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Departament: Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal 
Professors: Xavier Torns i Cuende 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
    Conèixer els diversos tipus d'instruments de percussió escolars.  
              Conèixer les possibilitats d'aplicació didàctica d'aquests instruments.  
 Practicar la instrumentació i creació d'bres sonores, melodies, i acompanyament de cançons.  
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
              El cos com instrument de percussió. Possibilitats tímbriques, polirritmies, acompanyaments i  
              creacions sonores.    
  Instruments de percussió indeterminada per ser usats a l'escola; les seves característiques formals    
              i tímbriques. Polirritmies, acompanyaments, lectures i creacions. Tècniques bàsiques d'execució. 
              Instruments de percussió determinada. Els instruments de placa. Tècnica bàsica d'execució.  
              Pràctica de conjunt instrumental. Lectures, improvisació, acompanyaments i harmonització de  
              cançons i melodies. Creacions . 
· Anàlisi d'obres instrumentals escolars. Criteris de selecció de materials.Aplicacions didàctiques.   
 
3. Avaluació 
Per a l'avaluació de l'assignatura es tindrà en compte: 
              La assistència a classe per ser una matèria basicament pràctica 
              La correcció i la precisió tant en la interpretació com en l'actitud corporal 
 La musicalitat de les improvisacions i creacions, tant rítmica, com melòdica i harmònica.  
 La utilització de recursos didàctics i l'adequació al nivell dels nens a qui van destinades les 
propostes.  
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
L'estudiant tindrà un dossier de partitures que s'interpretaran a classe i on  indicacions que l' ajudaran a 
confeccionar els treballs en grup que es desenvoluparan en tot el curs 
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