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Objectius 

•  Desvetllar i desenvolupar l'hàbit d'escoltar.  
•  Educar el gust i formar criteris de valoració estètica.  
•  Iniciar en l'anàlisi d'obres musicals i en el coneixement dels elements que integren 

l'audició.  
•  Iniciar en l'estudi de la forma i el gènere.  

 

Temari 

• Conceptes estructurals en l'obra musical: la repetició, la imitació, la variació, la simetria, 
etc.  

• Instruments i agrupacions instrumentals: instruments idiòfons, membranòfons, 
cordàfons, aeròfons, electròfons.  

• L'orquestra simfònica. Agrupacions de cambra (orq. de corda, quartet de corda, quintet 
de vent, altres).  

• Les agrupacions musicals i els instruments del segle XX.  
• Compositors més representatius: el compositor i la seva època; la seva significació en 

l'evolució de la Música.  
• Estudi i reconeixement de les formes, els gèneres i els estils més representatius al llarg 

de la Història en relació a la música instrumental i vocal. 

 

Metodologia  

La metodologia de les sessions a l'entorn d'aquesta assignatura es basarà fonamentalment en 
l'audició d'obres o fragments d'obres a partir d'enregistraments. Aquestes audicions hauran de 
constituir el punt de partida per a l'anàlisi de l'estructura dels fragments musicals , així com per 
a l'estudi d'altres aspectes (referència històrica, el compositor i la seva obra, les diverses 
interpretacions que podem sentir-ne, etc.) 

Les sessions d'audició podran ser completades amb el suport de mitjans audiovisuals (video, 
diapositives, etc) 

Es fomentarà, també, l'assistència a concerts i altres espectacles i manifestacions culturals a 
l'entorn de la música. 

 

Avaluació  

Per a l'avaluació d'aquesta assignatura es tindrà en compte: 

• Els coneixements teòrics en relació als conceptes apresos.  



• La capacitat d'anàlisi i interpretació a partir de l'audició musical.  
• L'actitud i el desenvolupament del sentit crític en relació a la música.  
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