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Prerequisits

No es contemplen

Objectius

Analitzar les definicions de música i la seva influència en la pràctica docent.

Comprendre i valorar els canvis socials i culturals que influeixen en el consum musical i la relació de
l'alumnat amb l'aprenentatge musical.

Reconèixer el valor de la pràctica i l'educació musical com a portadora de significats socials i culturals.

Conèixer diferents perspectives historiogràfiques per obtenir una visió crítica sobre la història de la
música i la seva aplicació a l'aula.

Adquirir una visió global dels recursos i aplicacions tecnològiques d'àudio i vídeo orientades a
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Adquirir una visió global dels recursos i aplicacions tecnològiques d'àudio i vídeo orientades a
l'educació musical a secundària i batxillerat.

Desenvolupar una mirada crítica vers l'ensenyament de música a l'educació secundària i el batxillerat.

Aprofundir en les característiques i condicionants del llenguatge musical produïts en diferents àmbits
socioculturals.

Identificar els processos que fonamenten les relacions entre les categories sòcio-culturals de gènere i
les dinàmiques musicals en el context contemporani occidental.

Reflexionar sobre la diversitat cultural relacionant els sistemes musicals e amb els seus respectius
contextos de producció i recepció.

Conèixer projectes d'innovació actius en el marc de l'educació musical a secundària.

Competències

Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia),
transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament-aprenentatge en les matèries
pròpies de la especialització cursada.
Comunicar-se de manera efectiva, tant de manera verbal com no verbal.
Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a la especialització docent corresponent,
així com el cos de coneixements didàctics al voltant als processos d'ensenyament-aprenentatge
respectius.
Fer un ús eficaç i integrat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional i en la investigació.
Posseir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a poder realitzar una formació contínua tant en els
continguts i la didàctica de l'especialitat, com en els aspectes generals de la funció docent.

Resultats d'aprenentatge

Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia),
transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyamen-aprenentatge en les
matèries pròpies de la especialització cursada.
Comunicar-se de forma efectiva, tant verbal com no verbalment.
Demostrar que coneix contextos i situacions a les que sigui possible aplicar els diferents continguts que
integren el currículum de Secundària Obligatòria i del Batxillerat, subratllant el caràcter pràctic, creatiu i
educatiu de la sensibilitat que comporta el cultiu musical en grup.
Demostrar que coneix el valor formatiu i cultural de la Música i dels continguts d'aquesta disciplina que
s'imparteixen a l'Educació Secundària Obligatòria i al Batxillerat, i integrar aquests en el marc de la
ciència, la cultura i l'art.
Demostrar que coneix els desenvolupaments teòrico-practics de l'ensenyament i l'aprenentatge de la
música.
Demostrar que coneix la història i els desenvolupaments recents de la Música per a transmetre una
visió dinàmica de la mateixa i donar sentit a la música escolar, destacant la gènesi dels coneixements
musicals.
Fer un ús eficaç i integrat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Generar propostes innovadores i competitives a l'activitat professional i a la investigació.
Posseir les habilitats d'aprenentatges necessàries per a poder realitzar una formació contínua tant en
els continguts i la didàctica de la Música, com en els aspectes generals de la funció docent.

Continguts

Bloc 1: Música i pensament
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T1. La música com a procés comunicatiu i sistema de valors. Implicacions en el pensament i l'activitat
musical a l'aula.

T2. Conceptes bàsics d'etnomusicologia: enculturació, aculturació;apropiació; gènere; rellevància social;
etnicitat; patrons de rebuig.

T3. La música com a fet social i cultural. La conceptualització del fet musical des de la perspectiva de la
diversitat cultural i el context.

T4. Els elements del llenguatge musical i la seva aplicació didàctica.

T5. Tradició i música a l'aula.

T6. Conceptes clau al voltant de la música i el gènere.

T7. La música al batxillerat i l'anàlisi musical.

Bloc 2: Experiències i recursos pràctics per la música a l'aula

T1. TAC: tecnologia al servei de l'educació musical a secundària i batxillerat.

T2. Nous entorns d'aprenentatge.

T3. Metodologia i Projectes d'innovació a l'aula.

Metodologia

El mòdul té format de seminari i requereix la participació activa de l'estudiantat tant en les sessions
conceptuals com en l'anàlisi dels projectes d'innovació presentats.

Mitjançant propostes pràctiques, es promourà la reflexió sobre els conceptes i s'explorarà la potencialitat de
les eines exposades les quals seran revisades de manera crítica entre els i les participants del mòdul.

Tot i que el mòdul es planteja de forma presencial es contempla la possibilitat que, donada una situació
d'excepcionalitat, es puguin realitzar sessions en entorn virtual. Així, la metodologia docent i l'avaluació
proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que
imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Activitat Dirigida presencial 65 2,6 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Supervisades

Tasques especialitzades i d'avaluació 31 1,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Tipus: Autònomes

Activitats autònomes d'aprenentatge 62 2,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

L'avaluació es compon de diferents tasques i activitats:
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1) Una prova escrita destinada a avaluar l'adquisició de les competències teòrico-pràctiques del mòdul. (30%)

2) Un portafoli que inclourà diferents evidències d'aprenentatge d'ambdós blocs. (40%)

3) Desenvolupament d'un cas pràctic. (20%)

4) Treball continuat i participació activa en els dos blocs. (10%)

Per poder calcular la mitjana ponderada i superar el mòdul cal obtenir una qualificació de 4 o superior a la
prova, al cas pràctic i al portafoli.

En cas de no obtenir la nota mínima final per aprovar el mòdul, es requerirà un treball específic com a
mecanisme de recuperació.

Per aprovar aquest mòdul, cal que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant
oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent.
En totes les activitats es tindrà en compte, doncs, la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de
presentació. L'alumnat ha de ser capaç d'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 professor/a
considera que no compleix aquests requisits.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat 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 final d'aquesta assignatura serà 0. 

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 pugui accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Cas pràctic 20% 20 0,8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Portafolio 40% 42 1,68 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9

Prova escrita 30% 25 1 2, 3, 4, 5, 6

Treball d'aula 10% 5 0,2 1, 2, 4, 5, 7, 9
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