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DECRET
471422:."fg"4;"fg"igpgt."rgn"swcn"uÓguvcdngkz"nÓqtfgpcek„"ewttkewnct"fgnu"gpugp{cogpvu"fg"o¿ukec"fg"itcw"rtqhguukqpcn"k"ugÓp"tgiwnc"nc"rtqxc"fÓceeﬁu0
L’article 131.3.c) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon
a la Generalitat la competència compartida per a l’establiment dels plans d’estudi
corresponents, incluent-hi l’ordenació curricular.
D’acord amb l’article 6 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, les
administracions educatives competents han d’establir el currículum dels diferents
gpugp{cogpvu"swg"uÓjk"tgiwngp."fg"ngu"swcnu"gn"Iqxgtp"jc"fg"Ýzct"rtﬂxkcogpv"gnu"
aspectes bàsics curriculars.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix els ensenyaments
musicals en tres graus: ensenyaments elementals, ensenyaments professionals i
ensenyaments superiors.
El currículum dels ensenyaments de grau professional que estableix aquest Decret recull els aspectes bàsics curriculars expressats en el Reial decret 1577/2006,
fg"44"fg"fgugodtg."rgn"swcn"gu"Ýzgp"gnu"curgevgu"d ukeu"fgn"ewtt ewnwo"fgnu"gpugp{cogpvu"rtqhguukqpcnu"fg"o¿ukec."tgiwncvu"rgt"nc"Nngk"qti pkec"guogpvcfc."k"
substitueix l’aprovat l’any 1994. Cal destacar que el Decret 331/1994, de l’ordenació
ewttkewnct"fgnu"gpugp{cogpvu"owukecnu"fg"itcw"okvl "xc"ukipkÝect"wp"itcp"cxgp›"
en l’organització de l’ensenyament respecte la interpretació individual i col·lectiva
de l’instrument, la voluntat que l’alumnat visqués en el centre situacions similars
a les del món professional, i la responsabilitat de posar els fonaments per cursar
amb èxit el grau superior.
Nc"o¿ukec"vﬁ"ecfc"xgicfc"wpc"rtguﬂpekc"oﬁu"itcp"gp"vqvu"gnu" odkvu"fg"nc"uqekgvcv."
gràcies a l’increment de l’oferta cultural, els avenços tecnològics i els mitjans de
comunicació. En l’àmbit educatiu, aquesta realitat es concreta en la consolidació
fg"nc"rtguﬂpekc"fg"nc"o¿ukec"gp"ngu"guvtwevwtgu"ewttkewnctu."vcpv"fg"nÓgpugp{cogpv"
de règim general, amb una formació bàsica que desenvolupa la sensibilitat musical
fg"nÓcnwopcv."eqo"fg"nÓgpugp{cogpv"fg"tﬂiko"gurgekcn"fg"o¿ukec."swg"qhgtgkz"wpc"
formació musical especialitzada que prepara a l’alumnat per a participar activament
en activitats culturals.
La formació i la pràctica musical tenen innegables valors. L’activitat musical, a
més d’implicar el domini del llenguatge musical i la tècnica de l’instrument, comprèn el desenvolupament d’altres qualitats personals que no són exclusives del camp
musical com són, entre altres, el desenvolupament de l’expressivitat, la creativitat,
la memòria, la consciència corporal, el pensament abstracte, l’actuació davant d’un
r¿dnke."k"ngu"vﬂepkswgu"fÓguvwfk"swg"kpenqwgp"nc"rncpkÝecek„"k"nÓcwvqcxcnwcek„."swcnkvcvu"
que són totes elles positives per a la formació general de la persona.
Nc"Ýpcnkvcv"fgnu"gpugp{cogpvu"rtqhguukqpcnu"fg"o¿ukec"ﬁu"nc"fg"fqpct"c"nÓcnwopcv"
la capacitació musical necessària tant per afrontar la pràctica musical de manera
cwv”pqoc."eqo"rgt"qrvct"rgt"nc"eqpvkpw•vcv"fgnu"guvwfku"owukecnu"gp"gn"itcw"uwrgtkqt"
cod"nÓqtkgpvcek„"k"rtgrctcek„"uwÝekgpvu."c"oﬁu"fg"rqvgpekct"gp"vqvu"gnu" odkvu"gnu"
xcnqtu"rtqrku"k"gurge Ýeu"fg"nc"rt evkec"k"nÓguvwfk"fg"nc"o¿ukec."gpvtg"cswguvu"nÓgzegn/
lència, la creativitat i la innovació, la comunicació, el treball en equip i els valors
jwocpu."ecdfcnu"gp"nc"hqtocek„"igpgtcn"fgnu"lqxgu"k"fg"ngu"lqxgu."eqpvkpw•p"q"pq"nc"
ugxc"xkpewncek„"c"nÓguvwfk"q"c"nÓgzgtekek"rtqhguukqpcn"fg"nc"o¿ukec0
En aquest Decret hi destaquen diverses novetats. D’una banda es redueixen les
hores lectives en totes les especialitats, amb la voluntat de facilitar i fer compatible
fÓwpc"ocpgtc"tgcn"nÓceeﬁu"cnu"guvwfku"rtqhguukqpcnu"fg"o¿ukec"k"nc"ugxc"eqorcikpcek„"
amb els estudis de règim general. Especialment l’atribució d’hores a les matèries
de llenguatge musical i harmonia impulsa una renovació metodològica en l’ensenyament/aprenentatge de la pràctica instrumental.
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D’altra banda, es potencia el principi d’autonomia de centres, enfortint i augmentant
gn"ugw"itcw"fg"tgurqpucdknkvcv"k"eqortqo u."cod"nc"Þgzkdknkv¦cek„"fgn"ewtt ewnwo"
que es proposa obert, amb un nombre d’hores lectives a disposició de cada centre
oqnv"uwrgtkqt"cn"swg"guvcdnkc"gn"fgetgv"cpvgtkqt."cod"nc"Ýpcnkvcv"fÓgncdqtct"rtqlgevgu"
educatius propis, i incentivar el desenvolupament de la creativitat i la implicació
dels equips de professors i professores que l’han d’implantar.
Gp"cswguv"ugpvkv."uÓqticpkv¦gp"gnu"jqtctku"c"Ý"swg"rgtogvkp"rqvgpekct"nc"kpvgttgncek„"
entre les diferents especialitats, i facilitar l’organització dels centres.
Així mateix, s’estableixen continguts transversals de diferents assignatures,
amb la idea de conjugar comprensió i expressió, coneixement i realització, reforçar
nÓcrnkecek„"rt evkec"fgnu"eqpegrvgu"vg”tkeu"gp"dgpgÝek"fg"xgtukqpu"oﬁu"hqpcogpvcfgu"
de les obres interpretades, potenciar el treball de la memòria i la improvisació, i
consolidar l’aprenentatge dels conceptes més teòrics.
Rgt"¿nvko."uÓkpeqtrqtc"cn"ewtt ewnwo"nc"iwkvcttc"gnﬂevtkec."ckz "eqo"nÓkvkpgtctk"
fg"nc"o¿ukec"oqfgtpc"k"gn"lc¦¦."cod"gn"ewtt ewnwo"fg"nÓcuukipcvwtc"fÓjctoqpkc"
diferenciat.
Aquest Decret s’ha tramitat d’acord amb el que disposa l’article 61 i següents
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i d’acord amb el dictamen del
Consell Escolar de Catalunya.
D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;
En virtut d’això, a proposta del conseller d’Educació, i amb la deliberació prèvia
del Govern,
DECRETO:
Article 1
Estructura
Gnu"gpugp{cogpvu"rtqhguukqpcnu"fg"o¿ukec"uÓguvtwevwtgp"gp"wp"itcw"fg"uku"ewtuqu"
acadèmics de durada.
Article 2
Objectiu
Gn"ewtt ewnwo"fgnu"gpugp{cogpvu"rtqhguukqpcnu"fg"o¿ukec"vﬁ"eqo"c"qdlgevkw"
l’assoliment de les competències següents:
2.1 Competències generals:
a) Conèixer el patrimoni musical i comprendre la seva contribució en el marc
cultural i social.
b) Cultivar la capacitat d’anàlisi i valoració de la qualitat musical.
c) Forjar un criteri artístic propi, fonamentat en el coneixement, l’audició i la
pràctica musical.
d) Desenvolupar la sensibilitat musical com a mitjà d’enriquiment personal, i
extreure’n els aspectes més idonis per al propi creixement.
g+" Cfswktkt"eqpuekﬂpekc"fg"ngu"rt”rkgu"ecrcekvcvu"k"nkokvcekqpu."c"Ý"fg"fgugpxqnwrct"
les estratègies de treball adequades per aconseguir el màxim rendiment, fomentant
wpc"rncpkÝecek„"fg"nÓguvwfk"eqjgtgpv"k"nc"ecrcekvcv"fÓcwvqtgiwnct"gn"fgugpxqnwrcogpv"
fÓcswguvc"rncpkÝecek„0
f) Participar en activitats individuals i col·lectives que permetin l’experiència
fg"eqowpkect"k"eqorctvkt"nc"o¿ukec"cod"gnu"cnvtgu0
g) Entendre i saber expressar conceptes musicals en la seva terminologia esrge Ýec0
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404" Eqorgvﬂpekgu"gurge Ýswgu<
a) Interrelacionar i aplicar els continguts i objectius de les assignatures de l’espeekcnkvcv"gueqnnkfc."cod"nc"Ýpcnkvcv"fÓceqpugiwkt"wpc"gzrtguuk„"owukecn"fg"swcnkvcv0
b) Conèixer i dominar els aspectes fonamentals del llenguatge musical, les
seves característiques, terminologia, funcions i transformacions en els diversos
contextos històrics.
c) Conèixer i desenvolupar les tècniques de l’instrument o de la veu, i saber
aplicar-les d’acord amb les exigències de l’execució i interpretació artística de les
obres.
d) Valorar el domini del cos i la ment per utilitzar amb seguretat la tècnica i concentrar-se en l’audició i la interpretació, tot tenint cura i respecte pel propi cos.
g+" Fgugpxqnwrct"nÓq•fc"kpvgtpc"eqo"c"dcug"fg"nÓcÝpcek„."fg"nÓcwfkek„"jcto”pkec"
i de la creació i la interpretació musicals.
h+" Hqogpvct"nÓcfswkukek„"fg"ngu"ecrcekvcvu"kpvgnángevwcnu"k"gnu"tgÞgzgu"pgeguuctku"
per poder fer front amb solvència les contingències pròpies de la realitat interpretativa.
g) Desenvolupar les tècniques de la lectura a vista, la transposició i la improvisació.
h) Cultivar un caràcter artístic personal que permeti crear versions pròpies de
les obres interpretades, fonamentades en el coneixement dels aspectes teòrics i en
el domini de la tècnica instrumental.
i) Contribuir a crear versions d’obres musicals interpretades en agrupacions sense
direcció, treballant conjuntament per a obtenir una lectura col·lectiva, consensuada
a partir de les aportacions individuals de cadascun dels seus integrants.
j) Participar en versions d’obres musicals interpretades en agrupacions amb
direcció, essent capaç d’executar amb precisió les indicacions de la direcció.
m+" Cuuqnkt"ngu"ecrcekvcvu"pgeguu tkgu"rgt"kpvgtrtgvct"gp"r¿dnke."fg"ocpgtc"kpdividual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria, capacitat
comunicativa.
l) Desenvolupar la capacitat autocrítica necessària per tal de fer de la pràctica
instrumental i vocal, i de l’anàlisi d’aquest exercici, un espai d’aprenentatge.
Article 3
Especialitats
Gn"itcw"rtqhguukqpcn"fgnu"gpugp{cogpvu"fg"o¿ukec"vﬁ"ngu"gurgekcnkvcvu"ugi¯gpvu<
c+" Étgc"fÓkpuvtwogpvu"fg"nÓqtswguvtc0"Gurgekcnkvcvu<
Arpa
Clarinet
Fagot
Flauta travessera
Oboè
Saxofon
Trompa
Trompeta
Trombó
Tuba
Percussió
Violí
Viola
Violoncel
Contrabaix
d+" Étgc"fÓkpuvtwogpvu"rqnkh”pkeu0"Gurgekcnkvcvu<
Acordió
Guitarra
Piano
Orgue
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e+" Étgc"fÓkpuvtwogpvu"fg"nc"o¿ukec"oqfgtpc"k"lc¦¦0"Gurgekcnkvcvu<
Guitarra elèctrica
Baix elèctric
f+" Étgc"fÓkpuvtwogpvu"fg"nc"o¿ukec"cpvkic."gzegrvg"Qtiwg0"Gurgekcnkvcvu<
Clavicèmbal
Flauta de bec
Instruments de corda polsada del Renaixement i del Barroc
Viola de gamba
g+" Étgc"fÓkpuvtwogpvu"vtcfkekqpcnu0"Gurgekcnkvcvu<
Flabiol i tamborí
Tenora
Tible
Instruments de pua
h+" Étgc"fg"ecpv0"Gurgekcnkvcv<
Cant
Article 4
Assignatures del currículum
4.1 Les assignatures del currículum poden ser:
a) Comunes
b) D’especialitat
c) Optatives
4.2 Assignatures
a) Assignatures comunes:
Instrument de l’especialitat/cant
Llenguatge musical
Harmonia clàssica o harmonia moderna.
b) Assignatures d’especialitat
b.1) Especialitats de l’àrea d’instruments de l’orquestra.
d0303+" Xgpv"hwuvc."xgpv"ogvcnn"k"rgtewuuk„<"enctkpgv."hciqv."Þcwvc"vtcxguugtc."qdqﬂ."
saxòfon, trompa, trompeta, trombó, tuba, percussió.
O¿ukec"fg"ecodtc
Orquestra
Banda
Conjunt (només per les especialitats de saxòfon i percussió)
b.1.2) Corda: violí, viola, violoncel, contrabaix.
O¿ukec"fg"ecodtc
Orquestra
b.1.3) Arpa
O¿ukec"fg"ecodtc
Orquestra
Conjunt
b.2) Especialitats de l’àrea d’instruments polifònics: acordió, guitarra, piano,
orgue.
O¿ukec"fg"ecodtc
Conjunt
Cor
Acompanyament
d05+" Gurgekcnkvcvu"fgnu"kpuvtwogpvu"fg"nÓ tgc"fg"o¿ukec"oqfgtpc"k"fg"lc¦¦."nÓ tgc"
fg"nc"o¿ukec"cpvkic"k"nÓ tgc"fg"nc"o¿ukec"vtcfkekqpcn0
O¿ukec"fg"ecodtc
Conjunt
Cor
b.4) Especialitat de cant:
O¿ukec"fg"ecodtc
Conjunt
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Cor
Idiomes aplicats al cant
Interpretació i escena
c) Són assignatures optatives les que determini el centre amb les hores de lliure
disposició.
c.1) Entre les assignatures optatives de cada centre, hi haurà les següents:
Educació corporal
Jkuv”tkc"fg"nc"o¿ukec
O¿ukec"k"pqxgu"vgepqnqikgu
c.2) El Departament d’Educació podrà autoritzar altres assignatures optatives
proposades pels centres, d’acord amb la coherència del seu projecte educatiu i
l’oferta formativa que ofereixen, les quals, amb caràcter general, hauran de tenir
una durada mínima de 30 hores.
Poden impartir-se amb una càrrega lectiva menor, no inferior a 15 hores, les
assignatures optatives relatives a l’instrument complementari o a altres continguts
ugortg"swg"ugÓp"lwuvkÝswk"nÓcfgswcek„"fg"nc"fwtcfc"rtqrqucfc0
c.3) La programació d’assignatures optatives per part dels centres, és potestativa pel que fa als cursos primer i segon, i és obligatòria en els cursos tercer, quart,
cinquè i sisè. El nombre d’hores destinat en cada curs a les assignatures optatives
es distribuirà de forma creixent al llarg d’aquests ensenyaments.
c.4) L’alumnat podrà cursar les assignatures optatives de qualsevol especialitat
i curs d’acord amb el projecte curricular de cada centre. L’alumnat haurà de cursar
gp"cniwp"fgnu"ewtuqu."nÓcuukipcvwtc"qrvcvkxc"fÓJkuv”tkc"fg"nc"O¿ukec0
c.5) Els centres docents poden desenvolupar, mitjançant assignatures optatives,
rgtÝnu"rtqhguukqpcnu."fkpu"fg"ecfc"gurgekcnkvcv."gp"gnu"fqu"fcttgtu"ewtuqu"fgnu"gpugp{cogpvu"rtqhguukqpcnu"fg"o¿ukec0
Article 5
Currículum
703" UÓgpvﬁp"rgt"ewtt ewnwo"fgn"itcw"rtqhguukqpcn"fg"o¿ukec"gn"eqplwpv"fÓqdlgevkwu."
continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació.
5.2 El currículum de les assignatures comunes i de les assignatures d’especialitat
uÓgurgekÝec"c"nÓcppgz"3"fÓcswguv"Fgetgv0
5.3 Els mètodes pedagògics s’estableixen per cada centre en el marc del seu
projecte educatiu.
706" Ngu"Ýpcnkvcvu"fg"ngu"cuukipcvwtgu"qrvcvkxgu"fÓGfwecek„"eqtrqtcn."Jkuv”tkc"fg"
nc"o¿ukec"k"O¿ukec"k"pqxgu"vgepqnqikgu."uÓgurgekÝswgp"c"nÓcppgz"4"fÓcswguv"Fgetgv0"
Ecfc"egpvtg."c"rctvkt"fÓcswguvgu"Ýpcnkvcvu."pÓgncdqtct "gn"ewtt ewnwo"k"pÓguvcdnkt "
la durada.
5.5 La càrrega lectiva de les especialitats es detalla a l’annex 3 d’aquest Decret.
Article 6
Nngpiwc"xgjkewnct"fÓcrtgpgpvcvig
6.1 El català s’utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge
de l’ensenyament musical.
804" FÓceqtf"cod"gnu"qticpkuogu"tgrtgugpvcvkwu"fÓCtcp"gu"Ýzct "nÓ¿u"fg"nÓctcpﬂu"
en l’àmbit de l’ensenyament musical.
6.3 En qualsevol cas es respectaran els drets lingüístics individuals de l’alumne/a
d’acord amb la legislació vigent.
Article 7
Projecte curricular de centre
7.1 El projecte curricular de cada centre haurà de completar i desplegar el currículum en el marc de la seva autonomia, d’acord amb aquest Decret, i haurà de ser
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elaborat i aprovat pel claustre del centre. Es pretén així potenciar l’activitat en grup
del professorat i estimular la pràctica investigadora. En els centres sostinguts amb
hqpu"r¿dnkeu"gn"rtqlgevg"ewttkewnct"ugt "crtqxcv"k"cxcnwcv"rgn"eqpugnn"gueqnct0
7.2 El projecte curricular inclourà: les especialitats, els objectius de cada
especialitat impartida, la seqüència i la distribució temporal dels continguts, els
criteris generals per a l’elaboració de la programació i les opcions metodològiques,
organitzatives i d’avaluació adoptades en relació amb el procés d’ensenyamentaprenentatge.
7.3 El projecte curricular inclourà criteris per adoptar mesures organitzatives
per a la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge a partir de la informació
aportada per l’avaluació.
7.4 Els centres, en el marc del seu projecte curricular, organitzaran l’horari
escolar en què es distribueixen les activitats educatives, d’acord amb la normativa
d’aplicació.
7.5 El professorat elaborarà la programació de cada assignatura en el marc del
projecte curricular de centre i de les directrius determinades en aquest Decret.
908" C"Ý"fg"rgtogvtg"eqpetgekqpu"kpfkxkfwcnu"clwuvcfgu"cnu"tkvogu"fÓcrtgpgpvcvig"
i singularitats de l’alumnat, el Departament d’Educació adoptarà, si escau, mesures
oportunes d’adaptació del currículum a les necessitats educatives especials.
Article 8
Simultaneïtat d’estudis i adaptacions curriculars
8.1 El Departament d’Educació ha de coordinar l’organització i l’ordenació
cecfﬂokec"gpvtg"gnu"gpugp{cogpvu"fg"o¿ukec"k"gnu"fg"tﬂiko"igpgtcn."jc"fg"tgincmentar els centres integrats, i ha d’establir les possibles convalidacions que afectin
matèries optatives d’educació secundària obligatòria i de batxillerat.
8.2 El Departament d’Educació ha de regular les adaptacions curriculars enecokpcfgu"c"hceknkvct"nc"ukownvcpg•vcv"fÓguvwfku0
Article 9
Tutoria i orientació
9.1 La tutoria i l’orientació seran activitats docents a realitzar pel professorat
del centre.
9.2 El/la docent responsable de la tutoria, per tal de vetllar pel procés d’ensenyament-aprenentatge i per la formació individual de l’alumnat, coordinarà
el professorat que intervé en la seva formació i intercanviarà informació amb la
família de l’alumnat.
9.3 L’equip docent orientarà acadèmicament i professional l’alumnat.
Article 10
Avaluació
10.1 L’avaluació del procés d’aprenentatge serà contínua i integradora, i es
durà a terme per a cada assignatura en referència als objectius establerts a l’annex
1 d’aquest Decret, i tenint en compte els objectius que el centre estableixi en el
projecte curricular.
10.2 L’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes la farà el conjunt del professorat
que intervé en la formació de l’alumne/a, reunits en junta d’avaluació i coordinats
rgt"nc"rgtuqpc"vwvqtc0"Ngu"fgekukqpu"tgncvkxgu"c"ngu"swcnkÝecekqpu"fg"ngu"cuukipcvwtgu"
es prendran de manera col·legiada.
10.3 Els resultats de l’avaluació de cada assignatura del currículum s’expressaran
per mitjà d’una escala de puntuació d’1 a 10 sense decimals, i serà necessària una
swcnkÝecek„"o pkoc"fg"7"rgt"eqpukfgtct/nc"rqukvkxc0
10.4 L’alumnat pot recuperar les assignatures mitjançant la superació de les
proves extraordinàries.
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Article 11
Promoció
11.1 L’alumnat promocionarà de curs malgrat no hagi superat un màxim de
dues assignatures, la recuperació de les quals les realitzarà en el curs següent. Si les
assignatures no superades, d’un o més cursos, són tres o més, no podrà promocionar
de curs i haurà de repetir-lo.
11.2 Si les assignatures avaluades negativament es refereixen a la pràctica de
nc"o¿ukec"k"vgpgp"eqpvkpw•vcv"gp"gn"ewtu"ugi¯gpv."gu"rqftcp"eqpukfgtct"uwrgtcfgu."uk"
es donen simultàniament les següents condicions:
a) Superació de l’assignatura/es vinculades del curs següent.
b) Informe favorable de la junta d’avaluació.
11.3 En la resta de casos d’assignatures avaluades negativament l’alumnat
haurà de dur a terme les activitats d’ensenyament-aprenentage corresponents a
les classes de les assignatures no superades en el curs anterior. Les assignatures
optatives avaluades negativament poden ser canviades, a sol·licitud de l’alumnat,
amb el vistiplau de l’equip docent.
11.4 L’alumnat que quan acabi el sisè curs tingui tres o més assignatures pendents de superació, haurà de repetir la totalitat del curs. Si les assignatures avaluades
negativament són com a màxim dues només caldrà que superi les assignatures
pendents.
Article 12
Permanència
3403" Gn"n okv"fg"rgtocpﬂpekc"gp"gn"itcw"rtqhguukqpcn"fg"o¿ukec"ﬁu"fg<
Vuit anys per a qui accedeix a primer curs.
Set anys per a qui accedeix a segon curs.
Sis anys per a qui accedeix a tercer curs.
Cinc anys per a qui accedeix a quart curs.
Quatre anys per a qui accedeix a cinquè curs.
Tres anys per a qui accedeix a sisè curs.
Pq"gu"rqft "tqocpftg"oﬁu"fg"fqu"cp{u"gp"gn"ocvgkz"ewtu."gzegrvg"gp"gn"ecu"fg"
sisè.
12.2 El Departament d’Educació, amb caràcter excepcional, a proposta de la
direcció del centre i previ informe de la comissió avaluadora de l’alumna/e, podrà
ampliar en un any la permanència en el grau professional, en supòsits greus que
impedeixin el normal desenvolupament dels estudis.
12.3 El Departament d’Educació ha d’establir les condicions per a la matriculació, amb caràcter excepcional, en més d’un curs acadèmic.
Article 13
Ceeﬁu"cnu"gpugp{cogpvu"rtqhguukqpcnu"fg"o¿ukec
3503" Rgt"ceegfkt"cnu"gpugp{cogpvu"rtqhguukqpcnu"fg"o¿ukec"ecn"uwrgtct"nc"rtqxc"
gurge Ýec"fÓceeﬁu"tgiwncfc"rgn"Fgrctvcogpv"fÓGfwecek„0
3504" Ngu"rtqxgu"gurge Ýswgu"fÓceeﬁu"cnu"gpugp{cogpvu"rtqhguukqpcnu"fg"o¿ukec"
vgpgp"eqo"c"Ýpcnkvcv"nc"eqortqxcek„"fgn"itcw"fg"ocfwtguc."eqpfkekqpu."eqpgkzgogpvu"
i capacitat de l’alumnat per iniciar els estudis en aquesta etapa.
3505" Nc"rtqxc"gurge Ýec"fÓceeﬁu"cnu"gpugp{cogpvu"rtqhguukqpcnu"fg"o¿ukec"gu"
convocarà anualment. La convocatòria establirà els centres, les dates, la composició
de les comissions avaluadores, i les característiques concretes de la prova. La seva
superació serà vàlida per a la matriculació, exclusivament en el curs acadèmic en
què s’ha convocat.
Article 14
Proves d’accés
14.1 Les proves per l’accés al primer curs del grau professional constaran d’una
rtqxc"gurgekÝec."eqorqucfc"fg"fkxgtugu"rctvu."gp"swﬂ"nc"rgtuqpc"curktcpv"fgoquvtk"
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posseir la maduresa, condicions, coneixements i capacitat necessàries per cursar
cod"crtqÝvcogpv"cswguvu"gpugp{cogpvu0
14.2 Es podrà accedir a un curs de grau professional diferent del primer, sense
jcxgt"tgcnkv¦cv"ewtuqu"cpvgtkqtu."rtﬂxkc"uwrgtcek„"fÓwpc"rtqxc"gurgekÝec."eqorqsada de diverses parts, en què la persona aspirant demostri posseir la maduresa,
eqpfkekqpu."eqpgkzgogpvu"k"ecrcekvcv"pgeguu tkgu"rgt"ewtuct"cod"crtqÝvcogpv"gn"
curs corresponent.
3605" Ngu"rwpvwcekqpu"fgÝpkvkxgu"uÓclwuvctcp"c"nc"swcnkÝecek„"pwoﬂtkec"fg"2"c"
32"cod"wp"fgekocn"eqo"c"o zko0"Ecnft "qdvgpkt"wpc"swcnkÝecek„"inqdcn"fg"7"rgt"
superar la prova.
14.4 Cada centre establirà, amb l’autorització prèvia del Departament d’Educació i d’acord amb el seu projecte curricular, les especialitats que es poden cursar
gp"hwpek„"fg"ngu"rtqxgu"gurge Ýswgu"fÓceeﬁu"uwrgtcfgu0
Article 15
Admissió
15.1 Les places de cada especialitat s’assignaran per ordre decreixent de la
puntuació obtinguda a les proves d’accés.
15.2 Si la demanda de places és superior a l’oferta de places de l’especialitat,
s’adjudicaran prioritàriament a les persones que han superat les proves d’accés en
el centre.
15.3 Si resten places vacants es podran adjudicar a les persones que han superat
la prova en altres centres.
Article 16
Titulació
3803" NÓcnwopcv"swg"uwrgtk"gnu"gpugp{cogpvu"rtqhguukqpcnu"fg"o¿ukec"qdvkpft "
gn"v vqn"rtqhguukqpcn"fg"o¿ukec."qp"jk"eqpuvct "nÓgurgekcnkvcv"tgcnkv¦cfc0
16.2 L’alumnat que, a més, superi les matèries comunes del batxillerat obtindrà
el títol de batxiller, d’acord amb el previst a l’article 50.2 de la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació.
16.3 El Departament d’Educació determinarà el percentatge que correspon a la
swcnkÝecek„"okvlcpc"fg"nÓgzrgfkgpv"fgnu"guvwfku"rtqhguukqpcnu"rgt"c"nc"fgvgtokpcek„"
fg"nc"swcnkÝecek„"Ýpcn"fg"nc"rtqxc"fÓceeﬁu"cn"itcw"uwrgtkqt"fg"o¿ukec0
Article 17
Documents d’avaluació
3903" U„p"fqewogpvu"fÓcxcnwcek„"fgnu"gpugp{cogpvu"rtqhguukqpcnu"fg"o¿ukec"
nÓgzrgfkgpv"cecfﬂoke"rgtuqpcn."ngu"cevgu"fÓcxcnwcek„."gn"nnkdtg"fg"swcnkÝecekqpu"k"
els informes d’avaluació individualitzats.
17.2 Dels documents d’avaluació, té la consideració de document bàsic el llibre
fg"swcnkÝecekqpu0
17.3 Els documents d’avaluació han de dur les signatures fefaents de las persones
que corresponguin en cada cas, amb indicació de la seva funció. Sota les signatures
hi constaran el nom i cognoms respectius.
Article 18
Nnkdtg"fg"swcnkÝecekqpu
3:03" Gn"nnkdtg"fg"swcnkÝecekqpu"fgnu"gpugp{cogpvu"rtqhguukqpcnu"fg"o¿ukec"ﬁu"gn"
fqewogpv"qÝekcn"swg"tgÞgevgkz"gnu"guvwfku"ewtucvu0"Jc"fg"eqpvgpkt"ngu"swcnkÝecekqpu"
obtingudes per l’alumnat, la informació sobre la seva permanència en el centre i, si
escau, sobre els trasllats de matrícula. Així mateix, hi ha de constar la sol·licitud,
per part de l’alumnat, de l’expedició del títol corresponent, un cop superats els
gpugp{cogpvu"rtqhguukqpcnu"fg"o¿ukec0
3:04" Gn"nnkdtg"fg"swcnkÝecekqpu"uÓjc"fg"tghgtkt"cnu"guvwfku"ewtucvu"fkpu"fÓwpc"
¿pkec"gurgekcnkvcv0"Rgn"swg"hc"c"nÓcnwopcv"swg"ewtuk"oﬁu"fÓwpc"gurgekcnkvcv."uÓjcwt "
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fÓgorngpct"wp"nnkdtg"fg"swcnkÝecekqpu"rgt"ecfcuewpc"fg"ngu"gurgekcnkvcvu"ewtucfgu."
i s’haurà d’indicar, si escau, a la pàgina “Estudis previs d’ensenyaments professiqpcnu"gp"cnvtgu"gurgekcnkvcvuÑ."ngu"cuukipcvwtgu"eqowpgu"uwrgtcfgu"k"nc"swcnkÝecek„"
obtinguda.
:05" Gn"Fgrctvcogpv"fÓGfwecek„"jc"fÓgfkvct"gn"nnkdtg"fg"swcnkÝecekqpu."swg"
haurà de tenir característiques anàlogues al dels altres ensenyaments artístics
professionals.
Article 19
Llengües dels documents bàsics
Els documents bàsics d’avaluació s’han de redactar en català, i s’han d’expedir, en
tot cas, en forma bilingüe quan ho demani l’alumnat, i hi haurà de contenir sempre
el text en castellà si ha de tenir efectes fora de Catalunya, llevat que hagi de tenir
ghgevgu"gp"gn"vgttkvqtk"fÓwpc"Eqowpkvcv"Cwv”pqoc"qp"gn"ecvcn "ukiwk"eqqÝekcn0
Article 20
Procediment de compleció i custòdia
Correspon a la Inspecció d’Educació la supervisió del procediment de compleció
i custòdia dels documents d’avaluació.
Article 21
Trasllat d’expedient
El trasllat de l’alumnat a un altre centre abans d’haver conclòs el curs comportarà
l’emissió d’un informe d’avaluació individualitzat, en què es recollirà, a efectes
fgn"vtcunncv."vqvc"nc"kphqtocek„"swg"ukiwk"pgeguu tkc"rgt"c"nc"eqpvkpw•vcv"fgn"rtqeﬁu"
d’aprenentatge. L’ha de fer la persona tutora corresponent al curs que estigui fent
l’alumnat, a partir de les dades facilitades pel professorat de les diverses assignatures, i s’ha de remetre pel centre d’origen al de destí juntament amb el llibre de
swcnkÝecekqpu0
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
S’autoritza el Departament d’Educació per dictar les instruccions relatives a
l’autorització d’assignatures optatives.
Segona
UÓcwvqtkv¦c"gn"eqpugnngt"q"eqpugnngtc"fÓGfwecek„"rgt"guvcdnkt."okvlcp›cpv"qtftg<
a) Les condicions per al canvi d’especialitat.
b) La determinació de les assignatures optatives que poden ser impartides per
rtqhguuqtcv"gurgekcnkuvc"swcnkÝecv."pq"pgeguu tkcogpv"vkvwncv."swg"fgugpxqnwrk"nc"
seva activitat en l’àmbit laboral.
c) La regulació del procediment per al reconeixement de crèdits cursats en altres
centres.
Tercera
El Departament d’Educació fomentarà la col·laboració entre centres, especialment
en l’àmbit europeu.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
A partir del curs acadèmic 2007-2008 s’implantaran els quatre primer cursos dels
gpugp{cogpvu"rtqhguukqpcnu"fg"o¿ukec."k"swgfctcp"gzvkpikvu"gnu"fqu"rtkogtu"ekengu"
fgnu"gpugp{cogpvu"fg"itcw"okvl "fg"o¿ukec"xkigpvu0
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A partir del curs acadèmic 2008-2009 s’implantaran els cursos cinquè i sisè
fgnu"gpugp{cogpvu"rtqhguukqpcnu"fg"o¿ukec."k"swgfct "gzvkpikv"gn"vgtegt"ekeng"fgnu"
gpugp{cogpvu"fg"itcw"okvl "fg"o¿ukec"xkigpvu0
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir del curs acadèmic 2007-2008 es deixa sense efectes el Decret 331/1994,
de 29 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments
musicals de grau mitjà i se’n regula la prova d’accés, en allò que regula els quatre
primers cursos.
A partir del curs acadèmic 2008-2009 queda totalment derogat el Decret 331/1994,
de 29 de setembre, esmentat.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Fkctk"QÝekcn"
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
Barcelona, 29 de gener de 2008
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
ERNEST MARAGALL I MIRA
Conseller d’Educació
ANNEX 1
Currículum de les assignatures comunes i de les assignatures d’especialitat
1. Assignatures comunes
1.1 Instrument de l’especialitat/cant
UÓgurgekÝswgp"gnu"qdlgevkwu"k"eqpvkpiwvu"fg"ecfc"gurgekcnkvcv"qtfgpcvu"cnhcdﬂvkecment, i els criteris d’avaluació comuns per a tots els instruments.
1.2 Llenguatge musical
1.3 Harmonia
1.3.1 Harmonia clàssica
1.3.2 Harmonia moderna
2. Assignatures d’especialitat ordenades per ordre alfabètic
2.1 Acompanyament
2.2 Conjunt
2.3 Cor
2.4 Idiomes aplicats al cant
2.5 Interpretació i escena
408" O¿ukec"fg"ecodtc
2.7 Orquestra i banda
1. Assignatures comunes
1.1 Instrument de l’especialitat/cant
Introducció
L’art de comunicar-se en el llenguatge dels sons precisa de la participació de
fkhgtgpvu"rgtÝnu"ctv uvkeu."ecfcuewp"fÓgnnu"cevwcpv"fÓceqtf"cod"nc"ugxc"rt”rkc"hwpek„0"
La inspiració estimula la sensibilitat del compositor i el condueix envers la creació
fÓwp"vgzv"owukecn0"Rgtswﬂ"cswguv"vgzv"ukiwk"eqowpkecv"cn"r¿dnke."ﬁu"pgeguu tkc"nc"
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rctvkekrcek„"fÓcni¿"swg"gp"hcek"wpc"ngevwtc."k"gn"ocvgtkcnkv¦k"uqpqtcogpv"k"gzrtguukvament: l’intèrpret.
L’intèrpret ha de ser capaç de llegir, comprendre i interpretar el conjunt de símbols
i indicacions, que s’han convingut com els més adequats per plasmar en paper la
etgcek„"owukecn0"Rgt”"pq"vqv"cnn”"swg"rqv"gzrtguuct"nc"o¿ukec"ﬁu"uwuegrvkdng"fg"swgfct"
tgÞgevkv"uqdtg"gn"rcrgt0"Gn"okuucvig"eqpvkpiwv"gp"nc"rctvkvwtc"pqoﬁu"rqv"ugt"tgxgncv"
a través de la lectura que en faci l’intèrpret, a través de la seva sensibilitat, la seva
inspiració, el seu gust, el seu caràcter artístic i la seva personalitat musical.
Cttkdct"c"ugt"ecrc›"fg"eqowpkect"cn"r¿dnke"nÓgoqek„"ctv uvkec"eqpvkpiwfc"gp"
nc"rctvkvwtc"ukipkÝec"wp"nncti"eco "fÓcrtgpgpvcvig<"eqortgpftg"nc"vgtokpqnqikc"
i simbologia musical, conèixer el seu context i saber-la-hi ubicar, aconseguir la
destresa necessària per executar-la amb precisió, cultivar una personalitat artística
que faci que les seves interpretacions adquireixin caràcter propi. Per aconseguir
aquests objectius, cal que l’instrumentista desenvolupi les competències generals i
gurge Ýswgu"swg"nk"hceknkvkp"gortgpftg"cswguv"xkcvig"fÓgzvgpu"k"ukpw„u"tgeqttgiwv0
Durant aquest període dels ensenyaments professionals, l’estudiant es troba amb
el tram més llarg del seu trajecte: sis cursos en els quals la seva persona passa de
l’etapa de l’adolescència a la de joventut. En aquest període l’aportació de l’expetkﬂpekc"owukecn"rqv"ukipkÝect"wpc"korqtvcpv"eqpvtkdwek„"cn"ugw"fgugpxqnwrcogpv"
rgtuqpcn0"Gn"rtqeﬁu"fÓkfgpvkÝecek„"cod"nÓkpuvtwogpv."eqo"c"okvl "igpw "rgt"gzrtguuct"
ngu"rt”rkgu"curktcekqpu"ctv uvkswgu."gu"rqv"eqpxgtvkt"gp"wpc"xkxﬂpekc"kpuwduvkvw•dng."
fonamental en la formació de persones capacitades per afrontar els reptes de la
societat del futur.
És en aquesta etapa que es desvetllaran aspectes que aniran adquirint una nova
dimensió: la relació amb l’instrument, font d’autoconeixement, canal d’exploració
d’intencions, possibilitats i caràcter musical; l’aprofundiment en els mitjans de
desenvolupament artístic; l’autèntic concepte de la paraula tècnica que, endinsantug"gp"nÓwpkxgtu"uqpqt."wnvtcrcuuc"c"dcuvcogpv"nc"kfgpvkÝecek„"cod"nc"nkokvcfc"kfgc"
fÓciknkvcv"oge pkec="nc"eqpÞwﬂpekc"fgn"xgpvcnn"fg"eqpgkzgogpvu"tgdwvu"gp"ngu"fkhgtgpvu"
assignatures, en un interès principal; la comunicació de vivències i complicitats
amb els companys, moguts per motivacions i interessos similars; la màgia de la
vtcpuokuuk„"owukecn"cod"gn"r¿dnke."gp"kpuvcpvu"¿pkeu"k"kttgrgvkdngu="nc"tgegtec"fg"nc"
rt”rkc"wdkecek„"gp"nÓ”tdkvc"owukecn0"Vqvu"cswguvu"curgevgu"jcp"fg"hceknkvct"nc"tgÞgzk„."
a través de la que pot manifestar-se la convicció de trobar el propi espai en el món
professional musical.
Caldrà reservar una important quantitat de temps i d’esforç per assolir aquestes
Ýpcnkvcvu."k"fkurquct"fgn"eqplwpv"fÓqdlgevkwu"k"eqpvkpiwvu"cfgswcvu"fkuugp{cvu"rgt"
vehicular el trajecte.
ACORDIÓ

a) Objectius
De l’instrument
1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques de l’acordió i la seva
evolució històrica.
2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge de l’acordió,
manteniment i reparacions elementals.
50" Eqpﬂkzgt"gn"ukuvgoc"fÓcÝpcek„"fg"nÓceqtfk„."gnu"ogecpkuogu"swg"gn"hcp"hwpekqpct"
k"eqo"kpÞwgkzgp"gp"ngu"ugxgu"rquukdknkvcvu"uqpqtgu"k"gzrtguukxgu0
Del cos
4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l’adopció d’una postura
adequada per al sosteniment de l’acordió.
70" Ceqpugiwkt"wp"¿u"rqpfgtcv"fg"nÓguhqt›"owuewnct"pgeguuctk"rgt"c"nÓgzgewek„0
6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.
7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l’execució
instrumental, alleugeriment de la fatiga i prevenció de lesions musculars.
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:0" Cuuqnkt"ngu"ecrcekvcvu"pgeguu tkgu"rgt"kpvgtrtgvct"gp"r¿dnke."fg"hqtoc"kpfkvidual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat
comunicativa.
Mètodes d’estudi
9. Desenvolupar els procediments d’estudi oportuns per aconseguir el màxim
rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.
320" Hqogpvct"nc"rt evkec"fg"nc"rncpkÝecek„."cwvqtgiwncek„"k"cwvqcxcnwcek„"gp"
l’estudi de l’acordió.
330" Wvknkv¦ct"gnu"eqpgkzgogpvu"cfswktkvu"gp"cnvtgu"cuukipcvwtgu"gp"rtqÝv"fg"nÓguvwfk"
de l’acordió.
12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.
13. Practicar tècniques de memorització.
Creació i interpretació
14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l’equilibri entre tècnica
i expressió.
15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, ja siguin originals o transcripcions, representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de
nc"o¿ukec"kpuvtwogpvcn, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les
altres assignatures.
16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: utilització de la
manxa, articulació, digitació, fraseig i registració.
17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.
18. Establir, a partir dels resultats de l’anàlisi musical i l’anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne,
d’una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els
criteris artístics adoptats.
3;0" Rctvkekrct"gp"cevwcekqpu"r¿dnkswgu."eqorctvkpv"xkxﬂpekgu"owukecnu"k"cfswktkpv"
j dkv"gp"nc"eqowpkecek„"cod"gn"r¿dnke0
20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació
amb l’acordió.
Escena
430" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
440" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
450" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke."k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
1. Col·locació correcta de l’acordió, tenint cura de la seva relació envers el nostre
cos.
2. Desenvolupament del coneixement del mecanisme i la tècnica per a la correcta
interpretació d’un repertori, depenent del model d’instrument triat.
50" Vtgdcnn"rgt"c"nc"Þgzkdknkvcv."nc"kpfgrgpfﬂpekc"k"nc"xgnqekvcv"fgnu"fkvu."ckz "eqo"
l’elecció d’una digitació adient per a la correcta interpretació d’una obra.
4. Aplicació d’una acurada tècnica de manxa per a l’obtenció d’un so amb
qualitat.
5. Aprofundiment en l’estudi de la dinàmica: atac, linealitat, regularitat, augment
i disminució del so a voluntat de l’intèrpret. Aprofundiment en l’estudi de diferents
ghgevgu"tgcnkv¦cvu"cod"nc"ocpzc<"dgnnqyujcmg."xkdtcvqu."tkeqejgvu"k"fkuvqtukqpu."gpvtg"
d’altres. Aprofundiment en l’estudi de la registració.
6. Aprofundiment en el treball de diferents tipus d’articulació com el legato,
l’staccato, el portato, el non legato i el leggero. Accentuació i fraseig.
90" Eqpgkzgogpv"k"rt evkec"fg"ngu"pqxgu"itcÝgu"k"ghgevgu"gp"wp"tgrgtvqtk"fg"o¿ukec"
contemporània.
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8. Sistematització del treball, mitjançant l’hàbit d’estudi, d’una forma analítica,
disciplinada, metòdica i regular.
;0" Cuuckiu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
320" Rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
330" Rt evkec"k"kpvgtrtgvcek„"gp"r¿dnke."fÓwp"tgrgtvqtk"cfgswcv"k"xctkcv."cvgpgpv"c"
estils, èpoques i escoles diferents.
12. Tècniques d’autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del
eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
13. Reconeixement dels valors estètics de les obres interpretades.
14. Potenciació d’un criteri personal i un actitud autocrítica per a la presa de
decisions que afectin a la interpretació, tenint en compte les pròpies qualitats
musicals.
15. Interpretació de memòria d’una part del repertori, aplicant diferents tècniques
que ho possibilitin.
16. Interpretació a primera vista de fragments musicals de diferents estils.
17. Aprofundiment en la creació i improvisació seguint unes pautes donades.
18. Interpretació d’obres per a grup i de cambra.
19. Audicions de manifestacions musicals i d’enregistraments actuals i històrics
d’intèrprets rellevants, amb l’anàlisi comparatiu de les diferents versions des d’un
punt de vista crític i formatiu.
420" Kpkekcek„"c"nc"kpvgtrtgvcek„"fg"nc"o¿ukec"eqpvgorqt pkc"k"cn"eqpgkzgogpv"fg"
ngu"ugxgu"itcÝgu"k"ghgevgu0
21. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants de l’acordió.
ARPA

a) Objectius
De l’instrument
1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques de l’arpa i la seva
evolució històrica.
2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge de l’arpa,
manteniment i reparacions elementals. Saber distingir la nomenclatura de les cordes
per poder-les comprar.
50" Eqpﬂkzgt"gn"ukuvgoc"fÓcÝpcek„"fg"nÓctrc"k"ucdgt/nc"cÝpct"gp"tgncek„"cod"wp"
altre instrument.
Del cos
4. Obtenir una actitud corporal adient per a l’execució instrumental.
70" Ceqpugiwkt"wp"¿u"rqpfgtcv"fg"nÓguhqt›"owuewnct"pgeguuctk"rgt"c"nÓgzgewek„."
així com un bon equilibri entre tensió i relaxació.
6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració i de
la relaxació.
7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l’execució
instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.
:0" Cuuqnkt"ngu"ecrcekvcvu"pgeguu tkgu"rgt"kpvgtrtgvct"gp"r¿dnke."fg"hqtoc"kpfkvidual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat
comunicativa.
Mètodes d’estudi
9. Desenvolupar els procediments d’estudi oportuns per aconseguir el màxim
rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.
320" Hqogpvct"nc"rt evkec"fg"nc"rncpkÝecek„."cwvqtgiwncek„"k"cwvqcxcnwcek„"gp"
l’estudi de l’arpa.
330" Wvknkv¦ct"gnu"eqpgkzgogpvu"cfswktkvu"gp"cnvtgu"cuukipcvwtgu"gp"rtqÝv"fg"nÓguvwfk"
de l’arpa.
12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista, amb un repertori de
lectures que ofereixi diferents estils musicals i que inclogui petites parts del repertori
qtswguvtcn"rgt"c"cequvwoct/ug"c"nngikt"o¿ukec"kortguc"rgt"c"qtswguvtc0
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13. Desenvolupar la memorització per a aconseguir la comprensió global de
l’obra que s’està interpretant.
Creació i interpretació
14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l’equilibri entre tècnica
i expressió.
15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents
vgpfﬂpekgu"xkigpvu"gp"gnu"rgt qfgu"fg"nc"o¿ukec"kpuvtwogpvcn, vinculant aquesta
interpretació amb els continguts de les altres assignatures.
16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, collocació dels pedals i el pedaler, enharmonitzacions per als glissandis, articulació
i harmònics.
17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo, frase i ornamentació.
18. Establir, a partir dels resultats de l’anàlisi musical i l’anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumnat,
d’una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els
criteris artístics adoptats.
3;0" Rctvkekrct"gp"cevwcekqpu"r¿dnkswgu."eqorctvkpv"xkxﬂpekgu"owukecnu"k"cfswktkpv"
j dkv"gp"nc"eqowpkecek„"cod"gn"r¿dnke0
20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació
amb l’arpa.
Escena
430" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
440" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
450" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke."k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
1. Posició corporal davant de l’arpa: esquena recta, cames esteses amb els peus
sobre els pedals, control de les espatlles relaxades i respiració abdominal.
2. Exercicis de preescalfament.
50" CÝpcek„"fg"nÓctrc0
4. Diferents articulacions per a obtenir legatos, staccato, sons a la caixa i sons
parats, entre altres.
5. Tècnica que permeti desplaçaments ràpids, agilitat, independència dels dits,
coordinació del treball de pedals, i engrandir els recursos sonors i expressius de
l’arpa.
6. Relaxació natural dels canells que faciliti el reconeixement entre tensió i
relaxació dins del discurs de l’obra.
7. Harmonia de moviments com a base de la qualitat de so.
8. Sensibilitat auditiva per a manifestar voluntat sonora i qualitat de so.
9. Velocitat en les escales i els arpegis.
10. Arpegis amb braços alternats ascendents i descendents a quatre dits i amb
inversions sobre diferents graus de l’escala, que afavoriran la improvisació i la
creació de cadències pels concerts d’arpa i orquestra.
11. Escales majors i menors amb diferents patrons: terceres i sextes harmòniques
i melòdiques, escales d’octaves i escales amb sons parats, entre d’altres.
12. Consciència de motlle de la mà a través de les digitacions amb les diferents
inversions dels acords i octaves.
13. Articulacions de forquilla o dits alterns.
14. Tonalitats majors i menors, escriptura i col·locació dels pedals i del pedaler.
370" Pqvgu"jcto”pkswgu"c"ngu"fwgu"ocpu<"wpc"pqvc"c"nc"o "ftgvc"k"fqu"k"vtgu"c"
l’esquerra.
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16. Pautes d’estil i època més generals per a saber ornamentar.
17. Enharmonització correcta per a la realització de glissandis, i utilització
d’aquest recurs en la improvisació.
18. Reconeixement de la tonalitat en un pedaler enharmonitzat.
19. Consciència del fraseig i dicció per a saber digitar en funció de les direccions
de les frases.
420" Eqpgkzgogpvu"d ukeu"uqdtg"nÓqtvqitcÝc"fg"nc"o¿ukec"eqpvgorqt pkc"k"fgnu"
seus efectes sonors.
21. Aprofundiment de l’anàlisi musical de l’obra coneixent-ne l’estil, per potenciar
el criteri personal alhora de prendre decisions sobre la interpretació.
22. Anàlisi d’eixos conductors de l’obra, frases i formes musicals, que serviran
per a aconseguir una bona memorització.
23. Adaptació de la voluntat sonora al discurs de l’obra per aconseguir claredat
i execució nítida: utilització de la tècnica per apagar el so.
24. Interpretació d’una lectura a vista amb dues claus.
470" Rt evkec"k"kpvgtrtgvcek„"gp"r¿dnke."kpfkxkfwcn"k"gp"itwr."fÓwp"tgrgtvqtk"cfgswcv"
i variat, atenent a estils, èpoques i escoles diferents.
26. Repertori bàsic de l’arpa a l’orquestra que permeti d’engrandir l’interès pels
concerts.
490" Cuuckiu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
4:0" Rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
29." Rt evkec"c"nc"kpvgtrtgvcek„"gp"r¿dnke0
30. Tècniques d’autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del
eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
31. Audicions de manifestacions musicals i d’enregistraments actuals i històrics
d’intèrprets rellevants, amb l’anàlisi comparatiu de les diferents versions des d’un
punt de vista crític i formatiu.
540" Kpkekcek„"c"nc"kpvgtrtgvcek„"fg"nc"o¿ukec"eqpvgorqt pkc"k"cn"eqpgkzgogpv"fg"
ngu"ugxgu"itcÝgu"k"ghgevgu0
33. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants de l’arpa.
BAIX ELÈCTRIC

a) Objectius
De l’instrument
30" Eqpﬂkzgt"nÓgxqnwek„"ce¿uvkec."oge pkec"k"gngevt”pkec"fgn"dckz"gnﬂevtke"fgu"fgnu"
seus orígens.
2. Entendre les propietats i el funcionament de les diferents parts del baix elèctric,
i del seu conjunt, i saber efectuar ajustaments bàsics tenint cura del seu manteniment
k"tgecpxku0"Eqpﬂkzgt"ngu"rtqrkgvcvu"d ukswgu"fgnu"ukuvgogu"fÓcornkÝecek„."ghgevgu"k"
equalització i aprendre a utilitzar-los adientment.
50" Eqpﬂkzgt"gn"ukuvgoc"fÓcÝpcek„"fgn"dckz"gnﬂevtke"k"ucdgt/nq"cÝpct"gp"tgncek„"cod"
un altre instrument.
Del cos
4. Establir els punts de contacte del baix elèctric en les diferents parts del cos en
la posició de tocar assegut, i graduar en la justa mesura la longitud de la corretja
en la posició de tocar dret.
5. Equilibrar la força a efectuar amb les dues mans, i repartir ponderadament la
pressió i la pulsació de tots els dits.
6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.
7. Comprendre la importància d’efectuar exercicis d’escalfament i distensió
previs a la interpretació, i adquirir el domini corporal necessari per a l’expressió
musical.
:0" Cfswktkt"nc"rtgrctcek„"pgeguu tkc"rgt"cevwct"gp"r¿dnke"ocpvgpkpv"nÓcwvqeqptrol i la concentració, efectuant part del repertori de memòria i improvisant amb
capacitat comunicativa.
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Mètodes d’estudi
9. Desenvolupar els procediments d’estudi oportuns per aconseguir el màxim
rendiment, utilitzant enregistraments adients per l’estudi i suport informàtic, i
adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.
320" RncpkÝect"cfgswcfcogpv"nÓguvwfk"kpfkxkfwcn"gp"hwpek„"fgnu"qdlgevkwu"rwpvwcnu"
a assolir, desenvolupant l’autocrítica i la capacitat de concentració.
11. Aplicar els coneixements adquirits en la resta d’assignatures en la pràctica
del baix elèctric, adaptant-los tècnicament a l’instrument.
12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició, assolint la
capacitat de lectura necessària per interpretar el repertori adequat al baix elèctric.
13. Memoritzar part del repertori i els recursos estudiats aplicables a la improvisació, analitzant rítmicament, melòdicament i harmònicament el material a
treballar.
Creació i interpretació
14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l’equilibri entre tècnica
i expressió.
15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, distingint les formes musicals
particulars de les èpoques més importants dels principals gèneres musicals que
uÓkpenqwgp"gp"nc"o¿ukec"oqfgtpc"k"gn"lc¦¦."xkpewncpv"cswguvc"kpvgtrtgvcek„"cod"gnu"
continguts de les altres assignatures.
16. Analitzar des del punt de vista tècnic el material en estudi, consolidant la
tècnica de l’instrument per a una interpretació àgil i amb desimboltura.
17. Analitzar la interpretació del repertori, i dels passatges destinats a la improvisació, atenent a les estructures, les formes, les harmonies, els patrons rítmics i
gnu"htcugkiu"gurge Ýeu"fg"ecfc"guvkn0
18. Interpretar i improvisar amb criteri propi, efectuant línies de baix i solos
entenedors a partir de l’anàlisi musical i tècnica efectuada prèviament.
19. Actuar en diferents agrupacions musicals participant en audicions, jam
uguukqpu"k"eqpegtvu"htgs¯gpvu"cod"nc"Ýpcnkvcv"fÓguvkownct"nc"rctvkekrcek„."nc"eqowpkecek„"k"nÓq•fc"ckz "eqo"nÓcuuqnkogpv"fÓgzrgtkﬂpekc"k"nc"rtgrctcek„"pgeguu tkc"rgt"
cevwct"gp"r¿dnke0
20. Desenvolupar amb creativitat els coneixements musicals adquirits per a la
improvisació amb el baix elèctric.
Escena
430" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
440" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
450" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke"k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
1. Evolució del baix elèctric i el seu entorn sociocultural. Materials, estructures
i dissenys.
40" Ectcevgt uvkswgu"hwpekqpcnu"fgnu"cornkÝecfqtu0"Pqekqpu"fÓgswcnkv¦cek„"rgt"
Ýnvtgu."ugokrctcoﬂvtkec"k"rctcoﬂvtkec="ownvkghgevgu"k"rgfcnu"fkikvcnu"k"cpcn”ikeu0
3. Parts del baix elèctric: mànec, cos, pastilles, controls electrònics; regulació
de la longitud i l’alçada de les cordes; tipus de cordes. Ajustaments, neteja i manteniment.
60" Ukuvgogu"fÓcÝpcek„0
5. Posició adequada del cos, especialment de l’esquena i de les extremitats superiors, tan en la posició de tocar assegut com dret.
6. Tècniques de la mà dreta: pulsació amb dits, slap i nocions de tapping i pua. Els
alumnes esquerrans han d’invertir les instruccions que fan referència a les mans.
90" Vﬂepkswgu"fg"nc"o "guswgttc<"fkikvcvu."rqukek„"Ýzc"k"ecpxku"fg"rqukek„"rgt"vqv"
el mànec. Estudis, mecanismes i rutines. Precisió rítmica i qualitat de so.
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8. Tempo, pulsació i subdivisions, swing, even i micro timing. Interiorització
d’espais rítmics.
9. Tècniques de relaxament i distensió.
10. Desenvolupament de les capacitats d’autocontrol i de concentració tant en
nÓguvwfk"c"ecuc"eqo"gp"ngu"kpvgtrtgvcekqpu"gp"r¿dnke0
330" Uwrqtv"it Ýe."kphqto vke"k"fkueqit Ýe0
340" RncpkÝecek„"cfgswcfc"fg"nÓguvwfk0"Cwvqet vkec0
13. Transcripcions.
14. Anàlisi dels aspectes rítmics, melòdics, harmònics i formals del repertori.
370" Ngevwtc"c"xkuvc"k"fg"zkhtcvu"fÓceqtfu0"Pqogpencvwtc"kpvgtpcekqpcn"k"guetkrvwtc"
alternativa.
380" Guvwfk"k"ogoqtkv¦cek„"fg"tgewtuqu"rgt"c"nc"kortqxkucek„0"OqfkÝecek„"fgn"
motiu rítmic i melòdic. Fraseig. Desplaçaments i substitucions. Improvisació de
dinàmiques i recursos expressius.
17. Patrons rítmics i melòdics, i aplicacions de les escales i els arpegis utilitzats a
nc"o¿ukec"oqfgtpc"k"cn"lc¦¦"fguvkpcvu"c"nÓgncdqtcek„"fg"n pkgu"fg"dckz"k"uqnqu0"Tgncek„"
escala/acord.
3:0" Hwpek„"fgn"dckz"gnﬂevtke"fkpu"fgn"eqpvgzv"owukecn0"Rcvtqpu."ycnmkpi."vyq"dgcv"
feel, tumbao, entre d’altres.
3;0" Tgrgtvqtk"gurge Ýe"fg"o¿ukec"oqfgtpc"k"lc¦¦"k"ectcevgt uvke"fg"ecfc"ﬂrqec"k"
estil. Utilització de repertori d’altres àrees musicals com a complement en l’estudi
del baix elèctric.
20. Recursos de l’instrument destinats a l’expressió: articulacions, dinàmiques,
hammer-on, pull-off, portamento, mordents i vibrato, entre altres.
21. Interpretació d’acompanyaments i melodies. Versions i creacions pròpies.
22. Participació en agrupacions musicals diverses.
23. Improvisació de línies de baix i solos.
460" Cuuckiu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
470" Rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
26. Audicions de manifestacions musicals i d’enregistraments actuals i històrics
d’intèrprets rellevants, amb l’anàlisi comparatiu de les diferents versions des d’un
punt de vista crític i formatiu.
27. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants del baix elèctric.
CANT

a) Objectius
De l’instrument
30" Eqpﬂkzgt"ngu"fkxgtugu"rctvu"fg"swﬂ"eqpuvc"nÓcrctgnn"hqpcfqt<"nc"ugxc"Ýukqnqgia.
2. Conèixer aspectes bàsics d’higiene vocal: hàbits i actituds per mantenir la
veu sana.
3. Conèixer el mecanisme respiratori: funcionament bàsic en la veu cantada.
Del cos
4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l’adopció d’una postura
adequada pel cant.
70" Ceqpugiwkt"wp"eqpvtqn"uwÝekgpv"fgn"ogecpkuog"hqpcfqt"rgn"swg"hc"c"nc"tgurktcció, fonació, articulació, ressonància i suport, que possibiliti assolir amb correcció
tant tècnica com expressiva el repertori del grau professional.
6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa a la respiració i l’acció de la columna d’aire.
7. Disposar de tècniques d’escalfament o preparació de la veu abans d’una
audició o concert.
:0" Cuuqnkt"ngu"ecrcekvcvu"pgeguu tkgu"rgt"kpvgtrtgvct"gp"r¿dnke."fg"hqtoc"kpfkvidual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat
comunicativa.
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Mètodes d’estudi
9. Desenvolupar els procediments d’estudi oportuns per aconseguir el màxim
rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.
320" Hqogpvct"nc"rt evkec"fg"nc"rncpkÝecek„."cwvqtgiwncek„"k"cwvqcxcnwcek„"gp"nÓguvwfk"
de la veu, amb coneixement de les característiques fonamentals de la pròpia veu:
vkrwu"fg"xgw."gzvgpuk„."vkodtg."Þgzkdknkvcv."swcnkvcvu"gzrtguukxgu."tgrgtvqtk"cfgswcv"
i saber utilitzar-les correctament en la interpretació.
330" Wvknkv¦ct"gnu"eqpgkzgogpvu"cfswktkvu"gp"cnvtgu"cuukipcvwtgu"gp"rtqÝv"fg"nÓguvwfk"
del cant.
12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.
13. Practicar tècniques de memorització.
Creació i interpretació
14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l’equilibri entre tècnica i
expressió, complementant els recursos tècnics adquirits amb el desenvolupament
de la sensibilitat i la capacitat comunicativa, per tal de dotar la interpretació del
repertori del contingut expressiu adient.
15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents
vgpfﬂpekgu"xkigpvu"gp"gnu"rgt qfgu"fg"nc"o¿ukec"xqecn, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les altres assignatures, valorant l’intercanvi d’idees i
coneixements amb altres instrumentistes, i coneixent no sols el repertori adient a
la pròpia veu, sinó també el de les veus d’altres característiques.
16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: respiració, tessivwtc."fkÝewnvcvu"kpvgtx nkswgu."rcuucvigu"cod"ciknkvcvu."fkeek„"k"ctvkewncek„"fgn"vgzv0"
Utilitzar la fonètica adequada en relació amb l’idioma cantat i una dicció que faci
intel·ligible el text.
17. Analitzar el material en estudi, d’acord amb els continguts de la resta d’assignatures, des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.
18. Establir, a partir dels resultats de l’anàlisi musical i l’anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part de l’alumnat, d’una
versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris
artístics adoptats.
3;0" Rctvkekrct"gp"cevwcekqpu"r¿dnkswgu."eqorctvkpv"xkxﬂpekgu"owukecnu."cfswktkpv"
eines gestuals i facials bàsiques que facilitin la comunicació i expressivitat a l’hora
fÓkpvgtrtgvct"ngu"qdtgu"fg"ecfc"ewtu"fcxcpv"fÓwp"r¿dnke"q"fgnu"cnvtgu"cnwopgu."k"jcbituant-se a cantar en conjunt amb altres cantants i/o instruments.
20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació
amb el cant.
Escena
430" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
440" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
450" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke"k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
1. Consciència corporal i la seva relació i coordinació amb la fonació.
40" Tgurktcek„<"¿u"k"eqpvtqn"fg"nÓcktg"okvlcp›cpv"gn"eqttgevg"hwpekqpcogpv"k"eqqtdinació del mecanisme de suport.
50" Korquvcek„"fg"nc"xgw"k"jqoqigpg•vcv"fg"tgikuvtgu"okvlcp›cpv"xqecnkv¦cekqpu0
4. Treball d’un màxim ventall de recursos dinàmics i articulatoris: legato, staccato,
portamento, escales diatòniques i cromàtiques, agilitats, trinos, tenutos, salts de
diferents intervals, arpegis, messa di voce i accents. Execució correcta mitjançant
estudis i exercicis, i aplicació pràctica al repertori.
5. Exercitació auditiva del timbre de la pròpia veu, i recerca i experimentació
de diferents colors vocals.
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6. Desenvolupament de la percepció de les zones de ressonància de la veu.
7. Interpretació amb criteris estilístics d’un repertori que inclogui: òpera, oratori,
lied alemany, mélodie francesa, cançó de concert catalana, castellana i llatinoamericana, sarsuela, cantates barroques italianes, franceses i alemanyes, monodia
italiana del s. XVII de Caccini, D’India i Monteverdi, entre d’altres, cançó anglesa,
qdtgu"fgn"uging"ZZ"k"o¿ukec"eqpvgorqt pkc0
:0" Fkeek„"eqttgevc"gp"nc"rtqp¿pekc"fg"ngu"fkhgtgpvu"nngpi¯gu."gurgekcnogpv<"ecvcn ."
castellà, francès, italià, alemany i anglès.
;0" Kpkekcek„"c"nc"kpvgtrtgvcek„"fg"nc"o¿ukec"eqpvgorqt pkc"k"cn"eqpgkzgogpv"fg"
ngu"ugxgu"itcÝgu"k"ghgevgu0
10. Anàlisi musical i comprensió del text.
11. Elements bàsics d’ornamentació barroca.
12. Entrenament progressiu i permanent de la memòria.
13. Pràctica de la lectura a vista.
14. Pràctica de conjunt, tant amb altres cantants com amb acompanyaments
instrumentals i formacions diverses.
15. Desenvolupament de l’esperit crític positiu i l’autocrítica constructiva mitjan›cpv"nÓcp nkuk"k"xcnqtcek„"fg"ngu"kpvgtrtgvcekqpu"rt”rkgu"k"fÓcnvtgu"o¿ukeu"gp"eqpegtvu."
audicions i sessions d’assaig.
380" Cuuckiu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
17. Elements bàsics de gest, expressió facial i corporal, i presència escènica, que
ajudin a una millor i més natural comprensió, expressivitat i comunicació a l’hora
fg"rtgugpvct"wp"tgrgtvqtk"fcxcpv"fÓwp"r¿dnke0
3:0" Rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
19. Recursos per trobar l’equilibri entre la tècnica i l’expressivitat a l’hora d’invgtrtgvct"gn"tgrgtvqtk"fcxcpv"fÓwp"r¿dnke0
20. Tècniques d’autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del
eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
430" Kpkekcek„"c"nc"kpvgtrtgvcek„"fg"nc"o¿ukec"eqpvgorqt pkc"k"cn"eqpgkzgogpv"fg"
ngu"ugxgu"itcÝgu"k"ghgevgu0
22. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants del cant.
CLAVICÈMBAL

a) Objectius
De l’instrument
1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques del clavicèmbal i la seva
evolució històrica, adquirint consciència dels paràmetres musicals dels instruments
fg"nc"o¿ukec"cpvkic"k"gn"ugw"octe"eqpvgzvwcn0
2. Conèixer la mecànica del clavicèmbal i saber realitzar les tasques bàsiques
de muntatge i desmuntatge de l’instrument, manteniment i reparacions elementals:
substitució i harmonització de becs, harmonització del teclat i diferents registres,
substitució de cordes, regulació dels apagadors.
50" Ucdgt"cÝpct"gn"encxkeﬂodcn."k"eqpﬂkzgt"gn"ukuvgoc"fÓcÝpcek„"rtqrk"k"nc"ugxc"
tgncek„"cod"cnvtgu"kpuvtwogpvu"cpvkeu"q"eqpvgorqtcpku."ckz "eqo"nÓ¿u"fg"fkcrcuqpu"
històrics.
Del cos
4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l’adopció d’una postura adequada per a l’execució. Posició d’acord amb els tractats antics: Couperin i
Rameau.
70" Ceqpugiwkt"wp"¿u"rqpfgtcv"fg"nÓguhqt›"owuewnct"pgeguuctk"rgt"c"nÓgzgewek„"k"
el relaxament global del cos, en especial de braços i dits.
6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració i la
ugxc"crnkecek„"cn"fkuewtu"owukecn<"crtgpftg"c"tgurktct"cod"nc"o¿ukec"c"kpvgtrtgvct0
7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l’execució
instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.
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:0" Cuuqnkt"ngu"ecrcekvcvu"pgeguu tkgu"rgt"kpvgtrtgvct"gp"r¿dnke."fg"hqtoc"kpfkvidual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat
comunicativa.
Mètodes d’estudi
9. Desenvolupar els procediments d’estudi oportuns per aconseguir el màxim
rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.
320" Hqogpvct"nc"rt evkec"fg"nc"rncpkÝecek„."cwvqtgiwncek„"k"cwvqcxcnwcek„"gp"
l’estudi del clavicèmbal.
330" Wvknkv¦ct"gnu"eqpgkzgogpvu"cfswktkvu"gp"ngu"cnvtgu"cuukipcvwtgu"gp"rtqÝv"fg"nÓgutudi del clavicèmbal, entenent-los com a imprescindibles per a la interpretació.
12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.
13. Practicar tècniques de memorització.
Creació i interpretació
14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l’equilibri entre tècnica i
expressió a partir una base sòlida i contrastada.
15. Interpretar obres coneixent i valorant el corpus repertorial més representatiu del clavicèmbal en totes les èpoques i estils, aplicant els aspectes variables
determinats que formen part dels estils musicals dels segles XVI al XVIII, com
són l’ornamentació i la improvisació, tot relacionant la vessant interpretativa amb
els continguts d’altres assignatures.
16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, pulsació,
articulacions i dinàmiques.
17. Analitzar d’acord amb els continguts de la resta d’assignatures des del punt
de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.
18. Establir, a partir dels resultats de l’anàlisi musical i l’anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part de l’alumnat, d’una
versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris
artístics adoptats.
3;0" Rctvkekrct"gp"cevwcekqpu"r¿dnkswgu."eqorctvkpv"xkxﬂpekgu"owukecnu"k"cfswktkpv"
j dkv"gp"nc"eqowpkecek„"cod"gn"r¿dnke0
20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació
amb el clavicèmbal.
Escena
430" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
440" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
450" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke"k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
1. Organologia, morfologia, evolució i altres característiques dels instruments
de corda pinçada amb teclat.
2. Harmonització i substitució de becs, regulació de registres i substitució de
cordes.
3. Estiraments, massatges i tractament de tensions musculars.
4. Conceptes i procediments a l’entorn de la posició del cos. Posició segons els
tractats antics: Couperin i Rameau.
5. Conceptes i procediments a l’entorn de la posició del braç i de la mà.
6. Tècniques de respiració en relació amb l’interpretació.
7. Organització de l’estudi.
8. Projecció, qualitat i execució del so en tots els registres i control de les dinàmiques.
9. Exercicis d’execució d’escales, intervals i arpegis.
10. Destresa en les articulacions: staccato, legato i altres.
11. Estudi d’aspectes concrets de la interpretació clavecinística: digitació, regis-
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tració, treball de la memòria i signes escrits a la partitura d’expressivitat, de fraseig,
fg"fkp okswgu."fg"vgorq."fg"ect evgt"k"fÓguvkn."c"rctvkt"fÓcurgevgu"vﬂepkeu"gurge Ýeu"
del clave, com l’articulació musical, la diversitat de touchées, la qualitat de la sonoritat, la gamma dinàmica i el domini de la diversitat dels dissenys musicals que
presenten més exigències: escales, arpegis, notes dobles i acords.
12. Ús de les fonts històriques i contemporànies, mètodes, estudis i exercicis
de mecanisme.
13. Pràctica de la dicció instrumental: estil, fraseig i color.
360" Rt evkec"fgnu"fkhgtgpvu"ukuvgogu"fÓcÝpcek„0"Eqpgkzgogpv"fgnu"fkhgtgpvu"vgoperaments històrics.
15. Execució d’ornamentacions i xifrats, els seus criteris d’interpretació estilística i històrica.
16. Coneixement de diferents taules d’ornamentació històrica.
390" Cp nkuk"fgn"tgrgtvqtk"fÓqdtgu"fg"fkhgtgpvu"rgtÝnu."ect evgtu."guvknu"k"ﬂrqswgu0"
Vtgdcnn"gurge Ýe"fgn"fgugpxqnwrcogpv"fg"nÓcp nkuk"ogn”fke"k"t voke"gp"ngu"hwpekqpu"
harmòniques bàsiques per a la posterior aplicació a esquemes harmònics amb totes
les tonalitats. Progressions, modulacions i inici en la transposició. Anàlisi descriptiva melòdica, temàtica, rítmica, mètrica, harmònica, formal, estilística i tímbrica
i anàlisi interpretativa estructural, de textura i d’organització.
18. Tècniques de lectura a vista, transposició, improvisació i memorització.
Vtgdcnn"gurge Ýe"fg"ngevwtc"c"xkuvc"cod"qdtgu"fg"fkhgtgpv"pcvwtcnguc<"qtkikpcnu."
arranjaments i reduccions curtes i reduccions i arranjaments d’altres obres.
3;0" Kpvtqfweek„"cnu"tgewtuqu"ectcevgt uvkeu"fg"nc"o¿ukec"eqpvgorqt pkc"cod"
clavicèmbal.
420" Rt evkec"k"kpvgtrtgvcek„"gp"r¿dnke."kpfkxkfwcn"k"gp"itwr."fÓwp"tgrgtvqtk"cfgswcv"
i variat.
430" Cuuckiu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
440" Rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
23. Tècniques d’autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del
eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
24. Audicions de manifestacions musicals i d’enregistraments actuals i històrics
d’intèrprets rellevants, amb l’anàlisi comparatiu de les diferents versions des d’un
punt de vista crític i formatiu.
25. Coneixement de les escoles pedagògiques i interpretatives més importants
del clavicèmbal.
FLABIOL I TAMBORÍ

a) Objectius
De l’instrument
30" Eqpﬂkzgt"ngu"ectcevgt uvkswgu"qticpqn”ikswgu"d ukswgu"fgn"Þcdkqn"k"vcodqt "k"
la seva evolució històrica.
2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge, manteniment
k"tgrctcekqpu"gngogpvcnu."vcpv"fgn"Þcdkqn"eqo"fgn"vcodqt 0
50" Eqpﬂkzgt"gn"ukuvgoc"fÓcÝpcek„"fgn"Þcdkqn"k"vcodqt "k"ucdgt/nq"cÝpct"gp"tgncek„"
amb un altre instrument.
Del cos
4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l’adopció d’una postura
cfgswcfc"rgn"uquvgpkogpv"fgn"Þcdkqn"k"vcodqt 0
70" Ceqpugiwkt"wp"¿u"rqpfgtcv"fg"nÓguhqt›"owuewnct"pgeguuctk"rgt"c"nÓgzgewek„."k"
en especial de la musculatura bucal.
6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa a la respiració i l’acció de la columna d’aire.
7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l’execució
instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.
:0" Cuuqnkt"ngu"ecrcekvcvu"pgeguu tkgu"rgt"kpvgtrtgvct"gp"r¿dnke."fg"hqtoc"kpfk-
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vidual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria, capacitat
comunicativa.
Mètodes d’estudi
9. Desenvolupar els procediments d’estudi oportuns per aconseguir el màxim
rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.
320" Hqogpvct"nc"rt evkec"fg"nc"rncpkÝecek„."cwvqtgiwncek„"k"cwvqcxcnwcek„"gp"
nÓguvwfk"fgn"Þcdkqn"k"vcodqt 0
330" Wvknkv¦ct"gnu"eqpgkzgogpvu"cfswktkvu"gp"cnvtgu"cuukipcvwtgu"k"cevkxkvcvu"gp"rtqÝv"
de l’estudi de l’instrument. Tenir interès per les manifestacions relacionades amb
gn"Þcdkqn"k"vcodqt <"eqpegtvu."gptgikuvtcogpvu."ewtuqu"k"gfkekqpu0
12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.
13. Practicar tècniques de memorització.
Creació i interpretació
14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l’equilibri entre tècnica
i expressió.
370" Kpvgtrtgvct"o¿ukec"fg"fkhgtgpvu"ﬂrqswgu"k"guvknu. representatives de les difetgpvu"vgpfﬂpekgu"xkigpvu"gp"gnu"rgt qfgu"fg"nc"o¿ukec"kpuvtwogpvcn, i especialment
fg"eqplwpv"cod"ngu"hqtocekqpu"rt”rkgu"fgn"Þcdkqn"k"vcodqt ."xkpewncpv"cswguvc"
interpretació amb els continguts de les altres assignatures.
16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, respiració, emissió, articulacions i dinàmiques.
17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.
18. Establir, a partir dels resultats de l’anàlisi musical i l’anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne,
d’una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els
criteris artístics adoptats.
3;0" Rctvkekrct"gp"cevwcekqpu"r¿dnkswgu."eqorctvkpv"xkxﬂpekgu"owukecnu"k"cfswktkpv"
j dkv"gp"nc"eqowpkecek„"cod"gn"r¿dnke0
20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació, improvisació i
kpxguvkicek„"cod"gn"Þcdkqn"k"vcodqt 0
Escena
430" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
440" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
450" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke"k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
1. Domini de les tècniques de respiració i relaxació.
40" Eqpvtqn"fg"nÓcÝpcek„."swcnkvcv"fgn"uq"k"xkdtcv"gp"gnu"fkhgtgpvu"tgikuvtgu0
3. Domini de totes les digitacions bàsiques i auxiliars, incloses les de la mà
dreta.
4. Domini de les diferents articulacions com els lligats, el picat senzill, el doble
picat i el triple picat, i dels elements del fraseig com la línia, el color i l’expressió.
70" Eqqtfkpcek„"fg"nc"kpvgtrtgvcek„"ukownv pkc"fgn"Þcdkqn"k"gn"vcodqt 0
6. Domini tècnic de les escales i arpegis practicables en diferents articulacions
i modalitats intervàliques.
7. Exercicis i estudis progressius.
8. Repertori, anàlisi, audició i memorització d’obres: melodies populars, obres per a
Þcdkqn"uqnkuvc."tgrgtvqtk"ecodt uvke"k"vtcpuetkrekqpu"fÓqdtgu"fg"fkhgtgpvu"ﬂrqswgu0
;0" Fqokpk"fg"nc"vtcpurqukek„"rt”rkc"fgn"Þcdkqn"k"vcodqt <"vqpu"rtqrgtu"k"ngevwtc"
en sons reals.
320" Rt evkec"k"kpvgtrtgvcek„"gp"r¿dnke."kpfkxkfwcn"k"gp"itwr."fÓwp"tgrgtvqtk"cfgswcv"
i variat.
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330" Cuuckiu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
340" Rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
13. Tècniques d’autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del
eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
14. Audicions de manifestacions musicals i d’enregistraments actuals i històrics
d’intèrprets rellevants, amb l’anàlisi comparatiu de les diferents versions des d’un
punt de vista crític i formatiu.
370" Kpkekcek„"c"nc"kpvgtrtgvcek„"fg"nc"o¿ukec"eqpvgorqt pkc"k"cn"eqpgkzgogpv"fg"
ngu"ugxgu"itcÝgu"k"ghgevgu0
16. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants del flabiol i
tamborí.
FLAUTA DE BEC

a) Objectius
De l’instrument
30" Eqpﬂkzgt"ngu"ectcevgt uvkswgu"qticpqn”ikswgu"d ukswgu"fg"nc"Þcwvc"fg"dge"k"
la seva evolució històrica, adquirint consciència dels paràmetres musicals dels
kpuvtwogpvu"fg"nc"o¿ukec"cpvkic"k"gn"ugw"octe"eqpvgzvwcn0
40" Ucdgt"tgcnkv¦ct"ngu"vcuswgu"d ukswgu"fg"owpvcvig"k"fguowpvcvig"fg"nc"Þcwvc"
de bec, condicionament dels elements requerits per a la producció de so, neteja,
manteniment i variacions elementals.
50" Eqpﬂkzgt"gn"ukuvgoc"fÓcÝpcek„"fg"nc"Þcwvc"fg"dge"k"ucdgt/nc"cÝpct"gp"tgncek„"cod"
cnvtgu"kpuvtwogpvu"cpvkeu"q"eqpvgorqtcpku."ckz "eqo"nÓ¿u"fg"fkcrcuqpu"jkuv”tkeu0
Del cos
4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l’adopció d’una postura
cfgswcfc"rgn"uquvgpkogpv"fg"nc"Þcwvc"fg"dge0
70" Ceqpugiwkt"wp"¿u"rqpfgtcv"fg"nÓguhqt›"owuewnct"pgeguuctk"rgt"c"nÓgzgewek„."k"
en especial de la musculatura bucal.
6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa a la respiració i l’acció de la columna d’aire.
7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l’execució
instrumental, alleugeriment de la fatiga i prevenció de lesions musculars.
:0" Cuuqnkt"ngu"ecrcekvcvu"pgeguu tkgu"rgt"kpvgtrtgvct"gp"r¿dnke."fg"hqtoc"kpfkvidual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat
comunicativa.
Mètodes d’estudi
9. Desenvolupar els procediments d’estudi oportuns per aconseguir el màxim
rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions en un determinat context.
320" Hqogpvct"nc"rt evkec"fg"nc"rncpkÝecek„."cwvqtgiwncek„"k"cwvqcxcnwcek„"gp"
nÓguvwfk"fg"nc"Þcwvc"fg"dge0
330" Wvknkv¦ct"gnu"eqpgkzgogpvu"cfswktkvu"gp"ngu"cnvtgu"cuukipcvwtgu"gp"rtqÝv"fg"
nÓguvwfk"fg"nc"Þcwvc"fg"dge0
12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.
13. Practicar tècniques de memorització. Creació i interpretació.
14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l’equilibri entre tècnica i
expressió a partir d’una base sòlida i contrastada.
15. Interpretar obres coneixent i valorant el corpus repertorial més representavkw"fg"nc"Þcwvc"fg"dge"gp"vqvgu"ngu"ﬂrqswgu"k"guvknu."crnkecpv"gnu"curgevgu"xctkcdngu"
determinats que formen part dels estils musicals dels segles XVI al XVIII, com
són l’ornamentació i la improvisació, i relacionant la vessant interpretativa amb els
continguts d’altres assignatures.
16. Organitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, respiració, emissió, articulacions i dinàmiques.
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17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.
18. Establir, a partir dels resultats de l’anàlisi musical i l’anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne,
d’una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els
criteris artístics adoptats.
3;0" Rctvkekrct"gp"cevwcekqpu"r¿dnkswgu."eqorctvkpv"xkxﬂpekgu"owukecnu"k"cfswktkpv"
j dkv"gp"nc"eqowpkecek„"cod"gn"r¿dnke0
20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació
cod"nc"Þcwvc"fg"dge0
Escena
430" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
440" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
450" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke."k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
1. Organologia general i aplicada.
40" Pqekqpu"fg"tgrctcek„."ocpvgpkogpv"k"rgvkvgu"oqfkÝecekqpu"fg"ngu"Þcwvgu"fg"
diverses tessitures.
3. Conceptes i procediments de la posició del cos, la respiració i les tensions
musculars.
4. Estudi del material didàctic encaminat a proporcionar recursos tècnics, ja
sigui en base a la pràctica individual i col·lectiva.
5. Pràctica i estudi de diversos extractes o fragments de composicions musicals
que ens aporten informació comparada sobre recursos d’articulació i digitació que
incideixen en el fraseig i les dinàmiques.
6. Estratègies de memorització immediata o posterior i de determinats passatges de lectura a vista en diferents nivells. Pràctica de la transposició amb diferents
okfgu"fg"Þcwvgu0
7. Coneixement i valoració de diverses fonts històriques que parlen de la improvisació i la ornamentació històrica per a instruments monòdics: mètodes o tractats
de diversa naturalesa.
8. Pràctica i execució del repertori del segle XX i XXI assequible a aquest nivell,
en un context adequat.
;0" Gzgewek„"fg"tgrgtvqtk"fg"o¿ukec"cpvkic"cod"gnu"kpuvtwogpvu"rtqrku"fgn"ugw"
odkv"jkuv”tke."Îgurgekcnogpv"gn"encxg."nc"xkqnc"fc"icodc"k"gnu"kpuvtwogpvu"fg"eqtfc"
rqnucfcÎ"gp"fkcrcuqpu"jkuv”tkeu"k"fkxgtuqu."k"cod"gn"ugw"gswknkdtk"uqpqt"pcvwtcn0
320" Rt evkec"fg"nc"Þcwvc"fg"dge"gp"wp"octe"eqpvgzvwcn"qdgtv"k"cevwcn0
330" EqpÝiwtcek„"fgn"eqplwpv"gurge Ýe"fg"Þcwvgu"fg"dge"gp"fkxgtugu"vguukvwtgu0
12. Realització d’activitats encaminades al coneixement de les vessants orgapqn”ikswgu"k"eqpuvtwevkxgu"fg"nc"Þcwvc"fg"dge0
350" Rt evkec"k"kpvgtrtgvcek„"gp"r¿dnke."kpfkxkfwcn"k"gp"itwr."fÓwp"tgrgtvqtk"cfgswcv"
i variat.
360" Cuuckiu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
370" Rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
16. Tècniques d’autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del
eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
17. Audicions de manifestacions musicals i d’enregistraments actuals i històrics
d’intèrprets rellevants, amb l’anàlisi comparatiu de les diferents versions des d’un
punt de vista crític i formatiu.
18. Kpkekcek„"c"nc"kpvgtrtgvcek„"fg"nc"o¿ukec"eqpvgorqt pkc"k"cn"eqpgkzgogpv"fg"
ngu"ugxgu"itcÝgu"k"ghgevgu0
3;0" Eqpgkzgogpv"fg"ngu"gueqngu"rgfci”ikswgu"oﬁu"korqtvcpvu"fg"Þcwvc"fg"dge0
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GUITARRA

a) Objectius
De l’instrument
1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques de la guitarra i la seva
evolució històrica.
2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge de la guitarra,
manteniment i reparacions elementals.
50" Eqpﬂkzgt"gn"ukuvgoc"fÓcÝpcek„"fg"nc"iwkvcttc"k"ucdgt/nc"cÝpct"gp"tgncek„"cod"
un altre instrument.
Del cos
4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l’adopció d’una postura
cfgswcfc"rgn"uquvgpkogpv"fg"nc"iwkvcttc."swg"rgtogvk"wp"eqpvtqn"gÝec›"fg"vqv"gn"equ."k"
swg"rgtogvk"Þwkt"nc"o¿ukec"ugpug"vgpukqpu"k"qrvkokv¦ct"gnu"rtqrku"tgewtuqu"vﬂepkeu0
70" Ceqpugiwkt"wp"¿u"rqpfgtcv"fg"nÓguhqt›"owuewnct"pgeguuctk"rgt"c"nÓgzgewek„0
6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.
7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l’execució
instrumental, alleugeriment de la fatiga i prevenció de lesions musculars.
:0" Cuuqnkt"ngu"ecrcekvcvu"pgeguu tkgu"rgt"kpvgtrtgvct"gp"r¿dnke."fg"hqtoc"kpfkvidual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat
comunicativa.
Mètodes d’estudi
9. Desenvolupar els procediments d’estudi oportuns per aconseguir el màxim
rendiment, aprenent a escoltar-se, i adquirint consciència de les pròpies capacitats
i limitacions.
320" Hqogpvct"nc"rt evkec"fg"nc"rncpkÝecek„."cwvqtgiwncek„"k"cwvqcxcnwcek„"gp"
l’estudi de la guitarra.
330" Wvknkv¦ct"gnu"eqpgkzgogpvu"cfswktkvu"gp"cnvtgu"cuukipcvwtgu"gp"rtqÝv"fg"nÓguvwfk"
de la guitarra.
12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.
13. Practicar tècniques de memorització.
Creació i interpretació
14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l’equilibri entre tècnica
i expressió, desenvolupant la sensibilitat per tal de dotar la interpretació de cada
obra del contingut expressiu convenient.
15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils representatives de les diferents
vgpfﬂpekgu"xkigpvu"gp"gnu"rgt qfgu"fg"nc"o¿ukec"kpuvtwogpvcn, vinculant aquesta
interpretació amb els continguts de les altres assignatures.
16. Analitzar el material en estudi, d’acord amb els continguts de la resta d’assignatures, des del punt de vista tècnic: digitació, pulsació i so.
17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.
18. Establir, a partir dels resultats de l’anàlisi musical i l’anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne,
d’una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els
criteris artístics adoptats.
3;0" Rctvkekrct"gp"cevwcekqpu"r¿dnkswgu."eqorctvkpv"xkxﬂpekgu"owukecnu"k"cfswktkpv"
j dkv"gp"nc"eqowpkecek„"cod"gn"r¿dnke0
20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació
amb la guitarra.
Escena
430" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
440" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
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450" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke."k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
1. Domini de l’autoescolta com a eina indispensable per a la carrera d’un instrumentista.
2. Adquisició de tècniques d’estudi que permetin rendibilitzar al màxim les
hores invertides.
3. Crítica i autocrítica constructiva.
4. Adquisició de tècniques d’expressió: rubato, dinàmiques i fraseig, entre
altres.
70" Eqpgkzgogpv"fgnu"tgewtuqu"guvkn uvkeu"cfgswcvu"cn"eqpvgzv"fg"nc"o¿ukec"kpvgtrtgvcfc<"rgt qfg"jkuv”tke."kpÞwﬂpekgu"hqnmn”tkswgu"k"gurgekÝekvcvu"fgn"eqorqukvqt0
80" Tgegtec"fg"nÓgzrtguuk„"k"fg"nc"eqowpkecek„"eqo"c"Ýpcnkvcvu"fgn"hgv"kpvgtrtgtatiu.
7. Treball dels recursos de mecanisme de la mà dreta. Estudi de diverses posicions
per aconseguir diferents sonoritats. Pulsacions. Utilització del pes del braç en la
producció del so i de les dinàmiques. Colors. Domini de l’equilibri sonor. Control
de la intensitat sonora. Acords. Arpegis. Iniciació al tremolo. Apagat de baixos.
8. Treball dels recursos de mecanisme de la mà esquerra. Posició i canvis de
rqukek„"gp"ecfc"ecu<"o ."ecpgnn"k"eqn¦g0"Hnw•fguc0"Eqpuekﬂpekc"fg"nc"rtguuk„0"Nnkicvu0"
Desplaçaments. Independència de dits. Diferents tipus i velocitats de vibrato.
9. Glissando i ornaments.
10. Coordinació de les dues mans. Escales.
11. Digitació. Criteris tècnics i musicals.
12. Domini de l’articulació. Diferents tipus d’staccato. El legato.
13. Campanel·les, harmònics, pizziccato, rasgueado.
360" Eqpgkzgogpv"fgnu"rtkpekrcnu"ghgevgu"fg"nc"o¿ukec"eqpvgorqt pkc0
15. Estudi de les trancripcions i criteris a seguir en cada cas.
16. Coneixement del llimat i poliment de les ungles.
390" Fqokpk"fg"nÓcÝpcek„"fg"nc"iwkvcttc0
18. Coneixement i pràctica d’exercicis d’estiraments.
3;0" Cuuckiu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
420" Rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
21. Tècniques d’autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del
eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
22. Audicions de manifestacions musicals i d’enregistraments actuals i històrics
d’intèrprets rellevants, amb l’anàlisi comparatiu de les diferents versions des d’un
punt de vista crític i formatiu.
23. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants de la guitarra.
24. Practica de la lectura a vista.
25. Entrenament de la memòria.
480" Kpkekcek„"c"nc"kpvgtrtgvcek„"fg"nc"o¿ukec"eqpvgorqt pkc"k"cn"eqpgkzgogpv"fg"
ngu"ugxgu"itcÝgu"k"ghgevgu0
GUITARRA ELÈCTRICA

a) Objectius
De l’instrument
1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques de la guitarra elèctrica i
la seva evolució històrica en relació amb els diferents gèneres musicals que formen
rctv"fg"nc"o¿ukec"oqfgtpc"k"gn"lc¦¦0"Xcnqtct"nc"iwkvcttc"eqo"c"okvl "fÓgzrtguuk„"k"
com a vehicle per al gaudi personal.
2. Conèixer les característiques tècniques de la guitarra elèctrica i dels seus
accessoris, i saber realitzar les tasques bàsiques pel seu manteniment.
50" Eqpﬂkzgt"gn"ukuvgoc"fÓcÝpcek„"fg"nc"iwkvcttc"gnﬂevtkec"k"ucdgt/nc"cÝpct"gp"tgncek„"
amb un altre instrument.
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Del cos
4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l’adopció d’una postura
adequada pel sosteniment de la guitarra elèctrica.
70" Ceqpugiwkt"wp"¿u"rqpfgtcv"fg"nÓguhqt›"owuewnct"pgeguuctk"rgt"c"nÓgzgewek„0
6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.
7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l’execució
instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.
:0" Cuuqnkt"ngu"ecrcekvcvu"pgeguu tkgu"rgt"kpvgtrtgvct"gp"r¿dnke."fg"hqtoc"kpfkvidual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat
comunicativa.
Mètodes d’estudi
9. Desenvolupar els procediments d’estudi oportuns per aconseguir el màxim
rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.
320" Hqogpvct"nc"rt evkec"fg"nc"rncpkÝecek„."cwvqtgiwncek„"k"cwvqcxcnwcek„"gp"
l’estudi de la guitarra elèctrica.
330" Wvknkv¦ct"gnu"eqpgkzgogpvu"cfswktkvu"gp"cnvtgu"cuukipcvwtgu"gp"rtqÝv"fg"nÓguvwfk"
de la guitarra elèctrica.
12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.
13. Mantenir la concentració i desenvolupar la memòria tant en la pràctica personal com en la col·lectiva.
Creació i interpretació
14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l’equilibri entre tècnica
i expressió.
15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, distingint les formes musicals
particulars de les èpoques més importants dels principals gèneres musicals que s’inenqwgp"gp"nc"o¿ukec"oqfgtpc"k"gn"lc¦¦."rcngucpv"nc"xkpewncek„"fÓcswguvc"kpvgtrtgvcek„"
amb els coneixements adquirits en les altres assignatures.
16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: coordinació,
independència, control sobre el volum i el so, accessoris, efectes, material d’amrnkÝecek„"k"fÓgswcnkv¦cek„0
17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.
18. Establir, a partir dels resultats de l’anàlisi musical i l’anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne,
d’una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els
criteris artístics adoptats.
3;0" Rctvkekrct"gp"cevwcekqpu"r¿dnkswgu."eqorctvkpv"xkxﬂpekgu"owukecnu"k"cfswktkpv"
j dkv"gp"nc"eqowpkecek„"cod"gn"r¿dnke0
20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació
amb la guitarra elèctrica.
Escena
430" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
440" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
450" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke."k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
1. Comprensió de les funcions rítmiques, melòdiques i estilístiques inherents a
la guitarra en el seu context històric, social i cultural.
40" CÝpcek„"cod"fkcrcu„"okvlcp›cpv"jcto”pkeu"k"okvlcp›cpv"eqtfgu"c"nÓcktg."cod"
kpuvtwogpvu"fÓcÝpcek„"Ýzc."cod"cÝpcfqtu"gngevt”pkeu"k"cÝpcekqpu"cnvgtpcvkxgu0
3. Construcció, materials i parts de la guitarra, neteja i ajust de peces.
4. Exercitació de l’escalfament i la relaxació. Posicionament del cos envers la
guitarra elèctrica.
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5. Memorització de melodies, harmonies i estructures.
80" Qticpkv¦cek„"k"vgorqtcnkv¦cek„"fg"nÓguvwfk0"Rtqitguuk„"gp"nc"fkÝewnvcv"vﬂepkec."
aplicació dels conceptes teòrics, escolta, anàlisi i autocrítica. Ús del metrònom.
90" CÝpcek„"cod"nc"xgw"fgn"ocvgtkcn"kpvgtrtgvcv"cod"nc"iwkvcttc0
8. Aplicació dels coneixements adquirits amb la guitarra com a complement per
l’estudi d’altres assignatures: llenguatge, harmonia, arranjaments i improvisació.
9. Aprenentatge gradual, mitjançant el sistema de posicions, de la lectura rítmica,
ogn”fkec"k"jcto”pkec0"Pqvcek„"guv pfctf"k"vcdwncvwtc0"Zkhtcvu"fÓceqtfu0"Ctvkewnccions, dinàmiques i estructures.
10. Lectura a vista.
11. Desenvolupament de la independència i coordinació de les dues mans de
forma progressiva mitjançant exercitacions mecàniques. Tècniques de la mà dreta
amb pua i amb dits. Tècniques de la mà esquerra i elements expressius.
340" Gswcnkv¦cek„"k"eqpÝiwtcek„"fgn"uq"gp"nc"iwkvcttc"k"gp"gnu"gswkru"fÓcornkÝecek„0"
Pedals analògics i multiefectes digitals.
350" Cwfkek„"k"cp nkuk."cod"fkhgtgpvu"hqtocvu"it Ýeu"k"fÓ wfkq."fgnu"iﬂpgtgu"k"
intèrprets més representatius.
14. Experimentació amb diferents possibilitats harmòniques i expressives per a
la realització de versions amb criteri.
15. Adquisició de les tècniques pròpies de la improvisació de manera gradual
hqogpvcpv"gn"ugw"¿u"etgcvkw0"Vtcpuetkrekqpu"fg"uqnqu0
16. Aplicació pràctica dels recursos rítmics, harmònics i tècnics aplicats a
l’acompanyament.
390" Cuuckiu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
3:0" Rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
19. Tècniques d’autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del
eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
20. Participació i assistència a exposicions i seminaris especialitzats.
21. Producció musical, edició de partitures, seqüenciació i internet.
22. Audicions de manifestacions musicals i d’enregistraments actuals i històrics
d’intèrprets rellevants, amb l’anàlisi comparatiu de les diferents versions des d’un
punt de vista crític i formatiu.
23. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants de la guitarra
elèctrica.
24. Practica de la lectura a vista.
25. Entrenament de la memòria.
INSTRUMENTS DE CORDA: VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX

a) Objectius
De l’instrument
1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques dels instruments de
corda i la seva evolució històrica. Conèixer les característiques bàsiques de l’arc,
la seva evolució i l’estudi comparatiu entre els diferents arcs dels instruments de la
família de corda. Conèixer les escoles de lutheria més importants.
2. Saber realitzar les tasques bàsiques de manteniment, higiene i reparacions
elementals, tant de l’instrument com de l’arc.
50" Eqpﬂkzgt"gn"ukuvgoc"fÓcÝpcek„"fg"nÓkpuvtwogpv"k"ucdgt/nq"cÝpct"gp"tgncek„"cod"
un altre.
Del cos
4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l’adopció d’una postura
adequada pel sosteniment de l’instrument.
70" Eqpﬂkzgt"gn"hwpekqpcogpv"fgnu"equ"c"pkxgnn"fÓctvkewncekqpu"k"o¿uewnu"swg"
intervenen alhora de tocar l’instrument.
6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.
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7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l’execució
instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.
:0" Cuuqnkt"ngu"ecrcekvcvu"pgeguu tkgu"rgt"kpvgtrtgvct"gp"r¿dnke."fg"hqtoc"kpfkxkfwcn"
i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria, capacitat comuniecvkxc"k"icwfk"fgn"hgv"eqowpkecvkw"fg"vqect"gp"r¿dnke."eqo"c"gngogpv"swg"f„pc"ugpvkv"
a totes les habilitats que es desenvolupen.
Mètodes d’estudi
9. Desenvolupar els procediments d’estudi oportuns per aconseguir el màxim
rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.
320" Hqogpvct"ngu"ecrcekvcvu"fÓcwvqtgiwncek„."rncpkÝecek„."crtqhwpfkogpv"k"cwtoavaluació en l’estudi dels instruments de corda, de cara a optimitzar el temps i la
qualitat d’estudi. Acceptar l’error com el camí més curt cap a l’aprenentatge.
330" Wvknkv¦ct"gnu"eqpgkzgogpvu"cfswktkvu"gp"cnvtgu"cuukipcvwtgu"gp"rtqÝv"fg"nÓguvwfk"
dels instruments de corda.
12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.
13. Desenvolupar les tècniques i la capacitat d’interpretar de memòria tot el
repertori de cara a una major expressió i comunicació.
Creació i interpretació
14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l’equilibri entre tècnica
i expressió. Posseir un ideal de qualitat de so que serà el referent al qual l’alumne
s’haurà d’aproximar, tenint en compte l’obra que interpreta en cada moment.
15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents
vgpfﬂpekgu"xkigpvu"gp"gnu"rgt qfgu"fg"nc"o¿ukec"kpuvtwogpvcn, vinculant aquesta
interpretació amb els continguts de les altres assignatures.
16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, pulsació,
cops d’arc, respiració i atacs.
17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil històric,
forma, harmonia, caràcter, tempo i fraseig.
18. Establir, a partir dels resultats de l’anàlisi musical i l’anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne,
d’una versió personal de les obres estudiades, procurant realitzar una lectura de la
rctvkvwtc"gn"oﬁu"Ýfgn"rquukdng."k"ucdgpv"fghgpuct"tcqpcfcogpv"gnu"etkvgtku"ctv uvkeu"
adoptats.
3;0" Rctvkekrct"gp"cevwcekqpu"r¿dnkswgu."eqorctvkpv"xkxﬂpekgu"owukecnu"k"cfswktkpv"
j dkv"gp"nc"eqowpkecek„"cod"gn"r¿dnke0
20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació
amb els instruments de corda.
Escena
430" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
440" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
450" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke."k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
1. Pràctica d’exercicis d’escalfament i refredament cada vegada que es toca
l’instrument.
2. Pràctica i valoració d’hàbits d’higiene i manteniment dels instruments de
corda.
3. Exercicis per dominar els següents cops d’arc fonamentals: detaché, martellé,
staccato, staccato volant, spiccato, marcato, portato, ricochet i bariolage.
4. Pràctica del cant en un primer estadi i del cant intern en tot moment mentre
es toca.
5. Exercicis per treballar el cantabile.
6. Exercicis per dominar la tècnica del legato.
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90" Rt evkec"fÓgzgtekeku"rgt"fqokpct"ngu"rqukekqpu"Ýzgu0"Fqokpk"fg"ngu"fkhgtgpvu"
digitacions que se’n deriven.
8. Pràctica d’exercicis per dominar els canvis de posició.
9. Exercicis per dominar la tècnica del glissando.
10. Exercicis per dominar el vibrato. Entendre el vibrato com un recurs tècnic que
es tradueix com una necessitat expressiva. Diferents tipus de vibratos i velocitats.
11. Pràctica d’exercicis per dominar la tècnica del trinat.
12. Pràctica d’escales i arpegis en tres octaves en diferents valors, articulacions,
velocitats, digitacions i tonalitats. Pràctica de l’escala cromàtica.
13. Pràctica d’exercicis de dobles cordes.
14. Pràctica d’exercicis d’acords de 3 i 4 notes, segons l’instrument.
370" Gzgtekeku"rgt"fqokpct"gnu"jcto”pkeu"pcvwtcnu"k"ctvkÝekcnu0
16. Treball polifònic en els instruments de corda.
17. Pràctica de diferents pesos en l’arc, diferents punts de contacte de l’arc per
treballar els diferents timbres sonors, i recerca de la qualitat sonora pròpia de l’instrument i de l’intèrpret. Recerca de la plenitud i control sonor.
3:0" Rt evkec"fÓgzgtekeku"fg"oknnqtc"eqpuvcpv"fg"nÓcÝpcek„0
19. Pràctica de l’articulació i dicció clares.
20. Pràctica de l’autoescolta i l’autocrítica en tot moment com una eina de caràcter
positiu i enriquidor.
21. Pràctica d’exercicis per dominar el fraseig i adequació a l’estil de l’obra.
22. Pràctica d’exercicis per dominar les dinàmiques i adequació a l’estil de
l’obra.
450" Ngevwtc"Ýfgn"c"ngu"kpfkecekqpu"fg"nc"rctvkvwtc0
24. Pràctica i valoració constant del fet de tocar de memòria. Pràctica dels diferents tipus de memòria: visual, muscular i auditiva.
25. Pràctica de la lectura a primera vista.
26. Pràctica i valoració del fet musical cada vegada que es toca com el que dóna
ugpvkv"c"nc"eqowpkecek„"gpvtg"nÓkpvﬂtrtgv"k"gn"r¿dnke0
27. Pràctica de decisions pròpies fent referència a aspectes tècnics o musicals.
Comprovació posterior del seu funcionament. Autoavaluació i realització de diferents estratègies, si cal.
28. Pràctica i valoració del fet de tocar com un fet festiu, alegre i enriquidor.
29. Valoració de la necessitat de prendre decisions a l’hora d’interpretar una obra;
digitacions, arcades, cops d’arc i articulacions.
30. Recerca i domini d’informació sobre els compositors de les obres que s’interpreten, a partir de diferents fonts com llibres, internet, magazines musicals i
caràtules d’enregistraments.
31. Recerca i domini d’informació sobre els intèrprets històrics més importants.
32. Recerca d’informació sobre intèrprets actuals, pràctica d’escolta dels seus
enregistraments, en CD o DVD, i assistència a concerts de manera habitual.
33. Recerca i domini d’informació sobre l’organologia dels instruments i els
diferents arcs. Història i evolució. Valoració del fet que cal conèixer l’estructura
dels instruments i arcs actuals.
34. Recerca i domini d’informació sobre les diferents escoles pedagògiques.
35. Recerca i domini d’informació sobre les diferents escoles de lutheria.
580" Rt evkec"k"kpvgtrtgvcek„"gp"r¿dnke."kpfkxkfwcn"k"gp"itwr."fÓwp"tgrgtvqtk"cfgswcv"
i variat, atenent a estils, èpoques i escoles diferents.
590" Cuuckiu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
5:0" Rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
39. Tècniques d’autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del
eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
620" Kpkekcek„"c"nc"kpvgtrtgvcek„"fg"nc"o¿ukec"eqpvgorqt pkc"k"cn"eqpgkzgogpv"fg"
ngu"ugxgu"itcÝgu"k"ghgevgu0
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INSTRUMENTS DE CORDA POLSADA DEL RENAIXEMENT I BARROC

a) Objectius
De l’instrument
1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques dels instruments de
corda polsada i la seva evolució històrica, adquirint consciència dels paràmetres
owukecnu"fgnu"kpuvtwogpvu"fg"nc"o¿ukec"cpvkic"k"gn"ugw"octe"eqpvgzvwcn0
2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge dels instruments
de corda polsada, manteniment, reparacions i variacions elementals.
50" Ucdgt"cÝpct"nÓkpuvtwogpv"k"eqpﬂkzgt"gn"ukuvgogu"fÓcÝpcek„"rtqrku"k"gp"tgncek„"cod"
cnvtgu"kpuvtwogpvu"cpvkeu"q"eqpvgorqtcpku"ckz "eqo"nÓ¿u"fg"fkcrcuqpu"jkuv”tkeu0
Del cos
4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l’adopció d’una postura
adequada pel sosteniment de l’instrument.
70" Ceqpugiwkt"wp"¿u"rqpfgtcv"fg"nÓguhqt›"owuewnct"pgeguuctk"rgt"c"nÓgzgewek„"k"
el relaxament global indispensable.
6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració i la
seva aplicació al discurs musical.
7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l’execució
instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.
:0" Cuuqnkt"ngu"ecrcekvcvu"pgeguu tkgu"rgt"kpvgtrtgvct"gp"r¿dnke."fg"hqtoc"kpfkvidual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat
comunicativa.
Mètodes d’estudi
9. Desenvolupar els procediments d’estudi oportuns per aconseguir el màxim
rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions en un determinat context.
320" Hqogpvct"nc"rt evkec"fg"nc"rncpkÝecek„."cwvqtgiwncek„"k"cwvqcxcnwcek„"gp"
l’estudi de l’instrument.
330" Wvknkv¦ct"gnu"eqpgkzgogpvu"cfswktkvu"gp"ngu"cnvtgu"cuukipcvwtgu"gp"rtqÝv"fg"
l’estudi de l’instrument.
12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.
13. Practicar tècniques de memorització. Creació i interpretació
14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l’equilibri entre tècnica i
expressió a partir una base sòlida i contrastada.
15. Interpretar obres coneixent i valorant el corpus repertorial més representatiu
dels instruments de corda polsada en totes les èpoques i estils, aplicant els aspectes
variables determinats que formen part dels estils musicals dels segles XVI al XVIII,
com són l’ornamentació i la improvisació, i relacionant la vessant interpretativa amb
els continguts d’altres assignatures.
16. Organitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, pulsació, articulacions, i dinàmiques.
17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.
18. Establir, a partir dels resultats de l’anàlisi musical i l’anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne,
d’una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els
criteris artístics adoptats.
3;0" Rctvkekrct"gp"cevwcekqpu"r¿dnkswgu."eqorctvkpv"xkxﬂpekgu"owukecnu"k"cfswktkpv"
j dkv"gp"nc"eqowpkecek„"cod"gn"r¿dnke0
20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació
amb els instruments de corda polsada.
Escena
430" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
440" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
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450" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke"k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
1. Estudi de la història dels Instruments de corda polsada, les seves modalitats
i les característiques organològiques.
2. Realització d’activitats encaminades al coneixement de les vessants organològiques i de manteniment dels instruments de la corda polsada, l’encordatura i
ngu"fkhgtgpvu"cÝpcekqpu0
3. Estudi d’un instrument del renaixement i un altre del barroc.
4. Conceptes i procediments a l’entorn de la posició del cos. Treball de coordinació tècnica i corporal.
5. Tècniques de respiració en relació amb la interpretació.
6. Adquisició base tècnica adaptada al repertori dels instruments de la corda
polsada de l’àmbit renaixentista i barroc.
7. Organització de l’estudi.
8. Projecció, qualitat i execució del so en tots els registres. Control de les dinàmiques.
;0" Cp nkuk"fgn"tgrgtvqtk"fÓqdtgu"fg"fkhgtgpvu"rgtÝnu."ect evgtu."guvknu"k"ﬂrqswgu0"
Vtgdcnn"gurge Ýe"fgn"fgugpxqnwrcogpv"fg"nÓcp nkuk"ogn”fke"k"t voke"gp"ngu"hwpekqpgu"
harmòniques bàsiques per la posterior aplicació a esquemes harmònics. Progressions, modulacions i inici en la transposició. Anàlisi descriptiva melòdica, temàtica,
rítmica, mètrica, harmònica, formal, estilística i tímbrica. Anàlisi interpretativa
estructural i de textura.
10. Estudi i aplicació de la improvisació i la ornamentació a partir de les fonts
històriques: mètodes o tractats de diversa naturalesa.
11. Treball aplicat sobre la vessant harmònica i polifònica dels Instruments de
corda polsada.
12. Execució bàsica del baix continu i altres formes d’acompanyament.
13. Estudi de les tabulatures i dels signes propis dels instruments de corda
polsada.
360" Eqpgkzgogpv"k"crnkecek„"fgnu"rtqegfkogpvu"fÓcÝpcek„."vtcuvqu"k"vcdwncvwtgu."
en base a criteris històrics i funcionals.
15. Aplicació de recursos interpretatius: digitació, articulació, fraseig i dinàmiques.
16. Estratègies de memorització immediata o posterior i de determinats passatges
de lectura a vista en diferents nivells.
17. Pràctica de la lectura a vista.
18. Estratègies per al desenvolupament dels recursos expressius i la qualitat
sonora.
3;0" Kpvtqfweek„"cnu"tgewtuqu"ectcevgt uvkeu"fg"nc"o¿ukec"eqpvgorqt pkc"cod"
Instruments de corda polsada.
420" Cuuckiu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
430" Rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
440" Gzgewek„"gp"r¿dnke."lc"ukiwk"c"uqnq"q"gp"eqplwpv."gp"wp"eqpvgzv"cfgswcv"c"
aquest nivell.
450" Gzgewek„"fg"tgrgtvqtk"fg"o¿ukec"cpvkic"cod"gnu"kpuvtwogpvu"rtqrku"fgn"ugw"
àmbit històric en diapasons històrics diversos i amb el seu equilibri sonor natural.
24. Tècniques d’autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del
eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
470" Eqpgkzgogpv"k"xcnqtcek„"fgn"eqtrwu"tgrgtvqtkcn"oﬁu"tgrtgugpvcvkw"k"gurge Ýe"
dels diversos instruments de corda polsada.
26. Audicions de manifestacions musicals i d’enregistraments actuals i històrics
d’intèrprets rellevants, amb l’anàlisi comparatiu de les diferents versions des d’un
punt de vista crític i formatiu.
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27. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants dels instruments
de corda polsada.
INSTRUMENTS DE PUA

a) Objectius
De l’instrument
1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques dels instruments de
rwc"k"nc"ugxc"gxqnwek„"jkuv”tkec<"dcpf¿ttkc"k"ocpfqnkpc0
2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge dels instruments
de pua, manteniment i reparacions elementals.
50" Eqpﬂkzgt"gn"ukuvgoc"fÓcÝpcek„"fgnu"kpuvtwogpvu"fg"rwc"k"ucdgt/nqu"cÝpct"gp"
relació amb un altre instrument.
Del cos
4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l’adopció d’una postura
adequada pel sosteniment dels instruments de pua.
70" Ceqpugiwkt"wp"¿u"rqpfgtcv"fg"nÓguhqt›"owuewnct"pgeguuctk"rgt"c"nÓgzgewek„0
6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.
7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l’execució
instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.
:0" Cuuqnkt"ngu"ecrcekvcvu"pgeguu tkgu"rgt"kpvgtrtgvct"gp"r¿dnke."fg"hqtoc"kpfkvidual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat
comunicativa.
Mètodes d’estudi
9. Desenvolupar els procediments d’estudi oportuns per aconseguir el màxim
rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.
320" Hqogpvct"nc"rt evkec"fg"nc"rncpkÝecek„."cwvqtgiwncek„"k"cwvqcxcnwcek„"gp"
l’estudi dels instruments de pua.
330" Wvknkv¦ct"gnu"eqpgkzgogpvu"cfswktkvu"gp"cnvtgu"cuukipcvwtgu"k"cevkxkvcvu"gp"rtqÝv"
de l’estudi de l’instrument. Tenir interès per les manifestacions relacionades amb
els instruments de pua: concerts, enregistraments, cursos i edicions.
12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.
13. Practicar tècniques de memorització.
Creació i interpretació
14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l’equilibri entre tècnica
i expressió.
370" Kpvgtrtgvct"o¿ukec"fg"fkhgtgpvu"ﬂrqswgu"k"guvknu. representatives de les diferents
vgpfﬂpekgu"xkigpvu"gp"gnu"rgt qfgu"fg"nc"o¿ukec"kpuvtwogpvcn, i de conjunt amb les
formacions pròpies dels instruments de pua, vinculant aquesta interpretació amb
els continguts de les altres assignatures.
16. Analitzar el material d’estudi des del punt de vista tècnic: digitació, pulsació,
respiració, articulacions i dinàmiques.
17. Analitzar el material d’estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.
18. Establir, a partir dels resultats de l’anàlisi musical i l’anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne,
d’una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els
criteris artístics adoptats.
3;0" Rctvkekrct"gp"cevwcekqpu"r¿dnkswgu."eqorctvkpv"xkxﬂpekgu"owukecnu"k"cfswktkpv"
j dkv"gp"nc"eqowpkecek„"cod"gn"r¿dnke0
20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació, improvisació i
investigació amb els instruments de pua.
Escena
430" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
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440" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
450" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke"k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
1. Domini de les tècniques de les dues mans.
40" Eqpvtqn"fg"nÓcÝpcek„"k"nc"swcnkvcv"fgn"uq"gp"gnu"fkhgtgpvu"tgikuvtgu0"Guvwfk"fg"ngu"
ressonàncies i els harmònics.
50" Fqokpk"fg"nc"eqtfc"fqdng"k"o¿nvkrng0
4. Domini de les diferents articulacions, dinàmiques, fraseig i ornamentació
segons èpoques i estils.
5. Tècniques bàsiques de manteniment de l’instrument.
6. Domini tècnic de les escales i arpegis.
7. Exercicis i estudis progressius.
8. Repertori, anàlisi i audició crítica d’obres: repertori tradicional, obres per a
dcpf¿ttkc"k"ocpfqnkpc"uqnkuvc0"Tgrgtvqtk"ecodt uvke"gp"fkhgtgpvu"hqtocekqpu0
9. Domini de la transposició pròpia de l’instrument: tons propers. Exercicis de
lectura a vista i d’improvisació.
10. Entrenament de la memòria.
330" Cuuckiu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
340" Rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
13. Tècniques d’autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del
eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
14. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants dels instruments
de pua.
INSTRUMENTS DE LA FAMÍLIA DEL VENT-FUSTA: CLARINET, FAGOT, FLAUTA TRAVESSERA,
OBOÉ I SAXOFON

a) Objectius
De l’instrument
1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques dels instruments de
vent-fusta i la seva evolució històrica.
2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge de l’instrument,
condicionament dels elements requerits per a la producció de so, com el tractament
de llengüetes, si s’escau, neteja, manteniment i reparacions elementals.
50" Eqpﬂkzgt"gn"ukuvgoc"fÓcÝpcek„"fg"nÓkpuvtwogpv"k"ucdgt/nq"cÝpct"gp"tgncek„"cod"
un altre.
Del cos
4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l’adopció d’una postura
adequada pel sosteniment de l’instrument.
70" Ceqpugiwkt"wp"¿u"rqpfgtcv"fg"nÓguhqt›"owuewnct"pgeguuctk"rgt"c"nÓgzgewek„."k"
en especial de la musculatura bucal.
6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa a la respiració i l’acció de la columna d’aire.
7. Conèixer tècniques de condicionament físic per a la preparació de l’execució
instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.
:0" Cuuqnkt"ngu"ecrcekvcvu"pgeguu tkgu"rgt"kpvgtrtgvct"gp"r¿dnke."fg"hqtoc"kpfkvidual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat
comunicativa.
Mètodes d’estudi
9. Desenvolupar els procediments d’estudi oportuns per aconseguir el màxim
rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.
320" Hqogpvct"nc"rt evkec"fg"nc"rncpkÝecek„."cwvqtgiwncek„"k"cwvqcxcnwcek„"gp"
l’estudi dels instruments de vent-fusta.
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330" Wvknkv¦ct"gnu"eqpgkzgogpvu"cfswktkvu"gp"cnvtgu"cuukipcvwtgu"gp"rtqÝv"fg"nÓguvwfk"
dels instruments de vent-fusta.
12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.
13. Practicar tècniques de memorització.
Creació i interpretació
14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l’equilibri entre tècnica
i expressió.
15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents
vgpfﬂpekgu"xkigpvu"gp"gnu"rgt qfgu"fg"nc"o¿ukec"kpuvtwogpvcn, vinculant aquesta
interpretació amb els continguts de les altres assignatures.
16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, respiració, emissió, articulacions i dinàmiques.
17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.
18. Establir, a partir dels resultats de l’anàlisi musical i l’anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne,
d’una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els
criteris artístics adoptats.
3;0" Cfswktkt"j dkv"gp"nÓcevwcek„"gp"r¿dnke."qdtkpv"xkgu"fg"eqowpkecek„"vcpv"cod"
nc"tguvc"fg"kpvﬂtrtgvu"eqo"cod"gn"r¿dnke0
20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació
amb l’instrument.
Escena
430" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
440" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
450" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke"k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
1. Organologia, morfologia, embocadura i altres característiques dels instruments.
2. Estiraments, massatges i tractament de tensions musculars.
3. Conceptes i procediments a l’entorn de la posició del cos.
4. Conceptes i procediments a l’entorn de l’embocadura de l’intèrpret.
5. Tècniques de respiració i columna d’aire.
80" Rtgrctcek„"rgt"c"nÓgzgewek„"gp"r¿dnke0
7. Organització de l’estudi.
8. Si s’escau, tractament de llengüetes.
;0" Rtqlgeek„."swcnkvcv"k"gzgewek„"fgn"uq"gp"vqvu"gnu"tgikuvtgu="guvcdknkvcv"gp"nÓcÝpcek„"
i el timbre; control de les dinàmiques; domini del vibrato.
10. Exercicis d’execució d’escales, intervals i arpegis.
11. Destresa en les articulacions: staccato, legato i altres.
12. Tractats, mètodes, estudis i exercicis de mecanisme.
350" Rt evkec"fg"nc"fkeek„"kpuvtwogpvcn<"guvkn."htcugki."cÝpcek„"k"eqnqt0
14. Execució d’ornamentacions i els seus criteris d’interpretació estilística.
370" Tgrgtvqtk"fÓqdtgu"fg"fkhgtgpvu"rgtÝnu."ect evgtu."guvknu"k"ﬂrqswgu0
16. Tècniques de lectura a vista, transposició, improvisació i memorització.
390" Kpvtqfweek„"cnu"tgewtuqu"ectcevgt uvkeu"fg"nc"o¿ukec"fÓcxcpviwctfc0
3:0" Cuuckiu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
3;0" Rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
20. Tècniques d’autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del
eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
21. Audicions de manifestacions musicals i d’enregistraments actuals i històrics
d’intèrprets rellevants, amb l’anàlisi comparatiu de les diferents versions des d’un
punt de vista crític i formatiu.
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440" Kpkekcek„"c"nc"kpvgtrtgvcek„"fg"nc"o¿ukec"eqpvgorqt pkc"k"cn"eqpgkzgogpv"fg"
ngu"ugxgu"itcÝgu"k"ghgevgu0
23. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants de cada instrument.
INSTRUMENTS DE VENT METALL: TROMPA, TROMPETA, TROMBÓ I TUBA

a) Objectius
De l’instrument
1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques dels instruments de
vent-metall i la seva evolució històrica.
2. Saber realitzar les tasques bàsiques de manteniment i neteja de l’instrument.
50" Eqpﬂkzgt"gn"ukuvgoc"fÓcÝpcek„"fg"nÓkpuvtwogpv"k"ucdgt/nq"cÝpct"gp"tgncek„"cod"
un altre.
Del cos
4. Aconseguir la consciència corporal que permeti l’equilibri entre tècnica i
expressió.
70" Ceqpugiwkt"wp"¿u"rqpfgtcv"fg"nÓguhqt›"owuewnct"pgeguuctk"rgt"c"nÓgzgewek„."k"
gp"gurgekcn"fg"nc"owuewncvwtc"dwecn."cfgswcpv"gnu"o¿uewnu"hcekcnu"rgt"cuuqnkt"wpc"
correcte embocadura.
6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa a la respiració i l’acció de la columna
d’aire. Comprensió de la importància de les frases musicals en la respiració.
7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l’execució
instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.
:0" Cuuqnkt"ngu"ecrcekvcvu"pgeguu tkgu"rgt"kpvgtrtgvct"gp"r¿dnke."fg"hqtoc"kpfkvidual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat
comunicativa.
Mètodes d’estudi
9. Desenvolupar els mètodes d’estudi adequats per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.
320" Hqogpvct"nc"rt evkec"fg"nc"rncpkÝecek„."cwvqtgiwncek„"k"cwvqcxcnwcek„"gp"
l’estudi dels instruments de vent-metall.
330" Wvknkv¦ct"gnu"eqpgkzgogpvu"cfswktkvu"gp"cnvtgu"cuukipcvwtgu"gp"rtqÝv"fg"nÓguvwfk"
dels instruments de vent-metall.
12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.
13. Practicar tècniques de memorització.
Creació i interpretació
14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l’equilibri entre tècnica
i expressió.
15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents
vgpfﬂpekgu"xkigpvu"gp"gnu"rgt qfgu"fg"nc"o¿ukec"kpuvtwogpvcn, vinculant aquesta
interpretació amb els continguts de les altres assignatures.
16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, respiració, emissió, articulacions i dinàmiques.
17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.
18. Establir, a partir dels resultats de l’anàlisi musical i l’anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne,
d’una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els
criteris artístics adoptats.
3;0" Cfswktkt"j dkv"gp"nÓcevwcek„"gp"r¿dnke."qdtkpv"xkgu"fg"eqowpkecek„"vcpv"cod"
nc"tguvc"fg"kpvﬂtrtgvu"eqo"cod"gn"r¿dnke0
20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació
amb l’instrument.
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Escena
430" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
440" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
450" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke."k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
1. Morfologia i evolució de l’instrument.
2. Funcions de l’instrument i les seves possibilitats de produir-se dins el panorama musical.
3. Coneixement de diferents instruments de la mateixa especialitat.
4. Exercicis d’estiraments i hàbits de detectar postures incorrectes i tensions
musculars.
5. Conceptes i procediments per a la consciència i domini del cos per a una
correcta interpretació, tant dret com assegut.
6. Conceptes i procediments per aconseguir una embocadura adequada.
7. Tècniques pel control i consciència d’una respiració adequada a la pràctica
instrumental.
:0" Ewtc"fg"nÓcÝpcek„"vqecpv"uqn"k"gp"itwr0
;0" Swcnkvcv"fg"uq."eqortgpuk„"k"eqpvtqn"fg"ngu"fkp okswgu."Þgzkdknkvcv."fgugpxqlupament dels registres i resistència.
10. Exercicis de ritme i dels diferents tipus d’articulació.
11. Exercicis d’escales, arpegis, intervals, triple i doble picat.
12. Velocitat, independència dels dits o la colissa.
13. Estratègies i tècniques per a la lectura, el transport, la improvisació i la
memorització.
14. Coneixements i practica dels diferents recursos de l’instrument per a la
interpretació.
15. Coneixements i practica dels diferents estils i èpoques del repertori de
l’instrument.
16. Creació d’un repertori propi.
17. Musicalitat i personalitat en la interpretació.
18. Treball de solos d’orquestra.
19. Treball de mètodes i estudis de l’instrument.
20. Regularitat i organització de l’estudi.
430" Cuuckiu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
440" Rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
23. Tècniques d’autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del
eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
460" Gueqnvc."gp"xkw"q"gp"gptgikuvtcogpvu."nc"o¿ukec"fgn"rtqrk"kpuvtwogpv"k"fÓcntres.
25. Coneixença dels esdeveniments musicals i pedagògics relacionats amb el
propi instrument.
480" Kpkekcek„"c"nc"kpvgtrtgvcek„"fg"nc"o¿ukec"eqpvgorqt pkc"k"cn"eqpgkzgogpv"fg"
ngu"ugxgu"itcÝgu"k"ghgevgu0
27. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants de cada instrument.
ORGUE

a) Objectius
De l’instrument
1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques de l’orgue i la seva
gxqnwek„"jkuv”tkec"ugiqpu"ﬂrqswgu"k"rc•uqu0
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40" Ucdgt"tgcnkv¦ct"ngu"vcuswgu"d ukswgu"fg"ocpvgpkogpv"k"cÝpcek„"fg"nngpi¯gvgu0"
Eqqtfkpct"cod"nÓqtiwgpgt"nÓjctoqpkv¦cek„"k"nÓcÝpcek„"igpgtcn"k"rtgugtxct"nÓqtiwg"
d’agents perjudicials.
50" Eqpﬂkzgt"gnu"rtkpekrku"fÓcÝpcek„"fgnu"vwdu"fÓgodqecfwtc"k"nngpi¯gvc."k"gnu"
principals temperaments.
Del cos
4. Obtenir un nivell de consciència corporal davant la consola de l’orgue que
faciliti l’adopció d’una postura adequada que permeti abastar els diferents teclats
manuals i pedaler.
5. Aconseguir una condició muscular òptima per a l’execució de l’orgue, adoptant
una apropiada relació tensió-distensió de tots els membres del cos.
6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.
7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l’execució
instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.
:0" Cuuqnkt"ngu"ecrcekvcvu"k"tgewtuqu"pgeguuctku"rgt"kpvgtrtgvct"gp"r¿dnke"fg"hqtoc"
individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat
comunicativa.
Mètodes d’estudi
9. Desenvolupar els hàbits i procediments d’estudi aplicant una adequada metodologia de treball per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de
les pròpies capacitats i limitacions.
320" Hqogpvct"nc"rt evkec"fg"nc"rncpkÝecek„."cwvqtgiwncek„"k"cwvqcxcnwcek„"gp"
l’estudi de l’orgue, desvetllant un esperit crític en tot el procés d’ensenyamentaprenentatge.
11. Integrar i aplicar els coneixements adquirits en assignatures d’altres àmbits,
tant teòrics com històrics i analítics, a la pràctica de l’orgue, entenent-los com a
imprescindibles per a la interpretació.
12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.
13. Practicar tècniques de memorització.
Creació i interpretació
14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l’equilibri entre tècnica
i expressió.
15. Interpretar obres de totes les èpoques i estils del repertori organístic, representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de la o¿ukec"kpuvtwogpvcn,
i relacionar-les amb els continguts de les altres assignatures, i saber-les situar en el
context estilístic de l’època i en el conjunt de l’obra de l’autor.
16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, pedalització, pedals d’expressió, toc organístic i fraseig.
17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, frase, registració, caràcter i tempo.
18. Establir, a partir dels resultats de l’anàlisi musical i l’anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne,
d’una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els
criteris artístics adoptats.
3;0" Rctvkekrct"gp"cevwcekqpu"r¿dnkswgu."eqorctvkpv"xkxﬂpekgu"owukecnu"k"cfswktkpv"
j dkv"gp"nc"eqowpkecek„"cod"gn"r¿dnke0
20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació
amb l’orgue.
Escena
430" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
440" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
450" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke."k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
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b) Continguts
1. Organologia, morfologia de l’orgue. Coneixement dels prototipus d’orgues
ugiqpu"ﬂrqswgu"k"rc•uqu0
40" Ocpvgpkogpv."cÝpcek„"k"eqpugtxcek„"fg"nÓqtiwg0
3. Assistència a cursos especialitzats de tècniques corporals i de respiració.
4. Conceptes i procediments referents a la posició del cos.
5. Conceptes i procediments referents a la posició de l’esquena i extremitats.
6. Treball de concentració, autocontrol, domini i equilibri de cos i ment, necesuctku"rgt"c"nÓgzgewek„"gp"r¿dnke0
7. Adquisició d’hàbits i tècniques d’estudi.
8. Exercicis de manual i pedal per separat: escales, intervals i arpegis.
9. Exercicis combinats de manual i pedal per a desenvolupar la independència
de moviments: duos i trios, entre d’altres.
10. Exercicis de diferents tipus d’articulació: staccato, legato i altres.
11. Tractats, mètodes, estudis i exercicis de mecanisme.
12. Pràctica de la dicció instrumental: estil i fraseig,
13. Treball d’articulació, fraseig, digitacions i pedalitzacions segons èpoques i
rc•uqu0
360" Vtcevcvu"fg"tgikuvtcek„"ugiqpu"ﬂrqswgu"k"rc•uqu0
15. Coneixement de diferents taules d’ornamentació històrica.
16. Execució d’ornamentacions i els seus criteris d’interpretació estilística i
històrica.
390" Tgrgtvqtk"fÓqdtgu"fg"fkhgtgpvu"rgtÝnu."ect evgtu."guvknu"k"ﬂrqswgu0
18. Estudi del baix xifrat, lectura a vista, transposició, improvisació i memorització.
3;0" Kpvtqfweek„"cnu"tgewtuqu"ectcevgt uvkeu"fg"nc"o¿ukec"fÓcxcpviwctfc0
20. Formes organístiques.
430" Curgevgu"nkv¿tikeu"fg"nÓqtiwg0
440" Cuuckiu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
450" Rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
24. Audicions de manifestacions musicals i d’enregistraments actuals i històrics
d’intèrprets rellevants, amb l’anàlisi comparatiu de les diferents versions des d’un
punt de vista crític i formatiu.
470" Kpkekcek„"c"nc"kpvgtrtgvcek„"fg"nc"o¿ukec"eqpvgorqt pkc"k"cn"eqpgkzgogpv"fg"
ngu"ugxgu"itcÝgu"k"ghgevgu0
26. Coneixement de les escoles organístiques més importants.
PERCUSSIÓ

a) Objectius
De l’instrument
1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques dels instruments de
percussió i la seva evolució històrica.
2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge, neteja, manteniment i reparacions elementals dels principals instruments de percussió.
50" Eqpﬂkzgt"gn"ukuvgoc"fÓcÝpcek„"fg"ngu"vkodcngu"k"ucdgt/ngu"cÝpct"gp"tgncek„"cod"
un altre instrument.
Del cos
4. Obtenir una actitud corporal adient per l’execució instrumental i pel sosteniment de les baquetes.
70" Ceqpugiwkt"wp"¿u"rqpfgtcv"fg"nÓguhqt›"owuewnct"pgeguuctk"rgt"c"nÓgzgewek„0
6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.
7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l’execució
instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.
:0" Cuuqnkt"ngu"ecrcekvcvu"pgeguu tkgu"rgt"kpvgtrtgvct"gp"r¿dnke."fg"hqtoc"kpfkvidual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat
comunicativa.
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Mètodes d’estudi
9. Desenvolupar els procediments d’estudi oportuns per aconseguir el màxim
rendiment, així com la coordinació rítmica i motriu que exigeix les possibles
combinacions dels instruments de percussió, adquirint consciència de les pròpies
capacitats i limitacions.
320" Hqogpvct"nc"rt evkec"fg"nc"rncpkÝecek„."cwvqtgiwncek„"k"cwvqcxcnwcek„"gp"
l’estudi dels instruments de percussió.
330" Wvknkv¦ct"gnu"eqpgkzgogpvu"cfswktkvu"gp"cnvtgu"cuukipcvwtgu"gp"rtqÝv"fg"nÓguvwfk"
dels instruments de percussió.
12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.
13. Adquirir i aplicar eines pel desenvolupament de la memòria.
Creació i interpretació
14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l’equilibri entre tècnica
i expressió.
15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents
vgpfﬂpekgu"xkigpvu"gp"gnu"rgt qfgu"fg"nc"o¿ukec"kpuvtwogpvcn, vinculant aquesta
interpretació amb els continguts de les altres assignatures. Tocar en un conjunt de
percussió amb i sense director amb coneixement global de l’obra, precisió rítmica
i sentit musical.
380" Cpcnkv¦ct"gn"ocvgtkcn"gp"guvwfk"fgu"fgn"rwpv"fg"xkuvc"vﬂepke<"uvkemkpi."rwnucció, articulació, respiració, col·locació dels instruments, coordinació entre les dues
mans, tria i canvis de baquetes.
17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.
18. Establir, a partir dels resultats de l’anàlisi musical i l’anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne,
d’una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els
criteris artístics adoptats.
3;0" Rctvkekrct"gp"cevwcekqpu"r¿dnkswgu."eqorctvkpv"xkxﬂpekgu"owukecnu"k"cfswktkpv"
j dkv"gp"nc"eqowpkecek„"cod"gn"r¿dnke0
20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació
amb els instruments de percussió.
Escena
430" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
440" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
450" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke"k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
1. Posició correcta del cos i manteniment d’un bon equilibri corporal tant dret
com assegut.
2. Correcte sosteniment de les baquetes, control del pes i del balanç.
3. Diferents tipus d’articulació i contrast de dinàmiques i accents.
4. Recerca de la qualitat sonora i coneixement de les possibilitats sonores dels
instruments.
5. Desenvolupament de la capacitat d’obtenir simultàniament sons de diferents
intensitat entre les dues mans.
6. Comprensió i execució de diferents tipus de polirrítmies i progressions rítmiques.
7. Organització i rendibilització del temps d’estudi.
8. Pràctica de lectura a vista.
9. Tipus de memòria.
10. Treball d’improvisació.
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330" Cp nkuk"fg"ngu"qdtgu"q"guvwfku"c"kpvgtrtgvct0"Vtkc"k"ecpxku"fg"dcswgvgu."uvkemkpi"
adequat i aplicació al discurs musical.
12. Formació d’un sentit crític positiu per millorar l’efectivitat i solucionar
problemes.
13. Hàbit de realitzar exercicis d’escalfament i estiraments musculars abans i
després de cada sessió d’estudi.
14. Audició comparada d’interpretacions dels companys i de grans intèrprets
per analitzar de manera crítica les diferents versions.
370" Eqpgkzgogpv"k"kpvgtrtgvcek„"fÓwp"tgrgtvqtk"d uke"fg"fkÝewnvcv"cfgswcfc"cn"
nivell amb domini tècnic, musical i estilístic.
380" Cuuckiu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
390" Rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
3:0" J dkv"fg"vqect"fcxcpv"fg"r¿dnke."eqpegtvu"k"cwfkekqpu0
19. Tècniques d’autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del
eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
20. Aproximació a l’organologia i l’evolució històrica de la família d’instruments
de percussió.
21. Muntatge i desmuntatge dels instruments i hàbit de cuidar el material per a
poder treure’n el millor rendiment.
22. Treball de conjunt de percussió, improvisació en grup i recerca de recursos
sonors.
23. Lectura i interpretació d’obres de repertori de conjunt de percussió amb
precisió, criteri estilístic i sentit musical.
460" Kpkekcek„"c"nc"kpvgtrtgvcek„"fg"nc"o¿ukec"eqpvgorqt pkc"k"cn"eqpgkzgogpv"fg"
ngu"ugxgu"itcÝgu"k"ghgevgu0
CONTINGUTS ESPECÍFICS PER INSTRUMENTS
CAIXA

1. Estudi dels rudiments bàsics i aplicació al discurs musical.
2. El redoble: obert i tancat.
TIMBALES

50" Fgurnc›cogpvu."uvkemkpi."tgfqdng."fcorgpkpi."cÝpcek„"k"eqpvtqn"fgnu"rgdals.
MULTIPERCUSSIÓ

4. Polirrítmies i coordinació de les mans i/o peus.
5. Desplaçaments entre els diferents instruments.
80" Etkvgtku"rgt"c"nc"vtkc"k"j dkv"gp"nc"rncpkÝecek„"fg"nc"fkuvtkdwek„"cfkgpv"fgnu"
instruments.
VIBRÀFON

7. Tècnica de dues i quatre baquetes.
8. Escales, arpegis i acords.
9. Tècnica de pedal.
10. Tècnica de dampening.
MARIMBA

11. Tècnica de dues i quatre baquetes.
12. Escales, arpegis i acords.
13. Redoble.
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BATERIA

14. Treball d’independència, coordinació i desplaçaments.
15. Treball dels diferents estils musicals.
INSTRUMENTS ORQUESTRALS

16. Treball del repertori orquestral bàsic.
17. Desenvolupament de la tècnica amb els diferents instruments: xilòfon, lira,
bombo, plats, caixa, pandereta i triangle, entre d’altres.
18. Aplicació dels aspectes tècnics al discurs musical.
INSTRUMENTS FOLKLÒRICS I POPULARS

3;0" Kpvtqfweek„"c"nc"vﬂepkec"k"tkvogu"d ukeu"fgnu"kpuvtwogpvu"hqnmn”tkeu"k"rqrwnctu"
més rellevants, fent especial atenció als propis i als més propers a la nostra cultura
q"igqit Ýecogpv0
PIANO

a) Objectius
De l’instrument
1. Conèixer les característiques organològiques, l’evolució i els recursos del
piano a través de les diferents èpoques i estils.
2. Conèixer la mecànica i el funcionament del piano.
50" Eqpﬂkzgt"gn"ukuvgoc"fÓcÝpcek„"fgn"rkcpq0
Del cos
4. Obtenir un nivell de consciència corporal davant del piano que faciliti l’adopció
d’una postura del cos, esquena, braços, mans i extremitats inferiors adequada.
5. Disposar d’una bona preparació física per l’execució al piano, adquirint una
apropiada relació tensió-distensió de tots els membres del cos.
6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.
7. Treballar tècniques d’alleugeriment de la fatiga, de prevenció de lesions musculars, de concentració, respiració i relaxació.
:0" Fqvct/ug"fg"tgewtuqu"rgt"nc"rtgugpvcek„"gp"r¿dnke<"eqpegpvtcek„."cwvqeqpvtqn."
domini de la memòria i capacitat comunicativa.
Mètodes d’estudi
9. Desenvolupar els procediments d’estudi oportuns per aconseguir el màxim
rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.
10. Treballar la comprensió de les obres mitjançant la seva anàlisi global. Foogpvct"nc"rt evkec"fg"nc"rncpkÝecek„."cwvqtgiwncek„"k"cwvqcxcnwcek„"gp"nÓguvwfk"fgn"
piano. Assolir un bon aprenentatge i comprensió del repertori pianístic.
11. Integrar i aplicar els coneixements adquirits en assignatures d’altres àmbits
en la pràctica del piano, entenent-los com a imprescindibles per a la interpretació.
340" Vtgdcnnct"gurge Ýecogpv"nÓjctoqpkc"cn"rkcpq."nc"ngevwtc"c"xkuvc"k"nc"kortqvisació harmònica.
13. Practicar tècniques de memorització.
Creació i interpretació
14. Desenvolupar la pròpia personalitat artística amb versions personals de les
obres fonamentades en l’equilibri entre tècnica i expressió.
15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents
vgpfﬂpekgu"xkigpvu"gp"gnu"rgt qfgu"fg"nc"o¿ukec"kpuvtwogpvcn, vinculant aquesta
interpretació amb els continguts de les altres assignatures, i saber-les situar en el
context estilístic de l’època i en el conjunt de l’obra de l’autor.
16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, respiració, emissió, articulacions, i dinàmiques.
17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.
18. Establir, a partir dels resultats de l’anàlisi musical i l’anàlisi tècnica anteri-
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orment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne,
d’una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els
criteris artístics adoptats.
3;0" Cfswktkt"tgewtuqu"k"guvtcvﬂikgu"rgt"nc"rtgugpvcek„"r¿dnkec"k"nc"eqowpkecek„"cod"
l’auditori. Compartir vivències musicals en directe. Saber construir un programa
fg"eqpegtv"cfgswcv"c"ngu"rquukdknkvcvu"h ukswgu"k"owukecnu"fg"ecfcue¿0
20. Saber desenvolupar-se en la improvisació al piano per tal de mostrar la creativitat i domini imminent del piano.
Escena
430" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
440" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
450" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke"k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
1. Coneixement dels instruments de teclat precedents al piano: el clave, el clavicordi i el pianoforte. Prendre consciència de que la història del piano va en paral·lel
c"nc"jkuv”tkc"fg"nc"o¿ukec"k"fg"nÓctv."ﬁu"c"fkt."fg"nc"ugxc"fkogpuk„"ctv uvkec0
40" Eqpgkzgogpv"fg"nc"oge pkec"k"fgn"ukuvgoc"fÓcÝpcek„"fgn"rkcpq0"Cfswkukek„"fg"
les nocions bàsiques per tenir cura del seu manteniment: canvis de temperatura,
mobilitat, espai adequat i humitats, entre d’altres.
3. Assistència a sessions de formació corporal i a cursos especialitzats que tractin
de la relació cos-art.
4. Treball de la concentració, l’autocontrol, el domini i equilibri de cos i ment
rgt"rqfgt"kpkekct/ug"gp"nÓj dkv"fg"ngu"cwfkekqpu"r¿dnkswgu"vcp"fg"hqtoc"kpfkxkfwcn"
com col·lectiva.
5. Adequada distribució del temps d’estudi en franges horàries. Treball acurat
fg"nc"ngevwtc"k"nc"eqqtfkpcek„"rukeq/oqvqtc0"Guvtcvﬂikgu"fÓguvwfk"k"rncpkÝecek„"fgnu"
recursos i de tècnica instrumental necessaris per interpretar cada obra.
6. Desvetllament d’un sa esperit crític. Adquisició de l’hàbit d’assistir regularment a concerts, estrenes d’obres, conferències i debats relacionats amb el piano.
Escoltar enregistraments i llegir publicacions especialitzades. Hàbit d’enregistraogpv"fg"ngu"rt”rkgu"kpvgtrtgvcekqpu"rgt"c"hgt/pg"wp"¿u"rgfci”ike"fÓcwvqgzkiﬂpekc"k"
perfeccionament.
7. Relació amb les altres assignatures del currículum que tracten els temes
teòrics, històrics i analítics.
8. Pràctica de lectura a vista amb obres curtes escrites originalment per a piano
i també amb reduccions i arranjaments per aquest instrument d’altres obres simfòniques i de tot tipus.
9. Tècniques de memorització: memòria musical i auditiva, memòria digital i
muscular, memòria analítica i memòria visual.
320" Gfwecek„"fg"nÓq•fc"k"j dkv"fg"hgt"o¿ukec"fg"ocpgtc"pcvwtcn."enctc."eqjgtgpv."
personal i acurada en tots els aspectes.
11. Interpretació d’obres del clavecinisme, barroc, classicisme, romanticisme,
nacionalismes, impressionisme, expressionisme i segle XX. Valoració i coneixement
fg"ngu"o¿ukswgu"swg"gu"hcp"cevwcnogpv"k"ugt"tgegrvkwu"c"kpvgtrtgvct/ngu0
12. Estudi aprofundit dels principals aspectes de la tècnica pianística: la digitació,
la pedalització i els signes escrits a la partitura d’expressivitat, fraseig, dinàmiques,
tempo, caràcter i estil. Treball de l’articulació musical com el legato, staccatto, non
legato i portato, el so, la gamma dinàmica, els diferents tipus d’accents, les polirítmies,
el control de la pressió del dit i del pes, el toc polifònic, la diferenciació del timbre
i de la qualitat sonora de les diferents notes d’un acord. Treball de la diversitat dels
dissenys musicals que presenten més exigències: escales, arpegis, notes dobles,
acords, octaves, salts i glissandos.
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13. Treball de les obres mitjançant l’anàlisi descriptiva melòdica, temàtica, rítmica, mètrica, harmònica, formal, estilística, tímbrica. Anàlisi interpretativa de
l’estructura, de la textura i de l’organització.
360" Cuuckiu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
370" Rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
380" RncpkÝecek„"gzkigpv"fg"ngu"cwfkekqpu"r¿dnkswgu."rtcevkect"oqnv"nÓcevwcek„"
en directe. Control del cos i la ment en el moment del concert. Adquisició de la
kortguekpfkdng"eqpÝcp›c"gp"wp"ocvgkz"rgt"nc"xgtvcfgtc"vtcpuokuuk„"ctv uvkec"k"rgt"
poder oferir versions personalitzades.
17. Treball de la improvisació sobre bases harmòniques, sobre motius i sobre
melodies dotant-se d’acompanyaments amb i sense graus harmònics; amb i sense
oqvnngu"Ýzgu"fÓceqorcp{cogpv0"Vtgdcnn"gurge Ýe"fg"nÓjctoqpkc"cn"rkcpq0"Vtgdcnn"
de tot tipus de progressions i modulacions. Iniciar-se en la transposició.
3:0" Kpkekcek„"c"nc"kpvgtrtgvcek„"fg"nc"o¿ukec"eqpvgorqt pkc"k"cn"eqpgkzgogpv"fg"
ngu"ugxgu"itcÝgu"k"ghgevgu0
19. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants del piano.
TIBLE I TENORA

a) Objectius
De l’instrument
1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques del tible i la tenora i la
seva evolució històrica.
2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge del tible i la
tenora, manteniment i reparacions elementals.
50" Eqpﬂkzgt"gn"ukuvgoc"fÓcÝpcek„"fgn"vkdng"k"nc"vgpqtc"k"ucdgt/nqu"cÝpct"gp"tgncek„"
amb un altre instrument.
Del cos
4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l’adopció d’una postura
adequada pel sosteniment del tible i la tenora.
70" Ceqpugiwkt"wp"¿u"rqpfgtcv"fg"nÓguhqt›"owuewnct"pgeguuctk"rgt"c"nÓgzgewek„."k"
en especial de la musculatura bucal.
6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa a la respiració i l’acció de la columna d’aire.
7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l’execució
instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.
:0" Cuuqnkt"ngu"ecrcekvcvu"pgeguu tkgu"rgt"kpvgtrtgvct"gp"r¿dnke."fg"hqtoc"kpfkvidual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat
comunicativa.
Mètodes d’estudi
9. Desenvolupar els procediments d’estudi oportuns per aconseguir el màxim
rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.
320" Hqogpvct"nc"rt evkec"fg"nc"rncpkÝecek„."cwvqtgiwncek„"k"cwvqcxcnwcek„"gp"
l’estudi del tible i la tenora.
330" Wvknkv¦ct"gnu"eqpgkzgogpvu"cfswktkvu"gp"cnvtgu"cuukipcvwtgu"k"cevkxkvcvu"gp"rtqÝv"
de l’estudi de l’instrument. Tenir interès per les manifestacions relacionades amb
el tible i la tenora com concerts, enregistraments, cursos i edicions.
12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.
13. Practicar tècniques de memorització.
Creació i interpretació
14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l’equilibri entre tècnica
i expressió.
370" Kpvgtrtgvct"o¿ukec"fg"fkhgtgpvu"ﬂrqswgu"k"guvknu."tgrtgugpvcvkxgu"fg"ngu diferents
vgpfﬂpekgu"xkigpvu"gp"gnu"rgt qfgu"fg"nc"o¿ukec"kpuvtwogpvcn, i de conjunt amb les
formacions pròpies del tible i la tenora, vinculant aquesta interpretació amb els
continguts de les altres assignatures.
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16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, pulsació,
respiració, articulacions, i dinàmiques.
17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.
18. Establir, a partir dels resultats de l’anàlisi musical i l’anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne,
d’una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els
criteris artístics adoptats.
3;0" Rctvkekrct"gp"cevwcekqpu"r¿dnkswgu."eqorctvkpv"xkxﬂpekgu"owukecnu"k"cfswktkpv"
j dkv"gp"nc"eqowpkecek„"cod"gn"r¿dnke0
20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació, improvisació i
investigació amb el tible i la tenora.
Escena
430" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
440" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
450" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke"k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
1. Fabricació, muntatge i manipulació de canyes.
2. Domini de les tècniques de respiració i relaxació.
50" Eqpvtqn"fg"nÓcÝpcek„."swcnkvcv"fgn"uq"k"xkdtcv"gp"gnu"fkhgtgpvu"tgikuvtgu0
4. Domini de totes les digitacions.
5. Domini de les diferents articulacions, inclosos els registres extrems: lligats
i picats.
6. Domini dels recursos expressius: matisos, reguladors, articulació, vibrat,
fraseig, color i notes tingudes.
7. Domini tècnic de les escales i arpegis practicables en diferents articulacions
i modalitats intervàliques.
8. Exercicis i estudis progressius.
9. Repertori, anàlisi, audició i memorització d’obres: obres per a tenora solista
i repertori cambrístic.
10. Domini de la transposició pròpia del tible i la tenora: tons propers i lectura
en sons reals.
11. Audicions de manifestacions musicals i d’enregistraments actuals i històrics
d’intèrprets rellevants, amb l’anàlisi comparatiu de les diferents versions des d’un
punt de vista crític i formatiu.
340" Cuuckiu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
350" Rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
14. Tècniques d’autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del
eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
15. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants del tible i la
tenora.
16. Practica de la lectura a vista.
390" Kpkekcek„"c"nc"kpvgtrtgvcek„"fg"nc"o¿ukec"eqpvgorqt pkc"k"cn"eqpgkzgogpv"fg"
ngu"ugxgu"itcÝgu"k"ghgevgu0
VIOLA DA GAMBA

a) Objectius
De l’instrument
1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques de la viola da gamba
i la seva evolució històrica, adquirint consciència dels paràmetres musicals dels
kpuvtwogpvu"fg"nc"o¿ukec"cpvkic"k"gn"ugw"octe"eqpvgzvwcn0

%JTQPTJDJPOT

Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7282"Î"53030422:

8369

2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge de la viola da
gamba, manteniment, reparacions i variacions elementals.
50" Ucdgt"cÝpct"nc"xkqnc"fc"icodc"k"eqpﬂkzgt"gn"ukuvgogu"fÓcÝpcek„"rtqrku"k"gp"
tgncek„"cod"cnvtgu"kpuvtwogpvu"cpvkeu"q"eqpvgorqtcpku"ckz "eqo"nÓ¿u"fg"fkcrcuqpu"
històrics.
Del cos
4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l’adopció d’una postura
adequada pel sosteniment de la viola da gamba.
70" Ceqpugiwkt"wp"¿u"rqpfgtcv"fg"nÓguhqt›"owuewnct"pgeguuctk"rgt"c"nÓgzgewek„"k"
el relaxament global indispensable.
6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració i la
seva aplicació al discurs musical.
7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l’execució
instrumental, alleugeriment de la fatiga i prevenció de lesions musculars.
:0" Cuuqnkt"ngu"ecrcekvcvu"pgeguu tkgu"rgt"kpvgtrtgvct"gp"r¿dnke."fg"hqtoc"kpfkvidual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat
comunicativa.
Mètodes d’estudi
9. Desenvolupar els procediments d’estudi oportuns per aconseguir el màxim
rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions en un determinat context.
320" Hqogpvct"nc"rt evkec"fg"nc"rncpkÝecek„."cwvqtgiwncek„"k"cwvqcxcnwcek„"gp"
l’estudi de la viola da gamba.
330" Wvknkv¦ct"gnu"eqpgkzgogpvu"cfswktkvu"gp"ngu"cnvtgu"cuukipcvwtgu"gp"rtqÝv"fg"
l’estudi de la viola da gamba.
12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.
13. Practicar tècniques de memorització.
Creació i interpretació
14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l’equilibri entre tècnica i
expressió a partir d’una base sòlida i contrastada.
15. Interpretar obres coneixent i valorant el corpus repertorial més representatiu
de la viola da gamba en totes les èpoques i estils, aplicant els aspectes variables
determinats que formen part dels estils musicals dels segles XVI al XVIII com
són l’ornamentació i la improvisació, i relacionant la vessant interpretativa amb
els continguts d’altres assignatures.
16. Organitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, pulsació, articulacions, i dinàmiques.
17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.
18. Establir, a partir dels resultats de l’anàlisi musical i l’anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne,
d’una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els
criteris artístics adoptats.
3;0" Rctvkekrct"gp"cevwcekqpu"r¿dnkswgu."eqorctvkpv"xkxﬂpekgu"owukecnu"k"cfswktkpv"
j dkv"gp"nc"eqowpkecek„"cod"gn"r¿dnke0
20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació
amb la viola da gamba.
Escena
430" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
440" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
450" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke"k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
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b) Continguts
1. Estudi de la història de la viola da gamba, les seves modalitats i les característiques organològiques.
2. Realització d’activitats encaminades al coneixement de les vessants organon”ikswgu"k"fg"ocpvgpkogpv"."nÓgpeqtfcvwtc"k"ngu"fkhgtgpvu"cÝpcekqpu"k"gnu"vtcuvqu0
3. Desenvolupament del treball de coordinació tècnica i corporal, els recursos
corporals per controlar l’emissió del so a través de l’arquet i el domini del mànec.
4. Tècniques de respiració en relació amb l’interpretació.
5. Estudi del material didàctic encaminat a proporcionar recursos tècnics, ja
sigui en base a la pràctica individual i col·lectiva.
6. Organització de l’estudi.
7. Pràctica i estudi de diversos extractes o fragments de composicions musicals
que ens aporten informació comparada sobre recursos d’articulació i digitació, que
incideixen en el fraseig i les dinàmiques.
8. Estudi de les tabulatures pròpies de la viola da gamba.
9. Treball aplicat sobre el vessant harmònic i polifònic de la viola da gamba.
10. Realització d’acords a partir d’un baix xifrat.
11. Estratègies de memorització immediata o posterior i de determinats passatges
de lectura a vista en diferents nivells.
12. Projecció, qualitat i execució del so en tots els registres; control de les dinàmiques.
13. Coneixement i valoració de diverses fonts escrites que parlen de la improvisació i l’ornamentació històrica per a instruments monòdics, ja siguin mètodes
o tractats de diversa naturalesa.
360" Gzgewek„"fg"tgrgtvqtk"fg"o¿ukec"cpvkic"cod"gnu"kpuvtwogpvu"rtqrku"fgn"ugw" odkv"
històric en diapasons històrics i diversos i amb el seu equilibri sonor natural.
370" Gzgewek„"gp"wp"eqpvgzv"fÓkpuvtwogpvu"fg"nc"o¿ukec"en uukec"k"eqpvgorqt nia.
380" Rt evkec"fg"nc"o¿ukec"rgt"c"eqplwpv"fg"xkqngu"fg"icodc"cod"xkqngu"fg"fkhgrents tessitures.
390" Cuuckiu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
3:0" Rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
19. Tècniques d’autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del
eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
20. Audicions de manifestacions musicals i d’enregistraments actuals i històrics
d’intèrprets rellevants, amb l’anàlisi comparatiu de les diferents versions des d’un
punt de vista crític i formatiu.
21. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants de viola da gamba.
c) Criteris d’avaluació d’instrument
De l’instrument
1. Demostrar que es disposa dels coneixements bàsics pel què fa a les característiques organològiques de l’instrument, i la seva evolució històrica. Pel que fa a la
veu, demostrar que es coneixen les diverses parts de què consta l’aparell fonador:
nc"ugxc"Ýukqnqikc0
2. Resoldre amb desimboltura, si s’escau, les tasques bàsiques de muntatge
i desmuntatge de l’instrument, condicionament dels elements requerits per a la
producció de so, neteja, manteniment i reparacions elementals.
50" Gxkfgpekct"eqpgkzgogpv"fgn"ukuvgoc"fÓcÝpcek„"fg"nÓkpuvtwogpv."k"uk"uÓguecw."
ﬁuugt"ecrc›"fÓcÝpct/nq"ceegrvcdngogpv"gp"tgncek„"cod"gnu"cnvtgu0"Rgn"swg"hc"c"nc"xgw."
demostrar coneixement del mecanisme respiratori i del seu funcionament bàsic en
la veu cantada.
Del cos
4. Mostrar una actitud corporal adient per l’execució instrumental, i, si s’escau,
pel sosteniment de l’instrument.
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70" Tgxgnct"wp"¿u"rqpfgtcv"fg"nÓguhqt›"owuewnct"pgeguuctk"rgt"nÓgzgewek„."k."uk"
s’escau, de la musculatura bucal.
6. Utilitzar una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració, i, si
s’escau, l’acció de la columna d’aire.
7. Aplicar tècniques de condicionament físic en la preparació de l’execució instrumental, en l’alleugeriment de la fatiga, i per la prevenció de lesions musculars.
:0" Kpvgtrtgvct"gp"r¿dnke"gxkfgpekcpv"eqpegpvtcek„."cwvqeqpvtqn."fqokpk"fg"nc"
memòria i capacitat comunicativa.
Mètodes d’estudi
9. Demostrar perspicàcia en l’adopció d’hàbits i procediments d’estudi.
320" Oquvtct"gÝekﬂpekc"gp"nc"rncpkÝecek„."cwvqtgiwncek„"k"cwvqcxcnwcek„"gp"nÓguvwfk"
de l’instrument.
11. Evidenciar solvència en l’aplicació a l’estudi de l’instrument dels coneixements
adquirits en altres assignatures.
12. Demostrar soltesa en la lectura a primera vista i la transposició de partitures
fg"fkÝewnvcv"okvlcpc0
13. Mostrar domini de les tècniques de memorització.
Creació i interpretació
14. Manifestar una personalitat artística fonamentada en l’equilibri entre tècnica
i expressió.
15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents
vgpfﬂpekgu"xkigpvu"gp"gnu"rgt qfgu"fg"nc"o¿ukec"kpuvtwogpvcn."rcngucpv"nc"xkpewncek„"
d’aquesta interpretació amb els coneixements adquirits en les altres assignatures.
16. Mostrar competència en l’anàlisi tècnic del material en estudi segons s’escaigui: digitació, respiració, emissió, articulacions, dinàmiques, pulsació, pedals,
eqru"fÓcte."cvceu."hqpﬂvkec."fkeek„"k"¿u"fgnu"kfkqogu0
17. Mostrar competència en l’anàlisi interpretatiu del material en estudi: estil,
estructura, caràcter, tempo i frase.
18. Manifestar un criteri propi que permeti la realització de versions personals de
les obres estudiades, fonamentat en l’anàlisi musical i tècnic anteriorment esmentats,
i ésser capaç d’argumentar i defensar raonadament els criteris artístics adoptats.
3;0" Gxkfgpekct"j dkv"gp"nÓcevwcek„"gp"r¿dnke."guvcdnkpv"eqornkekvcvu"cod"gnu"cnvtgu"
intèrprets, i mostrant capacitat de comunicació artística.
20. Demostrar creativitat en la improvisació amb l’instrument.
Escena
430" Oquvtct"ecrcekvcv"fÓcfcrvcek„"c"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"
sales de concert.
440" Gzjkdkt"fqokpk"fgnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
450" Gxkfgpekct"hcoknkctkvcv"k"uqnvguc"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
1.2

LLENGUATGE MUSICAL

Introducció
Quan els alumnes arriben al grau professional tenen ja uns coneixements bàsics
del què és el llenguatge musical, però sobretot és en aquest moment on entraran
en contacte amb la rica literatura musical. Cal, doncs, que assoleixin comprensió,
expressió i actitud davant del fet musical, adquirint les competències necessàries
per a poder connectar els aprenentatges del llenguatge musical amb la resta d’assignatures del currículum; cap dels continguts que a continuació quedaran expressats
no pot ser après en el marc exclusiu de la classe d’aquesta assignatura. D’aquesta
ocpgtc"gu"eqpvtkdwkt "c"hqtoct"o¿ukeu"kpvgitcnu0
A l’assignatura de llenguatge musical s’aportaran els coneixements que precisa un
guvwfkcpv"rgt"kpvgttgncekqpct"gn"hgv"owukecn"cod"gn"ugw"gpvqtp0"Ecn"hgt"o¿ukeu"cod"wp"
rgpucogpv"et vke."qdgtv"k"Þgzkdng."fgugpxqnwrcpv"ngu"hcewnvcvu"etgcvkxgu."cpcn vkswgu"
i crítiques. Es treballarà la comprensió musical, on quedaran englobades totes les
eqorgvﬂpekgu"fg"ect evgt"guugpekcnogpv"eqipkvkw."cod"wp"¿u"eqpuekgpv."ogfkvcv"
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k"rt evke"fg"nc"vgqtkc"fg"nc"o¿ukec0"Vcodﬁ"gu"vtgdcnnct "nÓgzrtguuk„"clwfcpv"c"swg"
l’alumnat assoleixi les habilitats tècniques que els permeti trobar espais de comupkecek„"cod"gnu"cnvtgu"c"vtcxﬁu"fg"nc"o¿ukec."cod"nc"kortqxkucek„."nc"kpvgtrtgvcek„"
q"nc"etgcek„0"K"Ýpcnogpv"gu"vtgdcnnct "nÓcevkvwf"fcxcpv"gn"hgv"ctv uvke."tgeqnnkpv"vqvu"
aquells aspectes de comportament social dels individus, necessaris tant per la seva
ocfwtguc"eqo"c"rgtuqpgu"eqo"gp"nc"ugxc"ocfwtguc"eqo"c"o¿ukeu0"¡u"korqtvcpv"nc"
capacitat de col·laborar, la creativitat, la comunicació interpersonal, la imaginació,
la disciplina personal, el control corporal, la sensibilitat i el gaudi. Cal comprendre
i respondre, sentir i distingir, pensar i actuar, implicar-se i construir.
De l’exercitació de la lectura, l’audició, el dictat i la composició, se n’ha de desrtgpftg"nc"eqpugewek„"fÓwp"eqplwpv"fÓqdlgevkwu<"eqttgevc"hqtocek„"fg"nÓq•fc"kpvgtpc."
bona capacitat d’imitació i reconeixement de les estructures tonals, i bona capacitat
fg"oguwtc"fg"vqv"cnn”"swg"gp"o¿ukec"ﬁu"oguwtcdng0
a) Objectius
De ritme
1. Entendre, saber analitzar i interpretar textos musicals en compàs simple,
compost i d’amalgama.
2. Entendre, saber analitzar i interpretar textos musicals amb canvis de compàs.
3. Interpretar polirítmies formades per ritmes que tinguin la mateixa mètrica, i
introducció de polirítmies polimètriques.
60" Gpvgpftg"k"ucdgt"kpvgtrtgvct"o¿ukec"pq"oﬂvtkec0
Fg"ognqfkc"k"jctoqpkc
5. Cantar melodies estudiades i a primera vista, tonals i sense referent tonal.
6. Conèixer el funcionament del transport escrit i mental, i cantar melodies
transportades.
7. Cantar i saber reconèixer els diferents elements que formen el llenguatge
musical de les diferents èpoques.
8. Reconèixer auditivament i saber escriure els diferents elements que conformen
el llenguatge musical.
9. Improvisar i crear textos musicals per a ser interpretats vocalment o instrumental.
De conceptes i teoria aplicada
10. Desenvolupar hàbits interpretatius a partir del coneixement, tenint en compte
els símbols de mètrica, accentuació, moviment, dinàmica i fraseig.
330" Kpvgtrtgvct"eqttgevcogpv"gnu"u odqnu"it Ýeu0
12. Conèixer els elements del llenguatge musical i la seva evolució històrica, per
a relacionar-los amb les obres musicals i el seu context.
FÓcwfkek„"k"jkuv”tkc
13. Conèixer i reconèixer auditivament instruments i agrupacions, també les
tradicionals catalanes.
14. Conèixer els principals compositors i estils musicals.
15. Conèixer i saber reconèixer en peces musicals escoltades, les formes musicals
bàsiques relacionant-les amb estils musicals concrets.
Mètodes d’estudi
16. Desenvolupar la memòria musical.
390" Eqorctvkt"xkxﬂpekgu"cod"gn"itwr"oknnqtcpv"nc"tgncek„"chgevkxc"cod"nc"o¿ukec"
a través del cant i la participació instrumental.
b) Continguts
30" Cp nkuk."ngevwtc."kfgpvkÝecek„."guetkrvwtc"k"crnkecek„"gp"nc"etgcek„"k"nc improxkucek„"fg"vgzvqu"owukecnu"cod"eqorcuuqu"ukorngu"k"tkvogu"fgtkxcvu"fgn"ugw"¿u"cod"
xcnqtu"fg"Ýpu"c"31:"fg"nc"rwnucek„"fg"tghgtﬂpekc."vcodﬁ"citwrcekqpu"kttgiwnctu0
40" Cp nkuk."ngevwtc."kfgpvkÝecek„."guetkrvwtc"k"crnkecek„"gp"nc"etgcek„"k"nc improviucek„"fg"vgzvqu"owukecnu"cod"eqorcuuqu"eqorquvqu"k"tkvogu"fgtkxcvu"fgn"ugw"¿u"cod"
xcnqtu"fg"Ýpu"3134"fg"nc"rwnucek„"fg"tghgtﬂpekc."vcodﬁ"citwrcekqpu"kttgiwnctu0
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50" Cp nkuk."ngevwtc."kfgpvkÝecek„."guetkrvwtc"k"crnkecek„"gp"nc"etgcek„"k"nc improviucek„"fg"vgzvqu"owukecnu"cod"eqorcuuqu"fÓcocnicoc"k"tkvogu"fgtkxcvu"fgn"ugw"¿u0
60" Cp nkuk."ngevwtc."kfgpvkÝecek„."guetkrvwtc"k"crnkecek„"gp"nc"etgcek„"k"nc improvisació de textos musicals amb canvis de mètrica mantenint la pulsació de referència
o mantenint la forma d’ agrupar la pulsació de referència.
70" Cp nkuk."ngevwtc."kfgpvkÝecek„."guetkrvwtc"k"crnkecek„"gp"nc"etgcek„"k"nc improvisació de síncopes i contratemps.
80" Cp nkuk."ngevwtc."kfgpvkÝecek„."guetkrvwtc"k"crnkecek„"gp"nc"etgcek„"k"nc improvisació de polirítmies formades per ritmes que tinguin la mateixa mètrica i introducció
de polirítmies polimètriques.
90" Cp nkuk."ngevwtc."kfgpvkÝecek„."guetkrvwtc"k"crnkecek„"gp"nc"etgcek„"k"nc improxkucek„"fg"vgzvqu"owukecnu"pq"oﬂvtkeu<"tgekvcvkw."ecpv"rnc"k"egtvu"guvknu"fg"o¿ukec"
contemporània.
:0" Cp nkuk."ngevwtc."kfgpvkÝecek„."guetkrvwtc"k"crnkecek„"gp"nc"etgcek„"k"nc improxkucek„"fg"vgzvqu"owukecnu"cod"vqvc"ogpc"fg"vgork"k"cod"ecpxku"fg"vgorq."k"¿u"fg"
tota mena de gradacions dinàmiques i de canvis més o menys graduals entre elles.
Ús del metrònom.
;0" Cp nkuk."ngevwtc."kfgpvkÝecek„."guetkrvwtc"k"crnkecek„"gp"nc"etgcek„"k"nc improvisació de textos musicals amb diferents claus, canvis de clau, índex d’altura absoluta,
desxifratge de graus melòdics per traducció nota-grau, i introducció al sistema de
transposició per canvi de clau absoluta.
320" Cp nkuk."ngevwtc."kfgpvkÝecek„."guetkrvwtc"k"crnkecek„"gp"nc"etgcek„"k"nc improvisació de textos musicals combinant tots els graus, tant diatònics com cromàtics.
Kpvgtxcnu"k"tgncekqpu"ogn”fkswgu"fgtkxcfgu"fg"nÓ¿u"fg"nc"vqpcnkvcv."vcpv"oclqt"eqo"
menor.
330" Cp nkuk."ngevwtc."kfgpvkÝecek„."guetkrvwtc"k"crnkecek„"gp"nc"etgcek„"k"nc improvisació de textos musicals modulants.
340" Cp nkuk."ngevwtc."kfgpvkÝecek„."guetkrvwtc"k"crnkecek„"gp"nc"etgcek„"k"nc improxkucek„"fg"vgzvqu"owukecnu"cod"gnu"qtpcogpvu"k"cdtgwlcogpvu"fÓ¿u"oﬁu"eqo¿0
350" Cp nkuk."ngevwtc."kfgpvkÝecek„."guetkrvwtc"k"crnkecek„"gp"nc"etgcek„"k"nc improxkucek„"fg"vgzvqu"owukecnu"fgtkxcvu"fgn"nÓ¿u"fgnu"oqfgu"cpvkeu."fg"nÓguecnc"etqo vkec."
de l’escala de tons i del sistema pentatònic entre altres.
360" Cp nkuk."ngevwtc."kfgpvkÝecek„."guetkrvwtc"k"crnkecek„"gp"nc"etgcek„"k"nc improvisació de la tonalitat i les relacions harmòniques : graus, intervals simples i
compostos, inversions, escales, acords tríades i quatríada de dominant en estat
fonamental i inversions.
15. Pràctica de creació de textures bàsiques: melodia acompanyada, coral, textos
tocables amb teclat entre d’altres.
16. Pràctica d’instrumentació: coneixements bàsics sobre les possibilitats tècniques dels principals instruments sobretot del piano, del cor a 4 veus i del quartet
de corda, entre d’altres.
17. Anàlisi de textos musicals: unitats formals, tipus d’inici i de cadència atenent
als diversos paràmetres que hi intervenen, relacions entre unitats formals i tipus
formals bàsics.
c) Criteris d’avaluació
De ritme
1. Mostrar aptitud per analitzar i interpretar textos musicals en compàs simple,
compost i d’amalgama.
2. Mostrar aptitud per analitzar i interpretar textos musicals amb canvis de
compàs.
3. Ser capaç d’interpretar polirítmies correctament.
60" Ugt"ecrc›"fÓkpvgtrtgvct"o¿ukec"pq"oﬂvtkec"eqttgevcogpv0
Fg"ognqfkc"k"jctoqpkc
5. Palesar destresa en l’interpretació cantada de melodies estudiades i a primera
vista.
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6. Palesar destresa en cantar i escriure textos musicals transportats.
7. Ser capaç de cantar i reconèixer els elements que formen el llenguatge musical.
8. Demostrar el coneixement i el correcte domini dels elements que conformen
el llenguatge musical a través del dictat melòdic-harmònic i del dictat melòdic,
harmònic, tímbric, formal i estilístic d’obres.
9. Evidenciar competència en la improvisació i composició de peces per a ser
interpretades vocalment o instrumental.
De conceptes i teoria aplicada
10. Demostrar hàbits interpretatius a partir del coneixement, tenint en compte
els símbols de mètrica, accentuació, moviment, dinàmica i fraseig.
330" Oquvtct"gn"eqpgkzgogpv"fgnu"u odqnu"it Ýeu"gp"nc"kpvgtrtgvcek„0
12. Mostrar coneixement dels elements del llenguatge musical i la seva evolució
històrica.
FÓcwfkek„"k"jkuv”tkc
13. Mostrar coneixement d’instruments i agrupacions.
14. Mostrar coneixement dels principals compositors i estils musicals.
15. Ser capaç de reconèixer en audicions, les formes musicals bàsiques en relació
amb estils musicals concrets.
Mètodes d’estudi
16. Evidenciar pràctica de la memòria musical.
17. Evidenciar una adequada disposició per compartir vivències musicals.
1.3 HARMONIA
1.3.1 Harmonia clàssica
Introducció
Aquesta assignatura, que representa la continuació natural de l’assignatura de
llenguatge musical, té com a objecte l’estudi de les característiques fonamentals
fgn"eqfk"rtqrk"fg"nc"o¿ukec"qeekfgpvcn0
NÓcuukipcvwtc"fÓjctoqpkc"ecpcnkv¦ct "k"hqtocnkv¦ct "curgevgu"ectcevgt uvkeu"fg"nc"o¿sica tonal que es traslluiran en altres assignatures, especialment instrumentals.
Ngu"ectcevgt uvkswgu"fg"nc"o¿ukec"vqpcn"u„p."d ukecogpv."ectcevgt uvkswgu"rt”rkgu"
fg"ngu"ecrcekvcvu"rgtegrvkxgu0"¡u"rgt"ckz”"swg"nÓguvwfk"fg"vqv"gn"swg"kornkec"nc"o¿ukec"
vqpcn."rtgrctc"vcodﬁ"c"nÓcnwopcv"rgt"c"nc"eqortgpuk„"fg"nc"o¿ukec"rtﬂxkc"k"rquvgtkqt"
a aquest període.
Nc"o¿ukec"vqpcn"kpenqw"wpc"ownvkrnkekvcv"fÓgngogpvu."swg."vqv"k"swg"u„p"fkxkukdngu"
analíticament, es perceben de forma unitària. Els continguts de l’assignatura responen a una ordenació lògica i progressiva dels procediments i components posats
en joc. Aquests continguts inclouran conceptes relatius a la melodia, el ritme,
l’harmonia, la forma, la textura, el contrapunt, l’articulació i la instrumentació,
així com la interrelació de tots ells.
A partir de l’anàlisi i la creació, o sigui, de la lectura i de l’escriptura com a activitats que es necessiten l’una de l’altra, l’estudi de l’harmonia tractarà d’una manera
equilibrada tots els factors que conformen els continguts de l’assignatura.
La funció de la teoria en una assignatura d’aquest tipus ha de ser de base desetkrvkxc0"Eqpukfgtcpv"swg"nÓcnwopcv"lc"jc"cuuqnkv"fg"ocpgtc"kpvw•vkxc"ngu"dcugu"
fgn"nngpiwcvig"owukecn."nc"vgqtkc"hqogpvct "nc"tgÞgzk„"k"hct "eqpuekgpv"vqv"gn"swg."
fg"ocpgtc"kpeqpuekgpv."lc"jc"gpvﬂu0"Nc"Ýpcnkvcv"pq"ﬁu"nc"ogtc"vtcpuokuuk„"fg"eqptinguts, sinó contribuir a ajudar l’alumnat a construir la seva pròpia personalitat
artística.
a) Objectius
De conceptes i forma
30" Eqpﬂkzgt"gnu"gngogpvu"d ukeu"fg"nc"o¿ukec"vqpcn"k"ngu"ugxgu"ectcevgt uvkswgu."
interrelacions, funcions i transformacions en els diversos contextos històrics.
2. Conèixer la interrelació entre processos harmònics i forma musical.
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50" KfgpvkÝect."c"vtcxﬁu"fg"nÓcwfkek„."gnu"gngogpvu"k"rtqegfkogpvu"oﬁu"eqowpu"fg"
nc"o¿ukec"vqpcn0
60" Tgeqpﬂkzgt"gnu"gngogpvu"k"rtqegfkogpvu"d ukeu"fg"nc"o¿ukec"vqpcn"gp"wp"vgzv"
musical escoltat.
70" KfgpvkÝect"c"vtcxﬁu"fg"nÓcp nkuk"fÓqdtgu"gnu"gngogpvu"k"rtqegfkogpvu"oﬁu"eqowpu"
fg"nc"o¿ukec"vqpcn."k"ngu"vtcpuhqtocekqpu"vgo vkswgu0
6. Adquirir criteri davant el fet musical.
Mètodes d’estudi
7. Utilitzar en treballs escrits, com exercicis i petites composicions, els elements
k"rtqegfkogpvu"d ukeu"fg"nc"o¿ukec"vqpcn0
:0" Fgugpxqnwrct"nÓq•fc"kpvgtpc"vcpv"gp"nÓcp nkuk"eqo"gp"nc"tgcnkv¦cek„"fÓgzgtekeku"
escrits.
b) Continguts
1. Sistema mètric com a organització dels punts temporals destacats en nivells
oﬂvtkeu"k"ngu"ugxgu"tgncekqpu0"Rct ogvtgu"fg"eqpÝiwtcek„"fgn"tkvog"oﬂvtke<"nÓceegpv"
rítmic, l’accent tonal tant melòdic com harmònic, i l’accent dinàmic. Regularitat i
irregularitat: la síncopa i el contratemps.
2. La comprensió de la forma musical: reconeixement de les parts d’una obra i
els tipus de relació que s’estableixen entre aquestes parts.
3. L’estudi de la forma: l’estudi de les unitats o elements formals, funcions formals, procediments formals i models formals.
4. Sistema tonal: el mode, la funció tonal, d’interval, processos de construcció
k"eqpÝtocek„"fg"nc"vqpcnkvcv."k"oqfwncek„0
5. Aspectes bàsics de la melodia independents de l’harmonia.
6. Aspectes bàsics de la melodia relacionats amb l’harmonia.
7. Sèrie dels harmònics.
:0" Ukuvgogu"fÓcÝpcek„<"kpvtqfweek„0
9. Morfologia dels acords bàsics del sistema tonal.
10. Enllaços d’acords.
11. Les inversions d’acords com a resultat del moviment melòdic del baix: acords
ornamentals i acords de dominant sense fonamental.
12. Les inversions com a canvi d’estat de l’acord.
13. La dissonància com a nota real de l’acord. La dissonància com a nota no
harmònica. Dissonàncies associades a funcions tonals determinades.
14. El paper del ritme harmònic en la creació del metre, en la diferenciació entre
acords estructurals i ornamentals, i en la realització de les cadències.
15. La modulació com a procés de canvi de sistema i/o centre. Modulació a les
vqpcnkvcvu"xg•pgu0"Cornkcek„"fg"nc"vqpcnkvcv0"Kpvtqfweek„"c"ngu"oqfwncekqpu"c"vqpcnkvcvu"
més llunyanes i a les modulacions per enharmonia.
16. Textura de melodia acompanyada.
17. Textura homofònica de cor mixt a 4 veus.
18. Textura contrapuntística.
19. Introducció als elements bàsics de la instrumentació.
c) Criteris d’avaluació
De conceptes i forma
1. Demostrar el coneixement i el correcte domini dels elements bàsics de la
o¿ukec"vqpcn"k"ngu"ugxgu"ectcevgt uvkswgu."kpvgttgncekqpu."hwpekqpu"k"vtcpuhqtocekqpu"
en els diversos contextos històrics, a través de l’anàlisi d’obres.
2. Mostrar capacitat per reconèixer en obres musicals la interrelació entre processos harmònics i forma.
3. Mostrar capacitat per reconèixer i saber escriure els elements i procediments
oﬁu"eqowpu"fg"nc"o¿ukec"vqpcn"gueqnvcvu"gp"wpc"cwfkek„0
4. Demostrar el coneixement i el correcte domini dels elements i procediments
d ukeu"fg"nc"o¿ukec"vqpcn"c"vtcxﬁu"fgn"fkevcv"ogn”fke/jcto”pke"k"fgn"fkevcv"ogn”fke."
harmònic, tímbric, formal i estilístic d’obres.
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70" Fgoquvtct"eqorgvﬂpekc"gp"nÓcp nkuk"fÓqdtgu."kfgpvkÝecpv"gnu"gngogpvu"k"rtqegfkogpvu"oﬁu"eqowpu"fg"nc"o¿ukec"vqpcn"k"ngu"vtcpuhqtocekqpu"vgo vkswgu0
6. Mostrar que es disposa d’un criteri propi davant d’una manifestació musical.
Mètodes d’estudi
7. Evidenciar competència en la realització d’exercicis i petites composicions
cod"gnu"gngogpvu"k"rtqegfkogpvu"d ukeu"fg"nc"o¿ukec"vqpcn0
:0" Oquvtct"wpc"dqpc"q•fc"kpvgtpc"vcpv"gp"nÓcp nkuk"eqo"gp"nc"tgcnkv¦cek„"fÓgzgtekeku"
escrits.
1.3.2 Harmonia moderna
Introducció
L’harmonia moderna representa una eina fonamental en el desenvolupament
fg"nc"tguvc"fÓcuukipcvwtgu"fg"nÓ tgc"fg"o¿ukec"oqfgtpc"k"lc¦¦0"Eqpukuvgkz"gp"wp"
apropament a aquest àmbit musical, oferint els recursos i les pautes necessàries per
a la improvisació, l’acompanyament, i per a efectuar adaptacions i arranjaments
personals a obres pròpies o d’altres autors.
L’estudi de l’harmonia moderna proposa una visió del fet musical que lliga
íntimament teoria i pràctica. Els seus continguts s’amplien constantment amb
l’aparició de noves tendències artístiques, amb la recreació d’antigues sonoritats,
cod"nc"kpÞwﬂpekc"fÓcnvtgu"vtcfkekqpu"cnnwp{cfgu"fg"nc"ewnvwtc"qeekfgpvcn."k"cod"nc"
incorporació de noves tecnologies al procés creatiu.
a) Objectius
De conceptes i forma
1. Reconèixer, analitzar i utilitzar els moviments harmònics i melòdics.
2. Reconèixer, analitzar i utilitzar les estructures formals.
3. Harmonitzar melodies i reharmonitzar peces musicals.
4. Adquirir curiositat per l’estudi d’altres assignatures teòriques.
5. Adquirir criteri davant del fet musical.
Mètodes d’estudi
6. Desenvolupar les tècniques i l’hàbit de la composició i de la improvisació.
7. Adquirir agilitat en el càlcul d’escales, arpegis i acords.
8. Aplicar en l’instrument els coneixements harmònics adquirits.
9. Improvisar amb la veu.
b) Continguts
1. Intervals. Consonància i dissonància.
2. Escales tonals, modals, simètriques, pentatòniques i d’altres cultures.
50" Ceqtfu"eqpuvtw•vu"rgt"vgtegtgu"cod"vtgu."swcvtg"k"oﬁu"pqvgu0"Ceqtfu"pq"eqpuvtw•vu"rgt"vgtegtgu0
4. Superestructures. Formes musicals. Blues.
5. Tonalitat i modalitat. Cadències. Ritme harmònic. Moviment de fonamentals.
6. Dominants secundaries. Dominants per extensió. Substituts de dominant.
7. Intercanvi modal. Sistemes modulatoris. Substitucions harmòniques.
8. Estudi de la melodia: corba melòdica, tendències melòdiques, ritme melòdic,
htcug"k"oqvkw0"Pqvgu"fÓcrtqzkocek„0
9. Harmonització de melodies.
320" O¿ukec"oqfcn0"O¿ukec"pq/vqpcn0
c) Criteris d’avaluació
De conceptes i forma
30" Ocpkhguvct"eqorgvﬂpekc"gp"kfgpvkÝect"cwfkvkxcogpv"k"guetkwtg"kpvgtxcnu."oglodies, acords i progressions harmòniques.
2. Demostrar capacitat per reconèixer, analitzar i utilitzar estructures formals.
3. Demostrar capacitat per harmonitzar melodies i reharmonitzar peces musicals.
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4. Mostrar curiositat per l’estudi d’altres assignatures teòriques.
5. Mostrar que es disposa d’un criteri propi davant d’una manifestació musical.
Mètodes d’estudi
6. Evidenciar destresa per composar i improvisar, utilitzant les tècniques apreses.
7. Mostrar agilitat en el càlcul d’escales, arpegis i acords.
8. Manifestar aptitud per aplicar en l’instrument els conceptes harmònics adquirits.
9. Evidenciar aptitud per improvisar amb la veu.
2. ASSIGNATURES D’ESPECIALITAT
2.1

ACOMPANYAMENT

Introducció
Aquesta assignatura vol incidir en diversos aspectes de l’ensenyament dels
instruments harmònics als quals va dirigida. La idea de transversalitat en tot el
procés curricular pot veure’s reforçada si relacionem al màxim els continguts de
l’acompanyament amb els de les altres assignatures.
Gn"ewtt ewnwo"fg"nÓcuukipcvwtc"gu"rtgugpvc"fg"hqtoc"wpkÝecfc"vqv"k"swg."gp"hwpek„"
de cada un dels instruments a que va dirigida, caldrà emfasitzar en uns aspectes
o en d’altres.
Una adequada base dels conceptes harmònics, aplicats d’una forma pràctica sobre
l’instrument, donaran solidesa al treball analític i interpretatiu pretès.
La lectura a primera vista desenvolupa la interrelació de diversos aspectes que
permeten avançar tant en la concepció musical com en la interpretació instrumental.
La seva pràctica quotidiana ens habitua a desenvolupar una interpretació ràpida
del text musical.
Així mateix, el treball s’ha d’associar amb la creació, la improvisació i la transposició.
La pràctica instrumental acompanyant incideix directament en la capacitat de
seguir la part que s’acompanya, respirar amb ella, i establir uns hàbits de reacció i
de complicitat musicals.
a) Objectius
Creació i interpretació
1. Ampliar el coneixement del repertori del propi instrument abastant diverses
èpoques històriques i estilístiques.
2. Conèixer repertori general en el qual l’instrument propi tingui una funció
d’acompanyament.
50" Eqpﬂkzgt"tgrgtvqtk"gurge Ýe"gp"gn"swg"nc"rctvkvwtc"ukiwk"wpc"tgfweek„"fg"nÓqtquestra o d’altres instruments.
4. Interpretar correctament fragments o obres del repertori propi, o d’aquell en
el que sigui acompanyant, a partir d’una comprensió de les relacions harmòniques,
tonals i estructurals del discurs musical, i de l’acompanyament en particular.
70" Ucdgt"nngikt"cod"Þw•fguc"nc"rctv"fg"nÓkpuvtwogpv"q"xgw"ceqorcp{cfc"ogpvtg"
es toca la part de l’acompanyament.
6. Aprendre a respirar musicalment amb l’acompanyat.
7. Desenvolupar la capacitat d’improvisar i, si cal, ornamentar en un estil apropiat.
8. Fomentar la pràctica d’una interpretació pròpia i personal, a partir d’un domini
uwÝekgpv"fg"nc"vﬂepkec"kpuvtwogpvcn"k"fÓwp"cornk"eqpgkzgogpv"fgnu"curgevgu"vg”tkeu"
que envolten l’obra.
De conceptes i anàlisi
9. Conèixer els diversos tipus d’acompanyament xifrat, segons èpoques i estils
diferents, i desenvolupar l’habilitat de realitzar els més usuals segons l’instrument
o estil que es toqui.
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10. Practicar i fomentar l’audició comparada de diverses interpretacions d’una
mateixa obra.
Mètodes d’estudi
330" Hqogpvct"nÓcwfkek„"owukecn"k"guvkownct/pg"nc"eqortgpuk„"c"rctvkt"fg"nÓq•fc0
12. Arribar a la comprensió musical de la partitura, a partir de la lectura.
13. Interpretar a partir d’una lectura a primera vista.
14. Saber transportar amb agilitat.
b) Continguts
1. Audició, anàlisi i comprensió a partir de l’audició, d’obres del repertori de
cada instrument, tant d’enregistrades com en directe.
2. Coneixement i lectura d’un repertori instrumental que inclogui obres en les
quals el propi instrument sigui acompanyant.
50" Rt evkswgu"fg"ngevwtc"c"xkuvc"fÓwpc"fkÝewnvcv"itcfwcn0
4. Pràctica d’anàlisi ràpid i de concreció instantània en la lectura a primera
vista.
5. Descoberta auditiva i analítica de diferents estils i èpoques musicals.
6. Anàlisi comparativa d’indicacions d’articulació, fraseig i expressives segons
els diferents compositors, èpoques i estils.
7. Coneixement d’obres bàsiques del repertori de diversos instruments amb
orquestra d’estil concertant o de cant amb orquestra, i comparació amb les versions
tgfw•fgu"fÓceqorcp{cogpv"kpuvtwogpvcn0
8. Desenvolupament de tècniques de lectura en les reduccions d’orquestra.
9. Pràctica de respirar amb l’acompanyat.
320" Rt evkec"fg"vtcpurqtv"cod"wpc"fkÝewnvcv"rtqitguukxc0
11. Pràctica de seqüències harmòniques i/o modulacions amb totes les tonalitats
possibles.
340" Eqpgkzgogpv"rt evke"fg"ngu"ectcevgt uvkswgu"ce¿uvkswgu"k"vﬂepkswgu"oﬁu"
bàsiques dels instruments a acompanyar.
350" Cwfkek„."ngevwtc"k"eqortgpuk„"fÓcnvtgu"qdtgu"fgn"tgrgtvqtk"igpgtcn"fg"nc"o¿sica, tant transcripcions com orquestracions, que puguin estar relacionades amb
l’instrument propi.
c) Criteris d’avaluació
Creació i interpretació
1. Mostrar el coneixement d’un ampli repertori d’obres de diferents estils i
èpoques.
2. Demostrar capacitat per distingir i saber tractar les obres del repertori en les
que l’instrument tingui una funció d’acompanyant.
3. Demostrar capacitat per saber tractar les reduccions d’orquestra o agrupació
instrumental.
4. Interpretar obres en les que l’instrument tingui la funció d’acompanyant,
evidenciant comprensió del discurs musical.
5. Revelar habilitat en la lectura de la part de l’instrument o veu acompanyada,
mentre es toca la part de l’acompanyament.
6. Manifestar aptitud per respirar musicalment amb l’instrument o veu acompanyada.
7. Provar solvència en la creació i improvisació, de forma melòdica o harmònica
a partir dels coneixements musicals generals i tècnics del seu instrument, així com
ornamentar, si s’escau, en l’estil que correspongui.
8. Ser capaç d’oferir una interpretació pròpia i personal a partir d’un coneixement
owukecn"cornk."k"fÓwp"fqokpk"vﬂepke"uwÝekgpv"fgn"rtqrk"kpuvtwogpv0
De conceptes i anàlisi
9. Demostrar hàbit en la realització d’acompanyaments a partir del xifrat més
usual a l’estil, o més propi del seu instrument.
10. Estar capacitat per comparar críticament diverses interpretacions d’una
mateixa obra.
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Mètodes d’estudi
330" Rtqxct"ecrcekvcv"rgt"kfgpvkÝect"guvkn uvkecogpv"k"jkuv”tkec"wpc"qdtc"owukecn"
a partir de la seva audició i/o de la partitura.
12. Manifestar competència en la comprensió de la lectura de les obres.
13. Mostrar aptitud per interpretar a primera vista textos musicals i acompanyaogpvu"fg"okvlcpc"fkÝewnvcv0
14. Evidenciar pràctica en la transposició de textos musicals senzills.
2.2

CONJUNT

Introducció
NÓgfwecek„"owukecn"pq"rqv"pk"jc"fg"rgtugiwkt"eqo"c"¿pke"qdlgevkw"nc"hqtocek„"fg"
solistes, sinó que també té la missió d’oferir instrumentistes preparats per participar
en aquelles activitats musicals que demana la societat.
NÓcuukipcvwtc"fg"eqplwpv"kpuvtwogpvcn"vﬁ"eqo"c"Ýpcnkvcv"guugpekcn"nc"rt evkec"
instrumental col·lectiva, i al mateix temps, oferir el marc adequat per donar resposta als interessos pedagògics d’aquells instruments que, a causa de la constitució
característica de l’orquestra i la banda, només poden participar de manera eventual
o molt limitada en aquestes agrupacions.
El conjunt instrumental ha de constituir un espai de formació per a experimentar
i aplicar en l’activitat de grup les destreses adquirides en la classe d’instrument, i els
coneixements assolits en les altres assignatures. Tot això des d’un plantejament de
Þgzkdknkvcv"gp"nc"ugxc"oﬁu" ornkc"rgturgevkxc<"qticpkv¦cek„"k"eqqtfkpcek„"fg"nÓcuukinatura; constitució i dimensions de les agrupacions; selecció de repertori; èpoques
i estils representats; dinàmica i mètode de treball; criteris d’interpretació artística;
establiment de convencions i responsabilitats, i complicitats col·lectives.
Pel què fa als centres d’ensenyament, l’assignatura de conjunt instrumental contribuirà a facilitar l’organització de les activitats de grup, i alhora, pot representar una
possibilitat de projecció del centre en la seva comunitat. Pel què fa als estudiants,
aquesta assignatura els aportarà competències essencials per a la seva formació, així
eqo"vcodﬁ"gzrgtkﬂpekgu"swg"hqogpvctcp"nc"tgÞgzk„"k"xcnqtcek„"fÓj dkvu."tgncekqpu."
i actituds individuals i col·lectives.
a) Objectius
De l’agrupació
1. Copsar la noció de treball en equip, assumint el sentit del respecte com a valor
kpfkurgpucdng"gp"nc"rt evkec"fg"nc"o¿ukec"gp"itwr0
2. Conèixer, realitzar i saber interpretar els gestos bàsics que permetin la interpretació coordinada.
3. Dominar el propi instrument d’acord amb les exigències de cada obra.
4. Aplicar en tot moment l’audició polifònica, per escoltar simultàniament les
diferents parts al mateix temps que s’executa la pròpia.
5. Utilitzar una àmplia i variada gamma sonora, de manera que l’ajust de so
es realitzi en funció del conjunt d’instruments participants i de les conveniències
estilístiques i interpretatives de les obres.
80" Xcnqtct"nc"o¿ukec"kpvgtrtgvcfc"rgt"citwrcekqpu"eqo"wp"curgevg"hqpcogpvcn"
de la formació musical i instrumental.
Mètodes d’estudi
7. Desenvolupar criteris d’assaig centrats en la localització de problemes interpretatius i la proposta de solucions.
8. Adquirir i aplicar progressivament les eines i competències necessàries pel
desenvolupament de la memòria.
9. Desenvolupar la capacitat de lectura a primera vista.
10. Aplicar els coneixements musicals per a la improvisació amb l’instrument,
si s’escau.
Creació i interpretació
11. Aprofundir en el coneixement dels diferents estils i dels recursos interpretatius de cada un d’ells.
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340" Kpvgtrtgvct"qdtgu"gp"r¿dnke"crnkecpv"gnu"eqpgkzgogpvu"cfswktkvu"gp"gn"eqplwpv"
d’assignatures.
Escena
350" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
360" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
370" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke"k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
1. Selecció i preparació del repertori per a la pràctica de conjunt.
2. Interrelació i aplicació dels coneixements adquirits en les altres assignatures
en favor de la pràctica de grup.
50" NÓcÝpcek„"rtﬂxkc"c"nÓgzgewek„<"kpuvtwogpvu"fÓwpc"ocvgkzc"hco nkc"q"fg"fkhgtgpvu"
hco nkgu="fkhgtgpvu"egpvtgu"fÓcÝpcek„="qtftg"fÓcÝpcek„="Ýzcek„"fgn"nc"gp"hwpek„"fgn"
grup instrumental, del conjunt, i del repertori.
4. Codi gestual: indicacions i gestos bàsics de comunicació; el moviment corporal
i la mirada; el moviment aplicat a l’instrument.
70" Vﬂepkswgu"fÓcuucki<"Ýzcek„"fÓqdlgevkwu"cod"gzgtekeku"eqowpu="guvcdnkogpv"k"
tractament de pautes i criteris directrius; rendibilització del temps; valoració del
silenci; avaluació de resultats.
6. Criteris d’interpretació: anàlisi de la partitura; unitat d’obra i unitat d’estil;
ugpvkv"fgn"rqnu="ugpvkv"fg"nc"htcug"owukecn="jqoqigpg•vcv"gp"cvceu."ctvkewncekqpu"k"
fkp okswgu="gswknkdtk"uqpqt"k"lgtctswkc"Þwevwcpv"fg"ngu"xgwu0
7. Pràctica de tècniques de lectura a primera vista, transposició, improvisació
i memorització.
:0" Gzgewek„"kpuvtwogpvcn"uqvc"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu0
;0" Cuuclqu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
10. El concert: disposició a l’escenari; vestuari; protocol tradicional: entrada,
salutació, presentació, execució, canvi d’obra, el bis, salutació i sortida; la comupkecek„"gpvtg"o¿ukeu."k"gpvtg"o¿ukeu"k"r¿dnke="nc"eqowpkecek„"k"nÓguvkn"gp"hwpek„"fgn"
repertori.
11. Audicions de manifestacions musicals i d’enregistraments actuals i històrics
d’agrupacions rellevants, amb l’anàlisi comparatiu de diferents versions d’obres i
formules de complicitat, des d’un punt de vista crític i formatiu.
12. Tècniques d’autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del
eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
c) Criteris d’avaluació
De l’agrupació
1. Demostrar capacitat de treball en equip, copsant i assumint el sentit del respecte
eqo"c"xcnqt"kpfkurgpucdng"gp"nc"rt evkec"fg"nc"o¿ukec"eqnángevkxc0
40" Rcvgpvkv¦ct"hcoknkctkvcv"gp"nc"eqortgpuk„"k"rt evkec"fg"eqornkekvcvu."hgpv"¿u"fgnu"
signes, gestos i mirades convenients per tal de coordinar l’execució de les obres,
actuant com a responsable del grup dirigint la interpretació col·lectiva al mateix
temps que s’està interpretant la pròpia part, si procedeix.
3. Mostrar domini del propi instrument d’acord amb les exigències de cada
obra.
60" Gxkfgpekct"nÓgzgtekvcek„"fgn"ugpvkv"fg"nÓq•fc"gp"gnu"ugwu"fkhgtgpvu" odkvu."gp"
gurgekcn"rgn"swg"hc"cn"ugpvkv"fÓcÝpcek„"k"nc"fqdng"ecrcekvcv"fÓgueqnvc."kpfkxkfwcn"k"fg"
conjunt.
5. Exhibir la possessió d’una gamma sonora àmplia i variada, sabent-la posar
al servei de les conveniències del grup, així com de les exigències estilístiques i
interpretatives de les obres.
80" Rcnguct"swg"gu"eqortﬂp"nc"o¿ukec"kpvgtrtgvcfc"gp"citwrcekqpu"eqo"wp"xcnqt"
fonamental de la formació musical i instrumental.
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Mètodes d’estudi
7. Revelar l’adopció de criteris d’assaig centrats en la localització de problemes
interpretatius i proposta de solucions.
8. Evidenciar l’adquisició d’eines i competències necessàries pel desenvolupament de la memòria.
9. Demostrar capacitat de lectura a primera vista.
10. Traslluir l’aplicació dels coneixements musicals per a la improvisació amb
l’instrument, si s’escau.
Creació i interpretació
11. Demostrar el coneixement dels diferents estils i dels recursos interpretatius
de cada un d’ells.
340" Kpvgtrtgvct"qdtgu"gp"r¿dnke"oquvtcpv"nÓcrnkecek„"fgnu"eqpgkzgogpvu"cfswktkvu"
en el conjunt d’assignatures.
Escena
350" Oquvtct"ecrcekvcv"fÓcfcrvcek„"c"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"
sales de concert.
360" Gzjkdkt"fqokpk"fgnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
370" Gxkfgpekct"hcoknkctkvcv"k"uqnvguc"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
2.3

COR

Introducció
NÓcuukipcvwtc"fg"eqt"vﬁ"eqo"c"Ýpcnkvcv"guugpekcn"nc"rt evkec"xqecn"eqnángevkxc."k"cn"
mateix temps, oferir un marc adequat per complementar els coneixements adquirits
en les altres assignatures.
El desenvolupament de la veu és fonamental en tant que és l’orgue de transmissió
de les idees musicals, imprescindible per l’estudi individual i per la pràctica musical
en general. Des d’aquesta perspectiva, l’assignatura de cor ha de desenvolupar la
ecrcekvcv"fgn"o¿uke"fg"ucdgt"wvknkv¦ct"cswguv"rtkxkngikcv"kpuvtwogpv"cod"eqpgkzgogpv"
de tots els elements corporals implicats. Tant pel que fa als estudiants d’instruments
homofònics com als polifònics, la pràctica coral ajudarà a reforçar el sentit del cant
interior, imprescindible per la comprensió i conducció de la frase musical,
Per altra banda, el cor també permetrà contribuir a fer un recorregut per les
fkhgtgpvu"ﬂrqswgu"k"guvknu"fg"nc"o¿ukec."rgt"nc"swcn"equc"nc"rgtuqpc"tgurqpucdng"
d’aquesta formació haurà de seleccionar un repertori que permeti desenvolupar
aquests objectius.
La participació dels estudiants en el cor, fomenta la presència activa dels alumnes en
una de les activitats que contribueixen a la projecció del centre en la comunitat.
a) Objectius
De l’agrupació
1. Adonar-se de la importància d’escoltar al conjunt i d’integrar-se en el mateix
per a contribuir a la unitat sonora.
2. Familiaritzar-se amb el llenguatge gestual propi de la direcció coral.
3. Valorar i adquirir els hàbits necessaris per dur a terme la pràctica musical
col·lectiva.
60" Wvknkv¦ct"nÓq•fc"kpvgtpc"eqo"c"dcug"fg"nÓcÝpcek„."fg"nÓcwfkek„"jcto”pkec"k"fg"
la interpretació musical.
Del cos
5. 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.
Mètodes d’estudi
80" Tgeqpﬂkzgt"gnu"gngogpvu"k"rtqegfkogpvu"fgnu"rtkpekrcnu"rct ogvtgu"fg"nc"o¿ukec"
,treballats en altres assignatures, a través del repertori vocal.
90" Nngikt"c"rtkogtc"xkuvc"cod"wp"pkxgnn"swg"rgtogvk"gn"owpvcvig"Þw•v"fg"ngu"
obres.
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Creació i interpretació
8. Conèixer, a través de la pràctica coral, repertori que permeti treballar els eleogpvu"k"rtqegfkogpvu"fgnu"rtkpekrcnu"rct ogvtgu"fg"nc"o¿ukec."hgpv"ckz "rcnguc"nc"ugxc"
importància en la formació integral de la persona, aprofundint en el coneixement
dels diferents estils i dels recursos interpretatius de cadascun d’ells.
;0" Rctvkekrct"gp"nc"rncpkÝecek„"k"tgcnkv¦cek„"gp"gswkr"fÓcevkxkvcvu"eqtcnu."xcnqtcpv"
les aportacions pròpies i alienes en funció dels objectius establerts, mostrant una
cevkvwf"Þgzkdng"k"fg"eqnáncdqtcek„."k"cuuwokpv"tgurqpucdknkvcvu"gp"gn"fgugpxqnwrcogpv"
de les tasques.
Escena
320" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
330" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
340" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke"k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
30" Nc"xgw<"ectcevgt uvkswgu"k"encuukÝecek„"fg"ngu"xgwu="tgikuvtgu"fg"ngu"xgwu"dncpswgu."
femenines i masculines; el cor de quatre veus mixtes; la pràctica a cappella.
2. L’aparell fonador. Òrgans de respiració: pulmons, bronquis i tràquea. Òrgans
de fonació: laringe, cordes vocals i ressonadors, nas, boca i faringe. Òrgans d’articulació: paladar, llengua, dents, llavis i glotis.
50" Vﬂepkec"xqecn0"CornkÝecek„"k"cÝpcek„"fg"nc"rt”rkc"xgw="vﬂepkswgu"fg"tgurktcek„="
l’alfabet: vocals, semivocals, consonants.
4. Preparació de la veu en assajos i concerts: exercicis vocals d’escalfament,
guvktcogpv."tguuqp pekc"k"cÝpcek„0
70" Vgzv"k"fkeek„<"ngevwtc"tkvokÝecfc."xqe nkec"k"eqpuqp pvkec"crnkecfc"cn"vgzv="
rudiments de pronunciació catalana, castellana, llatina, francesa, italiana, anglesa
i alemanya.
80" Gn"uq"fgn"eqt<"cwfkek„"fÓjcto”pkeu="cÝpcek„="¿u"fgn"fkcrcu„="q•fc"kpvgtpc="ekpswgnes i vuitenes; entonació d’intervals consonants i dissonants; timbre; potència.
7. L’articulació en la veu: l’articulació vinculada al text; rudiments de retòrica
aplicats a la composició amb text; l’articulació en funció de la retòrica.
8. Repertori: repertori coral de diferents èpoques i estils, així com de diferents
gèneres i àmbits culturals; obres a cappella i obres amb orquestra.
9. Interrelació de coneixements: aplicació dels coneixements adquirits en altres
assignatures, a través de l’anàlisi, a la interpretació de les obres corals.
10. La partitura coral: a dos i a quatre pentagrames, les claus d’escriptura de les
diferents veus al llarg de la història.
11. Lectura a primera vista i memòria.
12. La interpretació coral: respiració; volum; timbre; valoració del silenci; fraseig;
vkrwu"fg"tgurktcekqpu"k"vﬂepkswgu"fg"tgurktcek„"crnkecfgu"c"nc"kpvgtrtgvcek„="nÓq•fc"
kpvgtpc"eqo"c"dcug"fg"nÓcÝpcek„"eqplwpvc="kpvgtrtgvcek„"fgnu"iguvqu"fg"fktgeek„"
relacionats amb moviment, dinàmica i articulació.
350" Cuuclqu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
14. El concert coral a cappella i amb orquestra: disposició en l’escenari, moviment
en l’escenari; vestuari; protocol tradicional: d’entrada i sortida; la comunicació en
gn"eqpegtv"gpvtg"ecpvcpvu"k"fktgevqt."k"gpvtg"eqt"k"r¿dnke0
15. Tècniques d’autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del
eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
c) Criteris d’avaluació
De l’agrupació
1. Mostrar consciència de la importància d’escoltar al conjunt i d’integrar-se en
el mateix per contribuir a la unitat sonora.
2. Evidenciar coneixement del llenguatge gestual propi de la direcció coral.

%JTQPTJDJPOT

Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7282"Î"53030422:

8383

3. Demostrar una actitud adequada als assajos i concerts.
60" Rcnguct"nÓ¿u"fg"nÓq•fc"kpvgtpc"gp"nÓcÝpcek„"rt”rkc"k"gp"nc"fgn"eqplwpv0
Del cos
70" Vtcunnwkt"nÓ¿u"fg"ngu"vﬂepkswgu"fg"tgurktcek„"k"gokuuk„"fg"nc"xgw"gp"nc"kpvgtrtgtació.
Mètodes d’estudi
6. Mostrar domini en l’anàlisi de les peces treballades tenint en compte tots els
paràmetres musicals adquirits en les altres assignatures.
7. Demostrar agilitat en la lectura a primera vista.
Creació i interpretació
8. Evidenciar coneixement d’un ampli ventall de repertori coral de diferents
èpoques i estils, i interpretar-lo correctament.
;0" Rcvgpvkv¦ct"nc"rctvkekrcek„"gp"nc"rncpkÝecek„"fÓcevkxkvcvu"fgn"eqt0
Escena
320" Oquvtct"ecrcekvcv"fÓcfcrvcek„"c"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"
sales de concert.
330" Gzjkdkt"fqokpk"fgnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
340" Gxkfgpekct"hcoknkctkvcv"k"uqnvguc"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
2.4

IDIOMES APLICATS AL CANT

Introducció
El tret diferencial del cant en comparació amb els instruments s’expressa en l’esvtgvc"tgncek„"gpvtg"o¿ukec"k"rctcwnc0"Ckz”"hc"swg"gp"gnu"guvwfku"fÓcswguvc"gurgekcnkvcv"
s’hagi de contemplar una assignatura vinculada al propi aprenentatge tècnic.
Ngu"nngpi¯gu"gp"ngu"swcnu"uÓjcwt "fg"ecpvct"ugtcp"eqo"c"o pko"ngu"qÝekcnu"swg"
u„p"ecvcn "k"ecuvgnn ="gn"nncv "nkv¿tike="nÓkvcnk ="gn"htcpeﬂu="nÓcngocp{"k"nÓcpinﬂu0
La correcció fonètica representa només el primer esglaó en la construcció d’una
kpvgtrtgvcek„"eqjgtgpv"c"pkxgnn"ctv uvke="pq"jk"rqfgp"hcnvct"gn"ukipkÝecv"fgn"fkuewtu."gn"
registre del llenguatge, el context literari i històric, i la transmissió de tots aquests
eqpgkzgogpvu"cn"r¿dnke"gp"hqtoc"fg"fgencocek„"gzrtguukxc0
a) Objectius
De fon ètica
1. Conèixer bé la fonètica de les diferents llengües d’estudi i saber diferenciar
les normes de la llengua parlada i de la llengua cantada.
40" Fqokpct"nc"vtcpuetkrek„"hqpﬂvkec"okvlcp›cpv"nÓ¿u"fgnu"u odqnu"fg"nÓcnhcdgv"
internacional fonètic: IPA.
3. Pronunciar correctament uns textos de nivell adequat al alumnat i llegir-los
amb sentit i expressió.
4. Fomentar l’interès per ampliar l’estudi de les llengües fora del centre.
D’anàlisi i història
70" Ucdgt"cpcnkv¦ct"wp"vgzv"rgt"vtgwtgÓp"gn"ugw"ukipkÝecv"k"ukvwct/nq"gp"wp"eqpvgzv"
literari i històric.
6. Desenvolupar l’adquisició de coneixements addicionals sobre l’entorn cultural, com la literatura o l’art, que condueixin a l’enriquiment d’una interpretació
musical.
Mètodes d’estudi
7. Memoritzar textos breus d’obres musicals.
b) Continguts
1. Familiaritzar-se amb els símbols de l’IPA.
2. Teoria i pràctica de la transcripció fonètica.
3. Aproximació als fonaments de la gramàtica i la sintaxi dels diferents idiomes.
60" Pqtogu"d ukswgu"fg"rtqpwpekcek„."ctvkewncek„"k"fkeek„"gp"ecfc"kfkqoc0
5. Lectura ,declamació i interpretació cantada de textos.
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80" Tgncek„"gpvtg"o¿ukec"k"rctcwnc"gp"eqpvgzvqu"fkhgtgpvu"eqo"nÓ tkc"q"gn"tgekvcvkw0
7. Comprensió global dels textos poètics i coneixements del seu context històric,
cultural i artístic.
c) Criteris d’avaluació
De fonètica
1. Llegir de forma autònoma un text literari musical, mostrant coneixements
fonètics.
2. Mostrar habilitat en transcriure fonèticament textos musicals en les principals
llengües del repertori vocal.
3. Demostrar competència en la lectura de textos, dotant-los de sentit, expressió
k"dqpc"rtqp¿pekc0
4. Mostrar aptitud per mantenir una conversa simple en les llengües estudiades.
D’anàlisi i història
70" Gxkfgpekct"ecrcekvcv"rgt"cpcnkv¦ct"vgzvqu."vtgwtgÓp"gn"ugw"ukipkÝecv."k"ukvwct/nqu"
en l’adequat context literari i històric.
6. Mostrar coneixements sobre l’entorn cultural de les obres musicals treballades.
Mètodes d’estudi
7. Interpretar de memòria peces del repertori, mostrant una comunicació expressiva.
2.5

INTERPRETACIÓ I ESCENa

Introducció
NÓkpuvtwogpv"fgn"ecpvcpv."c"fkhgtﬂpekc"fÓcnvtgu"o¿ukeu."ﬁu"gn"ugw"rtqrk"equ0"¡u"c"vtcxﬁu"
d’aquest cos que es podrà respondre a les exigències de la interpretació escènica i
es podran encarnar els diferents rols operístics. Per aquest motiu és necessari que
els futurs cantants coneguin, experimentin i obtinguin recursos corporals per no
veure limitada la seva capacitat interpretativa dalt de l’escenari.
Per una altra banda, els cantants desenvolupen la seva professió en un món on
cada vegada són més nombroses i més rellevants les produccions artístiques pluridisciplinars. Per aquest motiu, a més de preparar-se per a la professionalització
adquirint una bona tècnica, una bona dicció i un acurat coneixement del repertori
i dels seus trets estilístics, també han de desenvolupar les habilitats necessàries per
treure el màxim partit de la seva veu i del seu gest corporal en produccions escèniques:
òpera, oratori, teatre musical i tot tipus d’esdeveniments musicals que facin servir
components visuals i noves tecnologies. Els productes artístics del segle XXI, les
creacions contemporànies, demanen dels cantants que tinguin recursos per captar
nÓcvgpek„"fgn"r¿dnke."gzrgtkﬂpekc"rgt"ugiwkt"ngu"kpfkecekqpu"fgnu"fktgevqtu"owukecnu"
i d’escena, tècniques de teatre que els permetin crear personatges i adaptar-se a
l’espai escènic de cada moment, tot sovint poc convencional.
Gp"fgÝpkvkxc."nÓcuukipcvwtc"fÓKpvgtrtgvcek„"k"guegpc"jc"fg"eqpvtkdwkt"swg"gnu"
estudiants de cant dels conservatoris professionals adquireixin uns coneixements
teòrics i una experiència pràctica que els apropi a la professionalització i reverteixi
gp"nc"ugxc"ecrcekvcv"fg"vtcpuogvtg"rgpucogpvu"k"goqekqpu"c"vtcxﬁu"fg"nc"o¿ukec."ngu"
paraules, el cos i l’actuació escènica.
a) Objectius
Mètodes d’estudi
1. Conèixer i practicar els recursos necessaris per afrontar la interpretació escènica en cantates, òperes, oratoris i obres de teatre musical, tant en fragments com,
si s’escau, en obres completes.
Creació i interpretació
2. Iniciar-se en les tècniques d’interpretació teatral, d’expressió corporal i de
domini de l’espai escènic.
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3. Conèixer, estudiar i practicar la interpretació del repertori escènic corresponent a la pròpia veu, relacionant el fragment amb el personatge, l’obra, l’època, el
compositor i l’estil.
Escena
60" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
70" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke"k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
1. Projecció de la veu a l’espai.
2. Domini físic de l’espai, saber estar a l’escena, entrades i sortides.
3. Relació amb altres persones de l’escena, relació amb els instrumentistes,
tgncek„"cod"gn"r¿dnke0
4. Relació amb el director/a musical i amb el director/a escènic/a.
5. Consciència corporal. El cos com a instrument de comunicació.
6. La màscara teatral. Coneixement dels personatges arquetípics: la commedia
dell’arte. El treball de la màscara.
90" Nc"ukvwcek„"ftco vkec"d ukec<"gn"eqpÞkevg0"Gnu"eqpÞkevgu"eqo"c"oqvqt"fg"
nÓceek„0"EqpÞkevgu"kpvgtrgtuqpcnu."eqpÞkevgu"cod"gnu"cnvtgu."eqpÞkevgu"cod"nÓgurck"
i/o els objectes.
8. La situació teatral: la situació còmica i la situació dramàtica. El personatge
buffo. Els recitatius: el parlar cantant.
9. Introspecció del personatge.
10. Investigació i aprofundiment de l’obra.
330" Ogoqtkv¦cek„"fg"vgzv"k"o¿ukec0
340" Rtgrctcek„"rgt"c"nÓcevwcek„0"Nc"kortqxkucek„"k"nÓgurqpvcpg•vcv"eqo"c"okvlcpu"
fÓgzrtguuk„"k"fg"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
13. La gestualitat com a mitjà de comunicació.
14. El ritme escènic.
c) Criteris d’avaluació
Mètodes d’estudi
1. Manifestar domini dels recursos necessaris per afrontar la interpretació escènica, a partir, entre altres, de l’estudi de les obres capitals de la història, els seus
rgtuqpcvigu"hqpcogpvcnu"k"gnu"eqpÞkevgu"rtkpekrcnu0
Creació i interpretació
2. Demostrar coneixement de les tècniques d’interpretació teatral, d’expressió
corporal i domini de l’espai escènic.
3. Mostrar competència en la interpretació del repertori escènic corresponent
a la pròpia veu, i en la posada en escena d’obres completes o de fragments d’obres
adequats a les capacitats tècniques i interpretatives de l’alumne.
Escena
60" Gzjkdkt"fqokpk"fgnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
70" Gxkfgpekct"hcoknkctkvcv"k"uqnvguc"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
2.6

MÚSICA DE CAMBRA

Introducció
Gp"gn"rtqeﬁu"hqtocvkw"fg"nÓguvwfkcpv"fg"o¿ukec."nc"rt evkec"fg"nc"o¿ukec"fg"ecobra hi juga un paper fonamental, desenvolupant-se en un ampli ventall d’aspectes
fÓkorqtvcpv"tgnngx pekc"ctv uvkec."k"kpvgitcpv/nqu"gp"hwpek„"fÓwpc"Ýpcnkvcv"rtkpekrcn<"
vtcpuogvtg"nc"o¿ukec"fg"hqtoc"eqjgtgpv"k"cod"rgtuqpcnkvcv"rt”rkc0
Des de l’àmbit teòric, es posen en practica els coneixements obtinguts en les
diferents matèries d’estudi, materialitzant-los sonorament i proveint-los d’un nou
sentit i dimensió.
Des de l’àmbit de la pràctica, és fa imprescindible la posada en joc dels mitjans
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treballats col·lectivament en algunes assignatures, i individualment en la classe
d’instrument: capacitat de lectura i comprensió del text musical, precisió i agilitat
mecànica en la seva aplicació, concepte i producció de so, conducció de la frase
musical i estil.
Rgn"swg"hc"cn"fgugpxqnwrcogpv"fgn"ugpvkv"fg"nÓq•fc."nÓcrqtvcek„"fg"nc"rt evkec"fg"nc"
o¿ukec"fg"ecodtc"ﬁu"kpuwduvkvw•dng<"gn"ecpv"kpvgtkqt"gp"tgncek„"cod"gn"ugpvkv"fÓcÝpcek„"kpfkxkfwcn"Îjqtkv¦qpvcnkvcvÎ."k"gn"ecpv"kpvgtkqt"gp"tgncek„"cod"gn"ugpvkv"fÓcÝpcek„"
gp"itwr"ÎxgtvkecnkvcvÎ="nÓcrtgekcek„"fgnu"fkhgtgpvu"vkodtgu"k"nÓgorcuv"uqpqt="nc"fqdng"
capacitat d’escolta individual i escolta de conjunt, desenvolupades en paral·lel; tot
plegat en una autèntica immersió en l’univers del so i els seus colors.
La relació amb instruments de naturalesa molt diversa proporciona experiències
particularment interessants. Aquestes experiències poden abastar des del plantejament
de qüestions d’àmbit tècnic, com poden ser els cops d’arc, els atacs, les articulacions
k"ngu"tgurktcekqpu."Ýpu"c"curgevgu"gzrtguukwu"eqo"ngu"fkp okswgu."nÓgorcuv"uqpqt."nc"
conducció del fraseig i el sentit del diàleg, entre altres.
Des del punt de vista artístic cal abordar l’interpretació de les obres amb una
proposta de conjunt, en la qual cada individualitat té molt a dir. L’anàlisi de les
obres, del seu estil i època, del seu caràcter; intercanvi d’idees i opinions, fomentant
el sentit del respecte i col·laboració entre els integrants del grup; l’avaluació de les
diferents opcions que puguin presentar-se; l’establiment d’un criteri propi, coherent,
consensuat i assumit per cada integrant.
Una vegada establerts els criteris interpretatitus caldrà posar-los en pràctica,
establint complicitats entre els membres del grup, en forma de comunicació visual,
iguvwcn"k"uqpqtc."rtqrqtekqpcpv"nc"rgtegrek„"inqdcn"fg"nÓqdtc."guvcdnkpv"nc"xgtuk„"Ýpcn."
k"ewnokpcpv"cod"nc"ugxc"rtgugpvcek„"gp"r¿dnke0
Aquest recorregut, que en el conjunt del grau professional implica el coneixeogpv"fÓwp"cornk"tgrgtvqtk"fÓqdtgu"fg"nc"o¿ukec"fg"ecodtc"gp"gnu"ugwu"fkhgtgpvu"
estils i llenguatges, proporcionarà a l’alumnat una experiència artística de gran
ukipkÝecek„0
a) Objectius
De l’agrupació
1. Copsar la noció de treball en equip, assumint el sentit del respecte com a valor
kpfkurgpucdng"gp"nc"rt evkec"fg"nc"o¿ukec"fg"ecodtc0
2. Utilitzar una gamma sonora àmplia i variada, posant-la al servei de les conveniències del grup, així com de les exigències estilístiques i interpretatives de les
obres.
50" Xcnqtct"nc"o¿ukec"fg"ecodtc"eqo"wp"curgevg"hqpcogpvcn"fg"nc"hqtocek„"owsical i instrumental
60" Fgugpxqnwrct"gn"ugpvkv"fg"nÓq•fc"gp"gnu"ugwu"fkhgtgpvu" odkvu."gp"gurgekcn"rgn"
swg"hc"cn"ugpvkv"fÓcÝpcek„"k"nc"fqdng"ecrcekvcv"fÓgueqnvc."kpfkxkfwcn"k"fg"eqplwpv0
5. Conèixer i adquirir familiaritat en la pràctica de complicitats entre els memdtgu"fgn"eqplwpv."hgpv"¿u"fgnu"ukipgu"k"iguvqu"swg"gu"eqpukfgtkp"eqpxgpkgpvu"rgt"vcn"
de coordinar l’execució de les obres.
Mètodes d’estudi
6. Establir criteris propis de grup en l’interpretació de les obres, practicant l’anàlisi,
l’intercanvi d’idees i arguments, l’avaluació de les diferents opcions, i l’assumpció
dels criteris adoptats per cadascun dels integrants.
7. Interrelacionar els coneixements obtinguts en les altres assignatures, en favor
de la qualitat de treball del grup.
Creació i interpretació
:0" Rtgugpvct"gp"r¿dnke"ngu"qdtgu"vtgdcnncfgu0
9. Treballar obres de diferents èpoques, estils i caràcters.
Escena
320" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
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330" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra i el bis.
340" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke."k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
1. Execució d’obres de diferents èpoques, estils i caràcters.
2. Pràctica camerística en diferents formacions. Conjunts monòdics, quintets
de vent, grups de metalls, quartets de corda, grups mixtes amb instruments de les
fkhgtgpvu"hco nkgu."eqplwpvu"fg"o¿ukec"oqfgtpc"k"lc¦¦0
3. Pràctica del treball en equip i del sentit del respecte entre els seus membres.
4. Aplicació dels coneixements obtinguts en altres matèries a favor del grup.
70" Gzgtekvcek„"fgn"ugpvkv"fg"nÓq•fc"gp"gnu"ugwu"fkhgtgpvu" odkvu0
6. Utilització dels recursos tècnics individuals al servei de les conveniències del
eqplwpv0"Tgurktcek„0"Ciknkvcv"k"rtgekuk„"gp"gn"ogecpkuog0"Vtcevcogpv"fgn"uq."cÝpcek„."
vibrato, equilibri, color, dinàmica. Atacs, cops d’arc, articulació. Ornamentacions.
Ritme i fraseig.
90" Guvcdnkogpv"fg"etkvgtku"rtqrku"fg"itwr."hgpv"¿u"fg"nÓcp nkuk"fg"ngu"qdtgu."nc"ugxc"
estructura, harmònica i formal, context estilístic i indicacions expressives. Intercanvi
d’idees i arguments. Avaluació de les diferents opcions possibles.
8. Assumpció i interiorització dels criteris interpretatius adoptats.
9. Estudi i pràctica de complicitats, gestos i signes d’enteniment dins del conjunt.
320" Cuuclqu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
330" Rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
12. Tècniques d’autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del
eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
350" Cwfkekqpu"k"eqpegtvu"gp"r¿dnke0
14. Audicions i anàlisis comparatius de versions d’obres protagonitzades per
intèrprets de reconegut prestigi.
15. Pràctica de la lectura a primera vista.
380" Eqpegrvg"k"xcnqtcek„"fg"nc"o¿ukec"fg"ecodtc0
c) Criteris d’avaluació
De l’agrupació
1. Demostrar capacitat de treball en equip, copsant i assumint el sentit del respecte
eqo"c"xcnqt"kpfkurgpucdng"gp"nc"rt evkec"fg"nc"o¿ukec"fg"ecodtc0
2. Exhibir la possessió d’una gamma sonora àmplia i variada, sabent-la posar
al servei de les conveniències del grup, així com de les exigències estilístiques i
interpretatives de les obres.
50" Fgoquvtct"swg"gu"eqortﬂp"nc"o¿ukec"fg"ecodtc"eqo"wp"xcnqt"hqpcogpvcn"fg"
la formació musical i instrumental.
60" Gxkfgpekct"nÓgzgtekvcek„"fgn"ugpvkv"fg"nÓq•fc"gp"gnu"ugwu"fkhgtgpvu" odkvu."gp"
gurgekcn"rgn"swg"hc"cn"ugpvkv"fÓcÝpcek„"k"nc"fqdng"ecrcekvcv"fÓgueqnvc."kpfkxkfwcn"k"fg"
conjunt.
5. Patentitzar familiaritat en la pràctica de complicitats entre els membres del
eqplwpv."hgpv"¿u"fgnu"ukipgu"k"iguvqu"eqpxgpkgpvu"rgt"vcn"fg"eqqtfkpct"nÓgzgewek„"fg"
les obres, actuant com a responsable del grup dirigint la interpretació col·lectiva al
mateix temps s’està interpretant la pròpia part, si escau.
Mètodes d’estudi
6. Manifestar competència en l’establiment de criteris propis de grup en l’interrtgvcek„"fg"ngu"qdtgu."hgpv"¿u"fg"nÓcp nkuk."nÓkpvgtecpxk"fÓkfggu"k"ctiwogpvu."nÓcxcnwcek„"
de les diferents opcions, i mostrant capacitat d’assumpció dels criteris adoptats.
7. Palesar l’aplicació en l’estudi de les obres dels coneixements obtinguts en les
altres assignatures, afavorint la qualitat de treball del grup.
Creació i interpretació
:0" Cetgfkvct"nc"rtgugpvcek„"gp"r¿dnke"fg"ngu"qdtgu"vtgdcnncfgu0
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9. Mostrar preparació en el coneixement i la pràctica d’obres de diferents èpoques, estils i caràcters.
Escena
320" Oquvtct"ecrcekvcv"fÓcfcrvcek„"c"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"
sales de concert.
330" Gzjkdkt"fqokpk"fgnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
340" Gxkfgpekct"hcoknkctkvcv"k"uqnvguc"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
2.7

ORQUESTRA I BANDA

Introducció
NÓgfwecek„"owukecn"pq"rqv"pk"jc"fg"rgtugiwkt"eqo"¿pke"qdlgevkw"nc"hqtocek„"fg"
solistes, sinó que també té la missió d’oferir instrumentistes preparats per participar
en aquelles activitats musicals que demana la societat.
Ngu"cuukipcvwtgu"fÓqtswguvtc"k"dcpfc"vgpgp"eqo"c"Ýpcnkvcv"guugpekcn"nc"rt evkec"
instrumental col·lectiva, en contraposició al marcat caràcter individual de les especialitats instrumentals. La pràctica instrumental resulta així entesa, no només
com l’adquisició d’una complexa tècnica i la progressiva formació d’uns criteris
musicals propis, sinó també com una eina de relació social i d’intercanvi d’idees
entre els propis instrumentistes.
L’orquestra i la banda han de constituir uns espais de formació per a experimentar
i aplicar, en l’activitat de grup, les destreses adquirides en la classe d’instrument
i els coneixements assolits en les altres assignatures. La participació en aquestes
agrupacions garanteix la presència activa dels alumnes en una de les activitats que
impliquen major projecció del centre en la comunitat. Des de la constitució instrumental característica d’aquestes agrupacions, es treballaran obres de diferents
iﬂpgtgu"k"guvknu."gp"wp"tgrgtvqtk"swg"cdcuvk"fgu"fÓqdtgu"ukoh”pkswgu"Ýpu"c"qdtgu"cod"
solistes cantants o instrumentistes i amb cor.
L’orquestra i la banda han de fomentar les relacions humanes entre l’alumnat,
acostumats gairebé sempre a una pràctica individualista i solitària dels seus instruments. Han d’incrementar l’actitud d’escolta de tot allò que envolta la pròpia
execució unipersonal, per tal d’aconseguir desenvolupar els aspectes inherents a
tota interpretació col·lectiva.
El respecte a totes les indicacions del director és un dels continguts essencials
de la pràctica musical en aquestes agrupacions. La disciplina de director i executants permetrà que el treball realitzat al llarg dels assaigs doni els seus fruits en el
concert.
a) Objectius
De l’agrupació
1. Elaborar criteris personals i raonats sobre qüestions estètiques, a través del
treball del director i de l’experiència del grup, que li permetin complir amb la seva
responsabilitat com a intèrpret dintre del mateix.
2. Utilitzar una àmplia i variada gamma sonora, de manera que l’ajust de so es
realitzi en funció dels altres instruments del conjunt, i de les necessitats interpretatives de l’obra.
50" Tgurgevct"ngu"pqtogu"swg"gzkigkz"vqvc"cevwcek„"gp"itwr<"cÝpcek„"rtﬂxkc."cvgpek„"
contínua, concentració, i valoració de la participació en un treball col·lectiu.
4. Valorar la pràctica en grups amb director com un procés d’aprenentatge imprescindible per al futur exercici professional.
5. Dominar el propi instrument d’acord amb les exigències de cada obra.
6. Aplicar en tot moment l’audició polifònica per a escoltar simultàniament les
diferents parts, al mateix temps que s’executa la pròpia, demostrant la sensibilitat
auditiva necessària per a perfeccionar gradualment la qualitat sonora.
Mètodes d’estudi
7. Adquirir i aplicar progressivament les eines i competències per al desenvolupament de la memòria.
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8. Desenvolupar la capacitat de lectura a primera vista amb un nivell que permeti
gn"owpvcvig"Þw•v"fg"ngu"qdtgu0
9. Aplicar els coneixements musicals per a la improvisació, si s’escau.
Creació i interpretació
10. Aprofundir en el coneixement dels diferents estils i dels recursos interpretatius de cadascun.
11. Interpretar obres representatives del repertori de l’agrupació d’acord amb el
seu nivell instrumental i reaccionar amb precisió a les indicacions del director/a.
Escena
340" Cfswktkt"hcoknkctkvcv"cod"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"ucngu"
de concert.
350" Fqokpct"gnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke<"gpvtcfc"k"uqtvkfc."
salutació, execució, canvi d’obra, el bis.
360" Eqpﬂkzgt"nc"tgceek„"rgtuqpcn"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke."k"ucdgt"vtcevct"
les tensions que se’n puguin derivar.
b) Continguts
1. Característiques fonamentals de la formació: famílies instrumentals o vocals,
fkhgtgpvu"ukuvgogu"fÓcÝpcek„."fkhgtgpvu"ukuvgogu"fÓguetkrvwtc."kpuvtwogpvu"vtcpurqsitors; disposició de faristols i formació, passadissos, línies visuals.
40" Ukuvgoc"fÓcuucki"k"fkuekrnkpc<"cÝpcek„"eqplwpvc."Ýzcek„"fgn"nc"k"qticpkv¦cek„"fg"
nÓcÝpcek„."ukuvgoc"fg"vtgdcnn."rcwugu."vtgdcnnu"rgt"ugeekqpu."xcnqtcek„"fgn"ukngpek0
3. Codi gestual de la direcció: gest aplicats a la interpretació, gest aplicats al
oqxkogpv."iguv"crnkecvu"c"nc"fkp okec."iguv"crnkecvu"c"nÓctvkewncek„="ngu"Ýiwtgu"fg"
eqor u."fkdwkzqu"k"uwdfkxkuk„."h„towngu"it Ýswgu"fg"vtc›0
4. Jerarquia del conjunt aplicada a l’assaig i a la interpretació.
70" Ukipgu"fÓguetkrvwtc"crnkecvu"c"nc"o¿ukec"fg"eqplwpv<"vtgoqnqu."eqnnc"rctvg."uqnq."
in 2, divisi, col legno, cuivré; problemàtica dels calderons; signes relacionats amb
nc"fktgeek„="kp"4."kp"5."kp"6="ukipgu"fÓcte="ukipgu"fg"tgurktcek„"k"htcugki="Ýiwtgu"fg"
compàs, mètrica i subdivisió.
6. Terminologia clàssica en italià, alemany i anglès de moviment, caràcter,
dinàmica, articulació, tonalitat i valors.
7. Repertori. Treball gradual del repertori bàsic de la formació: obres sense
solista, obres amb solista, obres amb cor i àries d’òpera.
8. Interrelació de coneixements: aplicació dels coneixements del llenguatge,
l’harmonia i altres matèries, a través de l’anàlisi, en la interpretació del repertori.
;0" Gn"ocvgtkcn"kortﬂu<"¿u"k"ewtgu."nncrku"fÓcuucki."cteu."vcnnu"k"cnvtgu"cpqvcekqpu0
320" Cuuclqu"k"kpvgtrtgvcek„"fg"eqpegtvu"gp"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fkxgtugu0
11. El concert: disposició en l’escenari; vestuari; protocol tradicional d’entrada,
salutació, presentació, execució, canvi d’obra, salutació i sortida; la comunicació
gp"gn"eqpegtv"gpvtg"o¿ukeu"k"fktgevqt"k"gpvtg"o¿ukeu"k"r¿dnke="nc"eqowpkecek„"k"nÓguvkn"
en funció del repertori.
12. Tècniques d’autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del
eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0
c) Criteris d’avaluació
De l’agrupació
1. Mostrar criteris personals i raonats sobre qüestions estètiques que li permetin
complir amb la seva responsabilitat com a intèrpret dintre del mateix.
2. Exhibir la possessió d’una gamma sonora àmplia i variada, sabent-la posar
al servei de les conveniències del grup, així com de les exigències estilístiques i
interpretatives de les obres.
3. Demostrar que es coneixen i es respecten les normes que exigeix tota actuació
gp"itwr<"cÝpcek„"rtﬂxkc."cvgpek„"eqpv pwc."eqpegpvtcek„."k"xcnqtcek„"fg"nc"rctvkekrcek„"
en un treball col·lectiu.
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4. Demostrar que es comprèn la pràctica en agrupacions com un valor fonamental
de la formació musical i instrumental.
5. Mostrar domini del propi instrument d’acord amb les exigències de cada
obra.
80" Gxkfgpekct"nÓgzgtekvcek„"fgn"ugpvkv"fg"nÓq•fc"gp"gnu"ugwu"fkhgtgpvu" odkvu."gp"
gurgekcn"rgn"swg"hc"cn"ugpvkv"fÓcÝpcek„"k"nc"fqdng"ecrcekvcv"fÓgueqnvc."kpfkxkfwcn"k"fg"
conjunt, demostrant la sensibilitat auditiva necessària per a perfeccionar gradualment la qualitat sonora.
Mètodes d’estudi
7. Patentitzar l’aplicació d’eines i competències pel desenvolupament de la
memòria.
8. Utilitzar la capacitat de lectura a primera vista amb un nivell que permeti el
owpvcvig"Þw•v"fg"ngu"qdtgu0
9. Demostrar capacitat per improvisar, si s’escau.
Creació i interpretació
10. Mostrar preparació en el coneixement i la pràctica d’obres de diferents èpoques, estils i caràcters.
11. Manifestar capacitat per interpretar obres representatives del repertori de
l’agrupació reaccionant amb precisió a les indicacions del director/a.
Escena
340" Oquvtct"ecrcekvcv"fÓcfcrvcek„"c"ngu"fkhgtgpvu"eqpfkekqpu"ce¿uvkswgu"fg"ngu"
sales de concert.
350" Gzjkdkt"fqokpk"fgnu"rtqvqeqnu"fg"rtgugpvcek„"fcxcpv"fgn"r¿dnke0
360" Gxkfgpekct"hcoknkctkvcv"k"uqnvguc"fcxcpv"gn"eqpvcevg"cod"gn"r¿dnke0

ANNEX 2
Finalitats de les assignatures optatives
EDUCACIÓ CORPORAL

a) Finalitats
1. Desenvolupar l’hàbit de treball per la prevenció de lesions.
2. Tenir criteri propi per realitzar l’estudi i la interpretació musical, així com
qualsevol activitat física en condicions de qualitat i benestar físic i mental.
3. Assolir la consciència corporal i mental que permeti l’equilibri entre la intenció
expressiva desitjada i la seva execució.
60" Cuuqnkt"ngu"ecrcekvcvu"eqtrqtcnu"k"eqipkvkxgu"pgeguu tkgu"rgt"kpvgtrtgvct"gp"r¿blic, de forma individual i col·lectiva: equilibri, coordinació, domini de la memòria,
concentració, autocontrol, capacitat comunicativa.
5. Adquirir un equilibri adequat entre els pensaments, les emocions i les accions
comunicatives, en tot estadi de la preparació artística, així com en la interpretació
gp"r¿dnke0
b) Fonaments
1. Coneixement dels aspectes més importants a tenir en compte per prevenir les
lesions: pautes d’estudi, hàbits de treball, ergonomia, atenció a la qualitat corporal
i a l’actitud mental.
2. Pautes d’estudi per la prevenció de lesions: temps, actitud, qualitat, repetició,
fkÝewnvcv0
3. Procediments i habilitats d’autocontrol físic i mental necessaris per a la prerctcek„"ctv uvkec"k"nÓkpvgtrtgvcek„"gp"r¿dnke0
4. El gest i el moviment com a eina comunicativa.
70" Guhqt›"rqpfgtcv"rgt"cuuqnkt"wpc"o zkoc"gÝekﬂpekc"ctv uvkec0
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HISTÒRIA DE LA MÚSICA

a) Finalitats
30" Eqpﬂkzgt."eqortgpftg"k"ucdgt"xcnqtct"nc"o¿ukec"fg"ecfc"ﬂrqec"gp"tgncek„"cod"
els conceptes estètics imperants, en relació amb la societat que l’ha creada i al
context cultural en què s’ha inserit.
40" Gpvgpftg"gn"ugpvkv"gxqnwvkw"fg"nc"jkuv”tkc"fg"nc"o¿ukec"k"ngu"tgncekqpu"kpvgtpgu"
que s’estableixen entre els períodes successius.
50" Hcoknkctkv¦ct/ug"cod"gnu"rtkpekrcnu"guvknu"fg"nc"o¿ukec"qeekfgpvcn"c"vtcxﬁu."
fonamentalment, de l’audició i l’anàlisi de les fonts musicals.
4. Eixamplar la perspectiva musical més enllà de la pròpia pràctica interpretativa,
guvcdnkpv"tgncekqpu"ukipkÝecvkxgu"gpvtg"gnu"guvknu"jkuv”tkeu"k"gnu"tgrgtvqtku"guvwfkcvu"
en d’altres assignatures.
5. Prendre consciència dels aspectes organològics i notacionals que afecten a la
pròpia pràctica interpretativa.
80" Eqpﬂkzgt"ngu"fkhgtgpvu"gkpgu"ogvqfqn”ikswgu"k"dkdnkqit Ýswgu"tgnngxcpvu"rgt"
a la matèria.
b) Fonaments
30" Nc"o¿ukec"gp"gnu"fkhgtgpvu"rgt qfgu"jkuv”tkeu<"gueqngu."eqttgpvu."eqorqukvqtu"
i contextos.
40" Eqpgkzgogpv"fg"vﬂepkswgu"eqorqukvkxgu<"guvknu."hqtogu."iﬂpgtgu."itcÝc."kputruments i formacions.
3. Audició d’obres musicals i anàlisi.
60" Jkuv”tkc"fg"nc"o¿ukec"k"etkvgtku"kpvgtrtgvcvkwu0
5. Hàbit d’expressar-se, tant de manera oral com per escrit, utilitzant correctament
el vocabulari i els conceptes propis de la matèria.
80" Ngu"gkpgu"fg"nÓjkuvqtkcfqt<"hqpvu"fktgevgu"k"kpfktgevgu."keqpqitcÝc."nkvgtcvwtc"
i tractats.
7. Mitjans de desenvolupament del criteri musical.
MÚSICA I NOVES TECNOLOGIES

a) Finalitats
1. Comprendre el fenomen sonor en tota la seva amplitud.
2. Assolir les capacitats necessàries per a realitzar tasques relacionades amb les
noves tecnologies musicals.
50" Kpetgogpvct"gn"eqpgkzgogpv"k"fgugpxqnwrct"nc"etgcvkxkvcv"gp"nÓ¿u"fgnu"fkhgtgpvu"
recursos sonors.
4. Relacionar-se i saber utilitzar les noves tecnologies per a un millor desenvolupament musical.
5. Cultivar un criteri propi per realitzar correctament enregistraments, mescles,
masteritzacions i sonoritzacions.
80" Hqogpvct"nÓkpvgtﬂu"rgt"guvct"cn"fkc"fgnu"cxgp›qu"vﬂepkeu"uqpqtu<"gngevtqce¿uvkec."
informàtica, manipulació del so i nous instruments.
b) Fonaments
30" Gn"hgpqogp"uqpqt<"ce¿uvkec"h ukec"k"hwpekqpcn."rukeqce¿uvkec."Ýukqn”ikec"fg"
nÓq•fc"k"qticpqnqikc0
2. Desenvolupament i metodologia de la generació sonora: història, síntesi i
electrònica.
3. Elements de la cadena sonora: transductors d’entrada, processadors de senyal,
ukuvgogu"fÓgptgikuvtcogpv."ukuvgogu"fÓcornkÝecek„"k"vtcpufwevqtu"fg"uqtvkfc0
4. Informàtica i tecnologia musical. Maquinari: ordinadors, sintetitzadors i
samplers. Programari: seqüenciadors i editors de partitures, entre altres. Midi i
digitalizació del so.
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ANNEX 3
Càrrega lectiva de les especialitats
30" Étgc"fÓkpuvtwogpvu"fg"nÓqtswguvtc0
"Gurgekcnkvcvu"fg"xgpv"hwuvc."xgpv"ogvcnn"k"rgtewuuk„<"enctkpgv."hciqv."Þcwvc"vtcxguugtc."qdqﬂ."ucz”hqp."vtqorc."vtqorgvc."
trombó, tuba, percussió.
hores/setm.=h/set.

Instrument de l’especialitat
Nngpiwcvig"owukecn"
Jctoqpkc"en uukec"
O¿ukec"fg"ecodtc1
Orquestra/Banda/Conjunt *
Optatives del titular
Hores totals

Curs 1r
hores/set
1
4"
Î"

Curs 2n
hores/set
1
4"
Î"

Curs 3r
hores/set
1
4"
Î"

Curs 4t
hores/set
1
4"
Î"

Curs 5è Curs 6è Total h/set Hores
hores/set hores/set 6 cursos totals
1
1
180
Î"
Î"
"
462
4"
4"
"
342
14
7

420
210
1.170

Curs 6è Total h/set
hores/set 6 cursos
1
1
Î"
Î"
"
4"
4"
"
"
"
36"
7

Hores
totals
180
462
342
642
210
1.170

,"NÓcuukipcvwtc"fg"o¿ukec"fg"ecodtc"gu"ewtuct ."eqo"c"o pko."gp"4"ewtuqu"cecfﬂokeu0
L’assignatura de conjunt es refereix a les especialitats de percussió i saxòfon.
1.2 Especialitats de corda: violí, viola, violoncel, contrabaix.
Curs 1r
hores/set
Instrument de l’especialitat
Nngpiwcvig"owukecn"
Jctoqpkc"en uukec"
O¿ukec"fg"ecodtc1Qtswguvtc,"
Optatives del titular
Hores totals

Curs 2n
hores/set
1
4"
Î"
"

Curs 3r
Curs 4t
Curs 5è
hores/set hores/set hores/set
1
1
1
4"
4"
4"
Î"
Î"
Î"
"
"
"

* NÓcuukipcvwtc"fg"o¿ukec"fg"ecodtc"gu"ewtuct ."eqo"c"o pko."gp"4"ewtuqu"cecfﬂokeu0
1.3 Especialitat d’arpa
Curs 1r
hores/set
Instrument de l’especialitat
Nngpiwcvig"owukecn"
Jctoqpkc"en uukec"
O¿ukec"fg"ecodtc1Qtswguvtc1
Conjunt *
Optatives del titular
Hores totals

Curs 2n
hores/set
1
4"
Î"

Curs 3r
Curs 4t
Curs 5è Curs 6è
hores/set hores/set hores/set hores/set
1
1
1
1
4"
4"
4"
Î"
Î"
Î"
Î"
4"

Total h/set
6 cursos
1
Î"
"
4"
"

Hores
totals
180
462
342

14
7

420
210
1.170

Curs 4t
Curs 5è Curs 6è Total h/set
hores/set hores/set hores/set 6 cursos
1
1
1
1
4"
4"
Î"
Î"
"

Hores
totals
180
462

,"NÓcuukipcvwtc"fg"o¿ukec"fg"ecodtc"gu"ewtuct ."cnogp{u."gp"4"ewtuqu"cecfﬂokeu0
40" Étgc"fÓkpuvtwogpvu"rqnkh”pkeu0"Ceqtfk„."iwkvcttc."rkcpq."qtiwg
Curs 1r
hores/set
Instrument de l’especialitat
Nngpiwcvig"owukecn"
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Curs 2n
hores/set
1
4"

Curs 3r
hores/set
1
4"
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Curs 1r
hores/set
Jctoqpkc"en uukec"
O¿ukec"fg"ecodtc1
Conjunt/Cor*
Ceqorcp{cogpv"
Optatives del titular
Hores totals

Curs 2n
hores/set
Î"

Î"

Curs 3r
hores/set
Î"

Î"

8393

Curs 4t
Curs 5è Curs 6è Total h/set Hores
hores/set hores/set hores/set 6 cursos totals
Î"
Î"
4"
4"
"
342

Î"

Î"

Î"

10
4"
7

Î"

300
82
210
1.110

* Ngu"cuukipcvwtgu"fg"o¿ukec"fg"ecodtc"k"eqt"gu"ewtuctcp"ecfcuewpc."eqo"c"o pko"gp"fqu"ewtuqu"cecfﬂokeu0
50" Étgc"fÓkpuvtwogpvu"fg"nc"o¿ukec"oqfgtpc"k"lc¦¦0"Dckz"gnﬂevtke"k"iwkvcttc"gnﬂevtkec
Étgc"fÓkpuvtwogpvu"fg"nc"o¿ukec"cpvkic0"Encxkeﬂodcn."Þcwvc"fg"dge."kpuvtwogpvu"fg"eqtfc"rqnucfc"fgn"tgpckzgogpv"k"fgn"
barroc, viola de gamba
Étgc"fÓkpuvtwogpvu"fg"nc"o¿ukec"vtcfkekqpcn0"Hncdkqn"k"vcodqt ."vgpqtc."vkdng."kpuvtwogpvu"fg"rwc
Curs 1r
hores/set
Instrument de l’especialitat
Nngpiwcvig"owukecn"
Jctoqpkc"en uukec"q"oqfgtpc,,"
O¿ukec"fg"ecodtc1
Conjunt/Cor*
Optatives del titular
Hores totals

Curs 2n
hores/set
1
4"
Î"

Curs 3r
Curs 4t
Curs 5è Curs 6è
hores/set hores/set hores/set hores/set
1
1
1
1
4"
4"
4"
Î"
Î"
Î"
Î"
4"

Total h/set
6 cursos
1
Î"
"
4"
"

Hores
totals
180
462
342

12
7

360
210
1.110

,"Gp"ngu"gurgekcnkvcvu"fg"nÓ tgc"fg"o¿ukec"oqfgtpc"k"lc¦¦."k"fÓkpuvtwogpvu"fg"nc"o¿ukec"vtcfkekqpcn."nÓcuukipcvwtc"fg"eqt"gu"
cursarà un mínim de 2 cursos acadèmics, excepte en el cas dels instruments de pua que hauran de cursar, a més, 2 cursos de
o¿ukec"fg"ecodtc0
Gp"nÓgurgekcnkvcv"fÓkpuvtwogpvu"fg"nc"o¿ukec"cpvkic."ngu"cuukipcvwtgu"fg"o¿ukec"fg"ecodtc"k"eqt"gu"ewtuctcp"ecfcuewpc."eqo"
a mínim, en 2 cursos acadèmics.
,,"Rgt"c"nÓ tgc"fÓkpuvtwogpvu"fg"o¿ukec"oqfgtpc"k"lc¦¦0
4. Especialitat de cant
Curs 1r
hores/set
Instrument de l’especialitat
Nngpiwcvig"owukecn"
Jctoqpkc"en uukec"
Idiomes aplicats al cant
O¿ukec"fg"ecodtc1Eqplwpv1Eqt,"
Interpretació i escena
Optatives del titular
Hores totals

Curs 2n
hores/set
1
4"
Î"
1
"

Curs 3r
Curs 4t
hores/set hores/set
1
1
4"
4"
Î"
Î"
1
1
"
"

Curs 5è
hores/set
1
4"
Î"
1
"

Curs 6è Total h/set
hores/set 6 cursos
1
1
Î"
Î"
"
4"
4"
"
2
2
"
"
8"
3
8

Hores
totals
180
462
342
240
3:2
90
240
1.290

* Ngu"cuukipcvwtgu"fg"o¿ukec"fg"ecodtc"k"eqt"gu"ewtuctcp"ecfcuewpc."eqo"c"o pko."gp"4"ewtuqu"cecfﬂokeu0
(08.016.024)
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%"(3*$6-563"
"-*.&/5"$*¶*"$$*¶363"RESOLUCIÓ
CCT13551422:."fg"45"fg"igpgt."rgt"nc"swcn"gu"oqfkÝec"nc"Tguqnwek„"CCT1;:714229."
de 2 d’abril, per la qual s’estableix la retirada o la destrucció obligatòria de mandarines en camps de cítrics per evitar la difusió de la plaga de la mosca mediterrània
de la fruita (Egtcvkvku"ecrkvcvc"Ykgfgocpp).
Okvlcp›cpv"nc"Tguqnwek„"CCT1;:714229."fg"4"fÓcdtkn"*FQIE"p¿o0"6:7:."fg"
320604229+."gu"xcp"guvcdnkt"ngu"oguwtgu"Ývqucpkv tkgu"fg"tgvktcfc"q"fguvtweek„"qdnkgatòria de mandarines en camps de cítrics per evitar la difusió de la plaga de la
mosca mediterrània de la fruita (Ceratitis capitata Wiedemann).
Aquesta Resolució es va adoptar de conformitat amb el que estableix l’Ordre
CTR14;714226."fg"3;"fÓciquv."rgt"nc"swcn"gu"fgenctc"nÓgzkuvﬂpekc"qÝekcn"fg"nc"rncic"
de la mosca mediterrània de la fruita, Ceratitis capitata Wiedemann, i s’estableixen
mesures obligatòries de lluita.
Les directrius comunitàries sobre ajuts estatals al sector agrari i forestal 2007-2013
*42281E"53;123+"*FQWG"p¿o0"53;."fg"4903404228+."guvcdngkzgp"nc"eqorcvkdknkvcv"cod"
gn"ogtecv"eqo¿"fgnu"clwvu"eqorgpucvqtku"fguvkpcvu"c"nc"nnwkvc"eqpvtc"ocncnvkgu"fgnu"
vegetals, si es compleixen les exigències previstes a l’article 10 del Reglament CE
1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, sobre l’aplicació dels articles 87 i 88
del Tractat als ajuts estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la profweek„"fg"rtqfwevgu"cit eqngu"k"rgn"swcn"gu"oqfkÝec"gn"Tgincogpv"EG"92142230
Atès que aquestes indemnitzacions constitueixen un ajut d’Estat, i en virtut de les
indicacions emeses per la Comissió Europea, es considera convenient efectuar una
oqfkÝecek„"fg"nc"fkurqukek„"qtkikp tkc"rgt"vcn"swg"cswguvu"clwvu"uÓcewnnkp"cn"tﬂiko"
d’exempció per categories que estableix el Reglament CE 1857/2006, de referència,
així com per efectuar alguna adaptació dels requeriments formals.
Gp"eqpugs¯ﬂpekc."gp"¿u"fg"ngu"cvtkdwekqpu"swg"oÓjcp"guvcv"eqphgtkfgu"rgn"Fgetgv"
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
Ýpcpegu"r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c.
RESOLC:
Article 1
S’afegeixen cinc nous paràgrafs a l’article 2 de la Resolució AAR/985/2007, de
2 d’abril, amb el redactat següent:
“Els ajuts compensatoris previstos en aquesta Resolució es regiran per les condicions establertes a l’article 10 del Reglament CE 1857/2006, de la Comissió, de 15
de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 als ajuts a les petites i mitjanes
gortgugu"fgfkecfgu"c"nc"rtqfweek„"fg"rtqfwevgu"cit eqngu"k"rgn"swcn"gu"oqfkÝec"gn"
Reglament CE 70/2001.
”Aquest ajut compensatori pels costos d’eradicació de la plaga de la mosca
mediterrània de la fruita (Ceratitis capitata Wiedemann), només s’atorgarà a les
gzrnqvcekqpu"chgevcfgu"swcnkÝecfgu"eqo"c"rgvkvc"q"okvlcpc"gortguc"*rkog+"fÓceqtf"
cod"nc"fgÝpkek„"fg"nc"Tgeqocpcek„"fg"nc"Eqokuuk„"*422515831EG+0
”L’ajut es calcularà en relació amb el valor de mercat de les mandarines retirades
q"fguvtw•fgu"k"gp"tgncek„"cod"ngu"rﬂtfwgu"fÓkpitguuqu"rtqxqecfgu"rgt"ngu"oguwtgu"fg"
destrucció i retirada a aplicar, i a l’import que en resulti se li restarà l’import rebut
fÓceqtf"cod"cuugiwtcpegu"eqpvtcevcfgu"rgn"dgpgÝekctk"k"ngu"fgurgugu"swg"pq"uÓjcikp"
efectuat degut a la plaga, que en altres circumstàncies sí s’haurien realitzat.
”La intensitat bruta de l’ajut no superarà el 100%.
ÑNÓclwv"gu"nkokvc"c"ngu"rﬂtfwgu"qecukqpcfgu"rgt"nc"rncic"fgenctcfc"qÝekcnogpv"
mitjançant l’Ordre ARP/295/2004, de 19 d’agost.”
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