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Prerequisits

És recomanable que els estudiants posseeixin uns nivells acceptables d'anàlisi musical.

Seria desitjable que, en el decurs del mòdul, es completés la formació dels estudiants en pensament
contemporani, especialment per que fa a l'estètica, els llenguatges artístics i els grans moviments
sociopolítics.

Objectius

- Introduir les principals línies de debat de la recerca contemporània sobre pràctiques musicals en l'espai urbà.

- Dominar metodologies d'anàlisi historiogràfica, estètica i musicològica a l'estudi de les músiques urbanes.

- Relacionar els sistemes musicals contemporanis amb els seus respectius contextos de producció i recepció.

- Explorar els mecanismes que regeixen les relacions entre els diferents llenguatges artístics de l'època
contemporània.

- Comprendre els mecanismes d'acció i articulació social de la música en entorns canviants, fent especial
èmfasi en els avenços tecnològics i mediàtics de les últimes dècades

- Adaptar els continguts treballats al mòdul a diversos contextos educatius i formatius potencials.
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Competències

Analitzar els diferents contextos (socials, econòmics, històrics, artístics) que intervenen en la professió
musical per desenvolupar adequadament les tasques de recerca.
Analitzar les músiques segons àrees culturals i segons els contextos socials en què es manifesten i es
desenvolupen per aplicar-ho a la recerca i als projectes interpretatius.
Aplicar la capacitat crítica en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.
Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per motius de sexe i gènere per al disseny de
solucions.
Distingir i aplicar les diferents metodologies de la recerca musicològica i de la recerca en educació
musical orientades als projectes de recerca.
Plantejar propostes innovadores en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.

Resultats d'aprenentatge

Adaptar els resultats de l'anàlisi contextual de l'estudi de l'entorn urbà contemporani, que comprèn les
diferents realitats socials
Aplicar la capacitat crítica en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.
Aplicar les metodologies de recerca anteriors a cada tipus de projecte de recerca musical en l'entorn
urbà contemporani
Comparar els procediments metodològics desenvolupats en les tres últimes dècades en l'estudi de la
complexa activitat musical de les societats contemporànies i, especialment, en els entorns urbans
Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per motius de sexe i gènere per dissenyar
solucions.
Discernir les característiques distintives de les diverses cultures musicals de l'entorn urbà contemporani
Discutir els contextos sociomusicals contemporanis des de la perspectiva dels estudis de gènere.
Dominar eines d'anàlisi historiogràfica adaptades a l'estudi de les músiques urbanes
Plantejar propostes innovadores en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.
Reconèixer les aportacions dels estudis de gènere a les temàtiques investigades.
Relacionar els sistemes musicals contemporanis amb els seus respectius contextos de producció i
recepció

Continguts

Música, poder i representació en el món contemporani
Estètiques creatives i política a la segona meitat del segle XX
Espais i xarxes de circulació de la música a la ciutat. Paisatge sonor i pràctiques sonores en l'espai
urbà
Performance musical. El concert musical com a fenomen de la recerca actual
Experiències i reptes dels esdeveniments musicals massius
Música urbana: Etnicitat i gènere després del pensament postcolonial
Tendències actuals de la recerca en mitjans audiovisuals

Metodologia

El mòdul té un format híbrid, amb una part d'exposició teòrica per part del professorat i una altra de treball
conjunt a l'aula sobre casos pràctics dels quals se'n derivaran els aspectes teòrics i els conceptes clau del
temari.

Aquest format de seminari i la metodologia d'aprenentatge impliquen activament l'estudiant. Els continguts del
curs s'adquiriran principalment mitjançant la lectura i la discussió dels textos seleccionats, així com de l'anàlisi
i el debat sobre els materials audiovisuals proposats. El seguiment actiu del mòdul implica el compromís
personal de preparar les lectures i el visionat dels materials que es proposin per tal de poder participar
activament en la seva discussió a l'aula.

Com a curs de postgrau, el treball autònom de cada estudiant tindrà un pes específic important en la
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Com a curs de postgrau, el treball autònom de cada estudiant tindrà un pes específic important en la
metodologia de treball. Aquest es realitzarà de manera individual i en grups col·laboratius. Els estudiants
participaran també en la coavaluació dels materials generats al llarg dels seminaris.

El mòdul té oberta una aula Moodle, on es publicarà el calendari d'activitats, i els materials pedagògics.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Seminaris amb participació a l'aula (presencial o virtual) 40 1,6 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11

Sessions pràctiques (eventualment fora de l'espai de classe habitual) 14 0,56 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11

Tipus: Supervisades

Exposicions de casos 14 0,56 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11

Pràctiques al voltant de la transferència 8 0,32 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11

Seminaris de doctorands 4 0,16 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11

Sessions de Tutoria 4 0,16 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11

Tipus: Autònomes

Escriptura i edició de treballs crítics sobre continguts del curs 40 1,6 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11

Preparació de lectures del curs 23 0,92 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11

Treball autònom sobre materials audiovisuals del curs 10 0,4 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11

Avaluació

Es proposen tres evidències:

a) Redacció d'un breu treball sobre una lectura seleccionada del curs (25%). Aquest treball serà coavaluat per
l'alumnat (10%)

b) Participació activa en les sessions de classe i en la reflexió conjunta sobre els materials proposats pel
professorat (25%)

c) Un seguit de qüestionaris sobre les lectures i materials audiovisuals de consulta obligada, els quals es
realitzaran de manera individual i com a preparació a les diferents sessions de classe (40%)

Tot i que l'assistència a classe no és obligada, es valorarà positivament la participació activa en les sessions
de treball.

Terminis: Es publicitarà a l'espai Moodle el lliurament de cadascuna de les evidències. Els treballs es lliuraran
a través del Moodle.
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Procediment de Revisió: No es reavaluarà el treball que no hagi estat lliurat dins del termini establert. Per a
poder-se reavaluar un treball, i recuperar qualificació, serà necessari haver fet un seguiment als seminaris. Per
a superar l'assignatura cal haver aprovat les tres evidències. No presentar algun dels treballs significarà que
l'estudiant es consideri "no avaluable".

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Coavaluació de treballs d'altres estudiants 10% 4 0,16 2, 3, 4, 5

Participació activa en les sessions de treball 25% 40 1,6 1, 3, 4, 6, 8, 11

Qüestionaris sobre lectures i altres materials del curs 40 % 19 0,76 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Treball escrit sobre una lectura del curs 25% 30 1,2 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11
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Programari

Per a seguir amb aprofitament el mòdul, es requereix:

Un processador de textos bàsic (Word o similar)
Un editor senzill de vídeo (Emovie, Filmora o similar)
Connexió regular a internet
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