabulari tècnic i general. 
CG-24 Desenvolupar capacitats per l’autoformació al llarg de la seva vida professional. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Saber escriure referències personals sobre formació, gustos, etc. (letter of application, 
personal reference, formal and informal letters) així com escriure mails i cartes en 
idioma formal i informal donant o demanant informació. 

2. Realitzar una entrevista en anglès i contestar a d’altres realitzades pels companys. 

3. Conèixer  sistemes educatius musicals en països de parla anglesa. 

4. Comprendre textos periodístics i expressar opinions sobre artistes i estils musicals. 

5. Descriure i analitzar una partitura.  

6. Expressar amb frases simples moviments corporals i posicions estàtiques.  

7. Comprendre textos i expressar opinions sobre aspectes bàsics de la indústria musical. 
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CONTINGUTS 
En el primer semestre es desenvolupen els següents conceptes: 

TOPIC 1. La partitura i la notació Terminologia de l’escriptura musical. 

TOPIC 2. Crítica musical 
Crítica musical d’intèrprets i artistes. Entrevistes i textos 
periodístics. 

TOPIC 3. Treballar a l’estranger  
Currículum. Letter of application. Expressar informació d’un 
mateix. El llenguatge formal. 

TOPIC 4. Promoció de l’artista 
Tècniques per a presentar l’artista al públic i a la premsa 
especialitzada. 

 

GRAMMAR 

TENSES: PAST, PRESENT, FUTURE.  

PASSIVE VOICE.  

QUESTIONS TAGS. 

 REPORTED SPEECH.  

EXPRESSING TASTES, HABILITIES, DESIRES, PREFERENCES, BEHAVIOUR. 

 PARTICIPLE CLAUSES. 
 

 
METODOLOGIA 
Classes teòric-pràctiques col·lectives que comencen amb la terminologia específica de la 
música i la seva aplicació als entorns relatius (pedagogia, història, indústria). Aquest 
vocabulari es treballarà a la sessió, es contextualitzarà per entendre el significat i l’ús, la seva 
pronunciació i la gramàtica específica que es farà servir. (25%) Tot seguit s’aplica un  treball 
pràctic on es treballa amb exercicis orals i escrits, lectura de textos relatius als termes 
treballats i escolta d’àudios. (50%) Treballem amb situacions conversacionals similars a les 
que es poden trobar en àmbits quotidians en les que l’alumnat ha de desenvolupar la seva 
capacitat oral comunicativa. (25%) El treball de l’aula es reforça amb exercicis escrits que els 
alumnes treballen a casa. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
S’avaluaran els següents paràmetres: gramàtica, terminologia musical en anglès, comprensió 
oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita. Periòdicament s’aniran avaluant a 
classe les competències que l’alumne ha de desenvolupar i que reflecteixen l’assimilació dels 
continguts i la seva pràctica en diferents activitats. El test teòric està basat en els conceptes i 
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vocabulari presentat a classe i mesura la comprensió i l’ús correcte dels mateixos. Si aquest 
test no supera el 4 l’assignatura queda suspesa.  
 
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Conèixer la terminologia musical en anglès. 
• Haver adquirit un nivell d’expressió escrita i oral en llengua anglesa apropiat per la 

seva etapa. 
• Haver adquirit un nivell de comprensió lectora i auditiva de la llengua anglesa 

apropiat per la seva etapa.  
• Haver completat i lliurat els exercicis de gramàtica i lectura. 

 
Avaluació contínua: 55% 

• Comprensió escrita: 20% 
• Comprensió oral: 20% 
• Expressió oral: 15% 

 
Prova o projecte final: 45 % 

• Gramàtica: 15% 
• Terminologia musical en anglès: 20% 
• Expressió escrita: 10% 

 
FONTS DOCUMENTALS 
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/   
www.khanacademy.org/humanities/music/music-basics2/notes-rhythm/a/glossary-of-
musical-terms 
www.saberingles.com.ar/ 
www.thebalancecareers.com/ 
www.youtube.com/results?search_query=that%27s+english 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Formació complementària Matèria bàsica 
Crèdits 3 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestre IV 
% d’hores lectives 10,7% presencials 89,3% treball autònom 
Assignatura Taller de comunicació 
Requisits Cap 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
L’assignatura de Taller de comunicació es centra en l’estudi de la llengua i llenguatges 
escrit, oral i gestual, així com en la comunicació i expressió verbal i no verbal. Es 
proporcionaran tècniques per parlar en públic, negociar, dirigir reunions i millorar l’habilitat 
comunicativa en general. 

 
COMPETÈNCIES 
Generals 
CG-10 Argumentar i expressar verbalment punts de vista sobre conceptes musicals diversos. 
CG-18 Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat 
professional a persones especialitzades amb un ús adequat del vocabulari tècnic i general. 
CG-24 Desenvolupar capacitats per l’autoformació al llarg de la seva vida professional. 
CG-25 Conèixer i ser capaç d’utilitzar metodologies d’estudi i investigació que el capacitin 
per al continu desenvolupament i innovació de la seva activitat musical en el transcurs de la 
seva carrera. 
 
Transversals 
CT-1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora. 
CT-7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 
CT-8 Desenvolupar raonadament i crítica idees i arguments. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Millorar les destreses comunicatives i aplicar-les al màxim nombre possible 
d’àmbits i situacions.  

2. Servir-se de la llengua com a vehicle d’expressió i de comunicació, en especial en 
referència a situacions i temes artístics. � 

3. Conceptualitzar, argumentar i vehicular verbalment criteris, opcions i decisions 
aplicats en la pràctica interpretativa o a l’avaluació crítica d’audicions i d’idees musicals 
de signe estètic, ideològic, social, històric o tècnic. � 

4. Presentar de forma sintètica i estructurada idees, tendències i projectes artístics varis 
incorporant conceptes i estratègies de l’àmbit de la comunicació de grup. � 
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5. Desenvolupar la capacitat de relació amb interlocutors i llenguatges diversos. � 

6. Conèixer i assumir la dinàmica del grups formals i informals. � 

7. Desenvolupat habilitats personals pràctiques per a la gestió. � 

 
CONTINGUTS 
1. Sobre la comunicació  
 1.1. Definicions. Virginia Satir: Les 5 llibertats; Models de comunicació; Models  
 d’intervenció comunicativa. 
 1.2. El cercle comunicatiu. Elements. 

1.2.1. Procés sistèmic. Percepció i Mapa (creació de models). Eliminació,           
distorsió i generalització. 

1.2.2. Filtres (neurològics, socials i individuals). Descripció sensorial/al·lucinació 
 1.3. PNL i comunicació. Pressuposicions. 
 
2. Intenció comunicativa 
 2.1. Objectius. Intern/extern. 
 2.2. La comunicació amb un mateix. Valors. El “Per a què?”. Alineació i coherència.                          
 Metàfores. 
 2.3. Correcta definició d’objectius. 
 
3. Rapport o creació de sintonia. Comprensió. 
 3.1. Llenguatge no verbal. Estratègies per generar Rapport. 
 3.2. Respecte, acostament i comprensió pel mapa. Sistemes representacionals (VAC) 
 3.3. Escolta Activa. 
  3.3.1. Feedback i recapitulació 
  3.3.2. El Diàleg intern 
  3.3.3. Els silencis 
  3.3.4. Preguntes i Metamodel del llenguatge 
  3.3.5. Emocions i empatia 
 
4. Ressonància 
 4.1. Posicions perceptives 
 4.2. Capativat/Identitat 
 4.3. Intenció positiva 
 
5. El marc comunicatiu. Tècniques de gestió de l’eficiència (concerts, estudi, presentacions, 
gestió de grups, debats i tertúlies, redacció de treballs escrits…). 
 5.1. Redacció. Ortografia i sintaxi 
 5.1. Música i comunicació. Música com a llenguatge 
 5.2. Gestió de conflictes interpersonals 
 5.3  Eficiència/ineficiència. POPS 
 5.4. Nivells lògics 
 5.5. Gestió de les emocions i ancoratge de recursos 
 5.6. Gestió i desafiament de creences. El “Com si?” 
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METODOLOGIA 
Classes teòric-pràctiques col·lectives amb exposició teòrica inicial i posterior realització 
d’exercicis i debats. Es requereix participació constant de l’alumnat, fins i tot a la part de 
classe magistral, mitjançant l’aplicació i experimentació pràctica de les tècniques i habilitats 
presentades a la sessió (individualment o en grup). La feina a casa es planteja des de 
pràctiques d’experimentació personal durant la setmana, consulta de lectures i fonts 
audiovisuals, així com la realització de petits treballs escrits. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Saber desenvolupar tècniques, eines i habilitats comunicatives essencials. 
• Haver desenvolupat l’eficiència comunicativa verbal (escrita i parlada) i no verbal en 

contextos múltiples. 
• Saber incorporar tècniques eficients d’empoderament, canvi d’estat, ancoratge de 

recursos i gestió emocional. 
• Haver presentat els petits treballs que hagin estat requerits durant el quadrimestre. 
• Assistir amb regularitat i participar amb una actitud positiva i tolerant a les classes. 

 
L’avaluació es centrarà específicament en l’assistència obligatòria i en la participació activa a 
les classes. Es valorarà atenent als següents criteris: 
 Assistència obligatòria i puntualitat: 60 % 
 Participació activa a les classes: 30 % 
 Lliurament dels treballs i resultat de proves específiques: 10 % 
 
FONTS DOCUMENTALS 
Bibliografia 
BANDLER, Richard. La estructura de la magia. Vol I. Lenguaje y terapia. Santiago de Chile: 
Ed Cuatro Vientos, 1975 
BYRON, Lewis. La magia de la PNL al descubierto. Bilbao: Ed Desclée de Brouwe S.A, 2015 
DILTS, Robert. Coaching: Herramientas para el cambio (Crecimiento personal). Ed Urano, 
2004 
DILTS, Robert. El poder de la palabra: PNL. Ed. Urano, 2003 
JOHNSON, Spencer. ¿Quién se ha llevado mi queso? Cómo adaptarnos a un mundo en 
constante cambio. Ed. Empresa Activa, 2019 
O’CONNOR, Joseph y LAGES, Andrea. Coaching con PNL. Ed. Urano, 2005 
OLIVÉ, Vicens. Comunicación esencial. El arte de la comunicación contigo y con tus personas 
queridas. Móstoles: Ed. Rigden, 2014 
OLIVÉ, Vicens. PNL & COACHING. Una visión integradora. Móstoles: Ed. Rigden, 2014 
 
Webgrafia 
https://youtu.be/pCsJvHZmlTM PUIG, Mario Alonso. La ciencia y el arte de la comunicación 
https://youtu.be/HXC2RDCuAK8 PUIG, Mario Alonso. Biología del silencio 
https://youtu.be/PFrmWoYubB8 ¿Y tú qué sabes? 
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Matèries obligatòries 

• Instrument 

o Formació corporal I 

• Formació instrumental complementària 

o 2n Instrument I a VI 

• Música de conjunt 

o Band PS I a III 

o Cor I 

• Tecnologies aplicades 

o Electrònica 

o Anàlisi, síntesi i processament del so I i II 

o Disseny de so 

• Formació tècnica específica 

o Física i matemàtiques per a la música 

o Laboratori de so I i II 

o Tècniques de programació I II 

o Investigació i recerca I i II 

• Percepció crítica 

o Psicoacústica 

o Escolta crítica I i II 

• Fonaments de pedagogia 

o Principis bàsics de pedagogia 

• Tecnologia musical 

o Tecnologia musical I a III 

o Tècniques d’enregistrament i postproducció I a III 

o Interpretació i composició amb mitjans electrònics 

o Sonorització de concerts 

• Acústica 

o Fonaments d’acústica i so 

o Acústica i organologia I i II 

• Producció i gestió 

o Desenvolupament professional 

• Pràctiques 

o Pràctica sonològica  
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia* / /Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Instrument Matèria obligatòria 
Crèdits 3 ECTS semestrals 
Seqüenciació temporal III Semestre (* i VII Semestre) 
% d’hores lectives  32% presencials 68% treball autònom 
Assignatura Formació corporal I i II 

Requisits No se’n necessiten per Formació corporal I. Per cursar la II, s’haurà d’haver 
superat la I. 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
L’assignatura es centra en el treball de l’aparell locomotor i el desenvolupament del cos 
com a eina de comunicació gràcies a l’estudi de l’educació rítmica en el context de la 
formació musical i del moviment corporal.  

 
COMPETÈNCIES 
Específiques d’Interpretació 
CEEI-4 Expressar-se musicalment amb el seu instrument de manera fonamentada en el 
coneixement i domini de la tècnica instrumental i corporal, així com en les característiques 
acústiques, organològiques i en les possibles variants estilístiques. 
CEEI-8 Assumir adequadament les diferents funcions subordinades, participatives o de 
lideratge que poden sorgir en un projecte musical col·lectiu. 
 
Generals  
CG-1 Conèixer els principis teòrics de la música i haver desenvolupat adequadament aptituds 
pel reconeixement, la comprensió i la memorització del material musical. 
CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i 
saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional. 
CG-5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions 
en la música, preparant-se per assimilar les novetats que es produeixen en ella. 
CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que es presentin en 
el terreny de l’estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
CG-11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat 
però obert a d’altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen aquest 
repertori i poder descriure’ls de forma clara. 
CG-16 Conèixer el context social, cultural i econòmic en què es desenvolupa la pràctica 
musical, amb atenció especial al seu entorn més immediat parant atenció però, a la seva 
dimensió global. 
CG-21 Crear i donar forma als seus propis conceptes artístics, havent desenvolupat la 
capacitat d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats.  
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CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos.  
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural complex. 
CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per la interpretació, la 
composició i l’educació. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Adquirir un domini i control corporal i postural per al millor rendiment interpretatiu.  
2. Haver adquirit coneixement i domini del cos i de la pròpia personalitat. � 
3. Conèixer i desenvolupar la interrelació entre el cos, l’espai i el temps mitjançant 

vivència dels elements musicals i l’expressió corporal. � 
4. Haver desenvolupat la capacitat d’expressió i comunicació mitjançant el ritme, el 

moviment corporal i la música. � 
5. Ser conscient de les possibilitats expressives del cos humà i del moviment en els 

àmbits de la comunicació i de la percepció. � 
6. Saber reconèixer i valorar la importància del cos i del moviment com a mitjans de 

comunicació i expressió en el context educatiu, així com en la formació integral de les 
persones. 

7. Poder eliminar tota mena de tensions musculars i posturals, i desenvolupar tot el 
potencial físic i mental. Tenir cura de la conducta psicofísica. � 

8. Comprendre i valorar especialment el procés d’aprenentatge, per sobre dels fins o els 
resultats i obtenir rendiments amb el mínim esforç necessari. � 

9. Conèixer i aplicar un important nombre de conceptes, tècniques i recursos que 
permetin realitzar un treball d’estimulació de l’agudesa auditiva, la sensibilitat 
nerviosa, el sentit rítmic i les sensacions emotives, mitjançant el joc i els exercicis 
basats en el ritme i el moviment corporal. 

 
CONTINGUTS 
1-Consciència corporal i llenguatge del cos 

(a) El cos 

● Col·locació i postura. Yoga, Pilates, Mètode Alexandre 

● Ossos, muscles i centres d’energia 

● La respiració 

● Tipus de relaxació. Relaxació progressiva de Jacobson i Autógena de Schutz 
(b) El moviment 
● Moviment intern i extern. Voluntari i involuntari 

● Qualitats del moviment (gran , petit, suau, dur…) 

● Ritme, pulsació, desplaçament 

● Improvisació i creació 

(c) Actituds  
● Individualitat 



Formació corporal I i II 
 

 

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE MÚSICA 
Montfar 16-18, 08004 Barcelona 

www.jamsession.cat 
codi de centre: 08074367 

● Harmonia corporal 

● Relació cos-ment 

● Gesticulació pròpia. El gest 

● Quotidianitat 

2-Expressió i comunicació 
● Concepció holística de l’home 

● Comunicació no verbal  

● Simbologia del moviment 

● Interpretació i improvisació 

● Breu introducció a l'escenografia i coreografia 

● El pànic escènic 

 
METODOLOGIA 
Es treballen de forma pràctica i experimental els continguts de l’assignatura a on es valora la 
participació, el respecte, la creativitat. Els recursos emprats son material bàsic per a la 
formació corporal com ara màrfegues, cintes i altres elements que es poden trobar a l’aula  o 
d’ús ordinari per a desenvolupar la creativitat. Així com equips de música i gravació 
audiovisual. Les classes s’estructuren en 3 parts: 
 
Primera part: Consciència corporal. 
Segona part: Expressió corporal, dansa i improvisació. 
Tercera part: Estiraments i relaxació. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Assistir i participar a classe. 
• Mantenir una actitud positiva i de respecte. 
• Realitzar les activitats plantejades a l’aula. 
• Presentar i superar el projecte final. 

 
Assistència i participació: 50% 
 
Exercici d’autoconsciència corporal: 25% 
 
Projecte final grupal (coreografia, performance o improvisació): 25% 
 
FONTS DOCUMENTALS 
Bibliografia 
Brennan, R. (1992). La Técnica Alexandre. Posturas naturales para la salud. Plural de 
ediciones. 
Casafont, R. (2015). Viatge al teu cervell. Ediciones B.S.A. 
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García, R. (2013). Técnica Alexander Para Músicos ( “la zona de confort”: Salud y equilibrio 
en la música). Ediciones Robinbook, S.L. 
Jacques-Dalcroze, E. (1965). Le Rythme, la Musique et L’éducation. Foetisch Frères S.A. 
Éditeurs. 
LaPierre, A. (1985). Simbología del Movimiento. Editorial científico médica. 
 
Webgrafia 
El miedo escénico, Revista musicala 2 del CSMC 
María Teresa Luján Cambronero La ansiedad escénica:¿se tiene en cuenta para la 
metodología de la enseñanza? 
Historia y Metodologías de la Enseñanza Musical 
Universidad de Granada Curso 2017/2018 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia* / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Formació instrumental complementària Matèria Obligatòria 
Crèdits  3 ECTS semestrals 
Seqüenciació temporal  Semestre I a VI (*fins al IV) 

% d’hores lectives 10,7% presencials per semestre 
89,3% treball autònom per 
semestre 

Assignatura  2n instrument - Veu 

Requisits No se’n necessiten per I. Per cursar els altres, s’hauran d’haver superat els 
anteriors. 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
L’assignatura es centra en l’estudi de les particularitats i repertori de l’instrument, adaptat 
a les necessitats i interessos de cada estudiant. � 

 
COMPETÈNCIES 
Específiques d’Interpretació 
CEEI-1 Interpretar el repertori significatiu de la seva especialitat tractant de manera adequada 
els aspectes que l’identifiquen en la seva diversitat estilística. 
CEEI-4 Expressar-se musicalment amb el seu instrument de manera fonamentada en el 
coneixement i domini de la tècnica instrumental i corporal, així com en les característiques 
acústiques, organològiques i en les possibles variants estilístiques. 
CEEI-7 Desenvolupar aptituds per la lectura i improvisació sobre material musical divers. 
CEEI-10 Conèixer les implicacions escèniques que comporta la seva activitat professional i 
ser capaç de desenvolupar les seves aplicacions pràctiques. 
 
Generals 
CG-3 Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals de tot tipus. 
CG-6 Dominar un o més instruments musicals en un nivell adequat al seu camp principal 
d’activitat. 
CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per a superar els reptes que es presentin 
en el terreny de l‘estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
CG-9 Conèixer les característiques pròpies del seu instrument principal, en relació a la seva 
construcció i acústica, evolució històrica i influències mútues amb altres disciplines. 
CG-24 Desenvolupar capacitats per a l’autoformació durant la seva vida professional. 

 
Transversals 
CT-1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora. 
CT-2 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament. 
CT-6 Realitzar autocrítica cap el propi fer professional i interpersonal. 
CT-13 Buscar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional. 
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CT-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i  l’esperit 
emprenedor en l’exercici professional. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Ampliar l’horitzó musical i professional i complementar la pròpia formació global 
mitjançant la familiarització amb un segon instrument. � 

2. Desenvolupar la versatilitat i capacitat d’adaptació a situacions diverses i la possibilitat 
d’autoformació permanent. � 

3. Assimilar i aplicar de manera pràctica tota mena d’elements conceptuals, teòrics i 
metodològics, amb independència de quina sigui l’especialització principal. � 

4. Iniciar-se o aprofundir en els elements interpretatius específics.  
5. Fer del segon instrument una eina d’estudi formal i estètic, i d’elaboració 

d’arranjaments i composicions pròpies. 
 
CONTINGUTS  
Interpretació i expressió corporal 

• Veu tècnica i veu artística. Aplicar equilibri entre tècnica/creativitat a l'hora 
d'interpretar una obra. Equilibri entre tècnica/ emoció per afavorir la comunicació 
interpretativa. 

• Treball de repertori en diferents llengües. 
• Coneixement sobre fonètica. Articulació i dicció correcta de l'idioma corresponent. 
• Treball del text de la cançó i sobre la interpretació del missatge. 
• Tècnica de micròfon. 
• Dinàmiques vocals. Treball del discurs melòdic sobre el repertori i la improvisació. 
• Treball vocal sobre els diferents estils: Rock, Funk, jazz, musical, líric... 

 
Ús de la tècnica i el llenguatge musical 

• Repassar i conèixer tot tipus de simbologia/notació musical que hom pot trobar-se en 
les partitures de tota mena… (ex: Dinàmiques, p., mp., ppp, mf, sfz, tacet, D.S., D.C. 
Coda, etc). 

 
Creació i improvisació 

• Improvisació sobre diferents estils. 
• Arranjaments vocals en tots els temes treballats. 
• Creació de harmonies vocals. 
• Discurs musical durant la improvisació. 

 
REPERTORI 
Repertori proposat per l’equip docent: 
El repertori s'anirà triant en funció de les necessitats de treball de l'alumne sempre atenent a 
la varietat d'estils. 
Referència d’alguns artistes per estils: 
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Hard rock 
Heavy metal 
Rock 
progressiu 

Rock clàssic 
Pop 

Funk 
Soul 
R&B 

Jazz Folklore 
Música 
tradicional 

Altres (rock alternatiu, 
reggae, electrònica, 
experimental, noves 
tendències…) 

Deep Purple Supertramp Etta James 
Sarah 
Vaughan  
 

Mercedes 
Sosa 

Billie Eilish 

Metallica Patti Smith Jamiroquai 
Ella 
Fitzgerald  
 

Atahualpa 
Yupanki  
 

Björk 

Led Zeppelin Janis Joplin 
Stevie 
Wonder 

Thelonious 
Monk 

Nahuel 
Penisi  
 

Bob Marley 

Black 
Sabbath 

Antonio 
Vega 

Michael 
Jackson 

George 
Gershwin  
 

Silvio 
Rodriguez 

Radiohead 

Halestorm 
Antony and 
the Johnsons 

Aretha 
Franklin 

Cole Porter  
 

Lhasa de 
Sela 

Jeff Buckley 

Evanesence The Beatles 
Marvin 
Gaye 

Bill Evans  
 

Silvia Perez 
Cruz 

Muse 

The Pretty 
Reckless 

Manolo Tena Ray Charles 
Tom Jobim  
 

Joan Baez Snarky Puppie 

Queen 
Sinead 
o'Connor 

James 
Brown 

Billie 
Holiday 

Concha 
Buika 

Pink Floyd 

Garbage Elliot Smith 
Amy 
Winehouse 

Diana Krall Triana The Reign of Kindo 

Joan Jett Cranberries 
Nina 
Simone 

George 
Benson 

Luz Casal Portishead 

Rage Against 
The Machine 

Alanis 
Morissette 

Joss Stone Kurt Elling Zaz Sonic Youth 

AC/DC The Police 
Erykah 
Badu 

Norah 
Jones 

Édith Piaf 

 
Skunk Anansie 

Aerosmith David Bowie Lauryn Hill 
Bobby 
McFerrin 

Dulce 
Pontes 

Moby 

Foo Fighters Beth Hart Seal 
Frank 
Sinatra 

Mariza 
Florence and The 
Machine 

Audioslave 
Fleetwood 
Mac 

Rachelle 
Ferrell  

Fiona 
Apple 

Violeta Parra Regina Spektor 

Pearl Jam Heart Tina Turner Eva Cassidy Luar na 
Lubre 

Imogen Heap 

W. A. S. P. Tori Amos  H. E. R. Anita o´Day Jorge 
Drexler 

Thom Yorke 

Alice in 
Chains 

Whitesnake Otis 
Redding 

Bob Stoloff Luis Alberto 
Spinetta 

Röyksopp 

 
Repertori proposat creat i/o arranjat per l’alumne en base als continguts treballats durant el 
semestre. 
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METODOLOGIA 
Les classes seran principalment pràctiques amb realització d’exercicis diversos de fono-
respiració, vocalitzacions, fonació, treball de repertori i improvisació. També es donarà a 
l'alumne material fotocopiat. 
 
La classe es dividirà principalment en dos blocs:  

1. Estiraments/ escalfament vocal. Exercicis de tècnica. Vocalitzacions diverses (escales, 
arpegis, etc.). 

2. Repertori. Treballarem sobre els problemes tècnics que puguin sorgir durant els 
temes. Improvisació aplicada al repertori o a diversos exercicis rítmics-melòdics. 

 
Una o dues  peces del repertori  podran ser de lliure elecció (dependrà del criteri del professor 
i d'acord amb l'alumne). 
 
Els alumnes es faran sempre les seves pròpies partitures per tal d'agafar pràctica i així  poder 
cantar en el seu to amb altres músics en qualsevol context musical. 
 
S'aportaran referents bibliogràfics interessants per l'estudiant. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Al final del semestre l’estudiant realitzarà una audició/examen d’assistència obligatòria per a 
tots els estudiants de l’assignatura on s’interpretarà un repertori consensuat amb el professor 
d’entre 15 i 20 minuts de durada. Es valorarà l'actitud a l'escenari, la tècnica, la preparació, 
l'estètica i la musicalitat. 
 
En l'avaluació atendrem a varis aspectes:  
Tècnica vocal: Entenem l'evolució en la tècnica vocal com una cosa molt subjecta al tipus 
d'alumne, les seves aptituds i la seva situació personal/emocional ja que parlem de la veu 
com un instrument que integra a tot el cos. A l'ésser un aspecte que es va integrant en el 
temps depenent no només del treball que dediqui fos de classe sinó també de la persona, 
no podem establir uns terminis tancats per a marcar-se objectius abans de conèixer a l'alumne 
i veure en quin punt està. Es farà una planificació prèvia semestral dels aspectes a treballar 
(“full de ruta”).  
 
La tècnica vocal s'avaluarà observant l'evolució de l'alumne respecte al punt de partida 
atenent al temps que li dedica, la presa de consciència dels patrons tècnics que vulguem 
canviar, la capacitat d'exploració vocal... 
 
Tècnica musical : La tècnica musical s’avaluarà en funció de la realització de diferents estudis 
melòdics, rítmics i exercicis d'improvisació. Es tindrà molt en compte la precisió en l'afinació 
i la gestió de les dinàmiques i discurs melòdic tant del repertori com de la improvisació. 
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Serà obligatòria la improvisació, com a mínim, en una de les obres escollides. Es valorarà 
també l'aportació d'idees pròpies als temes fent arranjaments. 
Interpretació i desenvolupament artístic:  S'avaluarà l'aportació d'idees pròpies i arranjaments 
en el repertori. Durant les diverses jams i actuacions del curs es valorarà la interpretació, 
expressió corporal i presència en l'escenari amb la resta de la banda i amb el públic. 
 
Avaluació continuada del treball realitzat a l’aula: 50%  
 
Participació a les masterclasses, jams i laboratoris d’instrument: 10% 
 
Audició final: 40% 
 
FONTS DOCUMENTALS 
Dimon, T. (2013). La voz cantada y hablada. Gaia. 
Ferrer, J. (2001). Teoría y práctica del canto. Herder. 
Maision, M. (1947). El estudio del canto. Ricordi Americana. 
Peckham, A. (2005).Vocal Workouts for the Contemporary Singer. Berklee Press. 
Stoloff, B. (2003). Blues Scatitudes. Hal Leonard. 
Tomatis, A. (2010). El oído y la voz. Paidotribo. 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia* / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Formació instrumental complementària Matèria obligatòria 
Crèdits  3 ECTS semestrals 
Duració i seqüenciació temporal  Semestre I a VI (*fins al IV) 

% d’hores lectives 10,7% presencials per semestre 
89,3% treball autònom per 
semestre 

Assignatura  2n instrument – Saxòfon i flauta travessera 

Requisits No se’n necessiten per I. Per cursar els altres, s’hauran d’haver superat els 
anteriors. 

  
 
2-PROPOSTA DOCENT 
L’assignatura es centra en l’estudi de les particularitats i repertori de l’instrument, adaptat 
a les necessitats i interessos de cada estudiant. ��

 
COMPETÈNCIES 
Específiques d’Interpretació 
CEEI-1 Interpretar el repertori significatiu de la seva especialitat tractant de manera adequada 
els aspectes que l’identifiquen en la seva diversitat estilística. 
CEEI-2 Construir una idea interpretativa coherent i pròpia. 
CEEI-4 Expressar-se musicalment amb el seu instrument de manera fonamentada en el 
coneixement i domini de la tècnica instrumental i corporal, així com en les característiques 
acústiques, organològiques i en les possibles variants estilístiques. 
CEEI-5 Comunicar com intèrpret, les estructures, idees i materials musicals amb cert rigor. 
CEEI-7 Desenvolupar aptituds per la lectura i improvisació sobre material musical divers. 
 
Generals 
CG-2 Mostrar aptituds adequades per la lectura, la improvisació, la creació i la recreació 
musical. 
CG-6 Dominar un o més instruments musicals en un nivell adequat al seu camp principal 
d’activitat. 
CG-21 Crear i donar forma als seus propis conceptes artístics, havent desenvolupat la 
capacitat d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats. 
CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural ric i complex. 
CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per la interpretació, la 
composició i l’educació. 
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RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Ampliar l’horitzó musical i professional i complementar la pròpia formació global 
mitjançant la familiarització amb un segon instrument. � 

2. Desenvolupar la versatilitat i capacitat d’adaptació a situacions diverses i la possibilitat 
d’autoformació permanent. � 

3. Assimilar i aplicar de manera pràctica tota mena d’elements conceptuals, teòrics i 
metodològics, amb independència de quina sigui l’especialització principal. � 

4. Iniciar-se o aprofundir en els elements interpretatius específics. � 
5. Fer del segon instrument una eina d’estudi formal i estètica, i d’elaboració 

d’arranjaments i composicions pròpies.� 

 
CONTINGUTS 
Coneixement tècnic de l’instrument 

• Tècnica bàsica: so, afinació, articulació, embocadura , control respiració, posició 
corporal-relaxació, flexibilitat, vocalització. 

• Tècniques avançades: harmònics, altissimo register, digitacions alternatives, efectes, 
multiphonics, quartertones, respiració circular, flutter-tonguing, doble i triple picat, 
false fingerings, notes fantasma i diferents tipus de vibrato, tècniques percussives 
(clicking, clapping, and damping), growls, blowing sounds, etc. 

• Doblatge a altres instruments de vent: saxos, flautes, clarinets i ewi. 

 
Ús de la tècnica i el llenguatge musical 

• Estudis (diferents estils): tocar i analitzar. 
• Transcripcions (diferents estils): tocar i analitzar. 

• Lectura a vista (diferents estils). 

• Transport de partitures a vista (diferents estils). 

• Desenvolupament de l'oïda. 

 
Interpretació 

• Tractament de la melodia (memorització i interpretació). 
• Anàlisi i memorització de repertori. 

• Aspectes de tocar en grup. 

• Aplicació dels diferents aspectes tractats en els blocs a, b i c. 
 
Creació i improvisació 

• Tractar aspectes tractats en el bloc b sobre estructures concretes (diferents tons, 
tempos, estils, etc.). 

• Escales, acords, progressions. 

• Estructures melòdiques (dibuix harmònic, construcció de frases (fraseig i articulació), 
enllaços d'acords (conduccions, línies melòdiques anticipacions i resolucions), 
pentatòniques, motius i seqüències, dinàmiques, densitat rítmica, longitud frases, 
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registre instrument, pacing, triades, hexatòniques, pentatòniques alterades, escales 
amb cromatismes, aproximacions cromàtiques, estructures rítmiques, desplaçaments 
rítmics i estructura de solos. 

 
REPERTORI 
Repertori proposat per l’equip docent en base a les fonts de documentació de referència i a 
les necessitats  tècniques interpretatives de l’alumne. 
 
Repertori proposat creat i/o arranjat per l’alumne en base als continguts treballats durant el 
semestre. 
 
METODOLOGIA 
Classes teòric-pràctiques amb un tractament curricular individualitzat d’acord a l’especialitat 
instrumental i l’àmbit musical. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
El procés d’avaluació està basat en l’observació continua al llarg de tot el curs per tal de tenir 
un control i un seguiment de la progressió de l’alumne. En tractar-se de l’assignatura de segon 
instrument, el perfil de l’alumnat pot ser d’iniciació o d’especialització. No s’avaluarà si s’ha 
arribat o no a un nivell determinat, sinó l’estudi i l’aprenentatge realitzat durant l’assignatura. 
 
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Haver assistit regularment a les classes. 
• Assimilar el repertori treballat al quadrimestre. 
• Haver adquirit un domini tècnic de l’instrument adequat al seu curs. 
• Gestionar amb èxit la cerca d’acompanyants i organització de l’audició final. 
• Incorporar al propi estil interpretatiu les tècniques i recursos estudiats a classe. 

 
Assimilació del repertori i resposta a les classes: 60% 
 
Audició final: 40% 
 
FONTS DOCUMENTALS 
A causa de l'abundant i variada discografia i bibliografia existent sobre la matèria es 
proporcionarà a la classe  una detallada i extensa informació de tot el material específic 
disponible segons la temàtica, estil i repertori a tractar en cada moment. 

 
Webgrafia: 
https://berkleepress.com 
https://en.schott-music.com  
https://www.alfred.com  
https://www.boileau-music.com/es/ 
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https://www.facebook.com/advancemusicpublisher/ 
https://www.halleonard.com 
http://www.jazzbooks.com 
https://www.shermusic.com 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia* / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Formació instrumental complementària Matèria obligatòria 
Crèdits 3 ECTS semestrals 
Seqüenciació temporal Semestre I a VI (*fins al IV) 

% d’hores lectives 10,7% presencials per semestre 
89,3% treball autònom per 
semestre 

Assignatura Segon instrument – Guitarra elèctrica 

Requisits No se’n necessiten per I. Per cursar els altres, s’hauran d’haver superat els 
anteriors. 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
L’assignatura es centra en l’estudi de les particularitats i repertori de l’instrument, adaptat 
a les necessitats i interessos de cada estudiant. ��

 
COMPETÈNCIES 
Específiques d’Interpretació 
CEEI-1 Interpretar el repertori significatiu de la seva especialitat tractant de manera adequada 
els aspectes que l’identifiquen en la seva diversitat estilística. 
CEEI-2 Construir una idea interpretativa coherent i pròpia. 
CEEI-4 Expressar-se musicalment amb el seu instrument de manera fonamentada en el 
coneixement i domini de la tècnica instrumental i corporal, així com en les característiques 
acústiques, organològiques i en les possibles variants estilístiques. 
CEEI-5 Comunicar com intèrpret, les estructures, idees i materials musicals amb cert rigor. 
CEEI-6 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre interpretació així com 
respondre el repte que suposa facilitar la comprensió de l’obra musical. 
CEEI-7 Desenvolupar aptituds per la lectura i improvisació sobre material musical divers. 
 
Generals 
CG-1 Conèixer els principis teòrics de la música i haver desenvolupat adequadament aptituds 
pel reconeixement, la comprensió i la memorització del material musical. 
CG-2 Mostrar aptituds adequades per la lectura, la improvisació, la creació i la recreació 
musical. 
CG-3 Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals de tot tipus. 
CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i 
saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional. 
CG-6 Dominar un o més instruments musicals en un nivell adequat al seu camp principal 
d’activitat. 
CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que se li presentin 
en el terreny de l’estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
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CG-11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat 
però obert a d’altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen aquest 
repertori i poder descriure’ls de forma clara i completa. 
CG-21 Crear i donar forma als seus propis conceptes artístics, havent desenvolupat la 
capacitat d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats. 
CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
CG-24 Desenvolupar capacitats per l’autoformació al llarg de la seva vida professional. 
CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per la interpretació, la 
composició i l’educació. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Ampliar l’horitzó musical i professional i complementar la pròpia formació global 
mitjançant la familiarització amb un segon instrument. � 

2. Desenvolupar la versatilitat i capacitat d’adaptació a situacions diverses i la possibilitat 
d’autoformació permanent. � 

3. Assimilar i aplicar de manera pràctica tota mena d’elements conceptuals, teòrics i 
metodològics, amb independència de quina sigui l’especialització principal. � 

4. Iniciar-se o aprofundir en els elements interpretatius específics. � 
5. Fer del segon instrument una eina d’estudi formal, estètic i harmònic, i d’elaboració 

d’arranjaments i composicions pròpies. 

 
CONTINGUTS  

BLOCS TEMÀTICS DESCRIPCIÓ 

Coneixement tècnic de 
l’instrument 

• Afinació de l’instrument. 
• Bona col·locació de les dues mans. 
• Com agafar correctament la pua. 
• Explicació de cada un dels elements que estan presents en la 

cadena del so: pastilles (tipus i funcions), selector de pastilles, 
cables, amplificadors, la importància de la equalització. 

• Explicació de les possibilitats sonores de l’instrument a nivell 
d’efectes: overdrive, distorsió, compressors, wha, delay, 
chorus, reverb, etc. 

Tècnica instrumental 

• Bona col·locació de les dues mans 
• Com agafar correctament la pua. 
• Llegir xifrats d’acords, tríades i quatríades. 
• Llegir xifrats d’acords amb tensions, tònica a la 5a i 6a corda. 
• Què son les quintes i com utilitzar-les. 
• Poder tocar inversions en grups de cordes 4321, 5432, 6432. 
• Les 5 digitacions de l’escala pentatònica; afegint la nota de 

blues. 
• Explicació del concepte bending i el seu us correcte. 
• Com arribar a la dòrica a partir de la pentatònica. 
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• Explicació i us dels arpegis bàsics de maj7, 7, -7, començant 
amb el dit 2 des de la 5ª i 6ª corda. 

Interpretació 

• Estudis rítmics d’acords (posicions fonamentals i inversions) en 
varis estils: rock, funk, pop, bossa nova, etc.. 

• Interpretació de melodies típiques del repertori de 
l’instrument. 

• Interpretació de temes estàndards de la bossa nova. 

Creació i improvisació 

• Improvisar acompanyament de un blues (en els tons més 
habituals) amb totes les formes d’acords estudiades 

• Improvisar solo de guitarra amb l’escala pentatònica, afegint-
hi elements per enriquir el solo: joc amb les terceres, notes 
extres per arribar a la sonoritat dòrica, saber dibuixar el 5è 
grau de la tonalitat. 

• Acompanyament tipus funk. 

 
REPERTORI 
Aquest és un repertori de “punt de partida”. Depenent dels coneixements previs de cada 
alumne s’adapta i es poden contemplar altres opcions. 

• AC/DC: Highway to hell 
• Gary Moore: All your love 
• Gary Moore: The loner 
• C. Jobim: The girl from Ipanema 
• Deep Purple: Smoke on the water 
• Joe Satriani: Ten words 
• Michael Jackson: Love never felt so good 
• Cream: Sunshine of your love 
• Eric Clapton: Cocaine 
• Eric Clapton: Tears in heaven 
• Santana: Europa 
• Santana: Oye como va 
• Chic: Le freak 
• Jazz Standard: Atumn leaves 
• Jazz Standard: All of me 
• Jazz Standard: Blue Bossa 
• Herbie Hancock: Watermelon man 
• The Meters: Cissy Strut 

 
METODOLOGIA 
A la sessió individual setmanal, el mecanisme essencial per a l’aprenentatge seran els 
exercicis, transcripcions i repertori del llenguatge musical abans esmentat. Cada estil es 
treballa a partir de la seva descomposició en elements el més senzills possibles que permetin 
a l’alumne anar adquirint mecanismes com el pols, el temps o el compàs, a través de fórmules 
executables en el propi instrument. La dificultat es va incrementant gradualment fins al punt 
d’assolir el temari complet. 



2n instrument -Guitarra elèctrica- 
 

 

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE MÚSICA 
Montfar 16-18, 08004 Barcelona 

www.jamsession.cat 
codi de centre: 08074367 

 
És molt important que la dificultat del material treballat sigui absolutament progressiva, 
adequant la feina, en el possible,  al nivell particular de cada estudiant.  
Es tractarà d’aconseguir millores en els aspectes específics en els que l’alumne mostri més 
dificultat… ritme, lectura xifrats, estils diversos, improvisació, etc…). 
 
Tanmateix, el programa progressiu esmentat anteriorment treballarà diferents estils musicals, 
sempre en l’àmbit de la música moderna. 
 
El treball global de tota l’àrea es coordina a partir d’una reunió inicial, a principis de curs, en 
la que es consensua el repertori. Posteriors reunions durant el curs permeten fer un seguiment 
de l’evolució de la dinàmica dels estudiants, així com determinar necessitats urgents, en 
recursos o en formació i assessorament dels professors.  
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
El procés d’avaluació està basat en l’observació continua al llarg de tot el curs per tal de tenir 
un control i un seguiment de la progressió de l’alumne. En tractar-se de l’assignatura de segon 
instrument, el perfil de l’alumnat pot ser d’iniciació o d’especialització. No s’avaluarà si s’ha 
arribat o no a un nivell determinat, sinó l’estudi i l’aprenentatge realitzat durant l’assignatura. 
 
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Haver assistit regularment a les classes. 
• Assimilar el repertori treballat al quadrimestre. 
• Haver adquirit un domini tècnic de l’instrument adequat al seu curs. 
• Gestionar amb èxit la cerca d’acompanyants i organització de l’audició final. 
• Incorporar al propi estil interpretatiu les tècniques i recursos estudiats a classe. 

 
Assimilació del repertori i resposta a les classes: 60% 
 
Audició final: 40% 
 
FONTS DOCUMENTALS 

Govan, G. (2002). Creative Guitar 1: Cutting-edge techniques. SMT. 
Govan, G. (2002). Creative Guitar 2: Advanced techniques. SMT. 
Moore, G. (1998). Jam with Gary Moore. Faber Music. 
Santana, C. (2000) Jam with Carlos Santanta. Faber Music. 
Diversos autors (1988). The New Real Book (vol.1, 2, 3). Sher Music Company (SR.JPB). 
Clapton, E. (2005). Eric Clapton: Guitar Play-Along. Hal Leonard 
Cream (2010). Cream: Guitar Play-Along. Hal Leonard 
 
Material addicional: Fitxes amb gràfics d’inversions 4321, 5432, 6432 creades pel professor; 
vàries pistes d’acompanyament per improvisar amb els aspectes treballats a classe i en 
diferents tons i estils. 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia* / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Formació instrumental complementària Matèria obligatòria 
Crèdits  3 ECTS semestrals 
Seqüenciació temporal  Semestre I a VI (* fins el IV) 

% d’hores lectives 10,7% presencials per semestre 
89,3% treball autònom per 
semestre 

Assignatura  2n instrument – Piano i teclats 

Requisits No se’n necessiten per I. Per cursar els altres, s’hauran d’haver superat els 
anteriors. 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
L’assignatura es centra en l’estudi de les particularitats i repertori de l’instrument, adaptat 
a les necessitats i interessos de cada estudiant. ��

�

COMPETÈNCIES 
Específiques d’Interpretació 
CEEI-1 Interpretar el repertori significatiu de la seva especialitat tractant de manera adequada 
els aspectes que l’identifiquen en la seva diversitat estilística. 
CEEI-4 Expressar-se musicalment amb el seu instrument de manera fonamentada en el 
coneixement i domini de la tècnica instrumental i corporal, així com en les característiques 
acústiques, organològiques i en les possibles variants estilístiques. 
CEEI-5 Comunicar com intèrpret, les estructures, idees i materials musicals amb cert rigor. 
CEEI-7 Desenvolupar aptituds per la lectura i improvisació sobre material musical divers. 
 
Generals 
CG-1 Conèixer els principis teòrics de la música i haver desenvolupat adequadament aptituds 
pel reconeixement, la comprensió i la memorització del material musical. 
CG-2 Mostrar aptituds adequades per la lectura, la improvisació, la creació i la recreació 
musical. 
CG-3 Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals de tot tipus. 
CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i 
saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional. 
CG-6 Dominar un o més instruments musicals en un nivell adequat al seu camp principal 
d’activitat. 
CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que se li presentin 
en el terreny de l’estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
CG-11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat 
però obert a d’altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen aquest 
repertori i poder descriure’ls de forma clara i completa. 
CG-21 Crear i donar forma als seus propis conceptes artístics, havent desenvolupat la 
capacitat d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats. 
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CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
CG-24 Desenvolupar capacitats per l’autoformació al llarg de la seva vida professional. 
CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per la interpretació, la 
composició i l’educació. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Ampliar l’horitzó musical i professional i complementar la pròpia formació global 
mitjançant la familiarització amb un segon instrument. � 

2. Desenvolupar la versatilitat i capacitat d’adaptació a situacions diverses i la possibilitat 
d’autoformació permanent. � 

3. Assimilar i aplicar de manera pràctica tota mena d’elements conceptuals, teòrics i 
metodològics, amb independència de quina sigui l’especialització principal. � 

4. Iniciar-se o aprofundir en els elements interpretatius específics. � 
5. Fer del segon instrument una eina d’estudi formal, estètic i harmònic, i d’elaboració 

d’arranjaments i composicions pròpies.� 

 
CONTINGUTS  
Conceptes harmònics i tècniques pianístiques modernes: 
1r i 2n semestre 

● Connexions melòdiques 

● Connexions harmòniques 

● Acords a 2 mans i 4 veus 

● Treball de melodies seguint els passos següents: 

1. Esquerra: Fonamental. Dreta: Melodia. 

2. Esquerra: Fonamental. Dreta: Notes guia. 

3. Esquerra: Notes guia. Dreta: Melodia. 

3r i 4t semestre 
● Voicings 2 mans a 5 veus amb tensions en posició oberta i posició tancada 

● Voicings mà esquerra amb tensions 

● Relació escala-acords amb tensions en tots els tons 

● Treball de melodies seguint els passos següents: 

1. Esquerra: Fonamental. Dreta: Melodia. 

2. Esquerra: Fonamental. Dreta: Notes guia. 

3. Esquerra: Notes guia. Dreta: Melodia 

4. Esquerra: Fonamental. Detra: Melodia+ notes guia. 

5è i 6è semestre 
● Tríades sobre els modes 

● Voicings 2 mans 5 veus amb notes guia a esquerra i trades a la mà dreta 

● Voicings Herbie Hancock 
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Ús de la tècnica i el llenguatge musical 
● Acords tríades  

● Acords quatríades sense tensions 

● Escales diatòniques en tots els modes 

● Anàlisis harmònic 

● Introducció de les sobre-estructures i les re-harmonitzacions.  

● Tonalització del mode 

 
Creació i improvisació a partir de les tècniques emprades 
 
REPERTORI 
Repertori proposat per l’equip docent específic per treballar els conceptes treballats durant 
els semestres: 

SEMESTRES TEMA AUTOR 

1r i 2n 

Pastime Paradise 
Isn’t She Lovely 
All the Things You Are 
Watermelon man 

Stevie Wonder 
Stevie Wonder 
Jerome Kern 
Herbie Hancock 

3r i 4t 

It Could Happen to you  
Four 
Soon 
You’d Be So Nice To Come Home To  

Jimmy van Heusen 
Miles Davis 
George Gershwin 
Cole Porter 

5è i 6è 

Beautiful Love 
How Deep is the Ocean 
Time Remembered 
Tell me a Bedtime Story 
So what  
Impressions 
Harvesting Dance 
Praise     

Victor Young 
Irving Berlin 
Bill Evans 
Herbie Hancock 
Miles davis 
John Coltrane 
Aaron Parks 
Aaron Parks 

 
Repertori proposat creat i/o arranjat per l’alumne en base als continguts treballats durant el 
semestre. 
 
METODOLOGIA 
Classes teòric-pràctiques amb un tractament curricular individualitzat d’acord a l’especialitat 
instrumental, l’àmbit musical de principal interès i el nivell d’entrada. En tractar-se de 
l’assignatura de segon instrument, el perfil de l’alumnat pot ser d’iniciació o d’especialització. 
No s’avaluarà si s’ha arribat o no a un nivell determinat, sinó l’estudi i l’aprenentatge realitzat 
durant l’assignatura. 
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3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
L’avaluació continua recollirà, a través del seguiment setmanal, evidències de com s’estan 
assolint els objectius i continguts propis del curs. L’avaluació final es durà a terme mitjançant 
una audició de piano on l’alumnat interpretarà algunes de les peces treballades al llarg del 
quadrimestre. 
 
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Haver assistit regularment a les classes. 
• Assimilar el repertori treballat al quadrimestre. 
• Haver adquirit un domini tècnic de l’instrument adequat al seu curs. 
• Gestionar amb èxit la cerca d’acompanyants i organització de l’audició final. 
• Incorporar al propi estil interpretatiu les tècniques i recursos estudiats a classe. 

 
Assimilació del repertori i resposta a les classes: 60% 
 
Audició final: 40% 
 
FONTS DOCUMENTALS 
Levine, M. (1989). The Jazz Piano Book. Sher Music Company (SR.JPB). 
Diversos autors (1988). The New Real Book (vol.1, 2, 3). Sher Music Company (SR.JPB). 
Mach, E. (2004). Contemporany Class Piano. Oxfort University Press. 
Slonimsky, N. (1947). Theasurus of Scales and Melodic Patterns. MacMillan Publishing 
Company. 
Richards, T. (1997). Improvising Blues Piano. Schott & Co. Ltd. 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia*/ Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Formació instrumental complementària Matèria obligatòria 
Crèdits 3 ECTS semestrals 
Seqüenciació temporal Semestre I a VI (* fins al IV) 

% d’hores lectives 10,7% presencials per semestre 
89,3% treball autònom per 
semestre 

Assignatura 2n instrument - Baix elèctric 

Requisits No se’n necessiten per I. Per cursar els altres, s’hauran d’haver superat els 
anteriors. 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
L’assignatura es centra en l’estudi de les particularitats i repertori de l’instrument, adaptat 
a les necessitats i interessos de cada estudiant. ��

 
COMPETÈNCIES 
Específiques d’Interpretació 
CEEI-1 Interpretar el repertori significatiu de la seva especialitat tractant de manera adequada 
els aspectes que l’identifiquen en la seva diversitat estilística. 
CEEI-2 Construir una idea interpretativa coherent i pròpia. 
CEEI-4 Expressar-se musicalment amb el seu instrument de manera fonamentada en el 
coneixement i domini de la tècnica instrumental i corporal, així com en les característiques 
acústiques, organològiques i en les possibles variants estilístiques. 
CEEI-5 Comunicar com intèrpret, les estructures, idees i materials musicals amb cert rigor. 
CEEI-6 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre interpretació així com 
respondre el repte que suposa facilitar la comprensió de l’obra musical. 
CEEI-7 Desenvolupar aptituds per la lectura i improvisació sobre material musical divers. 
 
Generals 
CG-1 Conèixer els principis teòrics de la música i haver desenvolupat adequadament aptituds 
pel reconeixement, la comprensió i la memorització del material musical. 
CG-2 Mostrar aptituds adequades per la lectura, la improvisació, la creació i la recreació 
musical. 
CG-3 Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals de tot tipus. 
CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i 
saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional. 
CG-6 Dominar un o més instruments musicals en un nivell adequat al seu camp principal 
d’activitat. 
CG-11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat 
però obert a d’altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen aquest 
repertori i poder descriure’ls de forma clara i completa. 
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CG-24 Desenvolupar capacitats per l’autoformació al llarg de la seva vida professional. 
 
Transversals 
CT-10 Liderar i gestionar grups de treball. 
CT-13 Buscar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Ampliar l’horitzó musical i professional i complementar la pròpia formació global 
mitjançant la familiarització amb un segon instrument. � 

2. Desenvolupar la versatilitat i capacitat d’adaptació a situacions diverses i la possibilitat 
d’autoformació permanent. � 

3. Assimilar i aplicar de manera pràctica tota mena d’elements conceptuals, teòrics i 
metodològics, amb independència de quina sigui l’especialització principal. � 

4. Iniciar-se o aprofundir en els elements interpretatius específics. � 
5. Fer del segon instrument una eina d’estudi formal, estètic i harmònic, i d’elaboració 

d’arranjaments i composicions pròpies. 

 
CONTINGUTS  
Coneixement tècnic de l’instrument: 

• Afinació i muntatge de l’instrument. 
• Coneixement dels tipus de construcció, fustes, electrònica etc. 
• Tècniques per a realitzar millores i/o d’ajustos delicats, cordes, màstil, etc. 
• Posició correcta del cos (constant correcció i millora). 

 
Tècnica instrumental 

• Tocar un blues major en tots els tons. 
• Llegir lectures a primera vista amb sostinguts i bemolls. 
• Acords tríades i quatríades de qualsevol espècie dins de la tonalitat major incloent 

dominants secundaris i substituts i els seus II menors corresponents. 
• Lectura amb valors fins a semicorxera. 

 
Interpretació 

• Repassar i conèixer tot tipus de simbologia/notació musical que hom pot trobar-se en 
les partitures de tota mena (ex: Dinàmiques, p., mp., ppp, mf, sfz, tacet, D.S., D.C. 
Coda etc.). 

• Treball de Groove, Rock, Funk, Swing, Shuffle, Motown, Bossa nova...  
• Tocar un tema de baix solo. 
• Treballar específicament diversos tipus de feines que el músic professional pot haver 

de efectuar: Treball amb cantants de diversos estils, enregistrament en estudi, lectura 
de guions de tota mena. 

 
Creació i improvisació 

• Crear una línia d'acompanyament a partir d'un xifrat anglosaxó en tonalitat major. 
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• Improvisació amb l’escala major i els seus modes i les escales pentatòniques major i 
menor. 

• Elaboració de transcripcions emprant els mitjans tècnics que l’escola posi a l’abast de 
l’alumne (software per facilitar les transcripcions, programes per escriure partitures, 
etc.). 

 
REPERTORI 
Repertori bàsic (estàndard per memoritzar durant els quatre nivells) 

Brit Pop Funk Hard Rock Classic 

Hey Jude I Wish Smoke On The Water 
Have You Ever Seen The 

Rain 

Let It Be Superstition Iron Man Proud Mary 

Come Together Isn’t She Lovely Paranoid Piece Of My Heart 

Imagine Sir Duke Rock’n Roll Son Of A Preacher Man 

Zombie I Want You Back 
Communication 

Breakdown 
Good Vibrations 

Whatever Dock Of The Bay Highway To Hell Sunshine Of Your Love 

Don’t Look Back In 
Anger 

Bernadette Nothing Else Matters White Room 

Song 2 
Ain’t No Mountain 

High 
Living On A Prayer  Cocaine 

  What’s Going On    Money 

      
Another Brick In The Wall 

2 

      Little Green Bag  

      You Really Got Me  

 

Jazz Standards Fussion 80’s 90’s 

Autumn Leaves Cissy Strud Walkin On The Moon Ironic 

Blue Bossa A Gogo Message In A Bottle You Oughta Know 

Equinox Red Baron Roxane Give It Away 

All Of Me Chameleon Every Breath You Take Killing In The Name 

Billie’s Bounce The Chicken Logical Song Suck My Kiss 

Minor Swing Cantaloupe Island With Or Without You Otherside 

Artillerie Louder 500 Miles High Beat It  Californication 
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All The Things You Are Watermelon Man Billie Jean  Cosmic Girl 

 Out Of Nowhere L’Enanito Trist  Eye Of The Tiger  Guerrilla Radio  

Stella By Starlight  Free Runner  Maniac  Zombie  

      Are Gona Go My Way  

      7 Nation Army  

 
Repertori proposat per l’equip docent: 

1r i 2n 

Down On The Corner 
Fortunate Son 
Caravana sobre el mar 
Andante per dones i infants 

3r i 4t 

Last Train Home 
Cant Find My Way Home 
Take Away My Pain 
From Me To You 

5è i 6è 

Pluja Fina 
Balada dels obrers 
At Seventeen 
Cissy Strut 

 
Repertori proposat creat i/o arranjat per l’alumne en base als continguts treballats durant el 
semestre. 
 
METODOLOGIA 
A la sessió individual setmanal, el mecanisme essencial per a l’aprenentatge seran els 
exercicis, transcripcions i repertori del llenguatge musical abans esmentat. 
 
Cada estil, es treballa a partir de la seva descomposició en elements el més senzills possibles 
que permetin a l’alumne anar adquirint mecanismes com el pols, el temps o el compàs, a 
través de fórmules executables en el propi instrument. La dificultat es va incrementant 
gradualment fins al punt d’assolir el temari complet. 
 
És molt important que la dificultat del material treballat sigui absolutament progressiva, 
adequant la feina, en el possible,  al nivell particular de cada estudiant.  
 
Es tractarà d’aconseguir millores en els aspectes específics en els que l’alumne mostri més 
dificultat… ritme, lectura xifrats, estils diversos, improvisació, etc.). 
 
Tanmateix, el programa progressiu esmentat anteriorment treballarà diferents estils musicals, 
sempre en l’àmbit de la música moderna. 
 
El treball global de tota l’àrea es coordina a partir d’una reunió inicial, a principis de curs, en 
la que es consensua el repertori. Posteriors reunions durant el curs permeten fer un seguiment 
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de l’evolució de la dinàmica dels estudiants, així com determinar necessitats urgents, en 
recursos o en formació i assessorament dels professors.  
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
El procés d’avaluació està basat en l’observació continua al llarg de tot el curs per tal de tenir 
un control i un seguiment de la progressió de l’alumne. En tractar-se de l’assignatura de segon 
instrument, el perfil de l’alumnat pot ser d’iniciació o d’especialització. No s’avaluarà si s’ha 
arribat o no a un nivell determinat, sinó l’estudi i l’aprenentatge realitzat durant l’assignatura. 
 
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Haver assistit regularment a les classes. 
• Assimilar el repertori treballat al quadrimestre. 
• Haver adquirit un domini tècnic de l’instrument adequat al seu curs. 
• Gestionar amb èxit la cerca d’acompanyants i organització de l’audició final. 
• Incorporar al propi estil interpretatiu les tècniques i recursos estudiats a classe. 

 
Assimilació del repertori i resposta a les classes: 60% 
 
Audició final: 40% 
 
FONTS DOCUMENTALS 

Publicacions recomanades: 
Applemann, R. (2000). Reading Contemporany Bass Lines. Berklee Press. 
Bailey, S. & Wooten, V. (1993). Bass Extremes. Alfred Music. 
DeWitt’s, J. (1976). Rhythmic figures for bassists. Hansen Educational Music & Books. 
Malone, S. (2002). A portrait of Jaco. Hal Leonard. 
Sher, C. & Johnson, M. (1993). Concepts for bass soloing. Sher Music Co. 
 
Gravacions recomanades i/o intèrprets o bandes de referència: 
CCR, Cosmo's Factory, 1970. 
CCR, Willy and the poor boys, 1969. 
Dream Theater, Falling into Infinity, 1997. 
Janis Ian, Between the lines, 1975. 
Pat Metheny, Still life (talking), 1987. 
Pegasus, Berlin, 1986. 
Pegasus, Selva pagana, 1996. 
Pegasus, Standby On!, 2013. 
Rare Earth, One World, 1971. 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia* / Sonologia 

Denominació i caràcter de la matèria Formació instrumental 
complementària 

Matèria obligatòria 

Crèdits 3 ECTS semestrals 
Seqüenciació temporal Semestre I a VI (* fins al IV) 
% d’hores lectives 10,7% presencials per semestre 89,3% treball autònom per semestre 
Assignatura  2n instrument - Bateria 

Requisits No se’n necessiten per I. Per cursar els altres, s’hauran d’haver superat els 
anteriors. 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
L’assignatura es centra en l’estudi de les particularitats i repertori de l’instrument, adaptat 
a les necessitats i interessos de cada estudiant. ��

 
COMPETÈNCIES 
Específiques d’Interpretació 
CEEI-1 Interpretar el repertori significatiu de la seva especialitat tractant de manera adequada 
els aspectes que l’identifiquen en la seva diversitat estilística. 
CEEI-4 Expressar-se musicalment amb el seu instrument de manera fonamentada en el 
coneixement i domini de la tècnica instrumental i corporal, així com en les característiques 
acústiques, organològiques i en les possibles variants estilístiques. 
CEEI-5 Comunicar com intèrpret, les estructures, idees i materials musicals amb cert rigor. 
CEEI-7 Desenvolupar aptituds per la lectura i improvisació sobre material musical divers. 
 
Generals 
CG-1 Conèixer els principis teòrics de la música i haver desenvolupat adequadament aptituds 
pel reconeixement, la comprensió i la memorització del material musical. 
CG-2 Mostrar aptituds adequades per la lectura, la improvisació, la creació i la recreació 
musical. 
CG-3 Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals de tot tipus. 
CG-6 Dominar un o més instruments musicals en un nivell adequat al seu camp principal 
d’activitat. 
CG-7 Demostrar capacitat per a interactuar musicalment en diferents tipus de projectes 
musicals participatius. 
CG-17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre 
en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo. 
CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
 



2n instrument -Bateria- 
 

 

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE MÚSICA 
Montfar 16-18, 08004 Barcelona 

www.jamsession.cat 
codi de centre: 08074367 

 
Transversals 
CT-1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora. 
CT-10 Liderar i gestionar grups de treball. 
CT-13 Buscar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Ampliar l’horitzó musical i professional i complementar la pròpia formació global 
mitjançant la familiarització amb un segon instrument. � 

2. Desenvolupar la versatilitat i capacitat d’adaptació a situacions diverses i la possibilitat 
d’autoformació permanent. � 

3. Assimilar i aplicar de manera pràctica tota mena d’elements conceptuals, teòrics i 
metodològics, amb independència de quina sigui l’especialització principal. � 

4. Iniciar-se o aprofundir en els elements interpretatius específics. � 
5. Fer del segon instrument una eina d’estudi formal i estètic, i d’elaboració 

d’arranjaments i composicions pròpies.� 

 
CONTINGUTS  
Coneixement tècnic de l’instrument 

• Consolidació d'una bona postura que faciliti la pràctica de l'instrument. 
• Control de l'instrument a nivell acústic , treballant diferents tipus d'afinació i sonoritats. 
• Coneixement de la història de l'instrument i la seva evolució a través del temps en 

relació a les necessitats musicals de cada època. 
 

Ús de la tècnica i el llenguatge musical 

• Desenvolupament de la capacitat de lectura en caixa i en tota la bateria, tot tipus de 
ritme i mètrica. 

• Ampliació del treball tècnic en relació a la coordinació i la independència com a 
fonament d'una bona interpretació. 

• Perfeccionament de recursos tècnics en caixa (rudiments). 
• Capacitat de desenvolupament d'aquests recursos en la bateria. 
• Aprofundiment tècnic: Accentuació, touch, ús de les dinàmiques, simples, dobles, 

sincopació, diddles, paradiddles, stickings, split, crossovers, closed roll, ghost notes… 
• Pràctica de tècniques relacionades als objectius musicals proposats. 

 
Interpretació 

• Aprofundiment dels treballs relacionats amb el tempo, ritme i metre utilitzant diferents 
tècniques d'estudi amb el metrònom i loops, control del swing i diferents shuffles. 

• Concepte de Groove i la seva aplicació als diferents estils. 
• Anàlisi rítmica i musical dels temes proposats. 
• Adquisició de coneixements bàsics i especialitzats en relació a la forma dels temes. 
• Desenvolupament d'un fraseig  adequat a una situació musical concreta. 
• Connexió Baix/bateria. 
• Aprofundiment dels diferents estils. 
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• Aplicació de la independència del jazz a l’estil rock. 
 

Creació i improvisació 

• Creació de patrons rítmics alternatius als presentats. 
• Fills combination. Fills and phrasing. 
• Improvisació sobre marques rítmiques. 

 
REPERTORI 
Repertori proposat per l’equip docent: 

1R I 2N 

• Welcome to the beat generation.Tema Beat-*Nik”(Bateria J.M.Van Eaton) 

• Patrons de temes:  

o “Ain't Nobody here but us chicken” 
o “Good Rockin Tonight”“Whole Lotta Shakin Going On” 
o “Just a gigolo” 

• Drumsville de Earl Palmer-Tema “One Mint Julep” (Bateria :Earl Palmer) 

• Aftermath  (The Rolling Stones/Drummer: Charlie Watts 

• «Sue» (David Bowie) 

• The Beatles :”Sgt.Peppers Lonely hearts club band” (Bateria :Ringo Starr) 

• “Led Boots”(Jeff Beck) 

• Who “Sings my generation” (Bateria Keith Moon) 

• Real me  

• The Doors :”Morrison Hotel“(Bateria : John Densmore) 

• Roadhouse blues  

• Fills pop & rock:“Don´t ask em”(Nick Kershaw)/”*Fear a blank planet” (Porcupine 
Tree)/ Aja (Steely Donen) 

3R A 4T 

• The Meters»/*Drummer: Zigaboo Modeliste 

• Who Took the Hapiness out?/«Hey Pocky a Way 

• Nova Orleans funk:«Cissy Strut» (Oz Noy version) 

• Dobles sobre lectura sincopada :Tema : «Snowball».Staton Moore. 

• Fraseig funk::Contusion (Stevie Wonder) 

• Stash” (Carmine Appice) 

• Trouble everyday· (Frank Zappa) 

• Odd Meter” Calishtenics “(Mitchell Peters) 

• Peruvian Skies”(*Dream Theater”) 

• “Vicarious” (Tool)/ “Seven Days”(Sting)/ “Jake to the Bone”(toto) 

• ”Dansi on a Volcano” (Gènesis)/”My Wave”(Soundgarden) 

• Manic Depression “: (Jimi Hendrix) 

 
Repertori proposat creat i/o arranjat per l’alumne en base als continguts treballats durant el 
semestre. 
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METODOLOGIA 
Classes teòric-pràctiques amb un tractament curricular individualitzat d’acord a l’especialitat 
instrumental, l’àmbit musical de principal interès i el nivell d’entrada. En tractar-se de 
l’assignatura de segon instrument, el perfil de l’alumnat pot ser d’iniciació o d’especialització. 
No s’avaluarà si s’ha arribat o no a un nivell determinat, sinó l’estudi i l’aprenentatge realitzat 
durant l’assignatura. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
L’avaluació continua recollirà, a través del seguiment setmanal, evidències de com s’estan 
assolint els objectius i continguts propis del curs. L’avaluació final es durà a terme mitjançant 
una audició de bateria on l’alumnat interpretarà algunes de les peces treballades al llarg del 
quadrimestre. 
 
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Haver assistit regularment a les classes. 
• Assimilar el repertori treballat al quadrimestre. 
• Haver adquirit un domini tècnic de l’instrument adequat al seu curs. 
• Gestionar amb èxit la cerca d’acompanyants i organització de l’audició final. 
• Incorporar al propi estil interpretatiu les tècniques i recursos estudiats a classe. 

 
Assimilació del repertori i resposta a les classes: 60% 
 
Audició final: 40% 
 
FONTS DOCUMENTALS 
Appice, C. (2011). Realist drum fills. Hudson Music. 
Bohr, M. (2000). Master odd Meters. Leu-Verlag 
Chaffee, G. (1994). Sticking patterns. Alfred Music Publishing. 
Chester, G. (1985). The New Breed. Modern Drummer Publications. 
Da Fonseca. (1991). Brazilian rhythms for drum set. Manhattan Music. 
Dayan, J. (2009). Au fond du temps. Salabert Ed. 
Fagt, H. (2020). The Steve Gadd Book. Amazon Media EU (Versió Kindle). 
Faria, N. & Korman, C. (2005). Inside the Brazilian Rhythm section. Sher Music. 
Garibaldi, D. (1990). Future sounds. Alfred Publishing. 
Hoening, A. (2011). Systems. Alfred Music. 
Houghton, S. (1998). The Ultimate Drum Set Reading Anthology. Alfred Publishing. 
Katz, F. (2006). Contemporary drum set phrasing. Hal Leonard. 
Lackowski, R. (2008). On the Beaten Path Progressive rock. Alfred Publishing Co. 
Mallau, A. (2004). Steps to the beat. Alfonce Production. 
Marseille, D. (2009). Drums Patterns. Carisch Musicom. 
Moore, S. (2005). Take it to the street. Carl Fischer. 
Morgenstein, R. (1994). Drum set warm- ups. Berklee Press Publications. 
Nickel’s, J. (2015). Groove book. Alfred Music Publishing. 
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Peters, M. (1967). Odd Meter Rudimental Etudes for the snare Drum. Mitchell Peters. 
Petrillo, P. (2006). Hands,Grooves and Fills. Hudson Music. 
Plainfield (1993). Advanced Concepts. Alfred Music Publishing. 
Plainfield (2011). Fusion: A study un contemporary music for the drums. Hal Leonard. 
Pratt, J. (2000). Rudimental Solos for Accomplished Drummers.Meredith Music. 
Rasúa, E. (2005). Afro -Cuban Drum Set. Rasugrama Music Publications. 
Rieder, A. (2018). Time/Manipulation. Alain Rieder. 
Riley, J. (1994). The Art of bebop drumming. Manhattan Music Inc. 
Rondinelli, B . & Lauren, M. (2000).The Encyclopedia of Double bass drumming. Modern 
Drummer Publications.    
Roscetti, E. (2004). Blues drumming. Hal.Leonard.Ed. 
Roscetti, E. (2005). Rock drumming Workbook. Hal.Leonard.Ed. 
Sarfati, P. & Collin, B. (2015). Grooves & Rythmes Asymétriques pour basse /batterie. Play 
Music Publishing. 
Slutsky, A. (1997). The great James Brown rhythm sections.  Warner Bros Publications. 
Ziker, A. (2010). Daily Drum Warm -ups. Hal leonard. 
 
DVD/Videos 
Blackwell, J. (2002). Technique, grooving and showmanship. Hudson Music. 
Coleman, C. (2006). Playing with precision and power. Hudson Music. 
Garibaldi, D. (2009). Breaking the Code. Hudson Music. 
Greb, B. (2009). The Language of drumming. Hudson Music. 
Harrison, G. (2002). Rhythm Visions. Warner Bros. 
Latham, R. A. (2007). All about the groove. Alfred Music. 
Petrillo, P. (2006). Hands, Grooves and Fills. Hudson Music. 
Riley, H; Vidacovich, J; Palmer, E. & Ernest, H. (2004). New Orleans Drumming. Alfred Music. 
Ritter, M. (2005). Bass Drum Techniques. Hal leonard. 
Spears, A. (2009). Beyond the chops. Hal leonard. 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Pedagogia / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Música de conjunt Matèria obligatòria 
Crèdits 3 ECTS semestrals 
Seqüenciació temporal Semestres I, IV i VI 
% d’hores lectives 32% presencials per semestre 68% treball autònom per semestre 
Assignatura Band PS 

Requisits 
No se’n necessiten per 1r. Per cursar els altres, s’hauran d’haver superat els 
anteriors. 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 

L’assignatura de Band PS es centra en l’estudi de repertori i interpretació grupal per 
treballar elements per a la comunicació a través de la interpretació col·lectiva i la 
improvisació. Tot i ser una assignatura més pròpia de l’especialitat d’Interpretació, s’ha 
dissenyat per les especialitats de Pedagogia i Sonologia atenent la importància de conèixer 
el fet de tocar en conjunt. 

 
COMPETÈNCIES 
Específiques 
CEEI-1 Interpretar el repertori significatiu de la seva especialitat tractant de manera adequada 
els aspectes que l’identifiquen en la seva diversitat estilística. 
CEEI-2 Construir una idea interpretativa coherent i pròpia. 
CEEI-4 Expressar-se musicalment amb el seu instrument de manera fonamentada en el 
coneixement i domini de la tècnica instrumental i corporal, així com en les característiques 
acústiques, organològiques i en les possibles variants estilístiques. 
CEEI-5 Comunicar com intèrpret, les estructures, idees i materials musicals amb cert rigor. 
CEEI-8 Assumir adequadament les diferents funcions subordinades, participatives o de 
lideratge que poden sorgir en un projecte musical col·lectiu. 
CEEI-10 Conèixer les implicacions escèniques que comporta la pròpia activitat professional i 
ser capaç de desenvolupar les seves aplicacions pràctiques. 
CEEP-3 Conèixer els elements constitutius de la música mostrant un gran domini en la 
percepció auditiva, lectura, anàlisi, escriptura, improvisació i creació musical, i ser capaç 
d’interrelacionar tot allò per aplicar-ho i fer-ho servir adequadament en el desenvolupament 
de la pròpia activitat. 
CEEP-4 Adquirir domini tècnic i capacitat expressiva en la interpretació i en la conducció 
d’agrupacions vocals i instrumentals, com a base per la improvisació, creació i experimentació 
amb el propi instrument, la veu i el cos en situacions concretes d’ensenyament-aprenentatge 
musical. 
CEES-1 Conèixer l’estructura musical de les obres dels diferents repertoris de la tradició 
occidental i d’altres músiques, amb capacitat per valorar-ne els aspectes expressius, 
morfològics, sintàctics i sonors, i saber descriure'n les característiques. 
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CEES-3 Aplicar les tecnologies a l’àmbit de la creació, la interpretació i la difusió pública de 
la música, i utilitzar els recursos tècnics que permetin la producció i l’organització sonora, així 
com les diferents aproximacions, aplicacions i funcionalitats que fonamenten la creació 
musical. 
 
Generals 
CG-2 Mostrar aptituds adequades per la lectura, la improvisació, la creació i la recreació 
musical. 
CG-3 Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals de tot tipus. 
CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i 
saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional. 
CG-6 Dominar un o més instruments musicals en un nivell adequat al seu camp principal 
d’activitat. 
CG-7 Demostrar capacitat per a interactuar musicalment en diferents tipus de projectes 
musicals participatius. 
CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per a superar els reptes que es presentin 
en el terreny de l‘estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
CG-10 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre conceptes musicals 
diversos. 
CG-11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat 
però obert a altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen a aquest 
repertori i poder descriure’ls de forma clara i completa. 
CG-17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin 
entendre, en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo. 
CG-21 Crear i donar forma al seus propis conceptes artístics havent desenvolupat la capacitat 
d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats. 
CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per a poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural ric i complex. 
CG-24 Desenvolupar capacitats per a l’autoformació durant la seva vida professional. 
 
Transversals 
CT-1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora. 
CT-3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 
CT-6 Realitzar autocrítica cap el propi fer professional i interpersonal. 
CT-7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 
CT-10 Liderar i gestionar grups de treball. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE  

1. Desenvolupar els valors i les capacitats que permeten comunicar en la interpretació 
conjunta, amb director o sense, en formacions diverses i representatives.  

2. Aplicar de manera coordinada i contextualitzada els elements que permeten i 
optimitzen la interpretació col·lectiva. � 
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3. Aplicar a la interpretació col·lectiva els criteris correctes, amb un sòlid domini del 
conjunt i un control auditiu que garanteixin un total acoblament sonor i estilístic, 
assumint papers diferenciats amb el propi instrument en el si del conjunt. � 

4. Posseir un control individual del conjunt que permeti prendre les iniciatives 
necessàries i seguir les dels altres membres del grup. � 

5. Ampliar i saber aplicar la consciència estilística a un repertori de grup, ampli i variat.  
6. Aplicar de manera coordinada els criteris interpretatius més adients als estils. � 

 
CONTINGUTS  
Ús de la tècnica i el llenguatge musical: 

• I i II Semestre: diatonia i pentatòniques. 
• III i IV Semestre: dibuix de l’harmonia. 
• V i VI Semestre: treball de tríades. 

 
Interpretació/performance: interacció, comunicació, assignació de rols (lideratge i sideman), 
creativitat, desenvolupar-se amb fluïdesa en diferents estils, desenvolupament artístic, 
posada en escena, composició i interpretació de temes propis. 
 
Creació i improvisació: control de la melodia i harmonia en el solo, control de la 
instrumentació, control de l’estil, direcció artística del grup, direcció tècnica del grup i 
producció del grup. 
  
REPERTORI 
Repertori proposat per l’equip docent: 

• Try 

• Grace    

• The Long Way Home   

• Songs in the Key of Live 

• New Voice    

• Soul Eyes 

• Indigo     

• Studio 105 

• Manga  

• Ain’t it funky 

• Troy  

• The Gift, Beyoncé, 4 

• But You Caint Use My Phone 

• Elevate 

• The Golden Echo, Primal hear 

• The Idler Wheel… Extraordinary Machine 

• Black Radio 

• Footprints (disc Bounce) 
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• One by One 

• Ventura 

 
Repertori proposat creat i/o arranjat per l’alumne en base als continguts treballats durant el 
semestre. 
 
METODOLOGIA 
Classes teòric-pràctiques aplicant tècniques d’assaig de grup, generals i específiques de 
l’estil. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Avaluació contínua a l’aula mitjançant la realització exercicis i audicions intersemestrals. Tot i 
tractar-se de música de conjunt, l’alumnat s’avalua de forma individual; s’ha de tenir present 
el curs que cursa en relació amb el que està treballant a les assignatures d’Instrument i 
Improvisació. L’avaluació final consisteix en una audició on s’ha de demostrar que s’han assolit 
els objectius plantejats. 
 
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Assistir, participar i mostrar iniciativa a les classes. 
• Haver realitzat un estudi regular dels repertoris treballats. 
• Haver realitzat assajos parcials o generals amb la resta del conjunt més enllà de les 

hores de classe. 
• Gestionar els problemes que sorgeixen de la pràctica musical grupal aportant 

possibles solucions. 
• Demostrar domini de la melodia, harmonia i forma de les peces treballades. 
• Saber adoptar el rol d’acompanyant o solista, segons ho requereixi la situació. 
• Poder improvisar un solo que respongui a les necessitats estilístiques de cada peça. 
• Demostrar capacitat d’interacció amb el públic i amb la resta de la banda. 

 

Seguiment de l’assignatura, realització d’exercicis i implicació amb la matèria: 40% 
 
Prova final basada en la interpretació i improvisació sobre el material estudiat: 60% 
 
FONTS DOCUMENTALS 
Bibliografia 
Bergonzi, J. (1994-98). Inside Improvisation Series (Volumes 1-7). Advance Music. 
Berliner, P. (1994). Thinking in jazz: the infinite art of improvisation. University of Chicago 
Press. 
Levine, M. (1996). The Jazz Theory Book. Sher Music. 
Werner, K. (1996). Effortless Mastery New Albany. Jamey Aebersold. 
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Discografia 
Brecker, M. (1999). Time is of the Essence. Verve. 
Hancock, H. (1996). The New Standard. Verve. 
Hargrove, R. (2003). Hard Groove. Verve. 
Holland, D. (2013). Prism. Dare2. 
Marsalis, W. (1985). Black Codes From The Underground. Columbia. 
Medeski, Martin and Wood.(1998). Combustication. Blue Note. 
Scofield, J. (1998). A Go Go. Verve. 
Steve Coleman And Five Elements (1993). The Tao Of Mad Phat: Fringe Zones. RCA/Novus. 
Uehara, H. (2007). Time Control. Telarc. 
Willis, G. (1998). Bent. Alchemy Records. 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia* / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Música de conjunt Matèria obligatòria 
Crèdits 3 ECTS semestrals 
Seqüenciació temporal Semestre VII (* i VIII) 
% d’hores lectives 32% presencials 68% treball autònom 
Assignatura Cor I i II 
Requisits No se’n necessiten per Cor I. Per cursar el II, s’haurà d’haver superat el I. 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
L’assignatura de Cor es centra en la pràctica vocal col·lectiva, entenent la veu com l’òrgan 
de transmissió de les idees musicals, mitjançant el desenvolupament de la capacitat de 
saber utilitzar amb coneixement tots els elements corporals implicats. També es treballa el 
reforç del sentit del cant interior i la comprensió i conducció de la frase musical a través 
d’un recorregut per les diferents èpoques i estils de la música. 

 
COMPETÈNCIES 
Específiques d’Interpretació 
CEEI-3 Demostrar capacitat per interactuar musicalment en tot tipus de projectes musicals 
participatius, des del duo fins els grans conjunts. 
CEEI-8 Assumir adequadament les diferents funcions subordinades, participatives o de 
lideratge que es poden donar en un projecte musical col·lectiu. 
CEEI-9 Conèixer els processos i recursos propis del treball orquestral i d’altres conjunts 
dominant adequadament la lectura a primera vista, mostrant flexibilitat davant les indicacions 
del director i capacitat d’integració en el grup. 
 
Generals 
CG-7 Demostrar capacitat per a interactuar musicalment en diferents tipus de projectes 
musicals participatius. 
 
Transversals 
CT-1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora. 
CT-3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 
CT-7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 
CT-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i  l’esperit 
emprenedor en l’exercici professional. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE  

1. Descobrir de les potencialitats i coneixement de la veu i del cos com a instruments 
musicals: cant i percussió corporal. � 
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2. Aprendre tècniques de respiració i de relaxació postural. � 
3. Assolir coneixements teòrics i pràctics sobre l'aparell fonador. � 
4. Aprendre nocions bàsiques de solfeig i notació musical.� 
5. Saber prioritzar dinàmiques d'interpretació de la música sense partitura. � 
6. Prendre consciència de la "posada en escena" de les cançons. � 
7. Tractar un repertori variat. � 
8. Disposar de la possibilitat de cantar amb acompanyament instrumental. � 

 
CONTINGUTS  

• Ús de la tècnica i el llenguatge musical: funcionament bàsic de la veu, tècnica vocal 
bàsica, afinació i precisió vocal a capella, equalització vocal, articulació i fraseig, dicció, 
empastament vocal i treball de tríades. 

 

• Interpretació/performance: interacció, comunicació, assignació de rols, creativitat, 
desenvolupament en diferents estils, desenvolupament artístic (solista i acompanyant) 
i posada en escena. 

 

• Creació i improvisació: control de la melodia i harmonia, arranjaments propis, control 
de les harmonies vocals, control de l’estil, direcció artística del grup i producció del 
cor. 

 
REPERTORI 
Repertori proposat per l’equip docent 
Es treballarà tot el repertori a capella, utilitzant la veu i tot el cos com a instrument per a afegir 
la part rítmica als temes (percussió corporal o beatbox). 
 
Es treballaran temes de diferents estils que treballin la veu en totes les seves possibilitats: 
gòspel, swing, pop-rock... 
 
Algunes propostes: 

• Uptown funk. Mark Ronson & Bruno Mars. Arr. a capella de Mark Brymer 
• Human. Rag and bone man. Arr. a capella de Oliver Gies 
• Follow that star. Peter Gritton 
• Lean on me. Bill Withers 
• Amazing grace. Traditional Arr. a capella de Michele Gardini 
• Billie Jean. Michael Jackson. Arr. a capella de Cesar García-Rincón de Castro 
• Bailando. Alaska. Arr. a capella de Cesar García-Rincón de Castro 
• Blackbird. The Beatles. Arr. a capella de Daryl Runswick 
• Fly like an eagle. Steve Miller. Arr. a capella de Jason A. Heald 
• Goodnight, sweetheart. Calvi Carter & James Hudson. Arr. a capella de Robert Sund 
• Hello my baby. Howard-Emerson. Arr. a capella de R. Wirsching 
• Hit the road Jack. Percy Mayfield. Arr. a capella de Jason A. Heald 



Cor I i II 
 

 

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE MÚSICA 
Montfar 16-18, 08004 Barcelona 

www.jamsession.cat 
codi de centre: 08074367 

• King of pain. Sting. Arr. a capella de J.A Heald 
• Kiss from a rose. Seal. Arr. a capella de J.A Heald 
• Only you. Vicente Clarke. Arr. a capella de Deke Sharon & Anne Raugh 
• Mr. Sandman 
• Seeven bridges Road. Eagles.  
• When I´m sixty four. The Beatles. Arr. a capella de Cesar García-Rincón de Castro 
• Somebody to love. Freddie Mercury . Arr. con piano Roger Emerson 
• Waiting on the world to change. John Mayer. Arr. a capella de J.A Heald 

 
Repertori proposat creat i/o arranjat per l’alumne en base als continguts treballats 
 
METODOLOGIA 
Classes pràctiques col·lectives on es treballa en grup un repertori proposat per la professora. 
Aquest es treballa a capella pera desenvolupar l’educació de l’oïda i l’escolta activa del grup. 
La sessió es dividirà en tres blocs: 

• Petites lliçons o exercicis que il·lustrin algun aspecte de tècnica vocal, anatomia i 
fisiologia de la veu que més endavant serà aplicat al repertori. 

• Treball en petits grups dividits per veu. La professora anirà escoltant i guiant els 
diferents grups ajudant-los en la lectura, afinació i empastar. 

• Posada en comú de totes les veus. 

 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Per a l’avaluació acreditativa de l’assignatura es tindran en compte els següents criteris: 

• Haver desenvolupat una interacció amb el grup que afavoreixi un ambient de treball. 
• Haver treballat l’escolta activa d’un mateix, però també de la resta del cor. 
• Haver realitzat un estudi constant i progressiu del repertori, així com proposar idees 

pel seu arranjament. 

 
Seguiment de l’assignatura: 20% 
 
Lliurament d’enregistraments setmanals: 40% 
 
Audició final en què s’interpretaran tres peces del repertori treballat: 40% 
 
FONTS DOCUMENTALS 
http://jasonheald.com/ 
https://www.jwpepper.com/sheet-music/ 
https://musescore.com/sheetmusic 
https://www.musicnotes.com/choral/ 
https://www.olivergies.de/noten.html 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Tecnologies aplicades Matèria obligatòria 
Crèdits 6 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestre I 
% d’hores lectives 40% presencials  60% treball autònom 
Assignatura Electrònica 
Requisits Cap 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
 
COMPETÈNCIES 
Específiques de Sonologia 
CEES-3 Aplicar les tecnologies a l’àmbit de la creació, la interpretació i la difusió pública de 
la música, i utilitzar els recursos tècnics que permeten la producció i l’organització sonora, així 
com les diferents aproximacions, aplicacions i funcionalitats que fonamenten la creació 
musical. 
CEES-4 Desenvolupar actituds creatives i de cooperació que poden complimentar i potenciar 
les activitats d’altres professionals de la música així com d’altres arts amb les quals interactuï.  
CEES-8 Planificar processos de producció sonora, així com generar i transformar sons i 
gravacions musicals amb objectius creatius dictats per un pla de producció. 
CEES-10 Ser capaç d’integrar art, tecnologia i ciència, amb la flexibilitat suficient per adaptar-
se a entorns múltiples i canviants. 
 
Generals 
CG-5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions 
en la música, preparant-se per assimilar les novetats que es produeixen en ella. 
CG-17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre 
en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo. 
CG-21 Crear i donar forma als seus propis conceptes artístics, havent desenvolupat la 
capacitat d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats. 
CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural ric i complex. 
CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per la interpretació, la 
composició i l’educació.  
 
Transversals  
CT-3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 
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CT-4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. 
CT-7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 
CT-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees i solucions 
viables. 
 
CONTINGUTS 

 

Introducció 
Teoria atòmica. Fonaments de l’electromagnetisme. Components 
electrònics. Sistemes de protecció. 

Components passius I Resistors: característiques i tipus. Codis de colors. Thevenin. 

Components passius II Condensadors. Anàlisi en corrent continu i altern. Filtres RC. 

Components passius III Inductors i transformadors. 

Components actius I Semiconductors. La unió NP. Circuits amb díodes. 

Components actius II 
Transistors. Característiques i funció de transferència. Anàlisi de 
circuits amb transistors BJT. La família FET. Vàlvules 

Components actius III 
Electrònica integrada. Amplificadors operacionals. Anàlisi de circuits 
amb components discrets i integrats. 

 
METODOLOGIA 
L’assignatura s’estructura en diverses classes magistrals de caire teòric on s’exposen els 
conceptes i tècniques descrites als continguts. En aquesta fase el professor desenvolupa un 
rol de formador. 
 
En paral·lel a l’adquisició de les habilitats necessàries de les eines presentades s’han de 
realitzar diverses activitats de caire individual en les que es posen en pràctica les tècniques 
exposades mitjançant anàlisi de cas i la construcció de circuits (aquells relacionats amb la 
tecnologia de l’àudio, com per exemple filtres, amplificadors, sumadors, etc) En aquesta fase 
el professor desenvolupa un rol de entrenador, supervisant-ne l’execució i deixant que els 
alumnes segueixen les pautes i pràctiques proposades i assumint el control de les mateixes. 
 
Es realitza un examen final on es recullen tots els conceptes i tècniques d’anàlisi de circuits 
treballats. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Entén les característiques dels components electrònics passius així com el seu 
funcionament en entorns de corrent continu o altern. 



Electrònica 
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• Entén el funcionament dels semiconductors i en particular el de dispositius de tipus 
díode i transistor. 

• Es familiaritza amb els components integrats d’amplificació. 

• Resol problemes de parametrització de circuits amb propòsits pràctics. 

• És capaç de construir circuits mitjançant components discrets i integrats a partir 
d’esquemes lògics 

 
Lliurament i superació del treballs proposats 30%. Realització de pràctiques basades en els 
conceptes i tècniques exposades durant les diferents sessions. 
 
Superació tests teòrics 60%. Està basat en els conceptes presentats i les tècniques de 
resolució de problemes teòrics associats.  
 
Assistència i actitud. Assistència obligatòria amb un màxim de tres absències no justificades 
10%. 
 

FONTS D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
Temari de l’assignatura: Electrònica. 
 
 



Anàlisi, síntesi i 
processament del so I i II 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Tecnologies aplicades Matèria obligatòria 
Crèdits 6 ECTS semestrals 
Seqüenciació temporal Semestres III i VI 
% d’hores lectives 20% presencials  80% treball autònom 
Assignatura Anàlisi, síntesi i processament del so I i II 

Requisits No se’n necessiten per Anàlisi, síntesi i processament del so I. Per cursar la II, 
s’haurà d’haver superat la I. 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
 
COMPETÈNCIES 
Específiques de Sonologia 
CEES-4 Desenvolupar actituds creatives i de cooperació que poden complimentar i potenciar 
les activitats d’altres professionals de la música així com d’altres arts amb les quals interactuï.  
CEES-8 Planificar processos de producció sonora, així com generar i transformar sons i 
gravacions musicals amb objectius creatius dictats per un pla de producció. 
CEES-10 Ser capaç d’integrar art, tecnologia i ciència, amb la flexibilitat suficient per adaptar-
se a entorns múltiples i canviants. 
 
Generals 
CG-5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions 
en la música, preparant-se per assimilar les novetats que es produeixen en ella. 
CG-12 Acreditar un coneixement suficient del fet musical i la seva relació amb l’evolució dels 
valors estètics, artístics i culturals. 
CG-17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre 
en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo.  
CG-21 Crear i donar forma als seus propis conceptes artístics, havent desenvolupat la 
capacitat d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats. 
CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural ric i complex. 
CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per la interpretació, la 
composició i l’educació.  
 
Transversals  
CT-3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 



Anàlisi, síntesi i 
processament del so I i II 
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CT-4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. 
CT-7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 
CT-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees i solucions 
viables. 
 
CONTINGUTS 

 

Introducció a la producció 
de música electrònica 

Presentació de l’assignatura, descripció de conceptes de producció 
i estudi de l’evolució de la música amb mitjans electrònics. 

Fonaments teòrics i equips 
de producció 

Conceptes bàsics del so, l’electricitat, els sistemes informàtics i els 
equips de producció. Descripció funcional d’una DAW. 

Instruments musicals 
electrònics I  

Introducció als instruments musicals electrònics. Control MIDI. Rols 
dels sons sintetitzats i mostrejats. 

Tècniques de producció I Seqüenciadors y programació MIDI. 

Instruments musicals 
electrònics II  

Sintetitzadors, samplers i caixes de ritmes. 

Tècniques de producció II Gravació MIDI. Processament MIDI. 

Tècniques de producció III Mescladors d’àudio i unitats d’efectes virtuals. 

Tècniques de producció IV Introducció a la mescla. 

 
METODOLOGIA 
L’assignatura s’estructura en diverses classes magistrals de caire teòric on s’exposen els 
conceptes i tècniques descrites als continguts. Es realitzen reflexions sobre la composició 
tenint en compte el timbre, a més a més de les dimensions de tonalitat i ritme, tradicionals, 
mitjançant els instruments electrònics basats en la síntesi sostractiva i el mostreig d’àudio. En 
aquesta primera fase el professor té el rol  de formador.  
 
L’aplicació d’aquestes sessions es porta a terme en forma de pràctiques individuals per 
guanyar destresa i agilitat tant en l’ús de les eines plantejades (sintetitzadors i samplers) com 
dels processos implicats (elecció de la font de generació, filtrat, modulació). En aquestes 
sessions el professor assumeix el rol entrenador, proposant tasques i deixant que els alumnes 
segueixen les pautes i pràctiques proposades i assumint el control de les mateixes. 
 
En paral·lel a l’adquisició de les habilitats necessàries de les eines presentades s’han de 
realitzar dos projectes, un de síntesis i un altre de sampling, els quals han de ser en grup 
(recomanable per parelles). En els projectes es planteja qüestions relacionades amb la creació 
d’un repertori musical (la creació de dos temes originals) dissenyant els sons des de zero. A 
més també s’hi afegeixen l’ús de les tècniques d’enregistrament o programació  MIDI, la 
creació i manipulació d’un arranjament i la mescla d'audio i creació d’un master digital. El 



Anàlisi, síntesi i 
processament del so I i II 
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projecte es desenvolupa en dos fases, les quals inclouen entregues parcials per tal de 
controlar-ne el desenvolupament i permetent la millora continuada fins l’entrega final 
 
Durant el projecte el professor es converteix en guia i els alumnes assumeixen la 
responsabilitat activa dels seu aprenentatge a través de activitats de caràcter significatiu i 
fortament relacionats amb el món real, desenvolupant competències clau como la 
autoregulació de l’aprenentatge, la organització temporal i el treball en equip.  
 
Per tal d’estimular el procés creatiu del projecte s’inclouen classes magistrals basades en 
l'experiència professional del professor sobre com iniciar i desenvolupar les composicions 
musicals amb mitjans electrònics i en el que s’inclouen reflexions posteriors en grup sobre els 
processos creatius en l’àmbit digital. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Coneixements teòrics i tècnics 

• Agilitat en l’ús de la DAW 

• Connexió entre els conceptes de to, timbre i dinàmica, i la manipulació dels 
paràmetres dels instruments electrònics. 

• Habilitat en l’ús de la modulació, el filtrat i l’elecció de fonts sonores com a processos 
creatius en entorns musicals que fan servir la síntesi i el sampling. 

• Desenvolupament de competències de creació sonora híbrida en entorns informàtics. 

• Comprensió i habilitat en l’ús dels processos de producció amb àudio (ús del 
mesclador i unitats d’efectes. 

• Qualitat musical i tècnica dels treballs (composició, arranjament i mescla). 

 
Lliurament i superació del treballs cooperatius proposats 50%. En aquest cas es fa un 
seguiment dels projectes per tal que aquests es portin a terme mitjançant tres entregues 
parcials. Durant l’entrega es fa una presentació oral de tots els participants del curs, aportant 
entre ells una retroalimentació en forma de coavaluació no vinculant. 

 
Superació tests teòrics 40%. Està basat en els conceptes presentats i les tècniques de 
resolució de problemes teòrics associats.  
 
Assistència i actitud. Assistència obligatòria amb un màxim de tres absències no justificades 
10%. 
 

FONTS D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
Temari de l’assignatura: Asignatura de Producción de Música Electrónica | Síntesi i Sampling. 
Manual d’operacions d’Ableton Live (inclòs en el programari). 
 



Disseny de so 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Tecnologies aplicades Matèria obligatòria 
Crèdits 6 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestre VII 
% d’hores lectives 40% presencials  60% treball autònom 
Assignatura Disseny de so 
Requisits Cap 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
 
COMPETÈNCIES 
Específiques de Sonologia 
CEES-3 Aplicar les tecnologies a l’àmbit de la creació, la interpretació i la difusió pública de 
la música, i utilitzar els recursos tècnics que permeten la producció i l’organització sonora, així 
com les diferents aproximacions, aplicacions i funcionalitats que fonamenten la creació 
musical. 
CEES-4 Desenvolupar actituds creatives i de cooperació que poden complimentar i potenciar 
les activitats d’altres professionals de la música així com d’altres arts amb les quals interactuï.  
CEES-8 Planificar processos de producció sonora, així com generar i transformar sons i 
gravacions musicals amb objectius creatius dictats per un pla de producció. 
CEES-10 Ser capaç d’integrar art, tecnologia i ciència, amb la flexibilitat suficient per adaptar-
se a entorns múltiples i canviants. 
 
Generals 
CG-5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions 
en la música, preparant-se per assimilar les novetats que es produeixen en ella. 
CG-17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre 
en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo.  
CG-21 Crear i donar forma als seus propis conceptes artístics, havent desenvolupat la 
capacitat d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats. 
CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural ric i complex. 
CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per la interpretació, la 
composició i l’educació.  
 
Transversals  
CT-3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 



Disseny de so 
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CT-4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. 
CT-7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 
CT-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees i solucions 
viables. 
 
CONTINGUTS 

 

Revisió de síntesi 
sostractiva i de síntesi 
basada en mostres  

Revisió de blocs del sintetitzador: generadors, modificadors i 
moduladors. Oscil·ladors, generadors de soroll i reproductors de 
mostres. Laboratori sonor amb sintetitzadors S&S. 

Síntesi per taula d’ones i 
per conformació 

Taula d’ones i processos de modulació. Waveshaping. Estructures de 
retroalimentació. Laboratori sonor sintetitzadors de taula d’ones 

Síntesi per modulació 
Modulació en anell, modulació per freqüència, distorsió de fase. 
Laboratori sonor amb sintetitzadors d’FM 

Síntesi granular 
Granularització del so. Tipus de síntesi granular. Laboratori sonor amb 
sintetitzadors granulars 

Sistemes modulars 
Sistemes de síntesi i processament. Laboratori sonor amb sistemes 
modulars. 

Aplicacions al so 
envoltant 

Revisió dels sistemes envolvents. Configuració de sistemes envolvents. 
Laboratori sonor amb dispositius musicals de distribució multicanal. 

 
METODOLOGIA 
L’assignatura s’estructura en diverses classes magistrals de caire teòric on s’exposen els 
conceptes i tècniques descrites als continguts. En aquesta fase el professor desenvolupa un 
rol de formador. 
 
En paral·lel a l’adquisició de les habilitats necessàries de les eines presentades s’han de 
realitzar diverses activitats de caire individual en les que es posen en pràctica les tècniques 
exposades. Per tal d’avaluar-ne les habilitats adquirides es realitzen diversos tests d’agilitat 
amb el programari i de caire teòric-pràctic. En aquesta fase el professor desenvolupa un rol 
de entrenador, supervisant-ne l’execució i deixant que els alumnes segueixen les pautes i 
pràctiques proposades i assumint el control de les mateixes. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Té nocions dels diferents tipus de síntesi presents en els instruments electrònics 
virtuals 

• Té nocions dels entorns de creació sonora de gran complexitat en la interconnexió 
com per exemple els sistemes modulars  



Disseny de so 
 

 

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE MÚSICA 
Montfar 16-18, 08004 Barcelona 

www.jamsession.cat 
codi de centre: 08074367 

• Cerca els sons de les biblioteques dels instruments virtuals amb agilitat 

• Ajusta i dissenya sons segons les necessitats de la producció tant musical com 
audiovisual  

 
Lliurament i superació del treballs proposats 60%. Realització de pràctiques basades en els 
conceptes i tècniques exposades durant les diferents sessions. 
 
Superació tests teòrics 30%. Està basat en els conceptes i tècniques presentades i mesura 
l’agilitat i profunditat en l’ús de les eines presentades. 
 
Assistència i actitud. Assistència obligatòria amb un màxim de tres absències no justificades 
10%. 
 

FONTS D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
Temari de l’assignatura: Asignatura de Disseny Sonor. 
Manual d’operacions d’Ableton Live (inclòs en el programari) 
Manual d’operacions de NI Absynth, NI FM8, NI Massive, NI Guitar Rig (inclòs en el 
programari). 
 
 



Física i matemàtiques per la música 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Formació tècnica específica Matèria obligatòria 
Crèdits 6 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestre I 
% d’hores lectives 20% presencials  80% treball autònom 
Assignatura Física i matemàtiques per la música 
Requisits Cap 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
 
COMPETÈNCIES 
Específiques de Sonologia 
CEES-3 Aplicar les tecnologies a l’àmbit de la creació, la interpretació i la difusió pública de 
la música, i utilitzar els recursos tècnics que permeten la producció i l’organització sonora, així 
com les diferents aproximacions, aplicacions i funcionalitats que fonamenten la creació 
musical. 
CEES-4 Desenvolupar actituds creatives i de cooperació que poden complimentar i potenciar 
les activitats d’altres professionals de la música així com d’altres arts amb les quals interactuï.  
CEES-8 Planificar processos de producció sonora, així com generar i transformar sons i 
gravacions musicals amb objectius creatius dictats per un pla de producció. 
CEES-10 Ser capaç d’integrar art, tecnologia i ciència, amb la flexibilitat suficient per adaptar-
se a entorns múltiples i canviants. 
 
Generals 
CG-5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions 
en la música, preparant-se per assimilar les novetats que es produeixen en ella. 
CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural ric i complex. 
CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per la interpretació, la 
composició i l’educació.  
 
Transversals  
CT-3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 
CT-4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. 
CT-7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 
CT-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees i solucions 
viables. 



Física i matemàtiques per la música 
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CONTINGUTS 

 

Números 
Revisió dels tipus de números (naturals, sencers, racionals, irracionals, 
reals i complexos). 

Funcions I Descripció. Representació gràfica (en dos i tres dimensions). 

Funcions II 
Funcions exponencials i logarítmiques. El decibel (db) i les seves 
aplicacions a la mesura del so i l’àudio. 

Funcions III 
Funcions de transferència. Aplicacions en l’amplificació, distorsió i 
processament dinàmic. 

Funcions IV Retroalimentació i convolució. 

La base binària 
Base binaria, octal i hexadecimal. Operacions en coma fixa i flotant. Les 
operacions en entorns d’àudio digital. 

 
METODOLOGIA 
L’assignatura s’estructura en diverses classes magistrals de caire teòric on s’exposen els 
conceptes i tècniques descrites als continguts. En aquesta fase el professor desenvolupa un 
rol de formador. 
 
En paral·lel a l’adquisició de les habilitats necessàries de les eines presentades s’han de 
realitzar diverses activitats de caire individual en les que es posen en pràctica les tècniques 
exposades mitjançant anàlisi de cas i la creació d’algorismes amb programació gràfica. En 
aquesta fase el professor desenvolupa un rol de entrenador, supervisant-ne l’execució i 
deixant que els alumnes segueixen les pautes i pràctiques proposades i assumint el control 
de les mateixes. 
 
Es realitza un examen final on es recullen tots els conceptes i tècniques de càlcul matemàtics 
treballats a l’assignatura. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Entén les diferències entre els tipus de números, així com el cas particular dels 
nombres binaris. 

• Entén les representacions simbòliques i gràfiques de les funcions. 
• Està familiaritzat amb els diferents tipus de funcions matemàtiques més habituals en 

el món del so i la música. 

• És capaç de dissenyar algorismes senzills que representen funcions matemàtiques fent 

servir llenguatge de programació gràfic. 



Física i matemàtiques per la música 
 

 

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE MÚSICA 
Montfar 16-18, 08004 Barcelona 

www.jamsession.cat 
codi de centre: 08074367 

 
Lliurament i superació del treballs proposats 30%. Realització de pràctiques basades en els 
conceptes i tècniques exposades durant les diferents sessions. 
 
Superació tests teòrics 60%. Està basat en els conceptes presentats i les tècniques de 
resolució de problemes teòrics associats.  
 
Assistència i actitud. Assistència obligatòria amb un màxim de tres absències no justificades 
10%. 
 

FONTS D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
Temari de l’assignatura: Matemáticas aplicades. 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Formació tècnica específica Matèria obligatòria 
Crèdits 6 ECTS semestrals 
Seqüenciació temporal Semestres IV i VI 
% d’hores lectives 40% presencials 60% treball autònom 
Assignatura Laboratori de so I i II 

Requisits No se’n necessiten per Laboratori de so I. Per cursar la II, s’haurà d’haver 
superat la I. 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
 
COMPETÈNCIES 
Específiques de Sonologia 
CEES-3 Aplicar les tecnologies a l’àmbit de la creació, la interpretació i la difusió pública de 
la música, i utilitzar els recursos tècnics que permeten la producció i l’organització sonora, així 
com les diferents aproximacions, aplicacions i funcionalitats que fonamenten la creació 
musical. 
CEES-4 Desenvolupar actituds creatives i de cooperació que poden complimentar i potenciar 
les activitats d’altres professionals de la música així com d’altres arts amb les quals interactuï.  
CEES-8 Planificar processos de producció sonora, així com generar i transformar sons i 
gravacions musicals amb objectius creatius dictats per un pla de producció. 
CEES-10 Ser capaç d’integrar art, tecnologia i ciència, amb la flexibilitat suficient per adaptar-
se a entorns múltiples i canviants. 
 
Generals 
CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i 
saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional. 
CG-5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions 
en la música, preparant-se per assimilar les novetats que es produeixen en ella. 
CG-9 Conèixer les característiques pròpies del seu instrument principal en relació a la seva 
construcció i acústica, evolució històrica i influències mútues amb d’altres disciplines. 
CG-17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre 
en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo. 
CG-21 Crear i donar forma al seus propis conceptes artístics havent desenvolupat la capacitat 
d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats. 
CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural ric i complex. 
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CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per a la interpretació, la 
composició i l’educació. 
 
Transversals  
CT-3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 
CT-4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. 
CT-7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 
CT-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees i solucions 
viables. 
 
CONTINGUTS 

SEMESTRE IV 

La preproducció 
La preparació i planificació de l’àudio en el rodatge 
d’audiovisuals. 

L’equip d’àudio Sistemes de gravació portàtil o de camp. Microfonia especifica. 

Gestió i sincronització  Metadades dels sistemes portàtils. Codis de temps. 

Tècniques de sonorització Tècniques de microfonia (mono, estèreo, MS, etc). 

Producció sonora de rodatges Anàlisi i pràctica del flux de treball a petita escala. 

 

SEMESTRE VI 

La preproducció 
La preparació i planificació de l’àudio en el rodatge 
d’audiovisuals. 

L’equip d’àudio 
Ús de sistemes de gravació portàtil o de camp. i de microfonia 
específica en el context d’un rodatge audiovisual. 

Gestió i sincronització  
Gestió pràctica de les metadades dels sistemes portàtils i dels 
codis de temps en el context d’un rodatge audiovisual. 

Producció sonora de rodatges 
Anàlisi i pràctica del flux de treball en un projecte audiovisual 
integral. 

 
METODOLOGIA 
1r Semestre 
L’assignatura s’imparteix a l’aula i també al plató i en grups reduïts en forma de classes 
magistrals, pràctiques expositives i un projecte. 
 
En les classes magistrals s’exposen les temàtiques clau de l’assignatura (la tecnologia 
emprada, la gestió de l’àudio i les dades de sincronització i etiquetatge, etc). El professor 
exposa les tècniques amb estudis de cas i pràctiques orientades a la gestió de les sessions 
de producció sonora al rodatge en viu en l’entorn audiovisual. 
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En el projecte es resumeix els aspectes claus de situacions de la vida real que els prepara per 
la seva inserció professional i en els que el professor exerceix el rol d’entrenador, supervisant-
ne l’execució i deixant que els alumnes segueixen les pautes i pràctiques proposades i 
assumint-ne el control de les mateixes. 
 
2n Semestre 
L’assignatura s’imparteix de manera pràctica al plató en el context d’un projecte audiovisual. 
 
En el projecte s’experimenten situacions de la vida real que els prepara per la seva inserció 
professional. En aquest context el professor exerceix el paper de guia, orientant l’execució 
tècnica i el desenvolupament pràctic del projecte. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Planifica i organitza la producció sonora d’un rodatge tant des del punt de vista tècnic 

com de les necessitats de la realització audiovisual. 

• Organitza adequadament la sonorització i enregistrament de fonts sonores. 

• Sonorització. Escull el micròfon i la presa microfònica més adient en funció de les 

necessitats de la producció. 

• Enregistrament. Sap gestionar sistemes portàtils de gravació, les metadades i els codis 

de temps per la seva sincronització posterior amb la imatge. 

 
1r Semestre 
Lliurament i superació del treballs 40%. Realització de projectes basats en els conceptes i 
tècniques exposades durant les diferents sessions. 
 
Examen teòric 50%. Avaluació dels conceptes exposats a l'assignatura.  
 
Assistència i actitud. Assistència obligatòria amb un màxim de tres absències no justificades 
10%. 
 

2n Semestre 
Assistència 50%. Assistència obligatòria amb un màxim de tres absències no justificades.  

 
Actitud 50%. Avaluació del rendiment professional i de la gestió tècnica en les pràctiques.  
 

FONTS D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
Temari de l’assignatura: El so en el rodatge 
 



Tècniques de programació I i II 
 

 

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE MÚSICA 
Montfar 16-18, 08004 Barcelona 

www.jamsession.cat 
codi de centre: 08074367 

 
 
 
1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Formació tècnica específica Matèria obligatòria 
Crèdits 6 ECTS semestrals 
Seqüenciació temporal Semestres II i IV 
% d’hores lectives 40% presencials 60% treball autònom 
Assignatura Tècniques de programació I i II 

Requisits No se’n necessiten per Tècniques de programació I. Per cursar la II, s’haurà 
d’haver superat la I. 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
 
COMPETÈNCIES 
Específiques de Sonologia 
CEES-3 Aplicar les tecnologies a l’àmbit de la creació, la interpretació i la difusió pública de 
la música, i utilitzar els recursos tècnics que permeten la producció i l’organització sonora, així 
com les diferents aproximacions, aplicacions i funcionalitats que fonamenten la creació 
musical. 
CEES-4 Desenvolupar actituds creatives i de cooperació que poden complimentar i potenciar 
les activitats d’altres professionals de la música així com d’altres arts amb les quals interactuï.  
CEES-8 Planificar processos de producció sonora, així com generar i transformar sons i 
gravacions musicals amb objectius creatius dictats per un pla de producció. 
CEES-10 Ser capaç d’integrar art, tecnologia i ciència, amb la flexibilitat suficient per adaptar-
se a entorns múltiples i canviants. 
 
Generals 
CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i 
saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional. 
CG-5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions 
en la música, preparant-se per assimilar les novetats que es produeixen en ella. 
CG-9 Conèixer les característiques pròpies del seu instrument principal en relació a la seva 
construcció i acústica, evolució històrica i influències mútues amb d’altres disciplines. 
CG-17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre 
en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo. 
CG-21 Crear i donar forma al seus propis conceptes artístics havent desenvolupat la capacitat 
d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats. 
CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural ric i complex. 
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CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per a la interpretació, la 
composició i l’educació. 
 
Transversals  
CT-3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 
CT-4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. 
CT-7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 
CT-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees i solucions 
viables. 
 
CONTINGUTS 

SEMESTRE II 

Introducció a Pro Tools 
Conceptualització de la DAW. Es descriuen els trets bàsics i 
s’introdueixen les primeres pràctiques. 

Audio i MIDI. Gravació i edició 
bàsica i avançada 

Es descriuen les tècniques d’enregistrament i d’edició d’àudio i 
MIDI, així com la parametrització del programari i les dreceres 
per agilitzar-ne l’execució tècnica. Introducció a tècniques de 
compressió i expansió de temps. 

El mesclador i l'encaminament 
Conceptualització del mesclador i anàlisi comparada amb el 
dispositiu disponible al programari. Descripció  de les opcions 
de l’encaminament intern de senyal. 

Postproducció d’àudio sobre 
vídeo i videojocs 

Contextualització del treball amb audiovisuals. Formats i 
metodologia de treball. 

Unitats d’efectes d’àudio 
Descripció de les unitats d’efectes d’àudio, paràmetres i modes 
de processament. 

Automatització bàsica i 
avançada 

Contextualització de l’automatització del procés de mescla. 
Modes i paràmetres d’automatització. 

Certificació oficial Pro Tools 101 
i 110 

Formació  específica per acreditar la titulació oficial d’operador. 

 

SEMESTRE IV 

Introducció a Ableton Live 
Conceptualització de la DAW. Es descriuen els trets bàsiques i 
vistes principals així com el seu ús com a eina per la 
interpretación en directe o la creació en estudi. 

La vista del clip d’àudio 
Descripció dels paràmetres i tècniques de compressió i 
expansió de temps, canvi d’afinació i modulació de paràmetres  

La vista del clip MIDI. Ús 
d’instruments virtuals 

Descripció de l’entorn de programació MIDI. Descripció 
d’instruments virtuals i de les biblioteques de sons. 
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El mesclador i l'encaminament. 
Unitats d’efectes d’àudio 

Conceptualització del mesclador i anàlisi. Descripció  de les 
opcions de l’encaminament intern i extern de senyal. Descripció 
de les unitats d’efectes d’àudio, paràmetres i modes de 
processament. 

Gravació i edició d’àudio i MIDI  

Es descriuen les tècniques d’enregistrament i d’edició d’àudio i 
MIDI, així com la parametrització del programari i les dreceres 
per agilitzar-ne l’execució tècnica. Descripció de les tècniques 
d’automatització. 

Introducció a Reason 
Conceptualització de la DAW. Es descriuen els trets bàsiques, 
vistes principals i biblioteques de sons 

El rack 
Descripció de l’entorn de connexions d’instruments musicals i 
dispositius d’àudio i MIDI. 

Gravació d’àudio i MIDI 
Es descriuen les tècniques d’enregistrament i d’edició d’àudio i 
MIDI i les dreceres per agilitzar-ne l’execució tècnica. 

Dispositius musicals i d’àudio 
Descripció dels instruments musicals virtuals, les unitats 
d’efectes d’àudio, i d’altres dispositius així com els seus 
paràmetres. 

Mescla i automatització 
Conceptualització del mesclador i anàlisi. Descripció  de les 
opcions de l’encaminament intern i extern de senyal. Descripció 
de les tècniques d’automatització. 

 
METODOLOGIA 
L’assignatura s’estructura en diverses classes magistrals de caire teòric on s’exposen els 
conceptes i tècniques descrites als continguts. En aquesta fase el professor desenvolupa un 
rol de formador. 
 
En paral·lel a l’adquisició de les habilitats necessàries de les eines presentades s’han de 
realitzar diverses activitats de caire individual en les que es posen en pràctica les tècniques 
exposades. Per tal d’avaluar-ne les habilitats adquirides es realitzen dos tests d’agilitat amb 
el programari de caire teòric-pràctic. En aquesta fase el professor desenvolupa un rol de 
entrenador, supervisant-ne l’execució i deixant que els alumnes segueixen les pautes i 
pràctiques proposades i assumint el control de les mateixes. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 
 Operació essencial amb el programari Pro Tools 

• Connexió entre l’ús de sistemes informàtics i els processos i tècniques habituals en els 
estudi de gravació. 

• Coneixement dels trets essencials del programari. 
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• Introducció al treball en entorns de postproducció d’àudio sobre vídeo. 

• Millora de l’agilitat en el seu ús mitjançant dreceres. 

• Capacitat de planificació del temps i organització. 

• Superació del nivell 101 i 110 d’operador. 

 Operació amb el programari Ableton Live i Reason  

• Connecta l’ús de sistemes informàtics i els processos i tècniques habituals en els 
estudis de producció de música electrònica. 

• Coneix els trets essencials del programari  . 

• Té nocions dels instruments electrònics i l’ús de biblioteques de sons. 

• Gestiona entorns on la interconnexió de dispositius i el flux de senyals creixen 
ràpidament en complexitat. 

• Millora l’agilitat en l’ús de programari mitjançant dreceres. 

• Té habilitat en l’ús de tècniques avançades d’edició i processament d’àudio i MIDI. 

• Té capacitat de planificació del temps i l’organització. 

 
1r Semestre 
Lliurament i superació del treballs proposats 20%. Realització de pràctiques basades en els 
conceptes i tècniques exposades durant les diferents sessions. 
 
Superació tests teòrics 70%. Està basat en els conceptes i tècniques presentades i mesura 
l’agilitat i profunditat en l’ús de les eines presentades.  
 
Assistència i actitud. Assistència obligatòria amb un màxim de tres absències no justificades 
10%. 
 

2n Semestre 
Lliurament i superació del treballs proposats 30%. Realització de pràctiques basades en els 
conceptes i tècniques exposades durant les diferents sessions. 
 
Superació tests teòrics i pràctics 60%. Està basat en els conceptes i tècniques presentades i 
mesura l’agilitat i profunditat en l’ús de les eines presentades.  
 
Assistència i actitud. Assistència obligatòria amb un màxim de tres absències no justificades 
10%. 
 

FONTS D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
1r Semestre 
Temari de l’assignatura: Pro Tools 1 i Pro Tools 2. 
¿Que es una DAW? (llibre electrònic inclòs en el temari). 
Manual d’operacions de Pro Tools (accessible online) 
Llibre oficial Pro Tools 101 i 110 (accessible si es supera l’assignatura) 
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2n Semestre 
Temari de l’assignatura: Asignatura d’Ableton Live. 
Temari de l’assignatura: Asignatura de Reason. 
Manual d’operacions d’Ableton Live i Reason (inclòs en el programari). 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Formació tècnica específica Matèria obligatòria 
Crèdits 6 ECTS semestrals 
Seqüenciació temporal Semestres VI i VIII 
% d’hores lectives 40% presencials 60% treball autònom 
Assignatura Investigació i recerca I i II 

Requisits No se’n necessiten per Investigació i recerca I. Per cursar la II, s’haurà d’haver 
superat la I. 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
 
COMPETÈNCIES 
Específiques de Sonologia 
CEES-3 Aplicar les tecnologies a l’àmbit de la creació, la interpretació i la difusió pública de 
la música, i utilitzar els recursos tècnics que permeten la producció i l’organització sonora, així 
com les diferents aproximacions, aplicacions i funcionalitats que fonamenten la creació 
musical. 
CEES-4 Desenvolupar actituds creatives i de cooperació que poden complimentar i potenciar 
les activitats d’altres professionals de la música així com d’altres arts amb les quals interactuï.  
CEES-8 Planificar processos de producció sonora, així com generar i transformar sons i 
gravacions musicals amb objectius creatius dictats per un pla de producció. 
CEES-10 Ser capaç d’integrar art, tecnologia i ciència, amb la flexibilitat suficient per adaptar-
se a entorns múltiples i canviants. 
 
Generals 
CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i 
saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional. 
CG-5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions 
en la música, preparant-se per assimilar les novetats que es produeixen en ella. 
CG-9 Conèixer les característiques pròpies del seu instrument principal en relació a la seva 
construcció i acústica, evolució històrica i influències mútues amb d’altres disciplines. 
CG-13 Conèixer els fonaments i l’estructura del llenguatge musical i saber aplicar-los en la 
pràctica interpretativa, creativa, d’investigació o pedagògica. 
CG-14 Conèixer el desenvolupament històric de la música en les seves diferents tradicions, 
des d’una perspectiva crítica que situï el desenvolupament de l’art musical en un context 
social i cultural. 
CG-17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre 
en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo. 
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural ric i complex. 
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CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per a la interpretació, la 
composició i l’educació. 
 
Transversals  
CT-3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 
CT-4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. 
CT-7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 
CT-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees i solucions 
viables. 
 
CONTINGUTS 

SEMESTRE VI 

La composició i el seu entorn 
Descripció dels participants en la composició musical. 
Diferències entre artista i compositor. La composició en entorns 
audiovisuals. Audio branding. 

La gravació i el seu entorn 
La gravació fonogràfica i els seus agents. Productors musicals 
executius i artístics. El processos de la producció. 

El marc legal I i II 

La llei de propietat intel·lectual. Els drets morals i patrimonials i 
la seva durada. Música electrònica i drets. Copyleft. Violacions 
de copyright. Creació i gestió empresarial: tipus d’empresa, 
balanç financer, tributació, treballadors autònom. 

La industria discográfica 
Tipus de discogràfiques. Companyies majors i independents. 
Estructura d’una discogràfica. Auto-producció. Contractes. 

La industria editorial 
Tipus d’editorials. Característiques de les grans editorials, 
independents i de l’autoregistre. Contractes. 

Entitats de gestió col·lectiva de 
drets 

Descripció. SGAE, AIE i AGEDI. Tipus de drets i dinàmica de 
recaptació. 

 

SEMESTRE VIII 

Introducció 
La indústria dels espectacles musicals en directe. Agents: 
managers, bookers i promotors. 

Representació artística i 
contractació 

Managers i agències de representació artística. Agències de 
contractació. Contractes i organització de gires. Associacions de 
representants 

Bookers 
Les funcions del booker. Oferta i negociació. Gestió de 
l’actuació. 

Promotors 
Producció de concerts. Patrocinis. Ticketing. Associacions de 
promotors 
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Marc legal d’espectacles en 
directe  

Seguretat social. PRL. Plans de seguretat i contractes. Tràmits i 
certificats. Drets d’imatge i marca. 

La indústria del directe 
contemporània 

Anàlisi històric. Tipus d’espectacles. Marxandatge. Eines de 
gestió de projectes. Cerimònies de premis. 

 
METODOLOGIA 
1r Semestre 
L’assignatura s’estructura en diverses classes magistrals, activitats pràctiques i la realització  
de dos projectes. Les classes magistrals són de caire teòric, on s’exposen els conceptes 
descrits als continguts i es realitzen reflexions sobre la obra musical, els drets associats i la 
gestió d’aquests. En aquestes sessions s’analitzen exemples de cas per d’apropar el contingut 
teòric a la vida real. En aquesta fase el professor desenvolupa un rol de formador. Per tal 
d’avaluar els continguts teòrics es realitza un examen al final de l’assignatura. 
 
A les sessions també es porten a terme diverses activitats de caire individual en les que es fa 
recerca sobre la temàtica així com la creació de documents específics (contractes editorials i 
discogràfics, balanç financer a l’empresa, etc). En aquesta fase el professor desenvolupa un 
rol de entrenador, supervisant-ne l’execució i deixant que els alumnes segueixen les pautes i 
pràctiques proposades i assumint el control de les mateixes. 
 
Per últim es planteja dos projectes que incloguin els aspectes essencials de la gestió a la 
industria discográfica i/o editorial. Durant el projecte el professor es converteix en guia i els 
alumnes assumeixen la responsabilitat activa dels seu aprenentatge a través de activitats de 
caràcter significatiu i fortament relacionats amb el món real, desenvolupant competències 
clau como la autoregulació de l’aprenentatge i la organització temporal.  Aquests projectes 
es realitzen en paral·lel i formen part junt amb les activitats de l’avaluació continuada del curs. 
 
2n Semestre 
L’assignatura s’estructura en diverses classes magistrals, activitats pràctiques i la realització  
de dos projectes. Les classes magistrals són de caire teòric, on s’exposen els conceptes 
descrits als continguts i es realitzen reflexions sobre la indústria del directe contemporani, els 
seus agents, el marc legal i la gestió dels espectacles. En aquestes sessions s’analitzen 
exemples de cas per d’apropar el contingut teòric a la vida real. En aquesta fase el professor 
desenvolupa un rol de formador. Per tal d’avaluar els continguts teòrics es realitza un examen 
al final de l’assignatura. 
 
A les sessions també es porten a terme diverses activitats de caire individual en les que es fa 
recerca sobre la temàtica així com la creació de documents específics (contractes editorials i 
discogràfics, balanç financer a l’empresa, etc). En aquesta fase el professor desenvolupa un 
rol de entrenador, supervisant-ne l’execució i deixant que els alumnes segueixen les pautes i 
pràctiques proposades i assumint el control de les mateixes. 
 
Per últim es planteja tres projectes que incloguin els aspectes essencials de la gestió a la 
indústria del directe: elaboració de rider, recerca de festivals i contractes d’actuació. Durant 
el projecte el professor es converteix en guia i els alumnes assumeixen la responsabilitat activa 
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dels seu aprenentatge a través de activitats de caràcter significatiu i fortament relacionats 
amb el món real, desenvolupant competències clau como la autoregulació de l’aprenentatge 
i la organització temporal.  Aquests projectes es realitzen en paral·lel i formen part junt amb 
les activitats de l’avaluació continuada del curs. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 
1r Semestre 

• Comprendre els diferents drets associats a l’obra musical. 

• Diferenciar els participants de l’obra musical. 

• Conèixer les organitzacions de la industria musical: discogràfiques, editorials i 

entitats de gestió de drets. 

• Comprendre l’estructura de les organitzacions empresarials. 

• Analitzar i elaborar contractes discogràfics i editorials. 

• Gestionar els aspectes organitzatius i financers d’una empresa. 

  
Lliurament i superació del treballs 50%. Activitats d’entrega de caràcter pràctic durant el curs. 
Entrega de dos projectes. 
 
Superació test teòric 40%. Està basat en els conceptes i tècniques presentades i es mesura la 
comprensió dels mateixos. 
 
Assistència i actitud. Assistència obligatòria amb un màxim de tres absències no justificades 
10%. 
 
2n Semestre 

• Comprendre els diferents tipus d’espectacles en directe. 

• Diferenciar els agents dels espectacles musicals en viu així com les seves funcions. 

• Familiaritzar-se amb el marc legal associat als espectacles en directe. 

• Comprendre l’estructura de les organitzacions empresarials. 

• Analitzar i elaborar contractes per actuacions en viu. 

• Gestionar els aspectes organitzatius de concerts i festivals musicals. 

 
Lliurament i superació del treballs 74%. Activitats d’entrega de caràcter pràctic durant el curs. 
Entrega de tres projectes. 
 
Superació test teòric. 26%. Està basat en els conceptes i tècniques presentades i es mesura 
la comprensió dels mateixos 
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Assistència: no computa en la mitjana però es considera imprescindible l’assistència 
obligatòria amb un màxim de tres absències no justificades per tal de superar l’assignatura. 
 
FONTS D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
Temari de l’assignatura: Music Business 1 i 2. 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Percepció crítica Matèria obligatòria 
Crèdits 6 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestre II 
% d’hores lectives 42,7% presencials  57,3% treball autònom 
Assignatura Psicoacústica 
Requisits Cap 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
La primera part de l’assignatura es centra en els conceptes bàsics de la Psicoacústica, amb 
èmfasi en els diferents elements físics i biològics que tenen lloc en el procés d’audició. El 
plantejament consisteix en desenvolupar de manera gradual i lineal totes les fases que 
permeten el procés físic-químic-biològic-psicològic que finalitza en la percepció o sensació 
del sentit de l’oïda. La proposta s’adapta als coneixements previs de l’alumnat, i es potencia 
els aspectes associats a les emocions derivades de la percepció del so.  La segona part de 
l’assignatura té un plantejament pràctic, i es pretén dissenyar i implementar una experiència 
psicoacústica que pugui tenir aplicacions en sectors que no siguin necessàriament relacionats 
amb les indústria musical (per exemple, medicina, publicitat, turisme, etc). 

 
COMPETÈNCIES 
Generals 
CG-5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions 
en la música, preparant-se per assimilar les novetats que es produeixen en ella. 
CG-9 Conèixer les característiques pròpies del seu instrument principal en relació a la seva 
construcció i acústica, evolució històrica i influències mútues amb d’altres disciplines. 
CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural ric i complex. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Adquirir un coneixement avançat de l’oïda humana: externa, mitjana i interna 

2. Entendre la percepció del so com a resultat d’un procés complex que presenta etapes 
físiques (mecàniques) i fisiològiques, amb la importància dels aspectes bioquímics que 
desencadenen una sensació psicoacústica   

3. Conèixer els mecanismes de producció i adequació de les experiències 
psicoacústiques. 

4. Ser capaços d’aplicar el coneixement de la psicoacústica en altres sectors culturals i 
econòmics. 
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5. Conèixer la importància dels hàbits saludables per a un manteniment òptim del nivell 
psicoacústics dels individus. 

 
CONTINGUTS 
1. Oïda humana 

• Oïda externa, mitjana i interna. 
• Rang dinàmic i resposta en freqüència de l’oïda. 
• Excitació i nivell d’excitació. 
• Llindar d’audició i llindars psicològics. 
• La Llei de Weber-Fechner. 

 
2. Característiques psicoacústiques 

• Intensitat sonora i la seva percepció. 
• Identificació del nivell de freqüència. 
• Superposició de tons purs. L’emmascarament i bandes crítiques. 
• Fenòmens no lineals del so. 
• Fenòmens auditius a nivell neuronal. 
• La percepció de la sonoritat. 
• Efectes temporals. 

 
METODOLOGIA 
Classes magistrals teòriques, impartides pel professor de teoria combinades amb seminaris i 
classes pràctiques realitzades per altres professors i professionals. Realització de pràctiques i 
treballs independents dutes a terme autònomament de manera individual o en grups de 2 o 
3 estudiants. 
 
En les classes teòriques s’estudien els conceptes descrits en l’apartat corresponent. 
 
En les sessions de seminari s’aprofundirà en aspectes teòrics i professionals de la matèria.  
 
Els treballs pràctics posen a prova la capacitat dels alumnes de resoldre problemes específics, 
utilitzant els recursos tècnics i dispositius habituals en acústica i so. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
L'avaluació es fa per a cadascuna de les activitats que constitueixen l'assignatura: classes de 
teoria, seminaris i classes pràctiques. L'avaluació de la teoria es fa mitjançant un examen escrit 
final o treball teòric que consisteix amb el resum de la teoria i/o llistat de problemes i 
activitats. L'avaluació de les pràctiques es fa a partir del lliurament de dos treballs que recullen 
la memòria de la part pràctica i que s’hauran de presentar i defensar a la resta d’alumnat. 
 
Per a ser avaluat al final del quadrimestre, cal presentar tots els treballs i realitzar l’examen 
final o resum dels apunts del curs. 
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• L’examen teòric o resum dels apunts del curs amb problemes i/o activitats suposarà 
fins el 40% de la nota final. 

• Els exercicis pràctics realitzats individualment  o en grup durant el curs, suposaran el 
60% de la nota final. Els treballs consistiran en:  

o Recerca sobre el procés psicoacústic i la conversió d’energia mecànica en una 
emoció. 

o Disseny i implementació d’un producte o servei basat en el procés psicoacústic 
i amb aplicació en les indústries culturals o altres sectors econòmics (aquest 
treball es pot proposar que sigui realitzat en grup). 

 
Si s’escau, per presentar-se a recuperació de l'examen teòric és necessari haver presentat tots 
els treballs. 
 

FONTS D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
A més del dossier de treball en format PDF, exercicis i materials lliurats durant les sessions i 
elaborats específicament pels continguts teòrics de l'assignatura, es recomana la següent 
bibliografia: 
BRUSCIANELLI, Calogero. 1995. Acústica, Psicoacústica y Electroacústica. 
ROBINSON, David; HAWKSFORD, Malcolm. Los angeles, 2000. Psychoacoustic models and 
non-linear human. Centre for Audio Research and Engineering Department of Electronic 
Systems Engineering The University of Essex Wivenhoe, Park Colchester CO4 3SQ United 
Kingdom. 
SOLIMAN, S.; SRINATH, M. 1999. Señales y sistemas continuos y discretos. Prentice Hall. 
STREMBLER, F. 1998. Introducción a los sistemas de comunicación. Addison - Esley.   
WILLSKY, A. Oppenheim A. 1997. Señales y sistemas. Pearson educación. 
ZWICKER, E.; FASTL, H. 1999. Psychoacoustics: Facts and Models. Springer Berlín ed. 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Percepció crítica Matèria obligatòria 
Crèdits 3 ECTS semestrals 
Seqüenciació temporal Semestres VII i VIII 
% d’hores lectives 42,7% presencials 57,3% treball autònom 
Assignatura Escolta crítica I i II 

Requisits No se’n necessiten per Escolta crítica  I. Per cursar la II, s’haurà d’haver superat 
la I. 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
 
COMPETÈNCIES 
Específiques de Sonologia 
CEES-3 Aplicar les tecnologies a l’àmbit de la creació, la interpretació i la difusió pública de 
la música, i utilitzar els recursos tècnics que permeten la producció i l’organització sonora, així 
com les diferents aproximacions, aplicacions i funcionalitats que fonamenten la creació 
musical. 
CEES-4 Desenvolupar actituds creatives i de cooperació que poden complimentar i potenciar 
les activitats d’altres professionals de la música així com d’altres arts amb les quals interactuï.  
CEES-8 Planificar processos de producció sonora, així com generar i transformar sons i 
gravacions musicals amb objectius creatius dictats per un pla de producció. 
CEES-10 Ser capaç d’integrar art, tecnologia i ciència, amb la flexibilitat suficient per adaptar-
se a entorns múltiples i canviants. 
 
Generals 
CG-5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions 
en la música, preparant-se per assimilar les novetats que es produeixen en ella. 
CG-9 Conèixer les característiques pròpies del seu instrument principal en relació a la seva 
construcció i acústica, evolució històrica i influències mútues amb d’altres disciplines. 
CG-17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre 
en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo. 
CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural ric i complex. 
 
Transversals  
CT-3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 
CT-4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. 
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CT-7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 
CT-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees i solucions 
viables. 
 
CONTINGUTS 

SEMESTRE VII 

L’era actual Context social i cultural. Descripció de l’anàlisi a desenvolupar. 

La dècada actual 
Anàlisi del pop internacional i nacional mainstream i alternatiu. 
Música electrònica de ball i música llatina i urbana. 

La dècada del 2000 Pop mainstream. Pop alternatiu i música electrònica de ball. 

Música electrònica 
Història del hip hop, la cultura dels ritmes trencats, el house i el 
techno. 

La dècada dels 90 
Context històric i tecnològic. Artistes i estils. La música 
alternativa. L’explosió de la música electrònica. Pop i electrònica 
a Espanya. 

La dècada dels 80  
Context històric i tecnològic. L’era del pop. El pop dels 80 a 
Espanya. 

 

SEMESTRE VIII 

La dècada dels 70 
Context històric i tecnològic.  El pop i les seves branques (hard 
rock, rock progressiu, disco music, reggae, etc). El rock dels 70 
a Espanya   

La dècada dels 60 
Context històric i tecnològic.  El pop i les seves branques (soul, 
acid rock, pop britànic, etc). El rock dels 60 a Espanya 

La dècada dels 50 Context històric i tecnològic. Rhythm’n’blues i rock. 

Blues, jazz i músiques del món Història del blues i del jazz. Introducció a les músiques del món. 

Música clàssica, avantguardes 
del segle XX 

Història de la música clàssica i dels diferents períodes. Anàlisi 
de les avantguardes i de l’electroacústica del segle XX. 

Música en el cine i els videojocs 
La música en l’audiovisual. Context històric i tecnològic. La 
música en el cine. Història del videojoc i la seva música. 

Història de les produccions 
musicals 

Els avenços tecnològics i el seu impacte en la producció musical 
(sistemes d’amplificació i de gravació, unitats de efectes, etc). 
Anàlisi per dècades de les produccions i els productors més 
rellevants de la història. 

 
 
 



Escolta crítica I i II 
 

 

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE MÚSICA 
Montfar 16-18, 08004 Barcelona 

www.jamsession.cat 
codi de centre: 08074367 

METODOLOGIA 
L’assignatura s’estructura en diverses classes magistrals, activitats de recerca i de pràctica i la 
realització  de diversos projectes. Les classes magistrals són de caire teòric, on s’exposen els 
conceptes descrits als continguts i es realitzen anàlisi sobre la música i la producció musical. 
En aquesta fase el professor desenvolupa un rol de formador. Per tal d’avaluar els continguts 
teòrics es realitzen exàmens al final de cada segment de l’assignatura. 
 
A les sessions també es porten a terme diverses activitats i projectes de caire individual en 
les que es fa recerca sobre la temàtica, anàlisi comparativa entre diferents èpoques i simulació 
de tecnologia emprada en la producció. Durant aquesta fase el professor es converteix en 
guia i els alumnes assumeixen la responsabilitat activa dels seu aprenentatge a través de 
activitats de caràcter significatiu i fortament relacionats amb el món real, desenvolupant 
competències clau como la autoregulació de l’aprenentatge i la organització temporal.  
Aquests projectes es realitzen en paral·lel i formen part junt amb les activitats de l’avaluació 
continuada del curs. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Comprendre els diferents tipus d’events en directe. 

• Diferenciar els agents dels espectacles musicals en viu aixi com les seves funcions. 

• Familiaritzar-se amb el marc legal associat als events en directe. 

• Comprendre l’estructura de les organitzacions empresarials. 

• Analitzar i elaborar contractes per actuacions en viu. 

• Gestionar els aspectes organitzatius de concerts i festivals musicals. 

 
Lliurament i superació del treballs 66%. Activitats d’entrega de recerca i de simulació pràctica 
de tecnologia. 
 
Superació test teòric 24%. Està basat en els conceptes i tècniques presentades i es mesura la 
comprensió dels mateixos. 
 
Assistència 10%. Assistència obligatòria amb un màxim de tres absències no justificades. 

 

FONTS D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
Temari de l’assignatura:  
Historia de la música 1 - El siglo XXI (Adrià Casadevall, Andrea Riba, Ramir Martínez i Jordi 
Goberna). 
Història de la música 2 -  La era del pop (Ramir Martínez). 
Història de la música 3 - Las raíces de la música contemporánea e historia de las producciones 
musicales (Ramir Martínez i Adrià Casadevall). 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Fonaments de pedagogia Matèria obligatòria 
Crèdits 3 ECTS 
Seqüenciació temporal  Semestre I 
% d’hores lectives 32% presencials  68% treball autònom 
Assignatura Principis bàsics de pedagogia 
Requisits Cap 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
L’assignatura es centra en l’aproximació a les metodologies més importants de la 
pedagogia musical, el rol del docent i les tècniques i funcions de la tutoria. També s’estudia 
la construcció del coneixement i l’adquisició de les habilitats procedimentals. 

 
COMPETÈNCIES 
Generals 
CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que se li presentin 
en el terreny de l’estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
CG-10 Argumentar i expressar verbalment punts de vista sobre conceptes musicals diversos. 
CG-19 Conèixer les implicacions pedagògiques i educatives de la música a diferents nivells. 
CG-24 Desenvolupar capacitats per l’autoformació al llarg de la seva vida professional. 
CG-26 Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a d’altres disciplines del pensament 
científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, 
enriquint l’exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Adquirir un esperit crític davant el fet educatiu. 

2. Entendre l’aprenentatge no tant com una adquisició de coneixement sinó com una 
construcció de significats per part de l’aprenent. 

3. Saber aplicar metodologies i didàctiques adequades als graus de desenvolupament, 
l'entorn social i cultural, i personalitat  de l'alumne. 

4. Ser creatiu a l'hora d'adoptar estratègies per a l'aprenentatge. 

5. Comprendre la funció tutorial del mestre per a l'orientació en la construcció del 
coneixement i el domini de destreses, així com en el procés expressiu i creatiu. 

6. Assumir adequadament les diferents funcions subordinades, participatives o de 
lideratge que poden sorgir en un projecte col·lectiu.  

7. Desenvolupar actituds creatives i de cooperació que poden complimentar i potenciar 
les activitats d’altres professionals de la música així com d’altres arts amb les quals 
interactuï. 
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8. Comprendre el significat de la música com a transmissor de valors socials, culturals i 
de gènere. 

9. Resignificar els processos informals de l’aprenentatge musical en relació a la música 
popular i la seva aplicació en l’entorn escolar i educatiu. 

10. Aprendre a fer un ús creatiu dels recursos per tal d’adequar les didàctiques a l’entorn. 

11. Conèixer i aprofundir en els corrents educatius i les bases pisco-pedagògiques de 
l'aprenentatge. 

12. Conèixer les diferents metodologies d’ensenyament musical. 

 
CONTINGUTS 

• Concepte de pedagogia. Marc històric. 

• Teories de l'aprenentatge: Conductisme. Psicologia Cognitiva. 

• Construïm els coneixement. El constructivisme. Piaget. Vigotski. Ausubel. 

• H.Gardner i la teoria de les intel·ligències múltiples. 

• Mètodes clàssics de pedagogia musical. Kodali, Suzuki, Orff, Willems, Dalcroze, 
Martenot. 

• Sistemes de Producció de J. Anderson i el desenvolupament de les habilitats musicals. 

• Música, gènere i educació.  

 
METODOLOGIA 
L’activitat a l’aula serà dinàmica i participativa amb un percentatge baix de classes magistrals. 
Consistirà en activitats de debat, comentaris de text, treballs cooperatius de recerca i creació 
i presentació de propostes didàctiques.   
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Demostrar un coneixement suficient dels corrents educatius i les bases 
psicopedagògiques de l’aprenentatge. 

• Haver assistit i participat activament a les classes. 
• Saber aplicar metodologies i didàctiques adequades als graus de desenvolupament, 

l'entorn social i cultural, i personalitat  de l'alumne. 

 
Observació de les activitats a l’aula: 20% 
 
Treballs individuals i cooperatius: 30% 
 
Debats i comentaris de text: 20% 
 
Projecte final: 30% 
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Es tindrà en compte la participació a classe, la capacitat d’argumentació  i la creativitat. 
 
El projecte final consisteix en l’aplicació d’una activitat didàctica basada en una teoria i 
metodologia psico-pedagògica concreta. 
 
FONTS DOCUMENTALS 
Gardner, H. (1997). Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad. 
Paidós. 
Gardner, H. (1973). Arts i desenvolupament humà. Paidós. 
Gardner, H. (1998). Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Paidós. 
Gardner, H. (1997). La mente no escolarizada: Cómo piensan los niños y cómo deberían 
enseñar las escuelas. Paidós. 
Green, L. (2001). Música, género y educación. Ediciones Morata S.L. 
Green, L. (2018). Oir, escuchar, tocar: Cómo liberar las capacidades auditivas, improvisatorias 
e interpretativas de tus estudiantes. Ediciones pirámide. 
Hargreaves, D. (1986). Música y desarrollo psicológico. Graó. 
Husserl, E. (1950). La idea de la Fenomenologia. Fondo de cultura económica. 
Jacques-Dalcroze, E. (1965). Le Rythme, la Musique et L’éducation. Foetisch Frères S.A. 
Éditeurs. 
LaPierre, A.; Aucouturier, B. (1985). Simbología del Movimieto. Editorial científico médica. 
Martenot, M. Principes Fondamentaux de Formation musicale et leur Application. Editions 
Magnard. 
Piaget, J. (1970). Epistemologia genètica. Sepúlveda editores. 
Piaget, J. (1969). Psicologia del nen. Ediciones Morata S.L. 
Pinillos, J. (1988). La mente humana. Alianza editorial S.A. 
Puente, A. (1998). Psicología básica: Introducción al estudio de la conducta humana. 
Pirámide. 
Sanvisens, A. (1984). Introducción a la Pedagogía. Barcanova. 
Sloboda, J. (1985). The Musical Mind. Oxford University Press. 
Suchodolski, B. (1986). Pedagogia de l’essència i pedagogia de l’existència. Eumo editorial. 
Willems, E. (1962). La preparación musical de los más pequeños. Editorial Universitaria de 
Buenos Aires. 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació /Pedagogia / Sonologia* 
Denominació i caràcter de la matèria Tecnologia musical Matèria obligatòria 
Crèdits 6 ECTS semestrals 
Seqüenciació temporal Semestre I (* i II i IV)  
% d’hores lectives 40% presencials  60% treball autònom 
Assignatura Tecnologia musical I a III 

Requisits No se’n necessiten per Tecnologia musical I. Per cursar els altres, s’hauran 
d’haver superat els anteriors. 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
 
COMPETÈNCIES 
Específiques de Sonologia 
CEES-3 Aplicar les tecnologies a l’àmbit de la creació, la interpretació i la difusió pública de 
la música, i utilitzar els recursos tècnics que permeten la producció i l’organització sonora, així 
com les diferents aproximacions, aplicacions i funcionalitats que fonamenten la creació 
musical. 
CEES-4 Desenvolupar actituds creatives i de cooperació que poden complimentar i potenciar 
les activitats d’altres professionals de la música així com d’altres arts amb les quals interactuï.  
CEES-5 Conèixer i valorar críticament les tendències i desenvolupaments més recents en 
diferents camps de la tecnologia musical, amb capacitat per avaluar les seves implicacions en 
els processos de creació, interpretació, difusió i recepció de la música, així com saber 
dissenyar i programar aplicacions per a la composició i la interpretació a temps real o a temps 
diferit. 
CEES-6 Conèixer els instruments musicals de la tradició occidental i d’altres cultures, les seves 
característiques físiques, acústiques i musicals, les seves possibilitats tímbriques i expressives, 
així com afavorir la seva expansió amb recursos tecnològics o dissenyar instruments virtuals. 
CEES-7 Conèixer les tècniques i els procediments de creació i de suport als processos creatius 
musicals, sonors i audiovisuals. 
CEES-8 Planificar processos de producció sonora, així com generar i transformar sons i 
gravacions musicals amb objectius creatius dictats per un pla de producció. 
CEES-9 Ser capaç d’utilitzar eines i dispositius per donar suport o complementar processos 
de captació, gravació, creació, manipulació i difusió de material sonor i musical. 
CEES-10 Ser capaç d’integrar art, tecnologia i ciència, amb la flexibilitat suficient per adaptar-
se a entorns múltiples i canviants. 
CEES-11 Conèixer les implicacions escèniques que comporta la seva activitat professional i 
ser capaç de desenvolupar les seves aplicacions pràctiques en el seu àmbit de treball. 
 
Generals 
CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i 
saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional. 
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CG-5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions 
en la música, preparant-se per assimilar les novetats que es produeixen en ella. 
CG-7 Demostrar capacitat per interactuar musicalment en diferents tipus de projectes 
musicals participatius. 
CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que se li presentin 
en el terreny de l’estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
CG-11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat 
però obert a d’altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen aquest 
repertori i poder descriure’ls de forma clara i completa. 
CG-17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre 
en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo.  
CG-21 Crear i donar forma als seus propis conceptes artístics, havent desenvolupat la 
capacitat d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats. 
CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
CG-24 Desenvolupar capacitats per l’autoformació al llarg de la seva vida professional. 
CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per la interpretació, la 
composició i l’educació.  
 
Transversals  
CT-3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 
CT-4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. 
CT-7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 
CT-12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als 
avenços que es produeixen en l’àmbit professional i seleccionar els itineraris adequats de 
formació continuada. 
 
CONTINGUTS 

SEMESTRE I 

Fonaments I Física de so. Electricitat i àudio digital. Mesures de so. 

Sistemes informàtics Ordinadors, interfícies d’àudio. DAW. 

La cadena d'àudio 
Equips de so, cablejat. Sonorització i encaminament de senyals a 
l’estudi de gravació. 

Equips d’àudio I Mescladors. Encaminament intern i extern de senyals. 

Equips d’àudio II Microfonia i preamplificació. Comparativa microfònica. 

Equips d’àudio III Monitorització. Avaluació de paràmetres. 

Processament d’àudio I 
Introducció a la mescla i al processament d’àudio. EQ i dinàmica. 
Processament correctiu i artístic. 
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SEMESTRE II 

Fonaments II 
Psico-acústica i conceptes musicals. Components electrònics i mesures 
de so. Acústica d’espais. 

Equips d’àudio V 
Instruments musicals acústics. Captura microfònica d’instruments i 
paràmetres avançats. 

Instruments electrònics Instruments electrònics, control MIDI i seqüenciadors. 

Processament d’àudio II Unitats de reverberació, d’eco i efectes especials . 

Tècniques d’estudi 
Introducció a la mescla. Mescla de referència, processament i 
automatització. 

 

SEMESTRE IV 

Estudi i equipament 
Introducció a la masterització. Anàlisi de les característiques tècniques 
dels estudis així com de l’equipament. 

Eines d’anàlisi Escolta crítica i anàlisi tècnic dels arxius de mescla. 

Processament tímbric Equalització correctiva i creativa 

Processament dinàmic 
La dinàmica i el seu control electrònic. Compressió digital i analògica. 
Tècniques de compressió  

Processament addicional Processament de la imatge estereo. Excitadors harmònics 

Finalització del màster La cadena de processament. Maximització, exportació i metadades 

 
METODOLOGIA 
L’assignatura s’imparteix em forma de classes magistrals a l’aula informàtica i sessions 
pràctiques a l’estudi de gravació en grups reduïts.   
 
En les classes magistrals de caire teòric s’exposen els conceptes i tècniques descrites als 
continguts. Per tal de desenvolupar els conceptes es proposen un conjunt d’activitats 
individuals que combinen la recerca i la pràctica mitjançant programari. Per tal d’avaluar-ne 
els coneixements adquirides es realitzen diversos tests teòrics. En aquesta fase el professor 
desenvolupa un rol de formador. 
 
La pràctica a l’estudi de gravació analitza l’equipament i interconnexions de les cadenes 
d’àudio, l’elecció i col·locació de micròfons davant les diferents fonts sonores, o els 
processaments sonors mitjançant les taules de mescla i les unitats d’efectes, entre d’altres. 
Les pràctiques estan enfocades a l’adquisició de competències tals com la capacitat 
d’abstracció dels encaminaments habituals en les cadenes d’àudio i la resolució dels 
problemes relacionats amb ells, la agilitat en l’ús continuat del programari i maquinari dels 
estudis així com el treball i la coordinació de tasques en grup.  En aquesta fase el professor 
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desenvolupa un rol de entrenador, supervisant-ne l’execució i deixant que els alumnes 
segueixen les pautes i pràctiques proposades i assumint el control de les mateixes. 
 
Complementàriament a la realització de classes magistrals i pràctiques els estudiants han de 
realitzar diversos projectes individuals destinats a connectar les qüestions teòriques amb els 
problemes pràctics. Els projectes es desenvolupen en paral·lel a l’activitat del curs i en ells es 
desenvolupen competències necessàries en el desenvolupament professional tals com 
l’actualització constant dels coneixements i la capacitat d'autoorganització en la gestió dels 
projectes de producció sonora. En aquest punt el professor es comporta com un guia, 
aconsellant i proporcionant suport per la realització de les tasques. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Estar familiaritzat amb els principals conceptes de la física del so i de l’acústica musical 
i d’espais. 

• Conèixer la cadena d’àudio i els seus transductors (micròfons i altaveus). 
• Adquirir el criteri per a poder escollir la tècnica d’enregistrament més adient segons 

les necessitats de la interpretació musical (gravació al vol, gravació per preses, punch 
in/out, etc.). 

• Haver desenvolupat la capacitat de detectar problemes de timbre i/o dinàmica en un 
projecte d’àudio i aplicar-ne correccions. 

• Aprendre a usar les eines de correcció temporal en entorns digitals. 
• Lliurar i superar els treballs. 
• Aprovar els exàmens teòric-pràctics. 

 

Realització de pràctiques basades en els conceptes i tècniques exposades durant les diferents 
sessions, i que inclouen els projectes: 40% 
 
Tests teòric i exàmens pràctics: 50% 
 
Participació i actitud: 10%  
 
L’assistència no computa en la nota global de l’assignatura, però es considera un requisit 
imprescindible. Si es sobrepassen les 3 absències no justificades, es perdrà el dret d’avaluació 
i l’assignatura quedarà suspesa. 
 
FONTS D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
Tècnic de So 1 (Varis) 
Tècnic de So 2 (Varis) 
Masterització d’àudio. 
 



Tècniques d’enregistrament i 
postproducció I a III 

 

 

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE MÚSICA 
Montfar 16-18, 08004 Barcelona 

www.jamsession.cat 
codi de centre: 08074367 

 
 
 
1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia / Sonologia* 
Denominació i caràcter de la matèria Tecnologia musical Matèria obligatòria 
Crèdits 3  ECTS (* i 6 els dos següents semestres) 
Seqüenciació temporal Semestre II (* i III i V) 
% d’hores lectives 40% presencials  60% treball autònom 

Assignatura Tècniques d’enregistrament i postproducció I a III 

Requisits No se’n necessiten per Tècniques d’enregistrament i postproducció I. Per 
cursar els altres, s’hauran d’haver superat els anteriors. 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
 
COMPETÈNCIES 
Específiques de Sonologia 
CEES-3 Aplicar les tecnologies a l’àmbit de la creació, la interpretació i la difusió pública de 
la música, i utilitzar els recursos tècnics que permeten la producció i l’organització sonora, així 
com les diferents aproximacions, aplicacions i funcionalitats que fonamenten la creació 
musical. 
CEES-8 Planificar processos de producció sonora, així com saber generar i transformar sons i 
enregistraments musicals amb objectius creatius dictats per un pla de producció. 
CEES-10 Ser capaç d’integrar art, tecnologia i ciència amb la flexibilitat suficient per adaptar-
se a entorns múltiples i canviants. 
 
Generals  
CG-1Conèixer els principis teòrics de la música i haver desenvolupat adequadament aptituds 
pel reconeixement, la comprensió i la memorització del material musical. 
CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i 
saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional. 
CG-5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions 
en la música, preparant-se per assimilar les novetats que es produeixen en ella. 
CG-7 Demostrar capacitat per interactuar musicalment en diferents tipus de projectes, tant 
musicals com d’altra índole. 
CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que es presentin en 
el terreny de l’estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
CG-10 Argumentar i expressar verbalment punts de vista sobre conceptes musicals diversos. 
CG-11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat 
però obert a d’altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen aquest 
repertori i poder descriure’ls de forma clara. 
CG-14 Conèixer el desenvolupament històric de la música des dels seus inicis fins el tramat 
complex actual i en les seves diferents tradicions, des d’una perspectiva crítica que situï el 
desenvolupament de l’art musical en un context sociocultural. 
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CG-16 Conèixer el context social, cultural i econòmic en què es desenvolupa la pràctica 
musical, amb atenció especial al seu entorn més immediat parant atenció però, a la seva 
dimensió global. 
CG-21 Crear i donar forma als seus propis conceptes artístics, havent desenvolupat la 
capacitat d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats.  
CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos.  
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural complex. 
CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per la interpretació, la 
composició i l’educació.  
 
Transversals  
CT-3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 
CT-4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. 
CT-7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 
CT-12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als 
avenços que es produeixen en l’àmbit professional i seleccionar els itineraris adequats de 
formació continuada. 
 
CONTINGUTS 

SEMESTRE I 

Introducció Revisió de l’estudi de gravació i dels seus processos. 

Tècniques de sonorització I 
Descripció de les tècniques microfòniques més habituals per la 
captura d’instruments musicals en estudi (veu, bateria, guitarra i 
baix elèctric, contrabaix, teclats, saxofon, piano, etc.). 

Tècniques d’enregistrament I Sonorització i enregistrament de grups en directe. 

Tècniques d’enregistrament II Sonorització i enregistrament de grups en diferit (overdubbing). 

Tècniques d’edició digital 
Correcció temporal i de to de l’execució musical mitjançant 
eines informàtiques. 

Tècniques de mescla i 
processament 

Revisió i aplicació pràctica dels processos iteratius i seqüencials 
relacionats amb la mescla. Aplicació de processament correctiu 
de dinàmica i timbre. Automatització. 

Introducció a la masterització 
La cadena de processament de timbre i dinàmica del màster 
d’àudio. Formats de distribució digital. 
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SEMESTRE III 

Introducció Introducció a la postproducció d'àudio sobre imatge. 

Configuracions i enregistrament 
La configuració de l’estudi de postproducció. La practica de 
locució documental. 

Loudness Protocols i normatives de sonoritat  a l’entorn audiovisual. 

El mesclador 
Tècniques d’encaminament mitjançant el mesclador de Pro 
Tools. 

Mescla La practica de mescla en publicitat i televisió. 

Tecnologia audiovisual 
Anàlisi de l'equipament en els processos de producció i 
postproducció d'àudio sobre imatge. Programari específic 

So multicanal Teoría de 5.1 i Dolby ATMOS. Ajustaments a Pro Tools. 

 

SEMESTRE V 

Postproducció d’àudio sobre 
video 

Gestió d’una postproducció a Pro Tools. Mescla d’àudio sobre 
vídeo. 

Gestió de la sessió Gestió avançada. 

Gravació i edició 
Tècniques i modes de gravació. Edició i tècniques d’alineació. 
Edició d’àudio i estructures musicals. Edició temporal avançada 
amb detecció de transitoris. 

Processament i mescla 
Disseny sonor. Mescla musical i automatització. Stems i 
remescla. Automatització avançada i Exportació. 

MIDI avançat 
Producció MIDI: playlists, propietats i instruments, edició i 
creació de partitures. 

Certificació oficial Pro Tools 201 
i 210M 

Formació  específica per acreditar la titulació oficial d’operador. 

Postproducció d’àudio sobre 
vídeo 

Gestió d’una postproducció a Pro Tools. Mescla d’àudio sobre 
vídeo. 

 
METODOLOGIA 
L’assignatura s’imparteix a l’estudi de gravació i en grups reduïts en forma de sessions 
pràctiques i projectes així com algunes classes magistrals.  
 
En les classes magistrals s’exposen les experiències de professionals del sector i s’analitza la 
relació artista-tècnic de so. El professor exposa les tècniques amb estudi de casos i pràctiques 
orientades a la gestió de les sessions de producció sonora, en particular la sonorització de 
diversos instruments fent servir microfonia, l’enregistrament en sistemes informàtics, l’edició 



Tècniques d’enregistrament i 
postproducció I a III 
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digital correctiva, la mescla i el processament i la masterització. En aquesta fase el professor 
desenvolupa un rol de formador mostrant els trets essencials de cadascuna de les tècniques. 
 
En els dos projectes (gravació en viu i en diferit) es presenten dues situacions de la vida real 
que els prepara per la seva inserció professional i en els que el professor exerceix el rol 
d’entrenador, supervisant-ne l’execució i deixant que els alumnes segueixen les pautes i 
pràctiques proposades i assumint-ne el control de les mateixes. Per tal d’avaluar de manera 
complementària l’adquisició de coneixement es fan dos exàmens finals en el que es valora la 
comprensió dels conceptes i tècniques exposades, la resolució de problemes pràctics en la 
interconnexió d’equips d’àudio o l’agilitat en la gestió dels sistemes informàtics, entre 
d’altres. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Saber planificar i realitzar una captura microfònica que inclou l’elecció del micròfon 
més adient, la seva col·locació i l’encaminament a un sistema d’enregistrament. 

• Conèixer la interconnexió d’equips i com funciona la cadena d’àudio. 
• Conèixer els principis bàsics de la mescla i processament de so. 
• Saber utilitzar amb agilitat i eficiència els programes d’enregistrament i edició d’àudio 

utilitzats durant l’assignatura. 
• Lliurar i superar els treballs proposats. 
• Mostrar una actitud que afavoreixi el treball en grup. 

 
Treballs i projectes basats en els conceptes exposats durant les diferents sessions: 60% 
 
Test teòric i examen pràctic: 40% 
 
L’assistència no computa en la nota global de l’assignatura, però es considera un requisit 
imprescindible. Si es sobrepassen les 3 absències no justificades, es perdrà el dret d’avaluació 
i l’assignatura quedarà suspesa. 
 
FONTS DOCUMENTALS 
Temari de l’assignatura: Gravació a l’estudi. 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Tecnologia musical Matèria obligatòria 
Crèdits 3 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestre VII  
% d’hores lectives 40% presencials  60% treball autònom 
Assignatura Interpretació i composició amb mitjans electrònics 
Requisits Cap 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
 
COMPETÈNCIES 
Específiques de Sonologia 
CEES-3 Aplicar les tecnologies a l’àmbit de la creació, la interpretació i la difusió pública de 
la música, i utilitzar els recursos tècnics que permeten la producció i l’organització sonora, així 
com les diferents aproximacions, aplicacions i funcionalitats que fonamenten la creació 
musical. 
CEES-4 Desenvolupar actituds creatives i de cooperació que poden complimentar i potenciar 
les activitats d’altres professionals de la música així com d’altres arts amb les quals interactuï.  
CEES-8 Planificar processos de producció sonora, així com generar i transformar sons i 
gravacions musicals amb objectius creatius dictats per un pla de producció. 
CEES-9 Ser capaç d’utilitzar eines i dispositius per donar suport o complementar processos 
de captació, gravació, creació, manipulació i difusió de material sonor i musical. 
CEES-10 Ser capaç d’integrar art, tecnologia i ciència, amb la flexibilitat suficient per adaptar-
se a entorns múltiples i canviants. 
 
Generals 
CG-5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions 
en la música, preparant-se per assimilar les novetats que es produeixen en ella. 
CG-7 Demostrar capacitat per interactuar musicalment en diferents tipus de projectes 
musicals participatius. 
CG-11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat 
però obert a d’altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen aquest 
repertori i poder descriure’ls de forma clara i completa. 
CG-17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre 
en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo.  
CG-21 Crear i donar forma als seus propis conceptes artístics, havent desenvolupat la 
capacitat d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats. 
CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
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CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per la interpretació, la 
composició i l’educació.  
 
Transversals  
CT-3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 
CT-4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. 
CT-7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 
CT-12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als 
avenços que es produeixen en l’àmbit professional i seleccionar els itineraris adequats de 
formació continuada. 
 
CONTINGUTS 

 

Presentació Descripció de la proposta, de la formació musical i de l’equip. 

Preparació 
Elecció del repertori. Planificació dels assajos. Preparació dels mitjans 
pre-enregistrats. 

Gravació en viu Gravació del repertori i anàlisi crítica. 

Assajos Revisió crítica de la interpretació. 

Directe Interpretació en directe a sala i anàlisi posterior. 

 
METODOLOGIA 
En l’assignatura, de caràcter eminentment pràctic, es desenvolupa un projecte d’interpretació 
en directe basat en les composicions produïdes i incorporant-hi les tecnologies digitals que 
es donen en l’assignatura. A més a més aquest projecte es realitza en grup, havent per tant 
de negociar el repertori i els rols en el directe, així com l’organització dels assajos, i la gestió 
de l’equip necessaris per dur-lo a terme. El professor pren un rol de guia, revisant els assajos 
i proposant millores tant des del punt de vista tècnic, com en els aspectes organitzatius i 
humans. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Prepara el repertori i els materials necessaris, especialment materials pregravats 

• Organitza les sessions d’assaig per tal d’optimitzar temps i recursos materials.  

• Analitza el directe, destacant-ne les fortaleses i millorant-ne les mancances 

 
Revisió de les sessions d’assaig 90%. Mesura la millora continuada del repertori de manera 
integral i de cara a la seva execució en directe.  
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Assistència i actitud. Assistència obligatòria amb un màxim de tres absències no justificades 
10%. 

 

FONTS D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
Temari de l’assignatura: Live Performance. 
Manual d’operacions d’Ableton Live (inclòs en el programari.) 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Tecnologia musical Matèria obligatòria 
Crèdits 6 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestre VII  
% d’hores lectives 21,3% presencials  78,7% treball autònom 
Assignatura Sonorització de concerts 
Requisits Cap 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
 
COMPETÈNCIES 
Específiques de Sonologia 
CEES-3 Aplicar les tecnologies a l’àmbit de la creació, la interpretació i la difusió pública de 
la música, i utilitzar els recursos tècnics que permeten la producció i l’organització sonora, així 
com les diferents aproximacions, aplicacions i funcionalitats que fonamenten la creació 
musical. 
CEES-4 Desenvolupar actituds creatives i de cooperació que poden complimentar i potenciar 
les activitats d’altres professionals de la música així com d’altres arts amb les quals interactuï.  
CEES-8 Planificar processos de producció sonora, així com generar i transformar sons i 
gravacions musicals amb objectius creatius dictats per un pla de producció. 
CEES-10 Ser capaç d’integrar art, tecnologia i ciència, amb la flexibilitat suficient per adaptar-
se a entorns múltiples i canviants. 
 
Generals 
CG-5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions 
en la música, preparant-se per assimilar les novetats que es produeixen en ella. 
CG-7 Demostrar capacitat per interactuar musicalment en diferents tipus de projectes 
musicals participatius. 
CG-11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat 
però obert a d’altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen aquest 
repertori i poder descriure’ls de forma clara i completa. 
CG-17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre 
en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo.  
CG-21 Crear i donar forma als seus propis conceptes artístics, havent desenvolupat la 
capacitat d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats. 
CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per la interpretació, la 
composició i l’educació.  
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Transversals  
CT-1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora. 
CT-3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 
CT-4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. 
CT-7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 
CT-12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als 
avenços que es produeixen en l’àmbit professional i seleccionar els itineraris adequats de 
formació continuada. 
CT-13 Buscar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional. 
 
CONTINGUTS 

 

L’àmbit laboral 
Descripció de la indústria del directe. Artistes, managers, promotores, 
productores i tècnics de so. 

Electrònica de potència 
Potència elèctrica i distribució. Dispositius de protecció. Etapes de 
potència i paràmetres 

Sistemes de P.A. 
Descripció del sistemes de P.A. Sistemes crossover. Característiques i 
configuracions d’altaveus.  

Planificació de directes 
Descripció de l’equipament. Estructura i organització d’un espectacle 
en directe.  

Configuracions Connexions. Caixes d’injecció directa. FOH. Sistemes basats en xarxa. 

Monitorització 
Sistemes de monitorització per directe. Tipus de sistemes de 
monitoratge. Sistemes In-Ear. Control sense fil. 

Gravació i mescla en 
directe 

Configuracions i connexions. Tècniques de mescla en directe. 

Sonoritzacions pràctiques Configuracions d’un músic, duos, trios i bandes 

 
METODOLOGIA 
L’assignatura s’imparteix a sales de concerts i en grups reduïts, en forma de sessions 
pràctiques així com algunes classes magistrals.  
 
En les classes magistrals s’exposen els conceptes clau dels sistemes de sonorització en directe 
així com les característiques del tècnic de so especialitzat en aquest camp. El professor 
exposa les tècniques amb estudis de cas. En aquesta fase el professor desenvolupa un rol de 
formador i aportant la pròpia experiència personal. 
 
Les activitats pràctiques es desenvolupen en dos espais diferenciats: l’aula organitzada com 
espai de concerts i la sala professional. Aquesta última aporta el valor afegir de situacions de 
la vida real i que prepara els aprenents per la seva inserció professional. En aquesta fase el 
professor exerceix el rol d’entrenador, supervisant-ne l’execució i deixant que els alumnes 
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segueixen les pautes i pràctiques proposades i assumint-ne el control de les mateixes. Per tal 
d’avaluar de manera complementària l’adquisició de coneixement es fan dos exàmens finals 
en el que es valora la comprensió dels conceptes i tècniques exposades, la resolució de 
problemes pràctics en la interconnexió d’equips d’àudio o l’agilitat en la gestió dels sistemes 
de P.A. i monitorització, entre d’altres. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Utilitza correctament les TIC per a l'elaboració dels treballs. 

• Sap aplicar de manera eficient les tecnologies per el seu ús en la producció, 
interpretació i difusió dels projectes artístics. 

 
Lliurament i superació del treballs proposats 10%. Realització de projectes basats en els 
conceptes i tècniques exposades durant les diferents sessions. 
 
Superació test teòric i examen pràctics 40%. Està basat en els conceptes i tècniques 
presentades i mesura l’agilitat i profunditat en les tècniques i la capacitat d’adaptar-se a un 
entorn canviant.  
 
Assistència 50%. Assistència obligatòria amb un màxim de tres absències no justificades per 
tal de superar l’assignatura. 
 
FONTS D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
Temari de l’assignatura: Sonorització d’espectacles en directe. 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Acústica Matèria bàsica  
Crèdits 3 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestre I 
% d’hores lectives 42,7% presencials 57,3% treball autònom 
Assignatura Fonaments d’acústica i so 
Requisits Cap 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
L’assignatura es centra en l’estudi de la física elemental de sistemes vibratoris amb cordes, 
tubs, membranes, plaques i varetes, així com el coneixement de les tècniques i eines 
elementals d’anàlisi del so i l’acústica de les sales. 

 
COMPETÈNCIES 
Generals  
CG-5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions 
en la música, preparant-se per assimilar les novetats que es produeixen en ella. 
CG-9 Conèixer les característiques pròpies del seu instrument principal en relació a la seva 
construcció i acústica, evolució històrica i influències mútues amb d’altres disciplines. 
CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural complex. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Adquirir el coneixement teòric i pràctic dels fenòmens associats amb la generació i 
propagació del so.  

2. Analitzar correctament un instrument musical com a font sonora.  

3. Conèixer les característiques bàsiques de les ones sonores, saber interpretar un 
espectrograma, i poder caracteritzar fonts sonores a nivell acústic. 

4. Entendre la importància del medi físic en la propagació del so i de l'ús de diferents 
materials acústics per poder condicionar un espai (obert o tancat). 

5. Comprendre els problemes relacionats amb la reproducció de so en una sala i el 
disseny acústic d'espais arquitectònics. 

6. Entendre el significat de diferents escales de mesura i la necessitat d’utilitzar una 
escala logarítmica per representar el nivell de pressió sonora (dB). 

7. Adquirir coneixements sobre el disseny, caracterització i millora de fonts sonores i 
medis de propagació. 



Fonaments d’acústica i so 
 

 

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE MÚSICA 
Montfar 16-18, 08004 Barcelona 

www.jamsession.cat 
codi de centre: 08074367 

CONTINGUTS 
1. Fonaments del so 

• Oïda humana. Generalitats, audició humana, estructura i funció de l’oïda. Malalties i 
lesions del sistema auditiu. 

• Conceptes bàsics del so. Representació gràfica, amplitud, període, freqüència, 
envolvent i forma d’ona, longitud d’ona i velocitat del so. Espectre i Bandes d’octava. 

• Decibels. Generalitats, nivells d'Intensitat Sonora i de Pressió Sonora i suma de 
decibels. 

 
2. Fonaments de l’acústica 

• Soroll i tipus de soroll. 
• Generalitats de fenòmens acústics: reflexió, absorció, transmissió, difracció i efecte 

Doppler. 
• Mesurament acústic, instrumentació i normativa. 

 
3. Propagació del so i paràmetres acústics 

• So a l’aire lliure. Llei de l’invers quadrat. 
• So en recintes. Modes de ressonància i distància crítica. 
• Paràmetres acústics. Temps de reverberació i coeficient d’absorció. 
• Sonoritat, claredat, intel·ligibilitat. 

 
4. Disseny i condicionament acústic 

• Materials acústics. Generalitats, ressonadors de membrana, trampa de greus, 
difusors, materials fono-absorbents. 

• Condicionament acústic: aïllament i insonorització. Pèrdues per transmissió. 
Tractament acústic i acústica arquitectònica. 

• Simulació i disseny acústic. Paràmetres de disseny acústic i simulació acústica amb 
programari específic. 

 
METODOLOGIA 
Classes magistrals teòriques, impartides pel professor de teoria combinades amb seminaris i 
classes pràctiques realitzades per altres professors i professionals. Realització de pràctiques i 
treballs independents dutes a terme autònomament de manera individual o en grups de 2 o 
3 estudiants. 
 
En les classes teòriques s’estudien els conceptes descrits en l’apartat corresponent. 
 
En les sessions de seminari s’aprofundirà en aspectes teòrics i professionals de la matèria.  
 
Els treballs pràctics posen a prova la capacitat dels alumnes de resoldre problemes específics, 
utilitzant els recursos tècnics i dispositius habituals en acústica i so. 
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3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
L'avaluació es fa per a cadascuna de les activitats que constitueixen l'assignatura: classes de 
teoria, seminaris i classes pràctiques. L'avaluació de la teoria es fa mitjançant un examen escrit 
final. L'avaluació de les pràctiques es fa a partir del lliurament de dos treballs que recullen la 
memòria de la part pràctica i que s’hauran de presentar i defensar a la resta d’alumnat.  
 
Per a ser avaluat al final del quadrimestre, cal presentar tots els treballs i realitzar l’examen 
final del curs. 

• L’examen teòric, constituït per preguntes qüestionari + exercicis, suposarà el 40% de 
la nota final. 

• Els exercicis pràctics realitzats individualment  durant el curs, suposaran el 60% de la 
nota final. 
 

Si s’escau, per presentar-se a recuperació de l'examen teòric és necessari haver presentat tots 
els treballs. 
 
FONTS DOCUMENTALS 
A més del dossier de treball en format PDF, exercicis i materials lliurats durant les sessions i 
elaborats específicament pels continguts teòrics de l'assignatura, es recomana la següent 
bibliografia: 
Angus, J. And Howard, D. (2009). Acoustics and Psychoacoustics, 4td Ed. Focal Press, 
Elsevier. 
Ballou, G. (2009). A sound engineer’s guide to Audio Test and Measurement. Focal Press, 
Elsevier. 
Davis, D. And Patronis, E. (2013). Sound System Engineering, 3rd Ed. Focal Press. 
Rumsey, F. And McCormick, T. (2009). Sound and Recording, Sixth Edition. Focal Press, 
Elsevier. 
Self, D. (2009). Audio Engineering explained. Focal Press, Elsevier. 
Talbot-Smith, M. (2001). Audio Engineer’s reference book, 2d Ed. Focal Press, Elsevier. 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Acústica Matèria bàsica  
Crèdits 6 ECTS semestrals 
Seqüenciació temporal Semestres III i V 
% d’hores lectives 42,7% presencials 57,3% treball autònom 
Assignatura Acústica i organologia I i II 

Requisits No se’n necessiten per Acústica i organologia I. Per cursar la II, s’haurà 
d’haver superat la I. 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
1r Semestre: la primera part de l’assignatura es centra en l’estudi avançat de la física del 
so, la seva producció i la seva caracterització espectral; la segona part, corresponent a 
organologia, es centra en la classificació dels instruments musicals, les seves 
característiques i la possibilitat de caracteritzar-los acústicament, amb la possibilitat de 
crear un nou producte o servei musical i introduint el concepte d’experiència musical. 

 

2n Semestre: la primera part de l’assignatura es centra en fer una actualització dels 
continguts desenvolupats en Acústica i Organologia I, amb èmfasi en les eines de 
caracterització del so amb eines digitals. S’aprofundeix en la classificació i estudi de 
diferents categories d’instruments. Per altra banda, es realitza una recerca sobre els 
instruments segons àrees geogràfiques que comparteixen trets culturals i artístics. 
Finalment, es dissenya i desenvolupa de manera col·laborativa un nou instruments i/o 
experiència musical que representi una hibridació de diferents contexts i panorames 
musicals, és a dir, s’utilitza la metodologia de la fertilització creuada de coneixements i 
tecnologies per crear un instrument o servei musical innovador. 

 
COMPETÈNCIES 
Generals  
CG-5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions 
en la música, preparant-se per assimilar les novetats que es produeixen en ella. 
CG-9 Conèixer les característiques pròpies del seu instrument principal en relació a la seva 
construcció i acústica, evolució històrica i influències mútues amb d’altres disciplines. 
CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural complex. 
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RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Adquirir un coneixement avançat dels fenòmens associats amb la producció i 
propagació del so.  

2. Classificar correctament un instrument musical en funció del mecanisme de generació 
sonora.  

3. A partir d’un espectrograma, poder caracteritzar i classificar les fonts sonores 
corresponent. 

4. Entendre la importància del mecanisme de producció del so en un instrument musical 
per a la seva categorització.   

5. Conèixer diferents sistemes de categorització d’instruments musicals. Classificació de 
Sachs i Hornbostel. Els instruments electròfons. 

6. Adquirir coneixements sobre el disseny, caracterització i construcció de fonts sonores 
per a crear nous instruments i experiències musicals.  

 
CONTINGUTS 
1r Semestre 
1. Acústica 

• Conceptes avançats del so. Producció, representació i caracterització del so i les seves 
fonts.  

• Fenòmens acústics: reflexió, absorció, transmissió i difracció. Ressonància. 
• Paràmetres acústics en instruments musicals. El timbre. 

 
2. Organologia 

• Sistemes de classificació d’instruments musicals. La classificació de Sachs i Hornbostel. 
L’aparició de la categoria d’instruments electròfons.  

• Aspectes culturals, socials i antropològics en la classificació i àrees d’influència dels 
instruments musicals.  

• Disseny, simulació i construcció d’un instrument musical. Paràmetres de disseny de 
productes o serveis musicals. L’experiència musical com a resultat de la fertilització 
creuada amb altres expressions artístiques. 

• L’impacte de les noves tecnologies en el desenvolupament dels nous instruments i 
productes musicals. 

 
2n Semestre 
1. Acústica 

• Ampliació dels conceptes avançats del so.  
• Paràmetres acústics en instruments musicals i la seva caracterització. Interpretació 

avançada d’espectrogrames. 

 
2. Organologia 

• Sistemes de categorització i classificació d’instruments musicals. La classificació de 
Sachs i Hornbostel. La classificació segons criteris geogràfics, històrics i socials.  
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• Influències creuades en l’obtenció d’un instrument musical. Paràmetres de disseny de 
productes o serveis musicals. L’experiència musical com a resultat de la fertilització 
creuada amb altres expressions artístiques. 

• Criteris i estratègies pel disseny de productes o serveis musicals: la fertilització creuada 
amb altres expressions artístiques i sectors econòmics per a la creació de nous 
productes i serveis musicals. 

• Evolució futura dels nous instruments i productes musicals. Impacte global i local dels 
instruments musicals i complementarietat amb altres sectors artístics i econòmics. 

 
METODOLOGIA 
Classes magistrals teòriques, impartides pel professor de teoria combinades amb seminaris i 
classes pràctiques realitzades per altres professors i professionals. Realització de pràctiques i 
treballs independents dutes a terme autònomament de manera individual o en grups de 2 o 
3 estudiants. 
 
En les classes teòriques s’estudien els conceptes descrits en l’apartat corresponent. 
 
En les sessions de seminari s’aprofundirà en aspectes teòrics i professionals de la matèria.  
 
Els treballs pràctics posen a prova la capacitat dels alumnes de resoldre problemes específics, 
utilitzant els recursos tècnics i dispositius habituals en acústica i so. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
L'avaluació es fa per a cadascuna de les activitats que constitueixen l'assignatura: classes de 
teoria, seminaris i classes pràctiques. L'avaluació de la teoria es fa mitjançant un examen escrit 
final. L'avaluació de les pràctiques es fa a partir del lliurament de dos treballs que recullen la 
memòria de la part pràctica i que s’hauran de presentar i defensar a la resta d’alumnat.  
 
1r Semestre 
Per a ser avaluat al final del semestre, cal presentar tots els treballs i realitzar l’examen final 
del curs: 

• L’examen teòric, constituït per preguntes qüestionari més exercicis, suposarà el 40% 
de la nota final. 

• Els exercicis pràctics realitzats individualment  durant el curs, suposaran el 60% de la 
nota final. 
 

Si s’escau, per presentar-se a recuperació de l'examen teòric és necessari haver presentat tots 
els treballs. 
 
2n Semestre 
Per a ser avaluat al final del semestre, cal presentar tots els treballs i realitzar l’examen final o 
resum dels apunts del curs: 
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• L’examen teòric o resum dels apunts del curs amb problemes i/o activitats suposarà 
fins el 40% de la nota final. 

• Els exercicis pràctics realitzats individualment  o en grup durant el curs, suposaran el 
60% de la nota final. Els treballs consistiran en:  

o Comparativa acústica i organològica de diversos instruments musicals 
o Estudi organològic atenent a criteris geogràfics i d’àrees d’influència culturals 

i artístiques. 
o Disseny i construcció o simulació d’una nou instrument o experiència musical, 

amb la corresponent classificació organològica del producte o servei musical 
creat (aquest treball es pot proposar que sigui realitzat en grup). 

 
Si s’escau, per presentar-se a recuperació de l'examen teòric és necessari haver presentat tots 
els treballs. 
 
FONTS DOCUMENTALS 
A més del dossier de treball en format PDF, exercicis i materials lliurats durant les sessions i 
elaborats específicament pels continguts teòrics de l'assignatura, es recomana la següent 
bibliografia: 
Andrés, R. (2001). Diccionario de instrumentos musicales. Península. 
Angus, J. & Howard, D. (2009). Acoustics and Psychoacoustics, 4td Ed. Focal Press, Elsevier. 
Ballou, G. (2009). A sound engineer’s guide to Audio Test and Measurement. Focal Press, 
Elsevier. 
Campbell, M.; Greated, C.; Myers, A. Musical instruments. History, Technology & 
Performance of Instruments. Oxford University Press. 
Rozenblum Sloin, J. (2011). Glosario de instrumentos musicales. Akal. 
Sachs, C. (1947). Historia universal de los Instrumentos Musicales. Ediciones centurión. 
Sadie, S. (2001). The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Macmillan. 
Tranchefort, F. (1994). Los instrumentos musicales en el mundo. Alianza Editorial. 
Kartomi, M. (1990). On concepts and Classifications of Musical Instruments. The University of 
Chicago Press. 
Supper, M. (2004). Música electrónica y música con ordenador. Historia, estética, métodos, 
sistemas. Alianza Editorial. 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Producció i gestió Matèria obligatòria 
Crèdits 6 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestre VII  
% d’hores lectives 16% presencials 84% treball autònom 
Assignatura Desenvolupament professional 
Requisits Cap 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
L’assignatura de Desenvolupament professional es centra en conèixer els diferents entorns 
de la indústria musical i les sortides professionals en què l’alumnat desenvoluparà la seva 
vida laboral. 

 
COMPETÈNCIES 
Generals  
CG-10 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre conceptes musicals 
diversos. 
CG-18 Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat 
professional a persones especialitzades, amb un ús adequat del vocabulari tècnic i general. 
CG-25 Conèixer i ser capaç d’utilitzar metodologies d’estudi i investigació que el capacitin 
per al continu desenvolupament i innovació de la seva activitat musical en el transcurs de la 
seva carrera. 
CG-27 Conèixer i aplicar la legislació relativa al seu àmbit professional. 
 
Transversals 
CT-1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora. 
CT-3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 
CT-6 Realitzar autocrítica cap el propi fer professional i interpersonal. 
CT-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i  l’esperit 
emprenedor en l’exercici professional. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Comprendre els processos dels diferents entorns professionals de la indústria musical 
(editorial, fonogràfica i directe). 

2. Conèixer la distribució digital de les obres i els ingressos derivats. 
3. Saber respondre els reptes que els alumnes es trobaran en un futur proper dins 

l’esmentada indústria. 
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CONTINGUTS 

• Introducció al negoci de la música: editorial, discogràfica i directe. 
• Editorial: l’autor, l’editor i les entitats de gestió (SGAE i Creative Commons). 
• Masterclass: la companya editorial, el marc legal, l’autoedició i els drets d’imatge i 

marca. 
• La composició a la industria: publicitat, soundscape, sincronització i música en les 

pantalles. 
• Masterclass: crowdfunding i vies de finançament de projectes musicals. 
• Contractes: marc legal i la LPI. 
• Música enregistrada: artistes, intèrprets, entitats de gestió (AIE/AGEDI) i contracte 

fonogràfic. 
• Legal: autònoms i models de contractació. 
• El directe: promotors i agències de booking. 
• Masterclass: els concerts i els festivals. 
• Sales de concert: patrocinis, ticketing i negociacions. 
• La música a la xarxa: distribució digital. 

 
METODOLOGIA 
Classes teòric-pràctiques on es treballem els diferents punts del negoci musical fent servir 
material real de la indústria musical com contractes, plans i documents relatius al treball en 
l'àmbit de la indústria musical. Són classes participatives que busquen en la seva majoria 
forçar la cooperació entre els alumnes per a trobar la seva complementarietat.  
 
Màster-classes: En algunes classes convidem a diferents professionals de la industria (sales, 
managers, promotors, legal...) per tal d'apropar-nos als conceptes bàsics i la seva 
implementació en la vida real. 
 
Fem un treball global durant tot el treball on aprenem a aplicar tot l’après en les classes en 
els diferents contextos professionals. Són treballs en grups i individuals a on han de defensar 
oralment el que han presentat per escrit i la seva capacitat de lideratge i/o treball en grup. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Haver lliurat i superat el treball final grupal. 
• Demostrar un alt grau de participació i implicació en el treball grupal. 
• Mostrar domini del lèxic de la industria musical en la defensa del treball. 
• Mostrar claredat comunicativa en la defensa del treball final. 
• Haver realitzat les diverses activitats plantejades a les classes. 
• Assistir regularment a les classes i desenvolupar una actitud proactiva a l’aula. 

 
Seguiment setmanal amb activitats i proves parcials: 30% 
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Projecte final: 40% 
 
Defensa del projecte final: 30% 
 
FONTS DOCUMENTALS 
Bibliografia 
Brown, B. (2011). This Business of Music. Ed. Bar-Red Entertainment Group (BREG) 
Gordon, S. (2015). The Future of the Music Business: How to Succeed with New Digital 
Technologies (Music Pro Guides) Ed. Hal Leonard 
Hooper, D. (2013). Six figure musician. Ed. MusicMarketing.com 
Passman, D. (2019). All you need to know about the music business. Ed. Simon & Schuster 
Weisman, L. (2014). The Artist’s Guide to Success in the Music Business. Ed. Greenleaf Book 
Group LLC 
Weisman, L. (2015). Music Business for Dummies. Ed. For Dummies 
Wikström, P. (2020). The Music Industry: Music in the Cloud. Ed. Polity 
 
Webgrafia 
https://sympathyforthelawyer.com/guia-legal-musica/ 
http://musicians.about.com/od/musicindustrybasics/g/BigFour.htm 
http://industriamusical.es/el-impacto-de-internet-en-la-industria-musical/ 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Pedagogia / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Pràctiques 
Crèdits 6 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestre VIII 
% d’hores lectives 6,7% presencials per semestre 93,3% treball autònom per semestre 
Assignatura Pràctica sonològica 
Requisits Cap 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
Pràctica sonològica és una assignatura l’activitat de la qual s’ha de desenvolupar en 
institucions, empreses o bé en entitats externes al centre com ara productores audiovisuals 
o multimèdia, estudis d’enregistrament o postproducció, emissores radiofòniques, grups 
de recerca universitaris, locals de concerts, equips tècnics d’artistes, conjunts instrumentals 
i d’altres de tipologia similar amb els que el centre hagi signat els convenis de col·laboració 
pertinents. 

 
COMPETÈNCIES 
Específiques de Sonologia 
CEES-11 Conèixer les implicacions escèniques que comporta la seva activitat professional i 
ser capaç de desenvolupar les seves aplicacions pràctiques en el seu àmbit de treball. 
 
Generals 
CG-13 Conèixer els fonaments i l’estructura del llenguatge musical i saber aplicar-los en la 
pràctica interpretativa, creativa, d’investigació o pedagògica. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Haver aplicat a situacions reals i que contemplin la diversitat pròpia del camp de la 
sonologia, coneixements adquirits al llarg dels estudis de l’especialitat. 

2. Haver experimentat la dinàmica interna especifica dels diversos tipus de treball més 
propis del sonòleg, incloent el treball en equip. 

3. Haver-se submergit en situacions d’exercici professional de la sonologia. 
4. Mostrar capacitat i interès per l’aprenentatge que hom pot portar a terme en les 

situacions que el pràcticum proposa. 

 
DESENVOLUPAMENT 
Les sessions de formació seran dirigides pel tutor de pràctiques conjuntament amb un tutor 
del centre col·laborador. Es treballen competències generals i especifiques de l’especialitat 
on es mostren models professionals d’intervenció en un context laboral. Situacions reals i que 
contemplin la diversitat pròpia del camp de la sonologia. Treballs més propis del sonòleg, 
incloent-hi el treball en equip. Situacions d’exercici professional de la sonologia. 
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El Cap de Pràctiques serà l’encarregat de gestionar i fer funcionar els protocols de les 
pràctiques externes, essent els seus objectius: 

• Planificar i controlar les pràctiques externes. 

• Tenir organitzats canals per a una correcta i àgils preses de decisions respecte a les 
pràctiques. 

• Elaborar, revisar i executar els procediments de selecció i adjudicació de centres de 
pràctiques. 

• Garantir les pràctiques externes per a tots els estudiants de Pedagogia i que s’adaptin 
al perfil professional. 

• Garantir els processos eficients de selecció, adjudicació i seguiment de les pràctiques. 

• Revisar i actualitzar la documentació relativa a les pràctiques externes. 

• Establir el calendari més adequat per les pràctiques. 

• Gestionar el certificat de pràctiques i els tràmits necessaris per cursar-les. 

 

Hi haurà un tutor de pràctiques que serà el responsable de forma exclusiva d'un alumne. És 
a dir que cada alumne es vincularà de forma unívoca i exclusiva amb un docent assignat com 
el seu tutor de pràctiques. Serà el responsable final de la qualificació de l’alumne,  

 

També hi haurà un tutor del centre col·laborador que serà l'encarregat del seguiment i el 
desenvolupament del projecte formatiu de l’alumne així com d’interaccionar amb ell durant 
tot el període de pràctiques. 

 

Les funcions que seran compartides entre el tutor de pràctiques i el tutor del centre 
col·laborador: 

• Dissenyar i organitzar el pla formatiu de l'estudiant durant les seves pràctiques. 

• Establir i mantenir contactes periòdics per al seguiment del procés formatiu de 
l'estudiant. 

• Orientar el desenvolupament i la participació de l'alumnat en activitats formatives 
complementàries que afavoreixin el seu desenvolupament professional docent. 

• Mantenir-se en contacte a fi de poder-se informar sobre les incidències que puguin 
afectar el desenvolupament adequat de les pràctiques de l'estudiant. 

• Aportar informació a l'alumnat sobre recursos didàctics i tècnics que resultin valuosos 
i/o necessaris per a la formació teoricopràctica. 

• Participar en els processos d'avaluació i qualificació de l'alumnat. 

 
L’organització de l’activitat és lliure, segons acordin l’estudiant i l’entitat que l’aculli, prèvia 
informació al tutor de pràctiques. El tutor de pràctiques pot facilitar determinades activitats, 
tot i que cada estudiant ha de determinar els seus interessos i reduir el ventall d’opcions a un 
nombre petit d’alternatives amb les quals es puguin formalitzar els acords de col·laboració 
amb l’Escola. 
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METODOLOGIA 
• Desenvolupament d’aprenentatges actius a través de la resolució de problemes. 
• Pràctiques externes realitzades a institucions o centres durant un semestre. 
• Experimentació de la dinàmica professional pròpia de la sonologia en contextos 

diversos. 
• Realització de tasques concretes diverses. 
• Integració en equips de treball ja constituïts, també de tipus interdisciplinari. 
• Adequació i resposta a les exigències tècniques, acústiques i musicals en diverses 

situacions i contextos particulars. 
• Aplicació contextualitzada i flexible de coneixements, capacitats, experiències i 

sensibilitats de tipus musical i tecnològic. 
• Realització de la memòria corresponent. 

 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• La participació activa en les activitats del centre extern: 
o Informes del tutor del centre col·laborador. 
o Planificació i/o aplicació de les intervencions de l’alumne. 
o Entrevistes i sessions de discussió en el seguiment. 
o Memòria aportada per l’alumne: 

§ Descripció del centre col·laborador. 
§ Planificació de les Pràctiques. 
§ Desenvolupament de les Pràctiques. 
§ Valoració de l’experiència. 
§ Valoració del procés de formació per part del centre extern.  

• En el procés d'avaluació i qualificació de l'alumnat intervindrà tant el tutor de 
pràctiques com el tutor del centre col·laborador, encara que el tutor de pràctiques 
serà el responsable final de la qualificació de l’alumne. 

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà a partir d’un informe emès pel tutor del centre 
col·laborador (30%), i d’una memòria escrita presentada per l’estudiant a la conclusió de 
l’activitat (70%). 
 
Pràctiques en sí mateixes: 85% 
 
Treballs i presentacions: 15% 
 



 

 

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE MÚSICA 
Montfar 16-18, 08004 Barcelona 

www.jamsession.cat 
codi de centre: 08074367 

 

 

 

Matèries optatives 

• Entrenament musical 

• Receptes didàctiques 

• Coneixement de l’ordinador 

• Edició de partitures amb Sibelius 

• Eines de comunicació i promoció per músics 

• La ràdio digital 

• Optativa de tecnologia musical 

• La matemàtica de la música 

• Bandes temàtiques: Jazz-funk 

• DJ 

• Live Performance 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Matèria optativa 
Crèdits 3 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestres entre el VI i el VIII 
% d’hores lectives 32% presencials 68% treball autònom 
Assignatura Entrenament musical 
Requisits Cap 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
L'assignatura es dedica principalment a reforçar el desenvolupament auditiu i estudiar la 
teoria dins  d´estructures tonals com a preparació per les properes assignatures teòriques 
del grau superior. 

 
COMPETÈNCIES  
Generals 
CG-1 Conèixer els principis teòrics de la música i haver desenvolupat adequadament aptituds 
pel reconeixement, la comprensió i la memorització del material musical. 
CG-2 Mostrar aptituds adequades per la lectura, la improvisació, la creació i la recreació 
musical.  
CG-3 Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals de tot tipus. 
CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i 
saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional.  
CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que se li presentin 
en el terreny de l’estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
CG-10 Argumentar i expressar verbalment punts de vista sobre conceptes musicals diversos.  
CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per la interpretació, la 
composició i l’educació. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Reconèixer i relacionar processos harmònics i melòdics característics del sistema tonal. 

2. Mostrar la comprensió auditiva i analítica suficient per treballar amb estructures i 
composicions pròpies o alienes. 

3. Disposar d’un coneixement bàsic dels instruments musicals i les seves característiques 
tècniques i tímbriques. 

4. Potenciar la utilització de les diferents eines tecnològiques. 

5. Construir progressions harmòniques i melodies amb sentit musical dins dels 
paràmetres de l´harmonia tradicional. 
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CONTINGUTS 

• Intervals. 

• Graus i modes de l'escala major, acords diatònics corresponents i característiques de 
cada escala. 

• Funcions tonals i reconeixement del paper més habituals dels diferents graus de 
l'escala major dins de la pràctica harmònica comú. 

• Funcions de tònica, subdominant i dominant. Cadències autèntica, plagal, cadència 
menor i progressions comuns. 

• Dominants secundaris dels acords diatònics en tonalitat major. 

• L'escala menor harmònica i melòdica i els acords i escales principals que se'n deriven. 

• Acords més habituals utilitzats dins de la tonalitat major com a intercanvi modal. 

• Tensions, xifrats i marcatge analític. 

• L'acord disminuït i les seves funcions característiques. 

 
METODOLOGIA 
L’assignatura combina classes magistrals per repassar els continguts conceptuals amb classes 
pràctiques on es realitzen exercicis d’anàlisi i desenvolupament auditiu melòdic i harmònic.  
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
L’avaluació de l’assignatura d’Entrenament musical és eminentment continua. És per aquest 
motiu que la realització d’exercicis a l’aula, entrega de treballs i controls de seguiment en 
forma d’anàlisi o dictats suposen el gruix de l’avaluació. La prova final té caràcter de síntesi i 
repàs de tots els continguts treballats. 
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Assistir regularment i participar activament a les classes. 
• Lliurar tots els treballs proposats. 
• Conèixer els elements del llenguatge musical. 
• Reconèixer cadències i progressions harmòniques prèviament treballades. 
• Haver desenvolupat la capacitat auditiva melòdica i harmònicament. 
• Ser capaç d’analitzar peces musicals utilitzant la simbologia corresponent. 

 
Exercicis de classe i treballs: 70% 
 
Prova final: 30% 
 
FONTS DOCUMENTALS 
A causa de l'abundant i variada discografia i bibliografia existent sobre la matèria es 
proporcionarà a la classe  una detallada i extensa informació de tot el material específic 
disponible segons la temàtica, estil i repertori a tractar en cada moment. 
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Webgrafia: 
https://www.earmaster.com 
https://www.teoria.com 
 
Apps: 
Real world chord progressions 
Myeartraining 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Matèria optativa 
Crèdits 3 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestres entre VI i el VIII 
% d’hores lectives 32% presencials 68% treball autònom 
Assignatura Receptes didàctiques 
Requisits Haver superat Principis bàsics de pedagogia 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
 
COMPETÈNCIES 
Generals 
CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que es presentin en 
el terreny de l’estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
CG-10 Argumentar i expressar verbalment punts de vista sobre conceptes musicals diversos. 
CG-18 Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat 
professional a persones especialitzades amb un ús adequat del vocabulari tècnic i general. 
CG-19 Conèixer les implicacions pedagògiques i educatives de la música a diferents nivells. 
CG-24 Desenvolupar capacitats per l’autoformació al llarg de la seva vida professional. 
CG-26 Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a d’altres disciplines del pensament 
científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, 
enriquint l’exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar.  
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Aprendre a fer un ús creatiu dels recursos per tal d’adequar les didàctiques a l’entorn. 

2. Conèixer i aprofundir en els corrents educatius i les bases pisco-pedagògiques de 
l'aprenentatge. 

3. Entendre l’aprenentatge no tant com una adquisició de coneixement sinó com una 
construcció de significats per part de l’aprenent. 

4. Saber aplicar metodologies i didàctiques adequades als graus de desenvolupament, 
l'entorn social i cultural, i personalitat  de l'alumne. 

5. Ser creatiu a l'hora d'adoptar estratègies per a l'aprenentatge. 

6. Comprendre la funció tutorial del mestre per a l'orientació en la construcció del 
coneixement i el domini de destreses, així com en el procés expressiu i creatiu. 

7. Desenvolupar actituds creatives i de cooperació que poden complimentar i potenciar 
les activitats d’altres professionals de la música així com d’altres arts amb les quals 
interactuï. 

8. Comprendre el significat de la música com a transmissor de valors socials, culturals i 
de gènere. 
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9. Resignificar els processos informals de l’aprenentatge musical en relació a la música 
popular i la seva aplicació en l’entorn escolar i educatiu. 

10. Conèixer i aprofundir en els corrents educatius i les bases pisco-pedagògiques de 
l'aprenentatge. 

11. Conèixer les diferents metodologies d’ensenyament musical. 

 
CONTINGUTS 

• Coneixement de l’usuari: psicologia evolutiva. Trastorns funcionals. Dificultats 
d’aprenentatge. 

• Coneixement del medi. 

• Gestió de recursos humans i materials. 

• Metodologia i didàctica aplicada. 

• Recreació d’entorns d’aplicació de les eines d’aprenentatge. 

• Creació i improvisació de les receptes didàctiques. 

• Gamificació. 

• Elaboració de recursos didàctics. 

 
METODOLOGIA 
Classes teòric-pràctiques col·lectives molt participatives. Es tracta d’una assignatura 
bàsicament procedimental basada en la recreació i experimentació d’experiències en l’àmbit 
de l'ensenyament musical i en la creació de recursos didàctics.  
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Assistir regularment i participar activament a les classes. 
• Aportar originalitat i creativitat en el desenvolupament de recursos didàctics. 
• Presentar i superar els treballs individuals i cooperatius. 
• Presentar, superar i defensar el projecte final de l’assignatura. 
• Conèixer els  corrents educatius i les bases psicopedagògiques de l'aprenentatge. 
• Conèixer les diferents metodologies d’ensenyament musical estudiades a classe. 

 
Activitats a classe, treballs individuals i cooperatius: 70% 
 
Projecte final: 30% 
 
El projecte final consisteix en l’aplicació d’una activitat didàctica aplicada a una necessitat 
pedagògica concreta i adaptada a un entorn i context determinat. 
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FONTS DOCUMENTALS 
Bibliografia 
Gardner, H. (1997). Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad. 
Paidós. 
Gardner, H. (1973). Arts i desenvolupament humà. Paidós. 
Gardner, H. (1998). Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Paidós. 
Gardner, H. (1997). La mente no escolarizada: Cómo piensan los niños y cómo deberían 
enseñar las escuelas. Paidós. 
Green, L. (2001). Música, género y educación. Ediciones Morata S.L. 
Green, L. (2018). Oir, escuchar, tocar: Cómo liberar las capacidades auditivas, improvisatorias 
e interpretativas de tus estudiantes. Ediciones pirámide. 
Hargreaves, D. (1986). Música y desarrollo psicológico. Graó. 
Husserl, E. (1950). La idea de la Fenomenologia. Fondo de cultura económica. 
Jacques-Dalcroze, E. (1965). Le Rythme, la Musique et L’éducation. Foetisch Frères S.A. 
Éditeurs. 
LaPierre, A.; Aucouturier, B. (1985). Simbología del Movimieto. Editorial científico médica. 
Martenot, M. Principes Fondamentaux de Formation musicale et leur Application. Editions 
Magnard. 
Piaget, J. (1970). Epistemologia genètica. Sepúlveda editores. 
Piaget, J. (1969). Psicologia del nen. Ediciones Morata S.L. 
Pinillos, J. (1988). La mente humana. Alianza editorial S.A. 
Puente, A. (1998). Psicología básica: Introducción al estudio de la conducta humana. 
Pirámide. 
Sanvisens, A. (1984). Introducción a la Pedagogía. Barcanova. 
Sloboda, J. (1985). The Musical Mind. Oxford University Press. 
Suchodolski, B. (1986). Pedagogia de l’essència i pedagogia de l’existència. Eumo editorial. 
Willems, E. (1962). La preparación musical de los más pequeños. Editorial Universitaria de 
Buenos Aires. 
 
Webgrafia 
https://www.youtube.com/watch?v=ED_Mok754DQ Efecto de la música en el cerebro 
https://www.youtube.com/watch?v=xfL1mJwaS-A Aprendizaje significativo Disney 
https://www.youtube.com/watch?v=ORITlHKWhWU La neurociencia en la película memento 
https://www.youtube.com/watch?v=UBk48Bj1lX0 Claves para la motivación 
 
 



Coneixement de l’ordinador 
 

 

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE MÚSICA 
Montfar 16-18, 08004 Barcelona 

www.jamsession.cat 
codi de centre: 08074367 

 
 
 
1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Matèria optativa 
Crèdits 3 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestres entre el VI i el VIII 
% d’hores lectives 32% presencials 68% treball autònom 
Assignatura Coneixements de l’ordinador 
Requisits Cap 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
 
COMPETÈNCIES 
Específiques de Sonologia 
CEES-4 Desenvolupar actituds creatives i de cooperació que poden complimentar i potenciar 
les activitats d’altres professionals de la música així com d’altres arts amb les quals interactuï. 
CEES-8 Planificar processos de producció sonora, així com saber generar i transformar sons i 
enregistraments musicals amb objectius creatius dictats per un pla de producció.  
CEES-10 Ser capaç d’integrar art, tecnologia i ciència amb la flexibilitat suficient per adaptar-
se a entorns múltiples i canviants. 
 
Generals 
CG-5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions 
en la música, preparant-se per assimilar les novetats que es produeixen en ella.  
CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que se li presentin 
en el terreny de l’estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
CG-24 Desenvolupar capacitats per l’autoformació al llarg de la seva vida professional. 
CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per la interpretació, la 
composició i l’educació. 
 
Transversals 
CT3- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 
CT4- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Adquirir un ampli coneixement del sistema operatiu Mac OS. 
2. Dominar l’entorn informàtic més utilitzat en el desenvolupament professional musical. 

 
CONTINGUTS 
1- Mac OS. Conceptes generals 

a. Què és un sistema operatiu? 
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b. La interfície humana. 
c. Aplicacions, documents i carpetes. 

2- Hardware. Conceptes generals 
a. Ports USB, Firewire. 
b. CD i DVD. 

3- Accions bàsiques 
a. Iniciar, apagar i reiniciar sessions a l’ordinador. 
b. El Finder. 
c. Control de visualització i aparença. 
d. Obrir, tancar i minimitzar aplicacions des del Dock. 
e. Creació i manipulació de carpetes. 
f. Arrancar amb diferents sistemes operatius i destins. 
g. Obrir aplicacions. 
h. Configurar un perfil d’usuari: el gestor de comptes d’ usuari. 
i. Canvi ràpid d'usuari. 

4- Gestió de fitxers 
a. Creació de fitxers. 
b. Eliminació de fitxers. 
c. Obtenir informació de fitxers. 
d. Duplicació de fitxers. 
e. Creació d’àlies. 
f. Canviar el nom i la icona del fitxer. 
g. Etiqueta fitxers i carpetes. 
h. Cercar fitxers. 

5- Utilitats i preferències del Finder 
a. El panel de preferències. 
b. Principals ajustaments. 
c. Principals utilitats. 
d. Demanar ajuda. 
e. Exposé. 
f. Configuració del Dock. 

6- Treball d'impressió 
a. Selecció d’impressora. 
b. Donar d'alta noves impressores. 

7- Treball en xarxa 
a. Compartir arxius. 
b. Accés a una xarxa local. 
c. Configuració de la xarxa. 

8- Instal·lació i control de perifèrics 
a. Tipus de perifèrics disponibles. 
b. Connectar perifèrics. 

9- Treball amb Internet 
a. Configuració de l’accés a Internet. 
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b. Configuració d’aplicacions Web. 
c. Actualitzacions del Mac OS. 

10- Utilització de les principals aplicacions del sistema 
a. Aplicacions d'internet. 

i. Safari 
ii. Apple Mail: configuració de comptes, IMAP, POP3 i SMTP 
iii. FaceTime  

b. Aplicacions i utilitats. 
i. Vista Prèvia ii. Agenda 
ii. iTunes 
iii. Time Machine 
iv. Mission Control 
v. Spaces 
vi. Spotlight 
vii. QuickTime 
viii. TextEdit 
ix. Utilitat de disc 

c. Web sites. 
i. ISP: contractació domini, hosting, FTP 
ii. HTML: nocions bàsiques, disseny i organització web site 
iii. Aplicacions de desenvolupament: Mac OS RapidWeaver 

 
METODOLOGIA 
Assignatura bàsicament procedimental basada en la recreació i experimentació d’experiències 
en l’àmbit de l'ensenyament musical i en la creació de recursos didàctics. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Saber utilitzar el sistema operatiu i relacionar les accions amb la interfície. 
• Saber fer ús del hardware. 
• Posseir els coneixements teòrics suficients sobre el funcionament del sistema operatiu. 
• Ser capaç de crear una pàgina web.  

 
Participació i activitats realitzades a l’aula: 50% 
 
Test final sobre els coneixements adquirits: 50% 
 
FONTS DOCUMENTALS 
LeVitus, B. (2015). OS X El capitan For Dummies. Wiley . 
McFedries, P. (2015). Teach Yourself Visually OS X El capitan. Visual. 
Prieto, A., Lloris, A. & Torres, J. (2002). Introducción a la informática. McGraw 
Hill/Interamericana de España. 
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Wang, W. (2017). macOS Programming for Absolute Beginners. Apress. 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Matèria optativa 
Crèdits 3 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestres entre el VI i el VIII 
% d’hores lectives 32% presencials 68% treball autònom 
Assignatura Edició de partitures amb Sibelius 
Requisits Cap  

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
 
COMPETÈNCIES  
Específiques d’Interpretació 
CEEI-6 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre la interpretació, així 
com respondre al repte que suposa facilitar la comprensió de l’obra musical. 
 
Generals 
CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i 
saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional. 
CG-5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions 
en la música preparant-se per a assimilar les novetats que es produeixin en ell. 
CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per a superar els reptes que es presentin 
en el terreny de l‘estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
CG-10 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre conceptes musicals 
diversos. 
CG-13 Conèixer els fonaments i l’estructura del llenguatge musical i saber aplicar-los en la 
pràctica interpretativa, creativa, d’investigació o pedagògica. 
CG-19 Conèixer les implicacions pedagògiques i educatives de la música en distints nivells. 
CG-20 Conèixer la classificació, característiques acústiques, històriques i antropològiques 
dels instruments musicals. 
CG-21 Crear i donar forma al seus propis conceptes artístics havent desenvolupat la capacitat 
d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats. 
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural ric i complex. 
CG-24 Desenvolupar capacitats per a l’autoformació durant la seva vida professional. 
CG-25 Conèixer i ser capaç d’utilitzar metodologies d’estudi i investigació que el capacitin 
per al continu desenvolupament i innovació de la seva activitat musical en el transcurs de la 
seva carrera. 
CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per la interpretació, la 
composició i l’educació. 
 
 



Edició de partitures amb Sibelius 
 

 

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE MÚSICA 
Montfar 16-18, 08004 Barcelona 

www.jamsession.cat 
codi de centre: 08074367 

Transversals 
CT-1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora. 
CT-3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 
CT-4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. 
CT-12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als 
avenços que es produeixen en l’àmbit professional i seleccionar els itineraris adequats de 
formació continuada. 
CT-13 Buscar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional. 

 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Crear una partitura amb l’aplicació Avid Sibelius. 

2. Entendre el funcionament de l’aplicació par tal de ser capaç de buscar solucions tant 
al manual de l’aplicació com a internet. 

3. Saber escriure un score i treure’n les seves particel·les. 

4. Ser creatiu a l'hora d'adoptar estratègies la resolució de problemes relacionats amb 
les capacitats de l’aplicació. 

5. Comprendre les necessitats de l’intèrpret i el director musical per tal de crear una 
partitura que sigui el més entenedora possible. 

6. Conèixer les diferents notacions musicals (notació tradicional, tabs, xifrats...) i saber 
aplicar-les segons convingui al text. 

7. Conèixer i entendre les diferents parts d’una obra per tal de poder escriure una 
partitura que qualsevol músic sigui capaç d’interpretar. 

8. Adquirir la velocitat d’escriptura suficient com per poder desenvolupar-se en el món 
professional de tal forma que el temps emprat en escriure una obra sigui 
econòmicament rendible.  

 
CONTINGUTS 

• Diferència entre score, guió i particel·les. 

• Diferències de funcionament entre Windows i Mac OS. 

• Shorcuts, diferents estratègies per aprendre’ls i quins són els més importants. 

• Escriptura de guitarra ( tabs, digitació...). 

• Partitures de bateria. 

• Les diferents parts d’un tema i com escriure-les.  

• Introducció de notes amb un teclat (Kb) i quantització de l’escriptura. 

• Indicacions per fer guions simples i entenedors. 

• Els instruments transpositors.  

• Score i extracció de les parts. 

• Maquetació de partitures. 

• Creació de dossiers d’exercicis per estudiants. 

• Exportació de la partitura a PDF, MIDI, ÀUDIO, XML o Vídeo. 
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• Reproducció de les partitures en Sibelius i les seves diferents possibilitats... Samplers 
VSTi o Rewire. 

• Creació de partitures per a film scoring. 

 
METODOLOGIA 
Aquesta matèria serà tractada d’una forma eminentment pràctica i la majoria del temps que 
l’alumnat dediqui a l’assignatura estarà dedicat a exercicis pràctics i treballs individuals on 
l’estudiant aplicarà els coneixements adquirits. Es dedicarà una part significativa de la matèria 
a l’aprenentatge basat en problemes que els estudiants podran resoldre sols o amb la resta 
de la classe amb la intervenció nul·la o mínima del docent, ja que això farà que l’alumne 
adquireixi la capacitat d’entendre el funcionament de l’aplicació, es vegi obligat a buscar 
informació (ja sigui al propi manual, a les xarxes o en ASK Vídeos, etc.), i per tant, integrar la 
cerca d’informació i de fonts fiables a la seva forma de desenvolupar-se en el seu dia a dia, ja 
sigui en aquesta assignatura o a la resta de disciplines. Cada tema tindrà la seva pràctica i 
depenent de la dificultat, aquesta pràctica ocuparà una sessió o dues o en una sessió es farà 
més d’una pràctica (aquest darrer exemple serà el més habitual). 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
L’avaluació tindrà un caràcter més continuat que final, ja que l’eina d’avaluació amb més pes 
seran les pràctiques realitzades setmanalment. Quatre o més faltes d’assistència no justificada 
comportaran la pèrdua del dret d’avaluació continuada. Per a poder accedir a fer la prova 
final, és imprescindible haver entregat tots els treballs pràctics individuals. Es pot optar a una 
reavaluació si la mitjana és inferior a 5 o es vol millorar la nota. 
 
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Entendre el funcionament de l’aplicació per a poder treballar àgilment en l’edició de 
partitures. 

• Ser capaç de buscar solucions als dubtes que puguin sorgir tan al manual de l’aplicació 
com a Internet. 

• Comprendre les necessitats de l’intèrpret i director/a musical per tal d’editar una 
partitura que sigui el més entenedora possible. 

• Assistir a classe de manera regular i participativa. 

 
Avaluació continuada: 70% 

Assistència: 10% 
Participació: 20% 
Treballs pràctics individuals: 40% 
 

Prova final: 30% 
 
En cas que l’estudiant perdi o renunciï a l’avaluació continuada, els percentatges d’avaluació 
seran els següents: 
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Treballs pràctics individuals: 30% 
Prova final: 70% 

 
FONTS DOCUMENTALS 
La documentació bàsica d’aquest curs és el manual de l’aplicació. 
Fòrums d’Avid Sibelius normalment el d’usuaris de la pròpia empresa, però en cada moment 
hi haurà forums més actius i interessants que altres, saber trobar les solucions a internet és 
una de les competències que els estudiants adquiriran al llarg del curs. 
Manuals d’arranjaments i orquestració: 
Herrera, E. (2009). Técnicas de arreglos para la orquesta moderna. Antoni Bosch. 
Piston, W. (1980). Orchestration. Gollancz. 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia / Sonologia 

Denominació i caràcter de la matèria Matèria optativa 
Crèdits 3 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestres entre el VI i el VIII 
% d’hores lectives 32% presencials 68% treball autònom 
Assignatura Eines de comunicació per a músics 
Requisits Cap 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
L’assignatura de Comunicació per a músics es centra en conèixer les diferents eines de 
comunicació més utilitzades en l’actualitat i aprendre a fer-ne ús per a desenvolupar un pla 
de màrqueting pels projectes artístics propis.  

 
COMPETÈNCIES 
Generals  
CG-10 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre conceptes musicals 
diversos. 
CG-12 Acreditar un coneixement suficient del fet musical i la seva relació amb l’evolució dels 
valors estètics, artístics i culturals. 
CG-18 Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat 
professional a persones especialitzades, amb un us adequat del vocabulari tècnic i general. 
CG-26 Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines del pensament 
científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, 
enriquint l’exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar. 
 
Transversals  
CT-1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora. 
CT-4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. 
CT-7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 
CT-8 Desenvolupar raonadament i crítica idees i arguments. 
CT-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees i solucions 
viables. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Conèixer el món de la comunicació i premsa musical. 
2. Adquirir les eines necessàries per comunicar eficientment qualsevol projecte artístic. 
3. Aprendre a confeccionar un kit de premsa electrònic. 
4. Desenvolupar una actitud oberta a les noves plataformes i xarxes socials i veure les 

seves potencialitats en la comunicació de projectes artístics. 
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CONTINGUTS 

• Introducció a la premsa i comunicació. 

• Situació de partida i anàlisi del projecte musical a comunicar. 

• Marcar objectius, estratègies i tàctiques que volem assolir. 

• Pla d'acció de la nostra comunicació i avaluació de resultats. 

• Confecció de media kit i pla de premsa. 

• Butlletins i comunicats de premsa. 

• Premsa digital, influencers i playlisters. 

• Les Xarxes Socials: Què son i com treure'n partit. 

• Community Management: facebook, twitter, instagram.  

• Canals d’àudio: spotify, souncloud, deezer i altres. 

• La importància de Youtube. 

• Els streamings, els nous formats, tik tok… 

 
METODOLOGIA 
Les classes es desenvolupen amb conceptes teòrics i la seva posada en pràctica. Es vol 
ensenyar a fer servir diferents eines per a poder comunicar un projecte musical i diferenciar-
lo de la resta de propostes. S’introdueix la definició d’una estratègia comunicativa artística i 
personal, la relació amb la premsa tradicional, la premsa digital i el new media i la 
comunicació cap a la pròpia audiència mitjançant les xarxes socials i es convida a la classe a 
diferents professionals del sector musical per a compartir amb ells les vivències pròpies del 
sector. Cada alumne treballa un projecte que serà la seva posada en pràctica de tot allò assolit 
a les classes. Les classes són de 2 hores. En la primera hora, s’expliquen conceptes i eines 
que necessitarem per a desenvolupar el coneixement que s’està donant. A la segona hora hi 
ha treball en grup amb debat i classe participativa per a posar en pràctica el que s’ha après i 
com s’aplicarà en el treball final. Aquest treball es el que es presenta a final de semestre i la 
seva defensa és l’examen de l’assignatura. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris: 

• Haver participat activament als debats, activitats i exercicis proposats al llarg de 
l’assignatura. 

• Haver lliurat i superat el treball escrit final. 
• Demostrar un grau de coneixement suficient de les xarxes socials i plataformes 

treballades a l’assignatura per a la promoció de projectes artístics. 
• Utilitzar un vocabulari precís en l’àmbit de la industria musical. 

 
Seguiment setmanal i realització d’activitats: 30% 
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Treball escrit: 40% 
 
Defensa del treball escrit: 30% 
 
FONTS DOCUMENTALS 
Baym, N. (2012). Friends or Fans?: Seeing Social Media Audiences as Musicians Do. Ed. 
Microsoft Research. 
Bong, B. (2014). Music Marketing for the DIY Musician. Ed. Hal Leonard. 
Martín, D. (2013). Marketing musical: Introducción a la industria y la promoción musical del 
siglo XXI. Independently published. 
Owsinky, B.(2017). Social Media Promotion For Musicians. Ed. Bobby Owsinski Media Group. 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia / Sonologia 

Denominació i caràcter de la matèria Matèria optativa 
Crèdits 3 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestres entre el VI i el VIII 
% d’hores lectives 32% presencials 68% treball autònom 
Assignatura La ràdio digital 
Requisits Cap 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
L’assignatura de ràdio digital busca ensenyar les tècniques bàsiques i els formats de la 
ràdio musical i la seva execució radiofònica. 

 
COMPETÈNCIES 
Generals  
CG-10 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre conceptes musicals 
diversos. 
CG-12 Acreditar un coneixement suficient del fet musical i la seva relació amb l’evolució dels 
valors estètics, artístics i culturals. 
CG-18 Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat 
professional a persones especialitzades, amb un us adequat del vocabulari tècnic i general. 
CG-26 Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines del pensament 
científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, 
enriquint l’exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar. 
 
Transversals  
CT-1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora. 
CT-4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. 
CT-7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 
CT-8 Desenvolupar raonadament i crítica idees i arguments. 
CT-14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees i solucions 
viables. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Conèixer la ràdio digital i el podcast com a element de comunicació del músic 

2. Saber produir, organitzar i desenvolupar retransmissions en directe 

3. Conèixer el mitjà ràdio dins el món digital i a seva promoció 

4. Treballar els continguts radiofònics com entrevista, reportatge, agenda, etc. 
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CONTINGUTS 
• Què és la ràdio musical: Història de la ràdio i els seus formats 

• La ràdio digital 

• El Podcast 

• Com es munta un estudi de ràdio digital? 

• Redacció de reportatges, notícies i continguts ràdio 

• Tècniques de locució 

• L'art de la entrevista 

• Producció i realització de programes 

• Retransmissió d’esdeveniments en directe. 

• Distribució i promoció dels continguts 

 
METODOLOGIA 
L'assignatura es divideix en una hora de teoria i una hora de pràctica cada setmana. En la part 
pràctica es crearan programes i podcasts en grup en el que hi entraran en joc tots els elements 
de la ràdio musical explicats. 
 
Es vol ensenyar el mitjà de la ràdio com a element de promoció i comunicació propi i del 
coneixement dels diferents contextos musicals, estils i característiques. S'introdueix l’alumne 
al món del periodisme musical, a proposar i defensar les seves idees i a escoltar i respectar 
les idees i propostes musicals dels altres. Cada alumne treballa en un projecte grupal que 
produirà, presentarà, distribuirà i promocionarà com a treball final avaluable. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris: 

• Haver participat activament als debats, activitats i exercicis proposats al llarg de 
l’assignatura. 

• Haver lliurat i superat el treball final. 

• Saber aplicar de manera eficient les tecnologies per el seu ús en la producció, 
interpretació i difusió dels projectes artístics. 

• Utilitzar un vocabulari precís en l’àmbit de la industria musical. 

 
Seguiment setmanal i realització d’activitats: 30% 
 
Preproducció i realització de programa radiofònic: 40% 
 
Postproducció, distribució i promoció: 30% 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Matèria optativa 
Crèdits 3 ECTS per semestre 
Seqüenciació temporal Semestres V a VII 
% d’hores lectives 42,7% presencials 57,3% treball autònom 
Assignatura Preproducció de repertoris 

Requisits Coneixements i habilitats bàsiques en l’ús dels entorns informàtics i les seves 
aplicacions musicals tant per l’estudi com pel directe 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
L’assignatura de Preproducció de repertoris es centra en l’aprenentatge de les eines 
d’enregistrament, edició, arranjament, processament i mescla per especialitzar-se en el 
darrer semestre en el desenvolupament laboral a l’estudi o al directe. 

 
COMPETÈNCIES 
Específiques de Sonologia 
CEES-3 Aplicar les tecnologies a l’àmbit de la creació, la interpretació i la difusió pública de 
la música, i utilitzar els recursos tècnics que permeten la producció i l’organització sonora, així 
com les diferents aproximacions, aplicacions i funcionalitats que fonamenten la creació 
musical. 
CEES-4 Desenvolupar actituds creatives i de cooperació que poden complimentar i potenciar 
les activitats d’altres professionals de la música així com d’altres arts amb les quals interactuï.  
CEES-5 Conèixer i valorar críticament les tendències i desenvolupaments més recents en 
diferents camps de la tecnologia musical, amb capacitat per avaluar les seves implicacions en 
els processos de creació, interpretació, difusió i recepció de la música, així com saber 
dissenyar i programar aplicacions per a la composició i la interpretació a temps real o a temps 
diferit. 
CEES-6 Conèixer els instruments musicals de la tradició occidental i d’altres cultures, les seves 
característiques físiques, acústiques i musicals, les seves possibilitats tímbriques i expressives, 
així com afavorir la seva expansió amb recursos tecnològics o dissenyar instruments virtuals. 
CEES-7 Conèixer les tècniques i els procediments de creació i de suport als processos creatius 
musicals, sonors i audiovisuals. 
CEES-8 Planificar processos de producció sonora, així com generar i transformar sons i 
gravacions musicals amb objectius creatius dictats per un pla de producció. 
CEES-9 Ser capaç d’utilitzar eines i dispositius per donar suport o complementar processos 
de captació, gravació, creació, manipulació i difusió de material sonor i musical. 
CEES-10 Ser capaç d’integrar art, tecnologia i ciència amb la flexibilitat suficient per adaptar-
se a entorns múltiples i canviants. 
CEES-11 Conèixer les implicacions escèniques que comporta la seva activitat professional i 
ser capaç de desenvolupar les seves aplicacions pràctiques al seu àmbit de treball. 
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Generals  
CG-1 Conèixer els principis teòrics de la música i haver desenvolupat adequadament aptituds 
pel reconeixement, la comprensió i la memorització del material musical. 
CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i 
saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional. 
CG-5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions 
en la música, preparant-se per assimilar les novetats que es produeixen en ella. 
CG-7 Demostrar capacitat per interactuar musicalment en diferents tipus de projectes 
musicals participatius. 
CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que se li presentin 
en el terreny de l’estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
CG-11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat 
però obert a d’altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen aquest 
repertori i poder descriure’ls de forma clara i completa. 
CG-12 Acreditar un coneixement suficient del fet musical i la seva relació amb l’evolució dels 
valors estètics, artístics i culturals. 
CG-17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre 
en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo.  
CG-21 Crear i donar forma als seus propis conceptes artístics, havent desenvolupat la 
capacitat d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats. 
CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
CG-24 Desenvolupar capacitats per l’autoformació al llarg de la seva vida professional. 
CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per la interpretació, la 
composició i l’educació.  
 
Transversals  
CT-3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 
CT-4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. 
CT-7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Conèixer l’equip utilitzat en l’entorn de treball de l’estudi o el directe. 
2. Saber utilitzar Reason i Abletone Live per a la gravació, edició i mescla de so. 
3. Produir projectes artístics propis, tant individuals com col·lectius. 

 
CONTINGUTS 
Semestre V i VI 

• Fonaments: presentació de l’assignatura i revisió de conceptes i equips d’àudio i MIDI. 
• Eines per a la preproducció I: anàlisi comparada de DAWs. Descripció del flux de 

treball a Ableton Live i dels conceptes i vistes clau. 
• Enregistrament: gravació de patrons, preses i sons a la vista Session i Arrange. 
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• Tècniques d’arranjament I: el procés de maquetació: organització, edició i 
seqüenciació de les gravacions. 

• Tècniques d’arranjament II: ús de material pregravat i loops de biblioteca. 
• Tècniques d’arranjament III: processament de l’àudio enregistrat. 
• Eines per a la preproducció II: descripció del flux de treball a Propellerhead Reason i 

dels conceptes i vistes clau. 
• Samplers I: tècniques de mapeig bàsiques i avançades. Enregistrament i creació 

d’instruments basats en mostres. 
• Samplers II: tècniques de trossejat sobre loops. Enregistrament i creació d’instruments 

basats en el trossejat. 
• Anàlisi de produccions: perspectiva històrica del sampling en la producció musical. 

Semestre VII Estudi 

• Cadena d’àudio: equips i connexions a l’estudi. 
• Microfonia i enregistrament: tècniques microfòniques d’instrument i d’enregistrament 

en entorns digitals. 
• Edició d’àudio. 
• Conceptes de mescla: preparació i organització de sessions de DAW, processament 

correctiu de timbre i dinàmica, processament creatiu. 

Semestre VII Stage 
• Fonaments i eines: anàlisi del directe amb equip informàtic i configuració. 
• La DAW al directe: tècniques i ús de pre-gravats, ús d’instruments electrònics i senyals 

d’àudio en viu, mescla i processament. 

 
METODOLOGIA 
L’assignatura s’estructura en diverses classes magistrals de caire teòric on s’exposen els 
conceptes i tècniques descrites als continguts. L’aplicació d’aquestes sessions es porta a 
terme en forma de pràctiques individuals per guanyar destresa i agilitat tant en l’ús de les 
eines plantejades (sistemes informàtics, programari i interfícies d’àudio) com dels processos 
implicats (enregistrament, edició, arranjament, processament i mescla). En aquesta primera 
fase el professor té un rol d’entrenador i els alumnes segueixen les pautes i pràctiques 
proposades, obrint debats i reflexionant sobre els processos creatius en l’àmbit digital. 
 
Un cop adquirides les habilitats necessàries de les eines presentades s’han de realitzar 
diversos projectes, els quals poden ser tant col·lectius com individuals (a elecció dels 
participants). En els projectes de Preproducció es plantegen reptes relacionats amb la creació 
d’un repertori musical i la maquetació del mateix. Els projectes de l’especialitat d’Estudi 
s’encaminen cap a la realització d’un enregistrament professional d’alguna peça del repertori 
mencionat i en un context real i significatiu (els estudis d’enregistrament de Microfusa). Per 
últim els projecte de l’especialitat de Stage tenen com a premissa desenvolupar un directe 
basat amb les possibilitats tecnològiques dels entorns digitals i que tenen com objectiu 
repensar i ampliar la idea d’interpretació en viu. 
 
Durant els projectes el professor es converteix en guia i els alumnes assumeixen la 
responsabilitat activa dels seu aprenentatge a través de projectes de caràcter significatiu i 
fortament relacionats amb el món real. El professor a més a més estimula i sotmet a discussió 
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els processos de creació introduint característiques ocultes de les eines que ajuden a 
desenvolupar les competències de l’assignatura. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Acreditar un grau de participació suficient als treballs grupals. 
• Assolir els conceptes i tècniques presentades. 
• Mostrar agilitat i profunditat en l’ús de les eines treballades. 
• Acreditar coneixement sobre els processos i dispositius d’enregistrament. 
• Cercar la qualitat tècnica en els treballs presentats. 
• Haver desenvolupat la capacitat de detectar problemes i aplicar-ne correccions. 
• Desenvolupar estratègies de planificació del temps, espai i material a l’estudi i a 

l’escenari. 

 
Treballs cooperatius i individuals: 80% 
 
Test teòric basat en els conceptes i tècniques presentades: 20% 
 
L’assistència no computarà a la nota global, però sí és un requisit indispensable. Per tal de 
tenir dret d’avaluació, no es poden sobrepassar les 3 faltes d’assistència no justificades. 
 
FONTS DOCUMENTALS 
Manuals d’usuari d’Ableton Live i Propellerhead Reason (inclosos a la sessió).  
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Matèria optativa 
Crèdits 3 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestres entre el VI i el VIII 
% d’hores lectives 32% presencials 68% treball autònom 
Assignatura La matemàtica de la música 
Requisits Cap 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
Les matemàtiques permeten l'estudi de patrons i estructures, per la qual cosa el 

coneixement de les matemàtiques musicals aporta una visió intemporal i científica. 

Aquesta visió més clara permet al compositor entendre millor els seus mecanismes interns 

i ajuda l’intèrpret a entendre, memoritzar i en definitiva interpretar millor. 

 
COMPETÈNCIES 
Generals 
CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i 
saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional.  
CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que se li presentin 
en el terreny de l’estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
CG-10 Argumentar i expressar verbalment punts de vista sobre conceptes musicals diversos.  
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural ric i complex. 
CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per la interpretació, la 
composició i l’educació. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Reconèixer i relacionar processos harmònics i melòdics característics del sistema tonal. 

2. Mostrar la comprensió auditiva i analítica suficient per treballar amb estructures i 
composicions pròpies o alienes. 

3. Potenciar la utilització de les diferents eines tecnològiques. 

4. Poder aplicar diferenciadament tècniques diverses per a la composició per a grups 
instrumentals de format divers, en funció de les necessitats i disponibilitats 
instrumentals i d’altres factors. � 

5. Poder elaborar material melòdic propi sobre estructures formals determinades. � 

 
CONTINGUTS 

• Fonaments matemàtics i fonaments físics. 

• Teoria de nombres: ritme i escales. 
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• Àlgebra i geometria: melodia i acords. 

• Miscel·lània: les Matemàtiques com a inspiració 

• Probabilitats i estadística: l’atzar en la Música 

• Teoria de la computació: creació musical. 
 
METODOLOGIA 
Es proposa una metodologia basada en classes magistrals però amb una clara intervenció de 
l’alumne. En tot moment s’insistirà en no desmotivar i despertar l’interès per la matèria, 
especialment en les qüestions de caire matemàtic. Es proposen les següents pràctiques a 
classe: 

a. Debats. Tenen per objectiu la intervenció, cohesió i dinàmica de l’alumnat i 
especialment la reflexió. 

b. Audicions. Tenir per objectiu il·lustrar la teoria exposada. 
c. Exercicis de composició. Tenen per objectiu incorporar les tècniques i comprovar la 

vessant pràctica de la teoria. 
d. Exercicis de matemàtiques. Tot i que es reduiran al mínim, es proposaran exercicis 

senzills de matemàtiques imprescindibles per a poder fixar conceptes.  
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
L’avaluació de l’assignatura és eminentment continua. 
 
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Assistir regularment i participar activament a les classes. 
• Correcció d’exercicis de matemàtiques. No s’avaluaran petits errors de càlcul ni la 

velocitat de resolució. Per damunt de tot es tindrà en compte l’assimilació dels 
conceptes. 

• Correcció d’exercicis de composició. No s’avaluarà la qualitat compositiva sinó la 
correcta aplicació de les matemàtiques subjacents, així com l’actitud de l’alumne. 

• Correcció de treballs. Es tindrà en compte la qualitat a nivell d’estudis superiors: bona 
documentació, investigació, raonament, redacció i presentació. 

 
FONTS DOCUMENTALS 
Webgrafia: 
https://www.youtube.com/watch?v=vKNZqM0d-xo 
https://www.scientificamerican.com/article/uncommon-time-dave-brubeck/ 
https://www.youtube.com/watch?v=p3HwqqiVxbE 
https://www.youtube.com/watch?v=OMq9he-5HUU 
https://www.youtube.com/watch?v=duVyBVNX3D8 
https://www.youtube.com/watch?v=0DXbIqXA2Gw 
https://www.youtube.com/watch?v=uoLam2O3gtY 



La matemàtica de la música 
 

 

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE MÚSICA 
Montfar 16-18, 08004 Barcelona 

www.jamsession.cat 
codi de centre: 08074367 

https://www.youtube.com/watch?v=OfTtbgt-
l9E&list=PLhRXQCY_h93PFngIBM16i5f5VT53Fy7s9 
https://openai.com/blog/musenet/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Uq3iKbCNDCM 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació 
Denominació i caràcter de la matèria Matèria optativa 
Crèdits 3 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestres entre el VI i el VIII 
% d’hores lectives 32% presencials per semestre 68% treball autònom per semestre 
Assignatura Bandes temàtiques: Jazz Funk 

Requisits 
La selecció dels admesos serà per la nota global que en aquell moment 
tinguin d’Instrument principal. 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
El Jazz-funk és un subgènere que combina el Soul, el Funk i el R&B amb el jazz. És 

caracteritza per la importància del Groove, la improvisació i el pols a semicorxeres. 

 
COMPETÈNCIES 
Específiques d’Interpretació 
CEEI-1 Interpretar el repertori significatiu de la seva especialitat tractant de manera adequada 
els aspectes que l’identifiquen en la seva diversitat estilística. 
CEEI-2 Construir una idea interpretativa coherent i pròpia. 
CEEI-4 Expressar-se musicalment amb el seu instrument de manera fonamentada en el 
coneixement i domini de la tècnica instrumental i corporal, així com en les característiques 
acústiques, organològiques i en les possibles variants estilístiques. 
CEEI-5 Comunicar com intèrpret, les estructures, idees i materials musicals amb cert rigor. 
CEEI-7 Desenvolupar aptituds per la lectura i improvisació sobre material musical divers. 
CEEI-8 Assumir adequadament les diferents funcions subordinades, participatives o de 
lideratge que poden sorgir en un projecte musical col·lectiu. 
CEEI-9 Conèixer els processos i recursos propis del treball orquestral i d’altres conjunts, 
dominant adequadament la lectura a primera vista, mostrant flexibilitat davant les indicacions 
del director i capacitat d’integració en el grup. 
CEEI-10 Conèixer les implicacions escèniques que comporta la pròpia activitat professional i 
ser capaç de desenvolupar les seves aplicacions pràctiques. 
 
Generals 
CG-2 Mostrar aptituds adequades per la lectura, la improvisació, la creació i la recreació 
musical. 
CG-3 Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals de tot tipus. 
CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i 
saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional. 
CG-6 Dominar un o més instruments musicals en un nivell adequat al seu camp principal 
d’activitat. 
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CG-7 Demostrar capacitat per a interactuar musicalment en diferents tipus de projectes 
musicals participatius. 
CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per a superar els reptes que es presentin 
en el terreny de l‘estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
CG-10 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre conceptes musicals 
diversos. 
CG-11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat 
però obert a altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen a aquest 
repertori i poder descriure’ls de forma clara i completa. 
CG-17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin 
entendre, en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo. 
CG-21 Crear i donar forma al seus propis conceptes artístics havent desenvolupat la capacitat 
d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats. 
CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per a poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
CG-23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural ric i complex. 
CG-24 Desenvolupar capacitats per a l’autoformació durant la seva vida professional. 
 
Transversals 
CT-1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora. 
CT-3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 
CT-6 Realitzar autocrítica cap el propi fer professional i interpersonal. 
CT-7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 
CT-10 Liderar i gestionar grups de treball. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE  

1. Desenvolupar els valors i les capacitats que permeten comunicar en la interpretació 
conjunta, amb director o sense, en formacions diverses i representatives.  

2. Aplicar de manera coordinada i contextualitzada els elements que permeten i 
optimitzen la interpretació col·lectiva. � 

3. Aplicar a la interpretació col·lectiva els criteris correctes, amb un sòlid domini del 
conjunt i un control auditiu que garanteixin un total acoblament sonor i estilístic, 
assumint papers diferenciats amb el propi instrument en el si del conjunt. � 

4. Posseir un control individual del conjunt que permeti prendre les iniciatives 
necessàries i seguir les dels altres membres del grup. � 

5. Ampliar i saber aplicar la consciència estilística a un repertori de grup, ampli i variat.  
6. Aplicar de manera coordinada els criteris interpretatius més adients als estils. � 

 
CONTINGUTS  

• Context històric i social. 

• Els instruments característics del llenguatge. 

• El so propi de l’estil, tant pel que fa al conjunt com cada instrument. 



Bandes temàtiques 
Jazz-Funk 

 

 

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE MÚSICA 
Montfar 16-18, 08004 Barcelona 

www.jamsession.cat 
codi de centre: 08074367 

• Sintetitzadors, efectes i demés electrònica i tecnologia. 

• Improvisació grupal. 

• La importància del temps 1 del compàs de 4/4. 

• El Groove de semicorxeres. 

• La subdivisió de semicorxeres. 

• Open solos. 

• Estructures open. 

• El pes del solos improvisats com a part de l’obra. 

• Dinàmiques col·lectives. 

• Ostinati com a base de l’obra. 

• Variants de la forma blues. 

• La capacitat de versionar temes estàndard per portar-los a l’estil. 

 
METODOLOGIA 
Classes teòric-pràctiques aplicant tècniques d’assaig de grup, generals i específiques de 
l’estil. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Avaluació contínua a l’aula mitjançant la realització exercicis i audicions intersemestrals. Tot i 
tractar-se de música de conjunt, l’alumnat s’avalua de forma individual; s’ha de tenir present 
el curs que cursa en relació amb el que està treballant a les assignatures d’Instrument i 
Improvisació. L’avaluació final consisteix en una audició on s’ha de demostrar que s’han assolit 
els objectius plantejats. 
 
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Assistir, participar i mostrar iniciativa a les classes. 
• Haver realitzat un estudi regular dels repertoris treballats. 
• Haver realitzat assajos parcials o generals amb la resta del conjunt més enllà de les 

hores de classe. 
• Gestionar els problemes que sorgeixen de la pràctica musical grupal aportant 

possibles solucions. 
• Demostrar domini de la melodia, harmonia i forma de les peces treballades. 
• Saber adoptar el rol d’acompanyant o solista, segons ho requereixi la situació. 
• Poder improvisar un solo que respongui a les necessitats estilístiques de cada peça. 
• Demostrar capacitat d’interacció amb el públic i amb la resta de la banda. 

 

Seguiment de l’assignatura, realització d’exercicis i implicació amb la matèria: 40% 
 
Prova final basada en la interpretació i improvisació sobre el material estudiat: 60% 
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FONTS DOCUMENTALS 
Discografia 
Brecker, M. (1999). Time is of the Essence. Verve. 
Hancock, H. (1996). The New Standard. Verve. 
Hargrove, R. (2003). Hard Groove. Verve. 
Holland, D. (2013). Prism. Dare2. 
Marsalis, W. (1985). Black Codes From The Underground. Columbia. 
Medeski, Martin and Wood.(1998). Combustication. Blue Note. 
Scofield, J. (1998). A Go Go. Verve. 
Steve Coleman And Five Elements (1993). The Tao Of Mad Phat: Fringe Zones. RCA/Novus. 
Uehara, H. (2007). Time Control. Telarc. 
Willis, G. (1998). Bent. Alchemy Records. 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Matèria optativa 
Crèdits 6 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestre V 
% d’hores lectives 30% presencials 70% treball autònom 
Assignatura DJ 
Requisits Cap 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
 
COMPETÈNCIES 
Específiques de Sonologia 
CEES-3 Aplicar les tecnologies a l’àmbit de la creació, la interpretació i la difusió pública de 
la música, i utilitzar els recursos tècnics que permeten la producció i l’organització sonora, així 
com les diferents aproximacions, aplicacions i funcionalitats que fonamenten la creació 
musical. 

CEES-4 Desenvolupar actituds creatives i de cooperació que poden complimentar i potenciar 
les activitats d’altres professionals de la música així com d’altres arts amb les quals interactuï.  

CEES-8 Planificar processos de producció sonora, així com saber generar i transformar sons i 
enregistraments musicals amb objectius creatius dictats per un pla de producció. 

CEES-10 Ser capaç d’integrar art, tecnologia i ciència amb la flexibilitat suficient per adaptar-
se a entorns múltiples i canviants. 

 

Generals  
CG-2 Mostrar aptituds adequades per la lectura, la improvisació, la creació i la recreació 
musical. 

CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i 
saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional. 

CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que es presentin en 
el terreny de l’estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 

CG-9 Conèixer les característiques pròpies del seu instrument principal en relació a la seva 
construcció i acústica, evolució històrica i influències mútues amb d’altres disciplines. 

CG-10 Argumentar i expressar verbalment punts de vista sobre conceptes musicals diversos. 

CG-11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat 
però obert a d’altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen aquest 
repertori i poder descriure’ls de forma clara. 

CG-14 Conèixer el desenvolupament històric de la música des dels seus inicis fins el tramat 
complex actual i en les seves diferents tradicions, des d’una perspectiva crítica que situï el 
desenvolupament de l’art musical en un context sociocultural. 
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CG-21 Crear i donar forma als seus propis conceptes artístics, havent desenvolupat la 
capacitat d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats.  

CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos.  

CG-27 Conèixer i aplicar la legislació relativa al seu àmbit professional.  

CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per la interpretació, la 
composició i l’educació. 

 

Transversals  
CT-1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora 
CT-3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 
CT-4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. 
CT-12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als 
avenços que es produeixen en l’àmbit professional i seleccionar els itineraris adequats de 
formació continuada. 
CT-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i  l’esperit 
emprenedor en l’exercici professional. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Conèixer l’equip utilitzat en l’entorn de treball del directe. 
2. Saber utilitzar les enes específiques per desenvolupar el treball creatiu. 
3. Produir projectes artístics propis, tant individuals com col·lectius. 

 
CONTINGUTS 

La cabina DJ 
Descripció de l’equip informàtic i els perifèrics necessaris per 
la cabina DJ. 

Aplicacions per la sessió 
Programari per la cabina virtual. Aspectes destacats i anàlisi 
comparada. 

Mescla bàsica 
Introducció a la mescla per transició y equalització fent servir 
sistemes informàtics i programari. Conceptes de tempo i 
estructura. 

Gèneres musicals 
Anàlisi de les tendències dins de la música electrònica de ball i 
el rol del DJ en la seva evolució.  

Mescla avançada 
Descripció dels conceptes de mescla harmònica i de mescla 
aplicant efectes d’àudio. 

Preparació i desenvolupament de 
la sessió 

Anàlisi i preparació d’un repertori (set list) i estudi de 
l’audiència (psicologia de pista) 
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Aspectes promocionals i 
professionals del DJ 

Descripció de les estratègies de promoció de la carrera 
artística del DJ així com el desenvolupament professional en 
l’entorn del club o discoteca. 

 
METODOLOGIA 
L’assignatura s’estructura en diverses classes magistrals de caire teòric on s’exposen els 
conceptes i tècniques descrites als continguts. Es realitzen reflexions sobre la música 
electrònica, els seus trets característics i l’acció del DJ en el context de la sessió. En aquestes 
sessions s’analitzen exemples de cas per tal de fer explícits els aspectes musicals de tempo i 
estructura i aplicar-los de manera pràctica. També s’apliquen aspectes tècnics d’equalització 
i d’altres processos sonors aplicats de manera creativa per afegir interès a la sessió DJ. Durant 
la classe s’assagen i posen en pràctica fent servir el laboratori i les instal·lacions dedicades. 
En aquesta fase el professor desenvolupa un rol de formador. 
 
En paral·lel a l’adquisició de les habilitats necessàries de les eines presentades s’han de 
realitzar diverses activitats de caire individual en les que es fa recerca sobre gèneres musicals, 
anàlisi musical (estructures dels temes d’electrònica de ball), pràctica dedicada (mescla bàsica, 
amb EQ, amb efectes, harmònica) i desenvolupament dels aspectes organitzatius i 
promocionals de la carrera DJ (creació de “setlists” i preparació de plans de promoció). En 
aquesta fase el professor desenvolupa un rol de entrenador, supervisant-ne l’execució i 
deixant que els alumnes segueixen les pautes i pràctiques proposades i assumint el control 
de les mateixes. 
 
Per últim es planteja un projecte integral que inclogui les diferents facetes i tècniques de la 
sessió DJ, construint una “demo-session”. Durant el projecte el professor es converteix en 
guia i els alumnes assumeixen la responsabilitat activa dels seu aprenentatge a través de 
activitats de caràcter significatiu i fortament relacionats amb el món real, desenvolupant 
competències clau como la autoregulació de l’aprenentatge i la organització temporal.  
Aquest projecte s’entrega al final del curs en forma de “performance” en viu per tots els 
participants. 
 
Per tal d’estimular el procés creatiu del projecte s’inclouen classes magistrals basades en 
l'experiència professional del professor sobre com iniciar i desenvolupar les sessions DJ amb 
sistemes informàtics. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

• Acreditar un grau de participació suficient als treballs grupals. 
• Assolir els conceptes i tècniques presentades. 
• Mostrar agilitat i profunditat en l’ús de les eines treballades. 
• Acreditar coneixement sobre els processos i dispositius d’enregistrament. 
• Cercar la qualitat tècnica en els treballs presentats. 
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• Haver desenvolupat la capacitat de detectar problemes i aplicar-ne correccions. 
• Desenvolupar estratègies de planificació del temps, espai i material a l’escenari. 

 
Lliurament i superació del treballs 55%. Es fan entregues d’activitats parcials més un lliurament 
del projecte final. Durant l’entrega es fan presentacions orals de tots els participants del curs, 
aportant entre ells una retroalimentació en forma de coavaluació no vinculant. 

 

Superació tests teòrics 35%. Estan basats en els conceptes i tècniques presentades i es 
mesura la comprensió dels mateixos. 

 

Assistència i actitud. Assistència obligatòria amb un màxim de tres absències no justificades 
10%. 

 
FONTS D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
Temari de l’assignatura: Asignatura de DJ | 
Manual d’operacions de Traktor, Serato i Rekordbox (inclòs en el programari) 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Matèria optativa 
Crèdits 6 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestre VII 
% d’hores lectives 30% presencials 70% treball autònom 
Assignatura Live Performance 
Requisits Cap 

 
 
2-PROPOSTA DOCENT 
 
COMPETÈNCIES 
Específiques de Sonologia 
CEES-3 Aplicar les tecnologies a l’àmbit de la creació, la interpretació i la difusió pública de 
la música, i utilitzar els recursos tècnics que permeten la producció i l’organització sonora, així 
com les diferents aproximacions, aplicacions i funcionalitats que fonamenten la creació 
musical. 

CEES-4 Desenvolupar actituds creatives i de cooperació que poden complimentar i potenciar 
les activitats d’altres professionals de la música així com d’altres arts amb les quals interactuï.  

CEES-8 Planificar processos de producció sonora, així com saber generar i transformar sons i 
enregistraments musicals amb objectius creatius dictats per un pla de producció. 

CEES-10 Ser capaç d’integrar art, tecnologia i ciència amb la flexibilitat suficient per adaptar-
se a entorns múltiples i canviants. 

 
Generals  
CG-2 Mostrar aptituds adequades per la lectura, la improvisació, la creació i la recreació 
musical. 

CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i 
saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional. 

CG-5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions 
en la música, preparant-se per assimilar les novetats que es produeixen en ella. 

CG-6 Dominar un o més instruments musicals en un nivell adequat al seu camp principal 
d’activitat. 

CG-7 Demostrar capacitat per interactuar musicalment en diferents tipus de projectes, tant 
musicals com d’altra índole. 

CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que se li presentin 
en el terreny de l’estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 

 

CG-9 Conèixer les característiques pròpies del seu instrument principal en relació a la seva 
construcció i acústica, evolució històrica i influències mútues amb d’altres disciplines. 
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CG-10 Argumentar i expressar verbalment punts de vista sobre conceptes musicals diversos. 

CG-21 Crear i donar forma als seus propis conceptes artístics, havent desenvolupat la 
capacitat d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats.  

CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos.  

CG-27 Conèixer i aplicar la legislació relativa al seu àmbit professional.  

CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per la interpretació, la 
composició i l’educació. 

 

Transversals  
CT-1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora 
CT-3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 
CT-4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. 
CT-12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als 
avenços que es produeixen en l’àmbit professional i seleccionar els itineraris adequats de 
formació continuada. 
CT-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i  l’esperit 
emprenedor en l’exercici professional. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Conèixer l’equip utilitzat en l’entorn de treball del directe. 
2. Saber utilitzar les enes específiques per desenvolupar el treball creatiu. 
3. Produir projectes artístics propis, tant individuals com col·lectius. 

 
CONTINGUTS 

Introducció 
El directe musical contemporani. La formació del directe el 
repertori de temes 

L’equip informàtic 
Visió general Sistemes informàtics per el directe y el seu control 
remot. El directe amb àudio pre-gravat. Automatització i accions 
de transport 

Instruments musicals 
Instruments acústics i elèctrics. Microfonia i amplificació. 
Instruments electrònics. Instruments virtuals i controladors MIDI 

La mescla i el processament  La mescla del directe. Sistemes de PA i monitorització.  

Preparació del directe Revisió del repertori i organització dels assajos. 

 
METODOLOGIA 
L’assignatura combina en classes magistrals i activitats pràctiques d’entrenament. 
 
Les classes magistrals de caire teòric on s’exposen els conceptes i tècniques descrites als 
continguts. En aquesta fase el professor desenvolupa un rol de formador. 
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En paral·lel a l’adquisició de les habilitats necessàries de les eines presentades s’han de 
realitzar diverses activitats de caire individual i en grup en les que es posen en pràctica les 
tècniques exposades. Per tal d’avaluar-ne les habilitats adquirides es realitzen diversos tests 
d’agilitat amb el programari i de caire teòric-pràctic. En aquesta fase el professor desenvolupa 
un rol de entrenador, supervisant-ne l’execució i deixant que els alumnes segueixen les 
pautes i pràctiques proposades i assumint el control de les mateixes. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació: 

● Acreditar un grau de participació suficient als treballs grupals. 
● Sap aplicar de manera eficient les tecnologies per el seu ús en la producció, 

interpretació i difusió dels projectes artístics. 

● Integra els sistemes informàtics en el directe musical de manera fluida. 

● Té nocions dels sistemes d’àudio i la interconnexió entre ells. 

● Organitza tots els aspectes d’un directe, tant tècnics com humans.  

● Crea una sessió amb bases pregravades fent  servir programari específic. 

● Usa de manera musical tots els dispositius d’un directe ja siguin instruments, unitats 
d’efectes d’àudio, mescladors o estacions d’àudio digital. 

● Connecta les diferents fonts sonores i dispositius musicals a un sistema de so pel 
directe, ja siguin instruments acústics, elèctrics o electrònics. 

 

Lliurament i superació del treballs proposats 40%. Realització d’activitats basades en els 
conceptes i tècniques exposades durant les diferents sessions. 

 

Superació exàmens teòrics 50%. Està basat en els conceptes i tècniques presentades i mesura 
l’agilitat i profunditat en l’ús de les eines presentades. 

 

Assistència i actitud. Assistència obligatòria amb un màxim de tres absències no justificades 
10%. 

 
FONTS D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
Temari de l’assignatura: Assignatura de Live Performance 
Manual d’operacions d’Ableton Live (inclòs en el programari) 
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• Metodologia 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Treball Final de Grau 
Crèdits 3 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestre V 
% d’hores lectives 32% presencials  68% treball autònom 
Assignatura Metodologia 
Requisits Cap 

 
2-PROPOSTA DOCENT 
L’assignatura Metodologia (MET) té com a objectiu iniciar en la recerca l’alumnat per tal 
que, en acabar els estudis superiors de música pugui investigar i redactar una memòria 
escrita de la seva investigació. 

MET introdueix en la nomenclatura d’investigació de la música des de la teoria 
d’investigació de les Ciències Socials per tal de focalitzar en un tòpic la recerca i poder 
establir una metodologia d’investigació adequada que permeti verificar la hipòtesi 
formulada amb rigor i amb un mètode objectiu que depassi la subjectivitat. 

La iniciació en la investigació a estudiants que, de manera prioritària, estan realitzant uns 
estudis que requereix un entrenament quotidià en la pràctica de la música requereix una 
formulació que permeti traduir una experiència pràctica a una formulació escrita des de la 
persona investigadora que pren distància amb el tòpic investigat. 

Es planteja la matèria per tal d’assolir l’objectiu d’iniciació en la investigació i en la 
transcripció en memòria escrita del procés i del resultat de la recerca personal realitzada 
per cada alumne i cada alumne. 

 
COMPETÈNCIES 
El curs vol desenvolupar les competències d’investigació i recerca de l’alumnat cercant 
l’assoliment de dos blocs de competències: les generals i les específiques de la matèria, que 
es proposen a continuació. 
 
Generals 
CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que se li presentin 
en el terreny de l’estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
CG-12 Acreditar un coneixement suficient del fet musical i la seva relació amb l’evolució dels 
valors estètics, artístics i culturals. 
CG-13 Conèixer els fonaments i l’estructura del llenguatge musical i saber aplicar-los en la 
pràctica interpretativa, creativa, d’investigació o pedagògica. 
CG-15 Tenir un ampli coneixement de les obres més representatives de la literatura històrica 
i analítica de la música. 
CG-18 Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat 
professional a persones especialitzades amb un ús adequat del vocabulari tècnic i general. 
CG-21 Crear i donar forma als seus propis conceptes artístics, havent desenvolupat la 
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capacitat d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats. 
CG-24 Desenvolupar capacitats per l’autoformació al llarg de la seva vida professional. 
CG-25 Conèixer i ser capaç de fer servir metodologies d’estudi i investigació que el capacitin 
pel desenvolupament continu i innovació de la seva activitat musical al llarg de la seva carrera. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Aplicar les teories, el mètode científic i conceptes clau de les relacions públiques i la 
gestió de la comunicació per produir treballs d'investigació acadèmica significatius i 
per sustentar la presa de decisions en la pràctica professional. 

2. Dissenyar executar un projecte investigador sobre comunicació estratègica i relacions 
públiques, a través de les metodologies adequades y enquadrant el projecte en el 
marc de les recents teories científiques. 

3. Relacionar-se amb diferents públics a través de formes i sistemes de comunicació 
estratègicament dissenyats. 

4. Elaborar i estructurar històries, relats i missatges corporatius a través de tècniques 
adequades, per ser transmesos als públics prèviament identificats en la planificació 
estratègica de la comunicació i les relacions públiques. 

5. Distingir la influència dels diferents contextos ètnics, culturals i organitzacionals en la 
pràctica de les relacions públiques i la gestió en comunicació a partir de l'aplicació de 
teories relacionades. 

6. Ajustar el procés estratègic de la comunicació a diferents sectors especialitzats, 
adaptant els missatges i les tècniques de comunicació a cadascun dels públics propis 
d'aquests sectors especialitzats. 

7. Pressupostar projectes de comunicació estratègica a través de l'elecció de les partides 
correctes prèvia valoració de la seva idoneïtat i acceptabilitat. 

8. Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser 
originals en el desenvolupament i/o aplicació de idees, sovint en un context de 
recerca. 

9. Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en 
entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) 
relacionats amb la seva àrea d'estudi. 

10. Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis 
a partir d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre 
les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i 
judicis. 

11. Comunicar conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics 
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 

12. Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera 
que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom. 

13. Idear, documentar i redactar i publicar textos acadèmics originals i de qualitat. 

14. Conèixer i manejar adequadament els documents acadèmics rellevants, i les bases de 
dades que permetin l'accés a aquests documents, per a la redacció de treballs 
acadèmics. 
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CONTINGUTS 
Àmbit d'investigació 

1.  Elecció de l'àmbit i del tema de la investigació. 

2.  Formulació d'un títol provisional. 

3.  Formulació de la hipòtesi del Treball Final de Titulació. 

4.  Formulació dels objectius de la investigació. 

Metodologia i mètode de recerca 

1. Elaboració d'una metodologia d'investigació. 

2. Elaboració indexada de pautes d'investigació. 

3. Recerca transversal del tema investigat. 

4. Recerca de fonts documentals. 

5. Anàlisi de dades. 

 
METODOLOGIA 
Síntesi d'estratègies didàctiques en referència a aprenentatge i diversitat 
Tipologies d’activitats: 

a. Explicació interactiva del procés, del resultat final en format memòria escrita del TFT 
en una sessió conjunta amb qui ha de començar la investigació en el curs. 

b. Tutoria individualitzada al llarg del curs i dels cursos següents per orientar la 
investigació d'acord amb els requeriments de la presentació final del TFT. 

Organització de seguiment de la matèria: 

a. Adiar sessions tutorials presencials. 

b. Seguiment online entre sessions presencials.. 

Organitzacions de professorat: impartida per un sol professor amb possibilitat d'intervenció 
de professorat especialista del tema investigat a requeriment de l'alumnat investigador. 

 
Connexions amb altres matèries i planificació transversal 
És la plasmació de la total transversalitat dels estudis realitzats ja que, des del concret de 
l'especialitat de l'investigador en el seu camp musical, ha de desenvolupar una recerca, una 
interpretació, una innovació i integrar i aplicar les competències adquirides al llarg del grau, 
així com donar solució eficient i eficaç als problemes que es deriven del mateix Projecte. 
 
Organització de la matèria MET 
La temporització de la matèria és d’una sessió inicial en el grup del curs i, a partir d'aquesta 
sessió, concrecions de sessions tutorials individualitzades fins a finalitzar la memòria escrita 
del TFT per a la seva presentació. 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  

1.  Saber aplicar les teories d'investigació de les ciències socials o el mètode científic 
als treballs d'investigació acadèmica. 
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2.  Haver dissenyat i  executat un projecte investigador  enquadrant-lo en el marc de 
les recents teories científiques.  

3. Disposar de les competències per elaborar i pressupostar projectes de comunicació, 
estructurar històries, relats i missatges corporatius amb les tècniques adequades. 

4. Discriminar la influència dels contextos ètnics, culturals i organitzacionals en la 
pràctica de les relacions públiques i en la gestió en comunicació en l'aplicació de 
teories relacionades. 

5. Redactar una memòria escrita de la investigació correctament, coherentment i 
relacionant els objectius i la hipòtesi amb les conclusions recollides. 

 
Àmbit d'investigació: 15% de la nota. 

 
Metodologia i mètode de recerca: 25% de la nota. 

• Indicadors: mitjana de la nota de les quatre competències d’Àmbit d’investigació. 

• Indicadors: mitjana de la nota de les cinc competències de Metodologia i mètode de 
recerca.  

• Càlcul de la nota a partir dels indicadors: recollir les competències específiques 
demanades es qualifica amb la nota 10. Si en manquen es fa un càlcul proporcional 
d’acord amb les que hi han de ser presentades. 

 
Competències transversals: 60% de la nota. 

• Assoliments mínims. Realització de sessions tutorial individualitzades per observar 
l'evolució de l'inici de la investigació. 

• Tipus d’activitats: Investigació documental i experimental i plasmació escrita en el 
format de presentació de la memòria del TFT a mida que avança la recerca i es van 
omplint els diferents capítols.  

• Procediment de seguiment: Observació d'evidències: nombre de sessions tutorials, 
revisió del treball aportat i evolució de la memòria escrita del TFT. 
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1-DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Especialitat Interpretació / Pedagogia / Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Treball Final de Grau 
Crèdits 9 ECTS 
Seqüenciació temporal Semestre V 
% d’hores lectives 10% presencials  90% treball autònom 
Assignatura Projecte 

Requisits Cal haver superat totes les assignatures de l’especialitat en el moment de la 
seva defensa. 

 
2-PROPOSTA DOCENT 
El Treball Final de Grau (TFG) és una investigació individual i indispensable per poder 
obtenir la titulació superior. No pot ser pautat com una altra matèria degut a la seva 
naturalesa. El TFG s'ha de centrar en l'àmbit dels estudis. Per tant, els temes d'investigació 
triats han de tenir cabuda en la interpretació musical. 

 
COMPETÈNCIES 
Específiques d’Interpretació 
CEEI-2 Construir una idea interpretativa coherent i pròpia. 
CEEI-4 Expressar-se musicalment amb el seu Instrument/Veu de manera fonamentada en el 
coneixement i domini en la tècnica instrumental i corporal, així com en les característiques 
acústiques, organològiques i en les variants estilístiques. 
CEEI-6 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre la interpretació, així 
com respondre al repte que suposa facilitar la comprensió de l’obra musical. 
CEEI-10 Conèixer les implicacions escèniques que comporta la seva activitat professional i 
ser capaç de desenvolupar les seves aplicacions pràctiques. 
 
Específiques de Pedagogia 
CEEP-1 Comprendre i explicar els fonaments en pedagogia musical contemporània, tant en 
l’àrea de coneixements sistemàtics com en la seva aplicació i saber fonamentar en ells la 
reflexió crítica de l’actuació educativa musical i aliena. 
CEEP-5 Ser capaç de desenvolupar una pràctica educativa-musical com artista i formador 
musical orientada a la comunitat. 
 
Específiques de Sonologia 
CEES-3 Aplicar les tecnologies a l’àmbit de la creació, la interpretació i la difusió pública de 
la música, i utilitzar els recursos tècnics que permetin la producció i l’organització sonora, així 
com les diferents aproximacions, aplicacions i funcionalitats que fonamenten la creació 
musical. 
CEES-7 Conèixer les tècniques i els procediments de creació i de suport als processos creatius 
musicals, sonors i audiovisuals. 
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CEES-10 Ser capaç d’integrar art, tecnologia i ciència, amb la flexibilitat suficient per adaptar-
se a entorns múltiples i canviants. 
 
Generals 
CG-21 Crear i donar forma al seus propis conceptes artístics havent desenvolupat la capacitat 
d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats. 
CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per a poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, 
tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
 
Transversals 
CT-8 Desenvolupar raonadament i crítica idees i arguments. 
CT-13 Buscar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional. 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Haver utilitzat adequadament les metodologies més apropiades per portar a terme el 
treball (per a totes les especialitats). 

2. Ser capaç d’exposar les conclusions del treball en les formes més adients a la seva 
naturalesa. (per a totes les especialitats). 

3. Haver aplicat en el concert els objectius i continguts tractats al treball (només per a 
l’especialitat d’Interpretació). 

 

CONTINGUTS 
Àmbit d'investigació 

1.  Elecció de l'àmbit i del tema de la investigació. 

2.  Formulació d'un títol provisional. 

3.  Formulació de la hipòtesi del Treball Final de Titulació. 

4.  Formulació dels objectius de la investigació. 

Metodologia i mètode de recerca 

1. Elaboració d'una metodologia d'investigació. 

2. Elaboració indexada de pautes d'investigació. 

3. Recerca transversal del tema investigat. 

4. Recerca de fonts documentals. 

5. Anàlisi de dades. 

 
METODOLOGIA 
El TFG consta de dues parts: 

• Bloc teòric o memòria escrita de la investigació. Ha de tenir un mínim de 40 pàgines 
i un màxim de 80 pàgines, sense comptar material gràfic ni annexos. L’assignatura de 
Metodologia dóna cobertura pel seu desenvolupament correcte. 

• Bloc pràctic que es posa en escena mitjançant un concert. Aquest pot tenir relació 
amb el bloc teòric o ser independent. En cas que tingui relació, es recollirà en el bloc 
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teòric. En cas que sigui independent, l’estudiant haurà d’explicar breument la seva tria 
i el perquè a la Introducció o com annex a la memòria escrita. 

 
Tant la part escrita com la pràctica s’han de presentar davant de tribunal. 
 
 
 
3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA 
 
EINES I CRITERIS D’AVALUACIÓ  

• Saber aplicar les teories d'investigació de les ciències socials o el mètode científic als 
treballs d'investigació acadèmica. 

• Haver dissenyat i  executat un projecte investigador  enquadrant-lo en el marc de les 
recents teories científiques.  

• Discriminar la influència dels contextos ètnics, culturals i organitzacionals en la pràctica 
de les relacions públiques i en la gestió en comunicació en l'aplicació de teories 
relacionades. 

• Redactar una memòria escrita de la investigació correctament, coherentment i 
relacionant els objectius i la hipòtesi amb les conclusions recollides. 

• Haver adquirit un domini tècnic de l’instrument adequat al seu curs. 
• Gestionar amb èxit la cerca d’acompanyants i organització de l’audició final. 
• Incorporar al propi estil interpretatiu les tècniques i recursos estudiats a classe. 

 
Treball d’investigació: 50% de la nota. 

• Elaboració 

• Requisits formals 

• Contingut 

• Exposició i defensa oral 

 
Treball d’investigació: 50% de la nota. 

• Repertori 

• Interpretació 

• Posada en escena 

• Difusió 

 
 
Per a més informació adreçar-se a la Normativa del TFG. 

 




