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Mestre d'Ed. Musical. Troncal, anual, 3r curs, 8 crèdits (7 ECTS)   
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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura   

 Conèixer el marc legal que regula la organització de l’educació musical en el sistema escolar i les funcions del mestre 
especialista de música .   
 Conèixer els elements que integren el disseny curricular i practicar l’elaboració de propostes de programació adequades 
a diferents realitats educatives.   
 Elaborar i dur a la pràctica propostes de classes de música   
  
2. Blocs temàtics i organització dels continguts   
El disseny curricular de Primària i l'àrea de música   

 1 El 1r nivell de concreció -els objectius generals -els continguts fonamentals   
 2 El 2n nivell de concreció: -del PEC a la proposta curricular de l’àrea -la delimitació dels objectius 
referencials -la seqüenciació i la temporalització dels continguts   
 
 3. El 3r nivell de concreció: la unitat didàctica -criteris per a la selecció de temes -modalitats -estructura i elements 
bàsics:   
 els objectius didàctics les activitats d’ensenyament-aprenentatge les activitats d’avaluació les orientacions didàctiques 
les estratègies metodològiques i els recursos materials   
 3 La classe de música: -de la unitat didàctica a la concreció de classes -les activitats bàsiques -la dinàmica de 
les sessions -la interrelació entre els continguts i les activitats a cada classe   
 4 L'avaluació de l'àrea de música -l’avaluació com a eina reguladora del procés de programació -l'avaluació 
inicial, formativa i sumativa en educació musical -l'avaluació dels procediments i les actituds -l'avaluació de l'aptitud 
musical   
 
  
3. Avaluació   
L’avaluació de l’assignatura es farà a partir de: -la participació a la classe en la discussió i la presentació de propostes -
la realització de treballs individuals i/o en grup -la preparació i la realització de la pràctica individual -el comentari 
sobre lectures (llibres, articles) proposades durant del curs -les proves escrites Cadascun d’aquests apartats haurà de ser 
aprovat amb independència dels altres, segons els criteris que es determinin.   

4. Fonts d'informació bàsica   
L'estudiant trobarà materials de suport, orientacions per a la realització de treballs i informacions sobre les activitats 
relacionades amb l'assignatura (conferències, visites a institucions) a l'Espai Virtual d'Educació Musical (EVEM). A 
l'inici del període de classes es facilitarà el codi per accedir-hi.   
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