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Prerequisits
S'aconsella tenir aprovada l'assignatura D'EDUCACIÓ MUSICAL I VISUAL de segon curs.

Objectius
Objectius formatius:
La naturalesa dels processos artístics i els seus recursos per a ser formalitzats.
Intervencions educatives en l'àmbit de l'educació performativa de les arts: imatge, objecte i espai.

Interpretacio i escolta musical com a base de la comprensió musical
Aplicacions didàctiques en l'àmbit de la música al voltant de l'audició i la cançó.
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Competències
Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats musicals i plàstiques dins
i fora de l'escola.
Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses,
potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament
professional.
Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts.
Conèixer el currículum escolar de l'educació artística, en els seus aspectes plàstic, audiovisual i
musical.
Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les
competències corresponents als estudiants.
Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com
en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials
públiques i privades.
Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i
destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge
1. Adquirir els coneixements curriculars artístics de l'escola.
2. Adquirir els coneixements curriculars, metodològics, avaluatius i competencials apropiats per a la seva
aplicació professional.
3. Adquirir les destreses bàsiques en la pràctica de la interpretaciò, escolta i creació per esdevenir un bon
model musical.
4. Comprendre el valor de l'educació artística en el desenvolupament de la persona i de la societat.
5. Conèixer, analitzar i produir material didàctic aplicat a l'ensenyament artístic.
6. Conèixer i utilitzar recursos tecnològics en les activitats programades.
7. Estar capacitat per a treballar en equip.
8. Experimentar la música en relació al context social i cultural.
9. Haver adquirit coneixements i capacitats i habilitats en la dimensió productiva i perceptiva de les arts
plàstiques i musicals.
10. Haver desenvolupat coneixements i capacitats crítiques respecte la cultura i l'educació.
11. Haver desenvolupat les capacitats creatives i d'innovació.
12. Organizar amb eficàcia i rentabilitat la part autònoma de l'aprentatge.
13. Portar a terme projectes que incloguin diferents disciplines artístiques en el seu procés.
14. Reconèixer el valor de les arts en la formació de la persona, i el paper fonamental que l'escola té com a
responsable d'aquesta condició.
15. Reconèixer les emocions pròpies i dels altres, i el seu valor en l'educació artística a l'escola.

Continguts

Bloc I. Art i educació. DIMENSIÓ CULTURAL/PERFORMATIVA
1. Les obres d'art com a font de coneixement: anàlisi de l'obra d'art.
1.1- Percepció, representació i interpretació de l'art.
Bloc II. Formació en la pràctica de l'art. DIMENSIÓ PRODUCTIVA/PERFORMATIVA
1. Pràctiques i projectes relacionats amb diferents moviments artístic i contextos culturals.
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2. Comprensió i experimentació de la pràctica de l'art com a procés de coneixement.
Bloc III. L'educació artística a l'escola. LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA en un context metodològic
d'educació performativa
1. El currículum de l'àrea d'art i la seva implementació a l'escola: Metodologies, processos i estratègies.
2. Escola, museus i centres culturals.
Bloc IV. Música i educació. DIMENSIÓ CULTURAL
1. La música en relació al context social i cultural.
Bloc V. Formació en la pràctica musical. DIMENSIÓ PRODUCTIVA I PERCEPTIVA DE LA MÚSICA
1. La interpretació, l'escolta i la creació musical a través de la veu, d'instruments o de materials sonors
diversos.
1.1.- La canco com a element basic de practica musical.
1.2.- L'audició musical i la comprensió de la música
Bloc VI. L'educació musical a l'escola. DIMENSIÓ DIDÀCTICA DE LA MÚSICA
1. L'Educació artística i cultural, una competència bàsica comunicativa
2. Principis metodològics fonamentals, recursos, materials i estratègies.
3. La interdisciplinarietat entre la música i altres àrees curriculars,
4. La funció de la música a l'escola. Especialista versus generalista, la necessària col·laboració.

Metodologia
AUTÒNOMES
Disseny i creació d'intervencions educatives
Reflexions teòriques
DIRIGIDES
Presencial en gran grup
Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot el grup
classe i permet l'exposició dels principals continguts a través d'una participació oberta i activa per part dels
estudiants.
Plantejament i organització dels exercicis i activitats que es realitzaran posteriorment en seminaris.
Realització d'activitats musicals col·lectives de la pràctica musical.
Seminaris
Espais de treball en grup reduïts supervisat pel professorat on mitjançant anàlisi de documents, resolució de
casos o activitats diverses s'aprofundeix en els continguts i temàtiques, treballades en el gran grup.
Realització dels exercicis i activitats dissenyats en les sessions de gran grup.
Exercitació pràctica musical i visual i plàstica en activitats específiques del treball de seminari.
Activitats d'exposicions orals, individuals o en grup. Comentaris i crítiques dels resultats.
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Sortides a museus o altres centres artístics i audicions musicals.
SUPERVISADES
Tutories i altres activitats tutoritzades.
Nota:
"Les sessions d'aquesta assignatura es basen en un treball de recerca i experimentació amb materials per part
dels estudiants, que requereix d'una investigació basada en la documentació amb imatges i en el reciclatge de
materials per a l'educació artística. A més a més, la metodologia adoptada requereix pel seu bon
desenvolupament que l'estudiant porti a l'aula materials especialitzats per a larealització de les activitats
artístiques (pinzells i pintures, entre d'altres). El professorat recomanarà el material més adient per a les
activitats programades, que tindrà un cost sostenible i podrà ser compartit entre els estudiants. Es cercaran
mecanismes per poder garantir que l'estudiant pugui tenir-lo al seu abast en el cas de que no es disposi dels
recursos necessaris."

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Presencial en gran grup

15

0,6

1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15

Seminaris

23

0,92

1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15

25

1

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

Disseny i creació d'intervencions educatives

32

1,28

1, 2, 5, 6, 9, 12, 13

Reflexions teòriques

30

1,2

1, 2, 5, 6, 8, 10, 14, 15

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Tutories i altres activitats tutoritzades
Tipus: Autònomes

Avaluació
L'avaluació de l'assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es
mostren en la graella que hi ha a continuació. L'assistència a les classes presencials i de seminari de
l'assignatura és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a un mínim d'un 80% de classes, en cas contrari es
considerarà no presentat.
Per a poder superar l'assignatura s'han d'haver aprovat cada una de les dues matèries de què consta, la
d'educació visual i plàstica i la d'educació musical. La nota final serà la mitja aritmètica entre les dues parts.
Els estudiants que durant el curs hagin fent un seguiment adequat de l'assignatura i tot i així els quedi algun
aspecte no assolit se'ls donarà l'oportunitat de poder superar la matèria, realitzant un treball autònom
addicional o refent alguna de les activitats lliurades o realitzades. S'haurà d'estudiar cada cas en funció de la
situació de cada estudiant.
El plagi total o parcial, d'una de les activitats d'avaluació i/o la còpia en un prova d'avaluació és motiu
directe per suspendre l'assignatura.

Activitats d'avaluació
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Resultats
d'aprenentatge

Títol

Pes

Hores

ECTS

Bloc I. Art i educació. DIMENSIÓ CULTURAL

10%

0

0

1, 4, 7, 10, 12,
13, 14

Bloc II. Formació en la pràctica de l'art. DIMENSIÓ PRODUCTIVA

20%

0

0

4, 6, 7, 8, 9, 11,
13, 14, 15

Bloc III. L'educació artística a l'escola. LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA

20%

0

0

1, 2, 4, 5, 10,
11, 15

Bloc IV. Música i educació. DIMENSIÓ CULTURAL

10%

0

0

4, 8, 10

Bloc V. Formació en la pràctica musical. DIMENSIÓ PRODUCTIVA I
PERCEPTIVA DE LA MÚSICA

15%

0

0

3, 6, 9, 15

Bloc VI. L'educació musical a l'escola. DIMENSIÓ DIDÀCTICA DE LA
MÚSICA

25%

0

0

1, 6, 7, 13
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