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Objectius
Conèixer el repertori bàsic del cançoner tradicional.
Analitzar i classificar cançons des de les òptiques musical, estructural i temàtica.
Interpretar el repertori bàsic individualment i en grup.

Temari
Importància estètica i pedagògica de la cançó tradicional.
La cançó tradicional catalana: estudi del procés formatiu i del seu posterior desenvolupament.
Coneixement de fonts documentals històriques.
Anàlisi rítmico-melòdica i estructural.
La veu en la cançó.

Metodologia
Des del punt de vista metodològic, l'enfocament d'aquesta assignatura es basarà en dos punts
fonamentals:
La interpretació -bàsicament a partir de la pròpia veu- d'una bona colla de cançons
tradicionals.
L'adquisició de continguts teòrics i de criteris estètics referents a la música tradicional,
en general, i a la cançó, en particular.

Avaluació
L'avaluació es basarà en:
El domini i el coneixement del repertori bàsic i la interpretació correcte de qualsevol de
les seves cançons.
La capacitat d'anàlisi de la cançó tradicional en relació a la seva estructura musical.
I es durà a terme per mitjà de:
Exercicis escrits i orals.
Treballs individuals i en grup.
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