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CURRÍCULUM ASSIGNATURES OPTATIVES 
 

COMPLEMENT CORAL  
 

L’assignatura Complement coral, concebuda com un avanç cap a l’aprofundiment en els objectius de 

l’assignatura Cor del currículum, ofereix ara la possibilitat d’arribar a comprendre la participació de l’alumne 

com a element del grup i, fent un pas més, arribar a reconèixer i entendre les característiques del grup com 

a unitat, la seua utilització com a mecanisme de producció musical, i familiaritzar-se amb els distints àmbits 

en què un cor desenvolupa el seu objectiu artístic, creatiu i social.  

Objectius 
• Familiaritzar-se amb el llenguatge gestual propi de la direcció coral.  

• Controlar de forma conscient el mecanisme respiratori i l'emissió vocal per a enriquir les 

possibilitats tímbriques i proporcionar-li a la veu capacitat de resistència.  

• Utilitzar  l’oïda interna com a base de l'afinació, de l'audició harmònica i de la interpretació 

musical.  

• Adonar-se de la importància d'escoltar al conjunt i d'integrar en el mateix per a contribuir a la 

unitat sonora.  

• Conèixer a través de la pràctica coral tant la música de la nostra tradició occidental com la 

d'altres cultures, fent així denotar la seva importància en la formació integral de la persona aprofundint en el 

coneixement dels diferents estils i dels recursos interpretatius de cada un d'ells.  

• Reconèixer els processos harmònics i formals a través del repertori vocal.  

• Llegir a primera vista amb un nivell que permeti el muntatge fluid de les obres.  

• Participar en la planificació i realització en equip d'activitats corals valorant les aportacions 

pròpies i alienes en funció dels objectius establerts, mostrant una actitud flexible i de col·laboració i assumint 

responsabilitats en el desenvolupament de les tasques.  

• També es tindrà en compte   

• Conèixer bé la fonètica dels idiomes que s´estudien.  

• Conèixer l´accent, ritme i entonació de la llengua per reproduir cada cançó amb un sentiment 

adequat a cadascuna d´elles.  

• Comprendre missatges orals o escrits d’un nivell adequat en qualsevol de les llengües 

utilitzades en el repertori.  

• Aprendre la riquesa que suposen les diverses cultures i els seus llenguatges, entenent-los com 



 
 
   
altres tantes formes de codificar l´experiència i de fer possibles les relacions  personals.  

• Valorar la importància de la llengua dins d´un text cantat, entenent-la com una llengua de 

cultura, musical i de comunicació. 

 
Continguts 
 

• Tècnica vocal  

- Relació entre la relaxació i la respiració  

- La concentració. el silenci  

- Emissió de la veu  

- Vocalització  

- Parts de l'instrument vocal:  

- Respiració  

- Fonació  

- Ressonància   

• Text  

- Mètrica de les paraules  

- Dicció  

- Articulació  

Relació Música-Text  

• Tècnica Coral  

- Afinació  

- Empastament  

• Elements Històrics  

- Cànon  

- Cançó popular  

- Polifonia religiosa  

- Polifonia profana  

- Tipus d'agrupacions corals.  

- Classificació de les veus.  

• Elements Musicals  



 
 
   

a) Rítmics:  

- Compassos de subdivisió binària i ternària  

- Síncopes i contratemps  

- Ritmes anacrúsics, estètics i acèfals  

- Equivalències. Canvi de compàs  

- Compassos a un temps  

b) D'entonació:  

- Tonalitats i modalitats.  

- Intervals consonants i dissonants.  

- Acords i Cadències  

- Alteracions pròpies i accidentals.  

c) De interpretació:  

- Dinàmica i Agògica  

- Articulació  

d) Del llenguatge musical (com a reforç):  

- Valor de les figures i la seva relació amb el compàs  

- Escales, intervals, alteracions  

Atenent a l’actuació de cada membre en el conjunt.  

Concerts públics i audicions.  

 

Criteris d’avaluació 
 

• Interpretar qualsevol de les obres programades durant el curs en conjunt de dos membres 

per corda com a màxim.  

Aquest criteri tracta d'avaluar la capacitat de cada alumne enfront del grup i per veus, ja que en 

formar part d'una corda amb dues persones més, es pot descobrir fàcilment cada aportació 

individual, en ser en aquest moment gairebé solistes.  

  

• Realitzar el fraseig d'una cançó de les treballades a classe, indicant a més el to de la peça, o 

altres elements que s'hagen tractat a classe.  



 
 
   
Aquest criteri tracta d'avaluar la capacitat de comprensió per part de l'alumne del que s'ha dit 

durant el curs.  

• Declamar, bé rítmicament o no, els textos de les cançons conegudes.  

Aquest criteri tracta d'avaluar la capacitat de memorització i dicció que cada alumne ha 

desenvolupat.  

• Cantar individualment el paper de la seva respectiva veu, sense acompanyament d'altres 

veus.  

Aquest criteri pretén valorar la capacitat d'una bona entonació així com la posició correcta del cos, 

relaxació, respiració i igualtat en tota l'emissió de la veu.  

 

També es valoraran, d'una manera general, actituds de disciplina, puntualitat, col·laboració, ordre i 

responsabilitat davant el grup. Aquest aspecte suposarà el 10 % de la nota final.  

 
  



 
 
   
COMPLEMENT PIANÍSTIC  
 
Introducció 
  

L’assignatura de Complement pianístic confereix solidesa a aquest període d’estudis marcat pel seu 

caràcter propedèutic, i va dirigida a qualsevol tipus d’estudiant professional que desitja continuar els seus 

estudis com a intèrpret, musicòleg, cantant, compositor, director, pedagog, etc., així com a aquells que 

vullguen ampliar o reforçar els coneixements d’aquest instrument.  

Objectius 
 

• Aprofitar les distintes possibilitats de l’instrument.  

• Adquirir tal grau de destresa en l’execució que permeta moure’s amb la major soltesa possible en el 

teclat, enfrontant-se a dificultats d’un nivell pianístic elemental adequat.  

• Aconseguir un nivell òptim en la pràctica de la lectura a primera vista.  

• Aprofundir en l’anàlisi harmònica i contrapuntística d’obres adequades al seu nivell.  

• Conèixer les característiques de l’escriptura pianística aplicada a l’acompanyament d’un instrument 

solista.  

• Interpretar la part pianística d’obres de repertori elemental del seu instrument principal.  

Continguts 
  

• Desenvolupament de la relaxació a través d’exercicis de concentració, percebent els automatismes.  

• Treball conscient de la distribució del pes de piano a forte. Desenvolupar les distintes funcions dels 

dits (suport-articulació), de el canell (transmissió-vibració-amortiment), del braç (transmissió-

llançament), sent conscient de la seua interacció.  

• Aplicació autònoma dels digitats bàsics i desenvolupament de digitats més complexos, com a 

successió de notes dobles, adorns, substitució de dits, etc.  

• Autonomia en l’aplicació dels tocs de pes i desenvolupament dels tocs d’articulació de dit (articulació, 

staccato leggiero, etc.), en funció sempre de la dinàmica, el fraseig i el sentit musical general del 

fragment que es tracte.  

• Pràctica de tècnica polifònica a tres veus.  

• Ocupació dels pedals i coneixement de les seues funcions. Pràctica de les diverses formes d’utilització 

del pedal dret.  

• Pràctica intensiva de la lectura a vista. Lectura harmònica (lectura d’acords, sèries d’acords enllaçats, 



 
 
   

acords desplegats en tota la seua varietat de presentacions possibles, com ara fórmules del tipus baix 

Alberti, arpegis, etc.) i lectura contrapuntística de dificultat progressiva a dos veus, i a tres veus de 

dificultat senzilla.  

• Improvisació de cadències, així com d’esquemes harmònics elementals.  

• Selecció progressiva quant al grau de dificultat dels exercicis, estudis i obres elementals del repertori 

pianístic propi tradicional que es consideren útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat 

musical i tècnica de l’alumne.  

• Estudi de la part pianística d’obres elementals de repertori del seu instrument principal.  

Criteris d’avaluació  

• Llegir fragments llargs a primera vista amb modulació. Aquest criteri d’avaluació pretén constatar la 

capacitat de l’alumne per a moure’s amb un cert grau d’autonomia en la lectura a vista de fragments 

o obres.  

• Mostrar en els estudis i obres d’un repertori ampli (clàssic, modern, barroc, romàntic i contemporani) 

la capacitat d’aprenentatge progressiu individual. Aquest criteri d’avaluació pretén verificar que els 

alumnes són capaços d’aplicar en el seu estudi les indicacions dels professors i amb elles desenvolupar 

l’autonomia de treball que els permeta certa valoració del seu rendiment.  

• Interpretar la part pianística del repertori específic elemental del seu instrument principal. Aquest 

criteri d’avaluació pretén comprovar la capacitat de l’alumne per a utilitzar el tempo, l’articulació i la 

dinàmica com a elements bàsics de la interpretació i la seua capacitat d’adaptació al solista.  

• Actuar com a membre d’un grup amb acompanyaments de dificultat progressiva i domini sonor. 

Aquest criteri d’avaluació presta atenció a la capacitat de l’alumne d’adaptar-se musicalment i 

sonorament als seus companys per a realitzar un treball comú.  

• Analitzar l’estructura harmònica interna d’un fragment de música amb modulació i utilitzant tots els 

graus. Per mitjà d’aquest criteri es podrà valorar la capacitat de l’alumne per a trobar l’estructura 

harmònica subjacent en un fragment de música i determinar els diferents tractaments a què ha sigut 

sotmesa per a la realització de l’obra.  

• Reduir a estructures harmòniques un fragment elemental de música escrit per a instrument polifònic. 

Per mitjà d’aquest criteri es podran valorar els coneixements analítics de l’alumne pel que fa a la 

identificació de les estructures harmòniques bàsiques, per mitjà d’un exercici de lectura basat 

principalment en l’eliminació de tot allò que no siga essencial des del punt de vista de les dites 

estructures.  

• Lectura simplificada d’obres o fragments amb disposicions harmòniques típicament pianístiques, en 



 
 
   

dissenys desplegats de dificultat i velocitat progressiva. Per mitjà d’aquest criteri es podrà valorar la 

capacitat de síntesi de l’alumne i la seua rapidesa en la realització de passatges harmònics simples, 

però d’execució relativament complicada.  

• Repentizació d’una partitura elemental, participant dins d’un grup d’instruments o acompanyant un 

solista. Es tracta de valorar el grau de desenvolupament dels reflexos i la resta de qualitats que són 

estimulades en l’alumne a través de la lectura improvisada, formant part d’un grup d’instrumentistes 

o en l’acompanyament a un solista vocal i instrumental.  

  



 
 
   
 

CREATIVITAT I MÚSICA  

La creació musical és una activitat divertida que no sols aporta avantatges a aquells qui la practiquen; 

un dels principals objectius ha de ser el contribuir a la promoció i difusió de la música dins el context social 

on s’enclava, la realitzada en el nostre temps i pels nostres músics. D’altra banda cada dia és major la demanda 

de músics qualificats i amb imaginació en gran quantitat i varietat d’espectacles i grups musicals de diversa 

índole, teatrals, àudio visuals, performance, etc. 

 
Objectius 
 

• Fomentar l'audició de música i establir conceptes estètics propis que permeten fonamentar i 

desenvolupar criteris interpretatius individuals. 

• Desenvolupar la sensibilitat artística i el criteri estètic com a font de formació i enriquiment personal. 

• Analitzar i valorar críticament les diferents manifestacions i estils musicals. 

• Conèixer les aportacions de la música al desenvolupament personal de l'individu i al desenvolupament 

col·lectiu de les societats. 

• Participar en activitats de difusió cultural musical que peten experimentar amb la música i gaudir de 

la música. 

• Conèixer i emprar amb precisió el vocabulari específic relatiu als conceptes científics i artístics de la 

música. 

• Conèixer i valorar el patrimoni musical com a part integrant del patrimoni històric i cultural de la 

Humanitat. 

• Conèixer i valorar la importància de la música pròpia de la Comunitat Valenciana, així com les seues 

característiques i manifestacions més importants. 

• Potenciar la disposició de l'alumne cap a la creativitat musical. 

• Afavorir el reconeixement de les destreses adquirides. 

• Vincular els coneixements adquirits en altres àrees. 

• Afavorir la transversalitat curricular. 

• Cultivar la improvisació i la transposició, com a elements inherents a la creativitat musical. 

• Conèixer els tipus de mitjà en què es pot moure l'acció musical. 

• Aprofitar els recursos disponibles atenent al tipus d'acció musical. 

• Planificar la pròpia actuació com a intèrpret. 



 
 
   

• Potenciar l'autocontrol en l'actuació amb públic. 

• Potenciar la capacitat comunicativa de la interpretació. 

• Incorporar el plantejament crític com a mètode d'aproximació a l'acció musical. 

• Valorar críticament la relació entre l'esforç realitzat i el resultat obtingut. 

• Dotar l'alumnat de ferramentes conceptuals aplicades al medi en què actua. 

Continguts 

• Detecció de continguts curriculars transversals.  

• Possibilitats laborals professionals.  

• La preparació i el muntatge del concert: elecció de l’obra, versus elecció del marc adequat a l’obra.  

• Tipus de concert. De la intimitat a les grans dimensions.  

• La faceta escènica.  

• Aproximació a l’acústica de sales.  

• Aproximació a les arts escèniques: l’espai i la llum.  

• Tècniques de relaxació.  

• La improvisació.  

• La transposició.  

• La crítica com a element constructiu.  

• Coneixement de recursos disponibles per al músic.  

• La relació públic intèrpret: creativitat aplicada a l’obra.  

Criteris d’avaluació 
 

• Interès mostrat. Amb aquest criteri es pretén avaluar la predisposició de l’alumne cap als continguts 

de la matèria.  

• Assistència a classe. Control de l’assiduïtat.  

• Seguiment dels continguts. Es vol comprovar l’assimilació dels continguts.  

• Adquisició de graus de competència. Es pretén valorar la qualitat de les habilitats adquirides i dels 

recursos assimilats.  

• Coneixement de continguts. Capacitat tècnica aconseguida.  

• Desenvolupament d’habilitats. Valorar la capacitat de mostrar la maduresa progressiva com a 

intèrpret.  

• Domini de eines conceptuals. Comprovar el grau d’autosuficiència i autonomia organitzativa i de 



 
 
   

decisió.  

• Treball en equip; socialització. Valorar la disposició per al repte productiu i el respecte al treball i 

condicions de la resta del grup.  

  



 
 
   
 

CULTURA AUDIOVISUAL  
 
Introducció 
  

La música, llenguatge omnipresent en la història de la humanitat, ha acompanyat a totes les 

manifestacions culturals, religioses, rituals o recreatives i ha evolucionat amb elles junt amb les imatges i als 

textos verbals.  

La mediatització de les societats postindustrials ha produït una cultura massiva i globalitzada 

travessada pel discurs audiovisual. Tant els espais públics i els privats com els consums individuals i col·lectius 

ens auguren diverses hipòtesis sobre noves formes de percepció, de coneixement i en definitiva de 

comunicació, per la qual cosa es diu que vivim en una cultura audiovisual.  

De la mateixa manera que la comprensió dels elements i regles del llenguatge musical i la pràctica 

instrumental i vocal ha proporcionat a l’alumne i a l’alumna la capacitat d’expressar-se musicalment, 

l’assignatura Cultura audiovisual els proporcionarà les eines metodològiques bàsiques d’anàlisi i el marc 

teòric pràctic de les diferents modalitats d’interacció entre la música i les disciplines comunicatives, així com 

un acostament als mètodes d’integració i utilització de la música en els distints mitjans.  

Objectius  
 

L’ensenyament de la Cultura audiovisual tindrà com a finalitat el desenvolupament de les capacitats 

següents:  

• Assimilar la importància fonamental dels mitjans de comunicació en una societat democràtica 

i la interrelació creativa que les noves tecnologies ens brinden.  

• Comprendre i apreciar com el progrés actual de les tecnologies de la informació i la 

comunicació prové dels avanços tècnics i expressius produïts al llarg de la història.  

• Reconèixer les diferències existents entre la realitat i la representació que d’ella ens ofereixen 

els mitjans audiovisuals.  

• Conèixer i comprendre els aspectes estètics i tècnics dels mitjans de comunicació per a 

aprendre a analitzar i a crear documents audiovisuals senzills.  

• Valorar la importància de la funció expressiva del so i de la música en el procés de creació 

audiovisual.  



 
 
   

• Analitzar missatges publicitaris i valorar el que en ells hi ha d’informació, art, propaganda i 

seducció.  

• Conèixer les característiques tècniques i expressives de la televisió i reconèixer els diferents 

gèneres.  

• Mostrar les possibilitats de la xarxa, Internet, telefonia mòbil i altres pantalles en la seua 

dimensió informativa i comunicativa.  

• Desenvolupar actituds selectives, crítiques i creatives enfront dels missatges que rebem a 

través dels distints canals de difusió.  

• Prendre consciència de la capacitat dels espectadors en la seua funció de consumidors per a 

exigir productes audiovisuals de qualitat. L’equilibri entre llibertat d’expressió i drets 

individuals.  

Continguts  
 

• De la revolució de la imatge a l’era digital.  

-Evolució dels mitjans i llenguatges audiovisuals; des dels grans pioners que van fer possible 

la revolució expressiva i tecnològica del segle XX, fins als reptes de la revolució digital del segle 

XXI.  

-Importància de la comunicació audiovisual en el nostre temps.  

• Imatge i realitat  

-El poder de la fascinació de la imatge. 

-Funcions de la imatge.  

-La imatge com a representació de la realitat.  

-Transcendència de la valoració expressiva i estètica de les imatges i de l’observació critica 

dels missatges.  

-La transformació de la realitat per mitjà de tècniques digitals.  

• La imatge fixa i els seus llenguatges.  

-Els codis que conformen els diferents llenguatges.  

-Cartell, historieta gràfica, fotografia, diaporama, la càmera fotogràfica.  

-El guió de la historieta.  

-Sistemes analògics i digitals de captació i tractament d’imatges.  

• La imatge en moviment i les seues possibilitats expressives.  

-Fonaments perceptius i tècnics del cine.  

-La persistència retiniana.  



 
 
   

-La il·lusió del moviment. 

-Elements expressius espai i temps.  

-Literatura i guió cinematogràfic.  

-Gèneres i tècniques bàsiques d’animació.  

• Música i comunicació.  

-Bases per a l’estudi del so comunicatiu: paisatge sonor, paraula i música.  

-Indústria musical, noves tecnologies.  

-La funció expressiva de la música en la comunicació audiovisual.  

-La influència musical en els mitjans de comunicació  

-La música en la publicitat audiovisual.  

• Recorregut històric i teòric per la relació imatge-música: cine, videoclip, televisió i Internet.  

-Aproximació a l’anàlisi i la interpretació de textos musicals.  

-Llenguatges visuals, literatura i música.  

-Música i cultura popular.  

-La música per a la imatge i la imatge per a la música.  

-La música en la xarxa  

• Tecnologia dels mitjans audiovisuals.  

-Sistemes i equips de captura, registres, tractament i reproducció d’imatges i sons.  

-Processos de producció de documents multimèdia. Realització, edició i postproducció.  

-Creació d’imatges i sons per ordinador.  

-Les altres pantalles: ordinador, consoles de videojocs, telèfon mòbil.  

-Guió i producció audiovisual.  

• La Publicitat.  

-Funcions de la publicitat. Propaganda, informació i seducció.  

-Les noves formes de publicitat, emplaçament del producte, publicitat encoberta i subliminar.  

-Anàlisi d’espots publicitaris.  

-Publicitat de dimensió social. Campanyes humanitàries. Missatges alternatius.  

• La ràdio.  

-El llenguatge de la ràdio.  

-Característiques tècniques i expressives. Els gèneres radiofònics.  

-Estudi d’audiències i programació. La ràdio de servei públic.  

-La ràdio del futur. Ràdio interactiva.  

-Producció i realització de ràdio.  



 
 
   

• La televisió.  

-El llenguatge de la televisió.  

-Característiques tècniques i expressives. Els gèneres televisius.  

-Estudi d’audiències i programació. La televisió de servei públic. La televisió del futur. TV 

interactiva.  

-Producció i realització televisiva.  

• La lectura critica  

-Lectura denotativa i connotativa d’imatges i les seues aplicacions sonores. Anàlisi d’imatges 

fixes i en moviment. Anàlisi de l’agent sonor.  

-Valors formals, estètics, expressius i de significat. La incidència dels missatges, segons el mitjà 

emissor.  

• Mitjans de comunicació de lliure accés.  

-Internet i la socialització de la informació, la comunicació i la creació. L’ús responsable de la 

xarxa.  

-Blocosfera, blocs i blocaires.  

-Anàlisi dels continguts que ens arriben a través d’Internet.  

-La utilització il·lícita i il·legal de la xarxa.  

-Llibertat d’expressió i drets individuals de l’espectador.  

Criteris d’avaluació 
 

• Descobrir els avanços que al llarg de la història s’han produït en el camp de les tecnologies de la 

informació i la comunicació i en l’evolució estètica dels missatges audiovisuals.  

Aquest criteri pretén avaluar la capacitat de l’alumnat per a identificar l’evolució tecnològica i estètica 

dels diferents productes audiovisuals a què té accés.  

• Establir les diferències entre imatge i realitat i les diferents formes de representació.  

Amb aquest criteri es tractaria de comprovar la comprensió de les semblances i disparitats existents 

entre la vida real i la visió que ens ofereixen d’esta els mitjans audiovisuals i de comunicació.  

• Identificar els elements bàsics del llenguatge audiovisual.  

A través d’aquest criteri es pretén valorar el coneixement per part de l’alumnat dels conceptes 



 
 
   
essencials que intervenen en la producció de documents audiovisuals, competència que els permetrà realitzar 

senzilles produccions audiovisuals.  

• Valorar l’assimilació de les funcions de la publicitat per mitjà de la realització d’exercicis en què es 

diferencien clarament els elements informatius d’aquells altres relacionats amb l’emotivitat, la 

seducció i la fascinació.  

Amb aquest criteri es tracta de comprovar si l’alumnat sap distingir els diferents elements que 

incideixen en el consumidor a l’hora de rebre els missatges publicitaris.  

• Mostrar les característiques dels distints gèneres televisius i radiofònics, i distingir els estereotips més 

comuns presents en els productes audiovisuals.  

Per mitjà d’aquest criteri es pretén avaluar si l’alumnat ha adquirit una visió selectiva sobre l’oferta 

televisiva i radiofònica, distingint els gèneres i estereotips més comuns presents en els programes més 

habituals.  

• Comprovar la capacitat d’anàlisi dels elements espacials i temporals, característiques bàsiques, 

significat i sentits en la lectura d’imatges fixes i moviment.  

Aquest criteri pretén avaluar la comprensió, per part de l’alumnat, de les diferències existents entre la 

lectura objectiva i la subjectiva d’una mateixa imatge.  

• Identificar les possibilitats de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb especial atenció 

als mitjans de comunicació de lliure accés com Internet.  

A través d’aquest criteri s’observarà l’assimilació per part de l’alum- nat de la utilitat i les oportunitats 

que ofereixen els mitjans audiovisuals, avaluant tots els seus aspectes positius i, també, aquells altres que 

puguen oferir continguts il·lícits o il·legals. 

  

 

ESTÈTICA DE LA MÚSICA  
 



 
 
   
Objectius 
  

• Entendre i manejar els principals conceptes elaborats al llarg del temps pel pensament musical.  

• Conèixer els grans corrents de l’estètica musical, a través d’un estudi sistemàtic dels grans problemes 

que tracta la disciplina.  

• Raonar i debatre sobre una obra o un text musical, inserint-los en el marc dels problemes estetico-

musicals que plantegen.  

• Emetre un judici crític sobre una determinada realitat musical, situant-la en el context de les grans 

polèmiques estetico-musicals.  

• Construir un discurs coherent i redactar un text raonat sobre un determinat tema musical.  

• Desenvolupar la maduresa intel·lectual de l’alumne, la seua capa- citat d’entendre, de relacionar i 

d’emetre un judici crític sobre un problema estètic donat.  

Continguts  
• Introducció a l’estètica. Objecte de l’estètica. Evolució de l’estètica. Problemes generals de l’estètica. 

Mètodes de l’estètica. Fonts de coneixement de l’estètica.  

• L’experiència estètica. El judici de gust. El plaer estètic. Teories entorn de la bellesa. Modalitats de la 

bellesa.  

• Filosofia de l’art. Teories entorn de l’art. Axiologia de l’art. Art i ciència. Art i naturalesa. Art i moral.  

• Estètica musical. Objecte de l’estètica musical. Problemes específics de l’estètica musical. Mètodes de 

l’estètica musical. Fonts de coneixement de l’estètica musical.  

• Àmbits de l’estètica musical. Estètica filosòfica de la música. Estètica psicològica de la música. Estètica 

sociològica de la música. Estètica morfològica de la música. Estètica comparada.  

• L’obra musical. L’objecte sonor: nocions generals d’acústica. Paràmetres musicals (altura, duració, 

intensitat, timbre, textura, forma...). Distintes classificacions de la música. El problema dels gèneres 

musicals. L’obra musical i el procés de comunicació musical. L’obra oberta.  

• La bellesa musical. Categories estetico-musicals i modalitats de la bellesa musical. El concepte 

d’harmonia. Evolució dels conceptes de consonància i dissonància. L’apol·lini i el dionisíac. Distints 

models d’ordenació del material sonor (modalitat, tonalitat, atonalitat, dodecafonisme, serialisme, 

microtonalisme, aleatorietat...). Crisi del concepte de bellesa musical.  

• Música i naturalesa. Distintes teories de la mimesi aplicada a la música. Polèmiques entorn de la 

tonalitat. Música i convenció.  

• El compositor. El procés de creació musical. Els factors de la creativitat. El món sensorial, emocional, 

intel·lectual i social del compositor. La inspiració. La imaginació. La figura del geni. La figura de l’artesà.  



 
 
   

• L’intèrpret. El paper de l’intèrpret. Evolució de la valoració de l’intèrpret. La figura del virtuós. Diferents 

corrents entorn de la interpretació musical. El corrent historicista. Improvisació. Aleatorietat. Mitjans 

de reproducció sonora i nous problemes plantejats entorn de la interpretació musical.  

• El públic. La recepció musical. Contemplació i participació musical. Evolució del concepte de públic. 

Tipologia d’oients. Música i temporalitat. Formació i evolució dels gustos musicals. Encontres i 

desencontres entre el compositor i el públic.  

• Música i societat. Condicionants sociològics de la música. Enfocaments sociològics de la música. 

Origen de la música. Funcions soci- als de la música.  

• Música i religió. Música i política. Música i mercat. Operadors del món musical. Mecenatge públic i 

privat. Sales de concert, institucions i programadors. Crítica i premsa musical.  

• Música i llenguatge. Relacions entre música i paraula. La música i l’inefable. Música programàtica 

versus música pura. Música vocal versus música instrumental. La retòrica musical. Grans polèmiques 

entorn de l’òpera. L’ideal del lied.  

• Música i afectes. L’expressió musical. Música i ethos. La música com a llenguatge privilegiat dels 

sentiments. El poder de la música. Plantejaments formalistes de la música.  

• Música i matemàtica. Música, art i ciència. El trívium i el quadrivium. Música i raó. Música i historicitat. 

Polèmiques entorn dels sistemes d’afinació. Influències de la ciència en la música contemporània.  

• Música i educació. L’educació a través de la música. Les virtuts pedagògiques de la música. L’educació 

musical. Teoria i praxi musi- cal en els models educatius. Funcions terapèutiques de la música. La 

música i el joc.  

• La música i les altres arts. Concepcions entorn de les Belles Arts. Distintes classificacions i jerarquies 

de les arts. Art i artesania. Relacions i correspondències entre les arts. La música com a ideal de les 

altres arts. L’ideal de fusió entre les arts.  

Criteris d’avaluació  

• Realitzar una redacció a partir d’una pregunta d’estètica musical.  

• Realitzar un comentari de text esteticomusical.  

• Realitzar un treball d’investigació sobre un tema esteticomusical.  

• Realitzar fitxes de lectura sobre textos clàssics del pensament musical. 

  



 
 
   
 

FONAMENTS D’INFORMÀTICA MUSICAL I EDICIÓ DE PARTITURES  
 

Objectius  
 

L’ensenyament de l’assignatura de fonament d’Informàtica i edició de partitures tindrà com a objectiu 

contribuir a desenvolupar en els alumnes les capacitats següents:  

• Utilitzar un ordinador com a ajuda de caràcter general per a l’estudiant de música i el professional.  

• Editar partitures de forma fàcil i ràpida, amb acceptable qualitat.  

• Saber connectar un ordinador. 

• Saber executar un programa de música. 

• Conèixer les possibilitats i els límits d’un estudi bàsic d’informàtica musical. 

• Construir una seqüència, depurar-la i procedir a escoltar-la. 

• Poder editar partitures monòdiques, de cambra, corals i orquestrals o per a altres formacions.  

Continguts  
 

• Informàtica bàsica.  

• Edició de partitures.  

• Visió general de les parts de l’ordinador i de la funció dels elements que conformen l’equip informàtic, 

tant elements fonamentals com perifèrics necessaris per al treball de l’assignatura. 

• Nocions bàsiques generals del maneig de l’equip informàtic i d’instal·lació de programes.  

• Coneixement dels diferents programes d’edició de partitures musicals: Finale, Sibelius, etc.  

• Treball amb els diferents programes d’edició de partitures, principalment amb els programes Finale, 

Sibelius.  

• Possibilitats d’emmagatzemament i maneig dels treballs creats durant les classes. 

• Nocions bàsiques del maneig d’internet i busca d’informació específicament musical, com a partitures 

escrites amb els programes d’edició estudiats i les seues possibilitats per a l’estudiant i el professional 

de la música.  

Criteris d’avaluació  

• Respondre preguntes senzilles de teoria sobre informàtica bàsica, i edició de partitures. Amb aquest 

criteri es pretén avaluar el grau d’aprofitament teòric de l’assignatura. 

• Posar en funcionament un sistema informàtic bàsic i executar un programa musical. Amb 



 
 
   

aquest criteri pràctic es pretén avaluar la capacitat per a enfrontar-se a un sistema informàtic 

i posar-lo en funcionament.  

• Elaborar una partitura i imprimir-la. Amb aquest criteri pràctic es pretén avaluar la capacitat 

per a utilitzar un editor de partitures.  

  



 
 
   
 

FONAMENTS DE COMPOSICIÓ  
 

Introducció  
 

Els coneixements adquirits prèviament per l’alumne li permetran desenvolupar determinades 

destreses d’escriptura, així com aprofundir en el coneixement dels principals elements i procediments del 

llenguatge musical i la seua relació amb les distintes tècniques compositives, a fi d’iniciar-se en l’estudi de la 

composició i d’avançar cada vegada més en la comprensió de les obres musicals que possibilite la seua 

interpretació adequada. L’assignatura de Fonaments de composició ha sigut dissenyada, primordialment, per 

a aquells alumnes que desitgen orientar-se cap a la composició, la musicologia, la direcció, o la pedagogia, 

per als quals és imprescindible la formació d’escriptura prèvia als estudis de grau superior, sense que això 

excloga que puga ser cursada per alumnes que desitgen orientar-se cap a la interpretació. El caràcter de 

l’optativitat en cinquè i sisè cursos, no determina l’especialitat que l’alumne haurà de cursar posteriorment 

sinó que amplia la seua informació musical posant-lo en situació de poder triar millor la seua especialització 

en el grau superior. El conjunt d’assignatures que es cursen com a optatives, possibilita la formació musical 

necessària per a l’elecció de qualsevol especialitat en el grau superior.  

En Fonaments de composició queden fusionades els ensenyaments d’harmonia, contrapunt i alguns 

principis de composició i orquestració tradicionalment separats. Aquests matèries no han de seguir 

considerant- se com a independents, sinó més aviat com dos dimensions no distintes, sinó complementàries 

en la música: a partir d’aquest nivell d’aprenentatge pareix aconsellable que l’estudi de les bases tècniques 

de la composició incloga, com a objectiu referit, la pràctica de l’escriptura, el domini de la realització de les 

idees musicals, tant pel que fa a la lògica sintàctica que suposa la consideració vertical o harmònica, com el 

referent a una consideració més lineal o horitzontal. Per descomptat, els dos ensenyaments no han sigut mai 

incompatibles, però la seua separació com a matèries independents portava amb major freqüència de la 

desitjable, a la defectuosa comprensió dels seus objectius, a més del desenvolupament separat i sovint 

divergent dels seus continguts. La present ordenació pretén esmenar aquests deficiències, proposant major 

interdependència de les dues. Per consegüent, les diferents tècniques contrapuntístiques han d’aprendre’s 

simultàniament amb els continguts de l’harmonia, així com amb l’estudi dels elements i procediments en 

diferents estils, treballant com a mínim els del barroc, clàssic i romàntic. També s’inclou l’estudi de les 

característiques i possibilitats dels diferents instruments per a la seua utilització en els treballs d’esta 

assignatura, a més de constituir la base dels estudis d’orquestració del grau superior. La pràctica escrita dels 



 
 
   
elements estudiats en esta assignatura no ha de ser exhaustiva, ja que no cal que conduïsca a un absolut 

domini de cadascun dels estils. El que correspon ací és promoure coneixements bàsics.  

Objectius  
 

L’ensenyament dels fonaments de composició en el grau mitjà tindrà com a objectiu contribuir a 

desenvolupar en els alumnes les capacitats següents:  

• Conèixer els principals elements i procediments compositius de les distintes èpoques i autors des del 

cant gregorià fins a l’actualitat.  

• Utilitzar els principals elements i procediments compositius de les èpoques barroca, clàssica i 

romàntica.  

• Realitzar xicotetes obres lliures a fi de desenvolupar l’espontaneïtat creativa.  

• Tocar en un instrument polifònic de forma esquemàtica els procediments compositius bàsics 

estudiats.  

• Tocar en un instrument polifònic els treballs realitzats.  

Continguts  
 

• Pràctica escrita dels elements i procediments compositius que intervenen en el sistema tonal, tant de 

caràcter harmònic com contrapuntístic.  

• Coneixement bàsic de les característiques i possibilitats dels diferents instruments. Realització de 

treballs i composició de xicotetes obres vocals o instrumentals (o fragments) en els estils barroc, clàssic 

o romàntic.  

• Realització de xicotetes obres lliures.  

 

Criteris d’avaluació  
 

• Realitzar exercicis a partir de baixos xifrats, baixos sense xifrar i tiples donats. Amb aquest criteri 

s’avalua el domini de l’alumne pel que fa a la mecànica dels elements estudiats, així com la capacitat 

per a emprar amb sentit sintàctic els diferents procediments harmònics.  

• Compondre exercicis breus a partir d’un esquema harmònic o procediment, donat o propi, pensant 

en un mitjà instrumental o vocal concret. Aquest criteri d’avaluació permetrà valorar la capacitat de 



 
 
   

l’alumne per a crear en la seua integritat xicotetes peces musicals, així com la seua habilitat per a 

aconseguir resultats coherents fent ús de l’elaboració temàtica.  

• Harmonitzar corals. Amb aquest criteri es valorarà la capacitat de l’alumne tant per a realitzar una 

harmonització equilibrada com per a elaborar línies melòdiques interessants.  

• Escriure línies melòdiques en contrapunt a dos veus,  tant en imitatiu com en invertible. Per mitjà 

d’aquest criteri es pretén avaluar la capacitat de l’alumne per a crear línies melòdiques, interessants i 

equilibrades, així com la destresa en la superposició d’aquests, en qualsevol de les disposicions 

possibles; així l’assimilació per part de l’alumne de les tècniques d’imitació i el seu funcionament dins 

d’un context canònic. 

• Donat un fragment, de caràcter predominantment harmònic, completar-lo en el mateix estil, seguint 

un esquema formal predeterminat o lliure. Amb aquest criteri es pretén avaluar la capacitat de 

l’alumne en la utilització dels recursos harmònics i formals.  

• Compondre xicotetes obres vocals o instrumentals (o fragments) en els estils barroc, clàssic o 

romàntic. Per mitjà d’aquest criteri es pretén avaluar la capacitat de l’alumne per a utilitzar en un 

context estilístic determinat els elements i procediments apresos, així com per a crear obres o 

fragments en què puga apreciar-se el seu sentit de les proporcions formals.  

• Compondre xicotetes obres lliures. Amb aquest criteri es pretén valorar la capacitat creativa de 

l’alumne. Igualment podrà avaluar-se la capacitat per a traure conseqüències dels materials triats i per 

a resoldre els problemes que puga presentar el seu tractament.  

Nota: tots els exercicis s’escriuran pensant en la seua possible interpretació, per tant, s’ajustaran a una plantilla 

coral o instrumental determinada.  
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