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Materias básicas comúnes a las tres especializaciones 

Especialitat Interpretació, Pedagogia i Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Cultura, pensament i història  Bàsica 
Crèdits 9 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Tres semestres Semestres 3r, 4t, i 5è  

Assignatura Història de la música I a III 
Requisits No se’n necessiten per 1r. Per cursar els altres, s’hauran d’haver superat els anteriors. 

Descripció  

• Historiografia de la muìsica. Elements de transformacioì i de canvi en la histoÌria de la muìsica occidental. Perioditzacions 
de la histoÌria de la muìsica occidental en relacioì a l’entorn social. Moviments musicals, liìnies de pensament, escoles, 
centres, instruments, formacions instrumentals i figures meìs destacades.  

• Tractament de les muìsiques populars occidentals i liìnies de pensament que les sustenten. Perioditzacioì i processos de 
transformacioì. Historiografia d’aquestes muìsiques. Escoles i estils compositius de les diverses tradicions interpretatives. 
Fonts documentals, objectuals i historiograÌfiques corresponents.  

• Estudi de la popularitzacioì de les noves tecnologies. Muìsica de generacioì electroÌnica. Els ordinadors i l’era digital. 
Activitats musicals de les diferents cultures dels continents no occidentals. 
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Especialitat Interpretació, Pedagogia i Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Cultura, pensament i història  Bàsica 
Crèdits 3 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Un semestre Semestre 7è 

Assignatura Filosofia i estètica musical 
Requisits Haver superat Història de la música I a III. 

Descripció  

• Estudi de les liìnies meìs destacades del pensament esteÌtic sobre la muìsica en la histoÌria del moìn occidental. Principals 
fonts bibliograÌfiques. EsteÌtica occidental i altres tradicions culturals. Textos meìs destacats de l’esteÌtica occidental sobre 
la muìsica i les arts en general. Testimonis histoÌrics de l’esteÌtica de l’art. 

• Ubicacioì, comprensioì i interpretacioì de les principals teories esteÌtiques, cognitives i filosoÌfiques en relacioì a la 
produccioì artiìstica i cultural, histoÌrica i actual. Moviments, propostes i escoles, metodologies d’anaÌlisi, teoria i 
pensament musical actuals. Relacioì entre els principals textos, autors i corrents criìtiques. Bibliografia adient. 
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Especialitat Interpretació, Pedagogia i Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Llenguatge i tècnica de la música Bàsica 
Crèdits 6 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Dos semestres Semestres 1r i 2n  

Assignatura Percepció auditiva I i II 
Requisits No se’n necessiten per 1r. Per cursar 2n, s’haurà d’haver superat 1r. 

Descripció  • Aprofundiment en els paràmetres del discurs musical. Implicacions dels paràmetres musicals amb l’estil. Estils, èpoques, 
autors i escoles. Timbres i les seves combinacions. 

 

Especialitat Interpretació, Pedagogia i Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Llenguatge i tècnica de la música Bàsica 
Crèdits 6 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Dos semestres Semestre 3r i 6è 

Assignatura Anàlisi musical I i II 
Requisits Haver superat Percepció auditiva I i II. Per cursar 2n, s’haurà d’haver superat 1r. 

Descripció  

• Estudi dels paràmetres i elements que estructuren el discurs musical. Jerarquitzacions d’aquests paràmetres. Relació amb 
els estils. Forma entre la composició i la improvisació. Metodologies analítiques.  

• Tractament dels elements melòdics, el ritme i l’interval com a estructura bàsica inicial de la música. Les estructures 
escalars com a material melòdic primari. La melodia com a forma i com a generadora de forma. El text i les seves 
implicacions melòdiques. Elements motívics i relacions estructurals que se’n desprenen. Tensions i resolucions rítmiques, 
melòdiques i harmòniques. L’esquelet melòdic. Estructura harmònica implícita i explícita en relació a una estructura 
melòdica. Recursos de variació i prolongació melòdica i harmònica. Divisions formals. Nivells i dimensions de l’anàlisi.  
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Especialitat Interpretació, Pedagogia i Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Formació complementària Bàsica 
Crèdits 6 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Dos semestres Semestres 5è i 6è 

Assignatura Anglès tècnic I i II 
Requisits No se’n necessiten per 1r. Per cursar 2n, s’haurà d’haver superat 1r. 

Descripció  

• Estudi i domini general de la llengua anglesa mitjançant un programa estructurat en nivells amb què es practiquen la 
comprensió i l'expressió orals i escrites, la gramàtica i el vocabulari. 

• Estratègies comunicatives que facin possible optimitzar els esforços en formació lingüística dins del món musical. 
Instruments multilingües que permetin gestionar el flux de documents escrits i audiovisuals relacionats amb la música. 
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Especialitat Interpretació, Pedagogia i Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Formació complementària Bàsica 
Crèdits 3 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Un semestre Semestre 4t 

Assignatura Taller de comunicació 
Requisits No se’n necessiten. 

Descripció  

• Estudi de la llengua i llenguatges: escrit, oral, gestual. Comunicació i expressió verbal i no verbal: destreses i vehicles. 
Claredat i estructuració: idees fonamentals i accessòries. Contextos socials i de grup.  

• Tractament de conceptes i derivacions semàntiques. Relacions expressives entre el llenguatge musical i el verbal. 
• Examen de les tècniques de parlar en públic. Direcció de reunions. Tècniques de negociació. Comunicació. Dinàmica de 

grups. 
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Materias obligatorias de la especialidad de Sonología 

 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Formació instrumental complementària Obligatòria 
Crèdits 18 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Sis semestres Semestres 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 

Assignatura 2n instrument I a VI 
Requisits No se’n necessiten per 1r. Per cursar els altres, s’hauran d’haver superat els anteriors. 

Descripció  

• Estudi de les particularitats i repertori de l’instrument, adaptat a les necessitats de cada estudiant. Especificitats —
idiomàtiques, tímbriques, tècniques— de l’instrument.́  

• Tractament de elements conceptuals variables segons especialitat o context d’estudis. Elements constructius i principis 
bàsics de la tècnica. 

 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Música de conjunt Obligatòria 
Crèdits 9 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Tres semestres Semestres 2n, 4t i 6è 

Assignatura Band PS I a III 
Requisits No se’n necessiten per 1r. Per cursar els altres, s’hauran d’haver superat els anteriors. 

Descripció  
• Tractament de la improvisació en el si de la interpretació col·lectiva. Grups estàndard. Rols característics dels diferents 

instruments i seccions en cadascun dels grups i estils. Repertori habitual. Diversitat del repertori. Elements per a la 
interpretació col·lectiva. Elements per a la comunicació a través de la interpretació col·lectiva. 
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Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Música de conjunt Obligatòria 
Crèdits 3 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Un semestre Semestre 7è 

Assignatura Cor I 
Requisits No se’n necessiten. 

Descripció  
• Pràctica vocal col·lectiva. Desenvolupament de la veu en tant que és l’orgue de transmissió de les idees musicals. 

Desenvolupament de la capacitat del músic de saber utilitzar la veu amb coneixement de tots els elements corporals 
implicats. Reforcament del sentit del cant interior. Comprensió i conducció de la frase musical. Recorregut per les diferents 
èpoques i estils de la música. 

 
 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Tecnologies aplicades Obligatòria 
Crèdits 6 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Un semestre Semestre 1r 

Assignatura Electrònica 
Requisits No se’n necessiten. 

Descripció  
• Estudi de l’electricitat i magnetisme. Unitats, aparells i dispositius de mesura. Electrònica analògica. Sistemes musicals i 

sonors controlats per tensió. Sensors. Electrònica digital. Electrònica de computadors. Electrònica dels dispositius d’un 
estudi de so. Processadors digitals del senyal. 
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Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Tecnologies aplicades Obligatòria 
Crèdits 12 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Dos semestres Semestres 3r i 5è 

Assignatura Anàlisi, síntesi i processament del so I i II 
Requisits Haver superat Electrònica. 

Descripció  
• Tractament de la digitalització del so. Representació temporal i freqüencial dels senyals sonors. Concepte de generador 

unitari. Oscil·ladors. Sampling. Síntesi additiva. Síntesi sostractiva. Síntesi granular. Síntesi per modulació. Filtres digitals. 
Efectes digitals bàsics. Síntesi amb models físics i espectrals. Transformada de Fourier i anàlisi espectral. Reverberació i 
espacialització del so. Transformació del so amb sistemes d’anàlisi i resíntesi. 

 
º 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Tecnologies aplicades Obligatòria 
Crèdits 6 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Un semestre Semestre 7è 

Assignatura Disseny de so 
Requisits Haver superat Electrònica i Anàlisi, síntesi i processament del so I i II. 

Descripció  
• Examen de la història, inicis del cine sonor, evolució estètica i tècnica. L’escena audiovisual i els elements del llenguatge 

audiovisual. El paisatge sonor. El so dins del context audiovisual i les relacions amb la narrativa. Funcions de les músiques 
diegètica i no diegètica. Estils de so en l’escena audiovisual. L’estructura del disseny de so. Sincronia i codi de temps per el 
producte audiovisual. Mescles de so i funció estètica del so envoltant 5.1. Formats definitius. 
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Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Formació tècnica específica Obligatòria 
Crèdits 6 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Un semestre Semestre 1r 

Assignatura Física i matemàtiques per a la música 
Requisits No se’n necessiten. 

Descripció  • Estudi de l’àlgebra elemental. Trigonometria. Funcions exponencials i logarítmiques. Equacions diferencials. Càlcul 
integral. Fonaments de Mecànica física. 

 
 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Formació tècnica específica Obligatòria 
Crèdits 12 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Dos semestres Semestres 4t i 6è 

Assignatura Laboratori de so I i II 
Requisits Haver superat Física i matemàtiques per a la música. 

Descripció  • Tractament del so als diferents mitjans. Disseny de so i disseny de sons. Mètodes per a la creació de sons. Tipologies i 
funcions dels sons en una producció. Efectes de so. Patches electrònics. Producció de so. Equipament bàsic. 
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Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Formació tècnica específica Obligatòria 
Crèdits 12 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Dos semestres Semestres 2n i 4t 

Assignatura Tècniques de programació I i II 
Requisits Haver superat Física i matemàtiques per a la música. 

Descripció  
• Tractament dels llenguatges de programació. Conceptes de programació estructurada. Les funcions. Les estructures de 

control i els tipus de dades. El pseudocodi. Llenguatges de scripts. La programació musical; problemes específics i 
possibilitats. Llibreries MIDI i àudio. 

 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Formació tècnica específica Obligatòria 
Crèdits 12 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Dos semestres Semestres 6è i 8è 

Assignatura Investigació i recerca I i II 
Requisits Haver superat Física i matemàtiques per a la música i Tècniques de programació I i II. 

Descripció  
• Estudi de la programació estructurada i programació orientada a objectes. Estudi d’un llenguatge orientat a objectes. 

Interfícies d’usuari. Llibreries MIDI i àudio. Estudi de les noves formes de comunicació emergents –formats i continguts– 
així com dels canvis de mentalitat i hàbits provocats per les innovacions tecnològiques. 
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Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Percepció crítica Obliatòria 
Crèdits 6 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Un semestre Semestre 2n 

Assignatura Psicoacústica 
Requisits No se’n necessiten. 

Descripció  
• Estudi de l’anatomia i fisiologia de l’aparell auditiu. Psicofísica i relacions entre trets físics i sensacions perceptuals. 

Percepció de la intensitat sonora. Percepció de l’altura. Bases fisiològiques de la sensació tímbrica. Percepció espacial i del 
moviment dels sons. Procediments experimentals en psicofísica i psicoacústica. Aplicacions tecnològiques de fenòmens i 
dades psicoacústiques. 

 
 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Percepció crítica Obligatòria 
Crèdits 6 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Dos semestres Semestres 7è i 8è 

Assignatura Escolta crítica I i II 
Requisits Haver superat Psicoacústica per 1r. Per cursar 2n, s’haurà d’haver superat 1r. 

Descripció  
• Tractament de la percepció i memòria de melodies. Percepció i memòria de ritmes. Percepció i memòria d’harmonies. 

Espais tímbrics perceptuals. Discriminació d’estils i gèneres musicals. Aspectes cognitius i psicomotors lligats a la 
interpretació musical. Aspectes emocionals de la música. Musicoteràpia. Desenvolupament i mesura de les aptituds 
musicals. Metodologia per a l’estudi de la cognició musical. 



Escola Superior de Música Jam Session 
 

Centre d’Ensenyaments Artístics Superiors Autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
Codi de centre 08074367 

 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Tecnologia musical Obligatòria 
Crèdits 18 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Tres semestres Semestres 1r, 2n i 4t 

Assignatura Tecnologia musical I a III 
Requisits No se’n necessiten per 1r. Per cursar els altres, s’hauran d’haver superat els anteriors. 

Descripció  

• Estudi dels fonaments de les tecnologies mecàniques i elèctriques. Tecnologies digitals. Història de la tecnologia musical. 
Programari i maquinari bàsics utilitzats en activitats musicals. 

• Examen de la història, possibilitats i limitacions dels mitjans informàtics. Els sintetitzadors analògics, els sintetitzadors 
digitals, i les targetes de so. Fonaments dels seqüenciadors i dels programes de notació musical. 

• Anàlisi de la situació actual dels mitjans informàtics d’ús musical. Utilització avançada dels mitjans informàtics. Tècniques 
de programació bàsica per a la configuració i control del maquinari i programari d’ús en la creació musical. 

 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Tecnologia musical Obligatòria 
Crèdits 15 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Tres semestres Semestres 2n, 3r i 5è 

Assignatura Tècniques d'enregistrament i postproducció I a III 
Requisits No se’n necessiten per 1r. Per cursar els altres, s’hauran d’haver superat els anteriors. 

Descripció  

• Estudi de la microfonia bàsica. Mescladors. Enregistrament en suports digitals i analògics. Processadors d’efectes. 
Amplificació i difusió sonora bàsiques. Introducció a la producció sonora. Sincronització de sistemes amb codi de temps. 

• Estudi de la microfonia avançada. Tècniques d’enregistrament multicanal. Automatització de mescles. Postproducció de so. 
Producció musical i sonora. Masterització. Suports físics del contingut sonor i musical. 
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Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Tecnologia musical Obligatòria 
Crèdits 3 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Un semestre Semestre 7è 

Assignatura Interpretació i composició amb mitjans electrònics 
Requisits Haver superat Tecnologia musical I a III. 

Descripció  

• Història de la música interactiva. Models de compositors i intèrprets. Instruments MIDI, sensors i aplicacions i llenguatges 
de programació per a la música interactiva. 

• MIDI i disseny de sensors. Tècniques de programació per a música interactiva. 
• Controls de baix nivell: temporal, freqüencial, d’amplitud i tímbric. Determinació i aleatorietat. Controls d’alt nivell: 

motius, forma i estructura, processos, variacions, expressivitat. Memòria i anticipació. Automatisme i variabilitat dels 
sistemes. 

 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Tecnologia musical Obligatòria 
Crèdits 6 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Un semestre Semestre 7è 

Assignatura Sonorització de concerts 
Requisits Haver superat Tècniques d'enregistrament i postproducció I a III. 

Descripció  
• Tractament de la gravació de so en general. Condicionament i tractament acústic de sales per a enregistrament. Fomentar 

les expressions amb sensibildad artisticotècnica, per a la sonorització. Experimentació en els àmbits d'estudi de gravació i 
sonorització d'espectacles en viu. 
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Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Acústica Obligatòria 
Crèdits 3 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Un semestre Semestre 1r 

Assignatura Fonaments d'acústica i so 
Requisits No se’n necessiten. 

Descripció  
• Estudi de la física elemental de sistemes vibratoris amb cordes, tubs, membranes, plaques i varetes. Trets físics i 

perceptuals del so. Propagació d’ones. Tècniques i eines elementals d’anàlisi del so. Caracterització acústica de les 
diferents famílies d’instruments. Acústica de sales. 

 
 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Acústica Obligatòria 
Crèdits 12 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Dos semestres Semestres 3r i 5è  

Assignatura Acústica i organologia I i II 
Requisits Haver superat Fonaments d'acústica i so per 1r. Per cursar 2n, s’haurà d’haver superat 1r. 

Descripció  
• Estudi detallat de determinats instruments musicals des del punt de vista acústic. Acústica de la veu. Fonaments físics per a 

la construcció d’escales i de sistemes d’afinació. Instruments populars i de cultures no occidentals. Hiperinstruments i 
altres instruments experimentals. 
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Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Producció i gestió Obligatòria 
Crèdits 6 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Un semestre Semestre 7è 

Assignatura Desenvolupament professional 
Requisits No se’n necessiten. 

Descripció  
• Introducció pràctica al dret mercantil, laboral i fiscal per a músics. Diferents carreres professionals, exigències i 

possibilitats. Empreses i institucions musicals, la seva legitimació i la seva estratègia de captació de treballadors. Formació 
continuada. 

 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Instrument Obligatòria 
Crèdits 3 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Un semestre Semestre 3r 

Assignatura Formació corporal I 
Requisits No se’n necessiten. 

Descripció  

• Examen de l’aparell locomotor i el seu desenvolupament. Habilitats de percepció motriu i el seu desenvolupament. El cos 
com a eina de comunicació. 

• Estudi dels fonaments de l’educació rítmica. Educació rítmica en el context de la formació musical i del moviment 
corporal. Concepte i naturalesa del ritme musical. Paraula, ritme, metre i compàs. Pulsació, accent i subdivisió del temps. 
Cos, espai i temps. 
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Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Fonaments de pedagogia Obligatòria 
Crèdits 3 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Un semestre Semestre 1r 

Assignatura Principis bàsics de pedagogia 
Requisits No se’n necessiten. 

Descripció  

• Aproximació a les metodologies més importants de pedagogia de la música. El paper del professor. Tutoria i orientació. 
Habilitats i destreses sensoriomotrius. La tutoria i les seves funcions. Tècniques de tutoria.  

• Estudi de la construcció del coneixement i el domini de destreses. Globalització, socialització i individualització. Els 
aprenentatges i l’organització del coneixement. Habilitats procedimentals. Percepció, creació i expressió.  
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Prácticas de Sonología 

 

Especialitat Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Pràctiques Obligatòria 
Crèdits 6 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Un semestre Semestre 8è 

Assignatura Pràctica sonològica 
Requisits No se’n necessiten. 

Descripció  

• 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.  

• 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. 

• 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 Sonologia i que s’adaptin al perfil professional. 
◦ Garantir els processos eficients de selecció, adjudicació i seguiment de les pràctiques. 
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◦ 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,  

• 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. 

• Hi haurà unes 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 pedagògics 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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Trabajo final de Titulación 

 

Especialitat Interpretació, Pedagogia i Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Treball final de Titulació 
Crèdits 3 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Un semestre Semestre 5è 

Assignatura Metodologia 
Requisits No se’n necessiten. 

Descripció  • Tractament de les metodologies de treball i de recerca més adients. Elements per a la presentació més idònia. Rigor en 
l’aplicació del mètode. Fonts. 

 
 
 
 

Especialitat Interpretació, Pedagogia i Sonologia 
Denominació i caràcter de la matèria Treball final de Titulació 
Crèdits 9 ECTS 
Duració i seqüenciació temporal Un semestre Semestre 8è 

Assignatura Projecte 
Requisits Cal haver superat totes les assignatures de l’especialitat en el moment de la presentació i/o defensa. 

Descripció  • L’assignatura Projecte permet sintetitzar els coneixements apresos en el decurs dels estudis i posar en pràctica les 
competències específiques que s’han adquirit també en els quatre cursos, i que seran necessàries per encarar la vida 
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professional. 

• Ha de ser un projecte orientat al desenvolupament d’una recerca, una intervenció o una innovació en el camp professional. 
L’estudiant ha d’integrar i aplicar les competències adquirides al llarg del grau i també donar una solució eficient als 
problemes que derivin del mateix Projecte. 

• El Projecte té un sol director que l’estudiant escollirà. Per a la tria del director del Projecte, hi ha les tres opcions següents: 

• L’estudiant estableix un tema per al seu treball i buscarà un professor que l’hi dirigeixi. 
• L’estudiant s’adreça al departament corresponent perquè li proposi algun tema; un cop escollit, s’adreça a un dels 

professors que el mateix departament li suggereix. 
• L’estudiant estableix contacte amb un professor perquè li dirigeixi el treball i tots dos, de comú acord, estableixen el 

contingut. 
• Aquests professors però, han de ser doctors. 

• La impartició a càrrec del director del Projecte tindrà la periodicitat que aquest i l’estudiant estableixin de mutu acord. 

• Per a les especialitats de Pedagogia i Sonologia el Projecte consisteix en la realització d’un treball escrit, ja sigui de 
caràcter teòric o amb implicacions pràctiques, amb contorn ben delimitat sobre algun tema relacionat amb l’especialitat 
cursada i que podrà ser complementat amb una interpretació il·lustrativa. Aquest treball escrit comportarà, a més, una 
defensa oral pública. 

• Per a l’especialitat d’Interpretació el Projecte consisteix d’una banda en la realització d’un treball escrit, ja sigui de 
caràcter teòric o amb implicacions pràctiques, amb contorn ben delimitat sobre algun tema relacionat amb l’especialitat 
cursada i que comportarà, a més, una defensa oral pública. I d’altra banda en la realització d’un concert (que podrà ser 
individual o col·lectiu) a través del qual es mostraran els coneixements i habilitats adquirits i es posaran en pràctica les 
competències més específiques de l’especialitat, necessàries per a encarar la vida professional. 

• El Projecte és una assignatura de preparació, presentació i defensa individual, encara que es podran acceptar propostes de 
Projecte col·lectiu en qualsevol de les especialitats. Caldrà que sigui acceptat pel director del Projecte i que, posteriorment, 
sigui aprovat pel Coordinador del Treball final de Titulació. Quan es tracti d’un Projecte col·lectiu caldrà que alguna de les 
parts del treball escrit contingui aportacions individuals que, en conseqüència, puguin ser avaluades d’una manera 
individualitzada. En la introducció del treball cal especificar l’autoria de les diferents parts del sumari, tant de les tasques 
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individualitzades (de realització, de recerca, etc.) com d’aquelles que són comunes. 

• En el cas de Projecte interdisciplinari i col·lectiu, el Projecte podrà estar presentat en diverses especialitats simultàniament, 
segons les especialitats dels alumnes que formen el grup. Si les característiques del projecte no requereixen una altra 
cosa, cada projecte col·lectiu té un únic director i la dedicació docent serà per treball, no per nombre d’estudiants que el 
conformen.  

 


