
Utilització d'idiomes a l'assignatura

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor/a de contacte

Laia.Viladot@uab.catCorreu electrònic:

Laia Viladot VallverduNom:

2020/2021

Didàctica de la Música

Codi: 40825
Crèdits: 10

Titulació Tipus Curs Semestre

4312637 Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga OT 0 0

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Altres indicacions sobre les llengües

Quan cal fer aclariments pels no-catalano parlants es fan amb castellà o anglès

Equip docent

Albert Casals Ibáñez

Jessica Perez Moreno

Equip docent extern a la UAB

Josep Lluís Zaragozá

Mariona Martínez

Prerequisits

No existeixen prerequisits formatius per cursar aquest mòdul.

Objectius

L'assignatura mostrarà el destacat paper que la música hauria de desenvolupar al llarg del cilce vital (sobretot
en relació a l'educació reglada), així com l'aportació de models i recursos per a les diferents etapes educatives
i contextos formals d'aprenentatge.

Es plantegen els objectius següents:

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

. Reflexionar sobre l'avaluació a l'àrea de música.

· 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,
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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
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 tenen format de seminari i demanen l'alta partcipació de l'alumnat.
S'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

Exposició del professorat, activitats pràctiques, observació d'enregistraments i
seminaris sobre lectures

64,5 2,58 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Tutories, realització, revisió i avaluació dels treballs proposats 27 1,08 1, 2, 4, 5

Tipus: Autònomes

lectures, reflexions, elaboració d'informes i treball final de mòdul 155 6,2 1, 2, 4, 5, 6

Avaluació

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

Les reflexions escrites es realitzaran en parelles (40%) i s'entregaran 2 setmanes més tard de quan es realitzi
la sessió amb l'especialista de cada temàtica.

El Treball sobre  (60%) s'entregarà 2 vegades; una abans de Nadal, a mig procés,Principis psicopedagògics
per tal de rebre feedback formatiu (rebent un valor del 20%). I una segona entrega al final de mòdul, havent
incorporat les esmenes i les millores fruit de la primera entrega, es realitzarà una segona i última entrega del
treball tot desenvolupat (amb valor de 40%).

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, la coordinadora del mòdul informarà l'alumnat (via
Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Per tal de superar l'avaluació del mòdul és imprescindible acreditar  a un mínim d'un de lesl'assistència 75% 
sessions, coincidint amb la normativa general del Màster. I tenir una nota igual o superior a 4 de cada tasca
avaluativa, per poder-ne fer mitjana ponderada. En cas de no obtenir la nota mínima final (de 5/10) per
aprovar el mòdul, es requerirà la repetició millorada del treball , com a mecanismePrincipis psicopedagògics
de recuperació.

Per aprovar aquest mòdul, cal mostrar una bona competència comunicativa general, tant oralment com per
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Per aprovar aquest mòdul, cal mostrar una bona competència comunicativa general, tant oralment com per
escrit, i un bon domini de la llengua catalana o castellana (llengües vehiculars del mòdul). En totes les
activitats es tindrà en compte, doncs, la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació.
L'alumnat ha de poder expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels
textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el professorat considera que no
compleix aquests requisits.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat (com pot ser el plagi) que pugui conduir a una variació
significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb
independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en
els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació finald'aquesta assignatura serà 0.

L'estudiant rebrà la qualificació de "No avaluable" sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats
d'avaluació.

*En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)
a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es
realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, assegurant que tot
l'estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

2 reflexions en relació a les aportacions d'especialistes (en parellles) 40% 1,25 0,05 1, 4, 5, 6

Entrega I: Plantejament i mig desenvolupament del treball Principis
psicopedagògics" (individual)

20% 0,75 0,03 1, 2, 3, 4, 5

Entrega II: Reajust incorporant el feedback formatiu del treball Principis
psicopedagògics" i desenvolupament final (individual)

40% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5
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