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Prerequisits

Les persones que vulguin matricular-se d'aquesta assignatura han d'acreditar estar
cursant -o haver superat- el nivell d'estudis musicals corresponents al primer cicle de
Grau Mitja. En cas de no haver seguit estudis musicals reglats, es farà una prova.
(Queden exents d'aquesta prova aquells estudiants que ja l'han realitzada durant el curs
2011-2012)

Objectius

Conèixer els principis bàsics que fonamenten l'educació musical a l'Etapa Primària

Conèixer i practicar els processos d'ensenyament aprenentatge específics de l'àrea
en els diferents cicles de l'Etapa

Competències

Conèixer el currículum escolar de l'educació artística, en els seus aspectes plàstic, audiovisual i
musical dins i fora de l'escola.
Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com
en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d´aprenentatge

Comprender els processos didàctics i les bases metodològiques que fonamenten l'ensenyament -
aprenentatge de la música.
Estar capacitats per a treballar amb equip.
Ser capaç de dissenyar activitats dels diferents blocs de continguts de la matèria, d'acord amb els
principis metodològics bàsics.

Continguts

1. Característiques de l'ensenyament-aprenentatge de la música
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-de la vivència individual a la pràctica col·lectiva

-un enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge

-aprenentatge significatiu: "fer" música per aprendre música

-parlar de música per aprendre

2. Les competències específiques de l'àrea de música: escoltar, interpretar i crear

3. Blocs de continguts: la cançó, l'audició, el llenguatge, la dansa. Estràtegies i recursos
docents.

4. Metodologia per a l'ensenyament-aprenentatge de la música

Metodologia

SUPERVISADES

Tutories i altres activitats tutoritzades.

AUTÒNOMES

Cercar materials i elaborar propostes didàctiques.

Realització de treballs reflexius a partir de lectures específiques de didàctica de la
música.

DIRIGIDES

Exposicions per part del professorat dels continguts dels quatre grans blocs del
programa. Es partirà d'exposicions d'activitas pràctiques i es conduirà el procés reflexiu
que permeti la descoberta i la comprensió de les bases i els principis fonamementals de
l'educació musical

Plantejament i organització dels exercicis i activitats que es realitzaran de forma
autónoma

Realització d'activitats musicals col·lectives i en petit grup. Inclou l'anà  documents,lisi de
resolució de casos i activitats diverses.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial amb tot el grup 45 1,8 1, 3

Tipus: Supervisades

Activitats tutoritzades 30 1,2 2, 3
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Tipus: Autònomes

Activitats autònomes 75 3 1, 2, 3

Avaluació

L'assistència a classe és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a un mínim d'un 80% de
classes, en cas contrari es considerarà no presentat

Per poder superar l'assignatura s'haurà d'haver aprovat cada un dels apartats.

En els debats es valorarà el grau de participació i el nivell de reflexió de les aportacions.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Debats 10 0 0 1, 2

Examens 50 0 0 1, 3

Treballs sobre lectures 15 0 0 1

preparació i presentació d'activitats i materials 25 0 0 1, 2, 3
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