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Prerequisits

No hi cap prerequisit específic per a la matrícula del mòdul, tret dels generals establerts administrativament
per a la inscripció en el màster. Tot i així, es recomana expressament la possessió de coneixements
aprofondits de teoria i interpretació musical.

Objectius

1) Conèixer els orígens històrics del moviment .Early Music

2) Conèixer els fonaments teòrics de la interpretació musical.

3) Conèixer els criteris teòrics específics de la interpretació de la música antiga segons el moviment conegut
com a  (HIP). històricament ben documentat 

4) Desenvolupar un esperit crític personal pel que fa als fonaments teòrics de la interpretació de la música
antiga.

5) Saber emprar els diversos tipus de fonts primàries com a fonament de creació d'un projecte interpretatiu.

6) Saber transmetre de forma oral i escrita, d'acord amb una metodologia científica adient, els aspectes
musicológics i interpretatius més rellevants desenvolupats mitjançant diferents pràctiques pre-establertes.
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Competències

Analitzar i interpretar les fonts històriques i documentals en relació amb la música.
Aplicar la capacitat crítica en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.
Distingir i aplicar les diferents orientacions interpretatives de música antiga
Dur a terme activitats de recerca arxivística, hemerogràfica i bibliogràfica relacionades amb l'àmbit de la
música.
Plantejar propostes innovadores en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.
Treballar en contextos interdisciplinaris relacionats amb la musicologia, l'educació musical i la
interpretació.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar de manera elemental aquests recursos per a obtenir diferents classes de dades de música
antiga.
Aplicar la capacitat crítica en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.
Aplicar les metodologies de recerca més adequades a cada tipus de projecte interpretatiu sobre música
antiga
Discernir les diferents metodologies i recursos bàsics per a obtenir dades d'arxiu sobre música antiga
Identificar els procediments metodològics bàsics de les diferents perspectives aplicables a la recerca
sobre música antiga.
Plantejar propostes innovadores en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.
Treballar en contextos interdisciplinaris relacionats amb la musicologia, l'educació musical i la
interpretació.
Valorar la idoneïtat de cada metodologia analítica i interpretativa en relació amb les problemàtiques
tractades en la interpretació de la música antiga i en relació amb cada tipus de font històrica i
documental.

Continguts

Fonaments teòrics i crítics de la interpretació musical.
El movimiento del : orígens i evolució. El panorama internacional i hispànic.Early Music
L'organologia dels instruments antics: diapasons, afinacions, .consorts
Anàlisi de textos històrics sobre la interpretació musical.
Crítica d'estudis sobre la interpretació musical històricament ben documentada.
Casos pràctics d'interpretació.
Lectura directa de tractats i experimentació pràctica en exemplificacions i problemàtiques
interpretatives concretes i aplicables.

Metodologia

Al llarg de les sessions del mòdul, s'hi alternaran els procediments següents:

Anàlisi d'exemples d'interpretació.
Comentari crític de textos.
Classes magistrals.

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

Resultats
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Títol Hores ECTS d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Anàlisi d'exemples evolutius d'interpretacions històricament documentades 12,5 0,5 1, 3, 4, 5, 8

Classes magistrals amb suports TIC 18,75 0,75 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipus: Supervisades

Comentari crític de lectures proposades 25 1 1, 2, 3, 6, 7, 8

Tipus: Autònomes

Estudi personal de tractats i comparació de diferents interpretacions
musical

93,75 3,75 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Avaluació

L'avaluació del mòdul es durà a terme segons els criteris següents:

a. Realització d'un comentari crític de textos sobre la pràctica interpretativa (30%).

b. Realització d'un comentari crític d'audicions diverses sobre la pràctica interpretativa (30%).

c. Realització d'un treball de recerca sobre un o diversos capítols d'una font primària de caire teòric
relacionada amb la pràctica de la interpretació musical (40%).

L'assistència/participació superior a un 80% de les sessions programades permetrà assolir fins a 1 punt
addicional en l'avaluació.

Al llarg del curs es fixarà la revisió de les activitats d'avaluació; en qualselvol cas es realitzarà -sempre que
sigui possible- durant els quinze dies posteriors al lliurament de l'activitat d'avaluació, bé de manera
presencial, bé telemàtica (plataforma TEAMS o similars).

En cas de no obtenir la nota final mínima per a aprovar el mòdul (5), es proposarà la realtizació d'un treball
específic com a mecanisme de recuperació. L'alumnat acollit a aquesta possibilitat podrà obtenir-hi només la
qualificació màxima de 5 com a nota mitjana final.

Es considerará "no avaluable" l'alumne/alumna que lliuri menys d'un 60% de les evidències d'avaluació
establertes o que no justifiqui l'assistència mínima d'un 80% a les sessions del mòdul.

OBSERVACIONS RELLEVANTS

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, etc. El professor o
professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Elaboració d'un treball de recerca 40% 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Realització d'un comentari crític d'audicions 30% 32,5 1,3 1, 2, 3, 4, 8

Realització d'un comentari crític de textos 30% 32,5 1,3 1, 4, 5, 7, 8
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Si escau, durant el curs s'oferiran referències bibliogràfiques addicionals per a cada sessió.

Programari

No escau.

6


