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Objectius

· Apropiar-se de diferents teories i concepcions de l'aprenentatge com a eina per a l'anàlisi i reflexió de la
pròpia tasca docent.

· Comprendre els processos comunicatius que fan possible ensenyar i aprendre.

· Conèixer i analitzar diferents formats d'interactivitat a l'aula (professor-alumne i alumne-alumne).

· Conèixer els elements del currículum i els processos de programació en didàctica de la música.

. Reflexionar sobre l'avaluació a l'àrea de música.
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· Conèixer tendències i problemàtiques a l'entorn de la tasca del professorat de música en les diverses etapes
de l'educació.

· Conèixer les problemàtiques fonamentals de la recerca en l'àmbit de les didàctiques específiques, i de la
música en particular.

· Ser capaç de formular i fonamentar principis psicopedagògics en relació a la pròpia tasca docent.

Competències

Analitzar els diferents contextos (socials, econòmics, històrics, artístics) que intervenen en la professió
musical per desenvolupar adequadament les tasques de recerca.
Analitzar les competències del perfil professional del professorat de música.
Analitzar situacions d'ensenyament i d'aprenentatge en la transmissió de coneixements i pràctiques
musicals.
Distingir i aplicar les diferents metodologies de la recerca musicològica i de la recerca en educació
musical orientades als projectes de recerca.
Treballar en contextos interdisciplinaris relacionats amb la musicologia, l'educació musical i la
interpretació.

Resultats d'aprenentatge

Adaptar els resultats de l'anàlisi contextual a les diferents realitats socials implicades en l'ensenyament
i en la transmissió de cada pràctica musical
Analitzar i obtenir resultats d'alta qualitat en el procés de transmissió de coneixements i pràctiques
musicals relacionats amb la didàctica musical
Aplicar les metodologies de recerca de didàctica de la música a cada tipus de projecte de recerca
Descriure els procediments metodològics fonamentals de didàctica de la música
Relacionar les competències idònies de la tasca docent amb cada cas pràctic d'estudi plantejat
Treballar en contextos interdisciplinaris relacionats amb la musicologia, l'educació musical i la
interpretació.

Continguts

1. Models i principis de l'ensenyament-aprenentatge. Anàlisi de la interacció en processos educatius

El treball d'aquest bloc consistirà en examinar les pròpies concepcions sobre l'aprenentatge i l'ensenyament a
la llum de teories i perspectives vigents, amb l'objectiu de fonamentar la pràctica docent i els projectes
educatius i de recerca personals.

Es posarà l'accent en els aspectes de representació, construcció, comunicació i interacció social dels
processos d'ensenyament-aprenentatge.

2. Didàctica de la música

En aquest bloc es reflexionarà a l'entorn del fet d'ensenyar i aprendre música en diferents etapes educatives
de l'ensenyament general i de l'ensenyament especialitzat. Es valoraran aspectes que determinen les diferents
formes de plantejar l'aprenentatge de la música.

Es reflexionarà sobrela funció del professorat de música en les diferents etapes educatives. Es compartirà
l'anàlisi de realitats identificant temes de recerca rellevants. Així mateix, es tractarà l'especificitat de la recerca
en l'àmbit de les didàctiques específiques.

3. La innovació i la recerca en didàctica de la música dins del marc de col·laboració entre professorat,
formadors i investigadors

La innovació: definició, necessitat i reptes. L'aparició d'experiències crítiques. La importància de fer recerca
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La innovació: definició, necessitat i reptes. L'aparició d'experiències crítiques. La importància de fer recerca
aplicada en didàctica. Innovació-formació-recerca: un triangle necessari. Estratègies i requeriments per a la
col·laboració entre teoria i pràctica, entre investigació i pràctica docent.

Metodologia

Les sessions alternaran:
• Exposició per part del professorat
• Activitats pràctiques i observació d'enregistraments
• Seminaris sobre lectures obligatòries i/o opcionals proposades
• Debat i reflexió conjunta o en petit grup sobre temàtiques del programa

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Activitats pràctiques, observació d'enregistraments i seminaris sobre
lectures

60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6

Exposició per part del professorat, debat i reflexió conjunta 140 5,6 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

Per l'avaluació es tindrà en compte la participació activa en les sessions, i els treballs escrits i orals de
diversos aspectes que integren el contingut del curs.

Per tal de superar l'avaluació del mòdul és imprescindible acreditar l'assistència a un mínim d'un de les75% 
sessions, coincidint amb la normativa general del Màster.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Conjunt de 3 reflexions en relació a les aportacions d'especialistes 30% 10 0,4 1, 4, 5, 6

Treball Principis psicopedagògics" (individual) 70% 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5
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