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ENSENYAMENTS ARTÍSTICS, TÍTOL SUPERIOR DE MÚSICA 

PLA DOCENT 
 

 

ASSIGNATURA: IMPROVISACIÓ I 

CURS: 2018/2019 
ESPECIALITAT: PEDAGOGÍA MUSICAL 
MATERIA: FORMACIÓ INSTRUMENTAL COMPLEMENTÀRIA 

 

 

DADES DE L’ASSIGNATURA 

 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 

Període: Semestral 

Crèdits ECTS de l’assignatura: 3.0 crèdits 

Valor total en hores: 90H 

Hores presencials: 15H 

Hores per treballs dirigits (no presencials): 45H 

Hores per l’aprenentatge autònom: 30H  

Professorat: 

 
Per veure l’equip docent de l’assignatura fes clic aquí 

 

 

PREREQUISITS I ORIENTACIONS PRÈVIES PER A CURSAR L'ASSIGNATURA 

 
Cap. 

 

 

COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPEN EN L'ASSIGNATURA 
 

- Aprendre els coneixements de mecanisme, control tècnic i idiomàtics per aconseguir un grau d'expressió al nivell del que el fet improvisador 
exigeix. 

- Adquirir una metodologia pròpia que ajudi a estructurar l'estudi de la improvisació. 

- Aplicar els coneixements de mecanisme i conceptuals en els diferents àmbits. 

- Trobar un equilibri entre l'aprenentatge tècnic-mecànic i el discurs improvisatiu. 

- Construir un discurs coherent i propi a partir del desenvolupament d'allò estudiat en el curs anterior (bebop / * hard bop). 

 
 

RESULTATS DE L'APRENENTATGE 
 

- Reconèixer i interpretar adequadament la informació que es rep auditivament en un context musical. 

- Agilitat en l'anàlisi / lectura del xifrat d'un estàndard i la seva posterior interpretació. 

- Coordinació entre els camps auditius, harmònics, rítmics, melòdics i tècnics. 

- Espontaneïtat i creativitat en diferents contextos. 

- Tenir un repertori bàsic memoritzat. 

- Dominar en un nivell mitjà el llenguatge / vocabulari del jazz.

http://tallerdemusics.com/ca/superior/especialidades/interpretacion-jazz-musica-moderna/
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BLOCS TEMÀTICS 

 
- Activitat complementària de la interpretació, vinculada directament a la pràctica interpretativa de l'instrument. 

- Pràctica de la improvisació i, si s'escau, també de l'acompanyament. 

- Aprofundiment en els repertoris específics i en el treball individual i col·lectiu derivat de la pròpia especialitat instrumental. 

- Comprensió de la varietat d'enfocaments estilístics i requisits associats a la interpretació i improvisació. 

 

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA 

 

Secció instruments excepte veu i bateria: 

 

CONTINGUTS TRANSVERSALS (A treballar entre Improvisació 1 i 2) 

 

1. Adornament de la melodia 

2. Notes guia / objectiu 

3. Pregunta / Resposta 

4. Desenvolupament motívic 

5. Desenvolupament rítmic 

5. So Be-Bop 

6. Aproximació cromàtica (simple i doble ) 

7. Triades  

8. Digitals 

9. Pentatòniques / Hexatòniques 
 

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

 

Track / Tipus de pràctica 

 

01 -    Acord Dominant Alterat 

02 -    Acord Disminuït de Dominant 

03 -    Acord semi disminuït 

04 -    Acord Dominant Natural 

05 -    Acord menor amb 7ª Major (Melòdica menor) 

06 -    Acord menor amb b7ª 

07 -    Acord Major 

08 -    Cadències de àmbit Major  

09 -    Cadències sense resolució (IIm7, V7) 

10 -    Cadències amb dominant alterat 

11 -    Cadències de àmbit menor 

12 -    Turnaround Natural 

13 -    Turnaround de dominants 

14 -    Turnaround Tadd Dameron 

15 -    Turnaround des del #IVm7(b5) al I 
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16 -    Cicle de Dominants naturals (2 compassos) 

17 -    Cicle de Dominants naturals (1 compàs) 

18 -    Cicle de Dominants naturals (2 beats) 

19 -    Cicle de Dominants naturals ( 2 compassos, fast tempo) 

20 -    Cicle de Dominants naturals (1 compàs, fast tempo) 

21 -    Cadències Alterades 

22 -    Cadències ascendents i descendents 

23 -    Turnaround des del IIm subdominant 

24 -    Substituts tritonals i de IVº menor 

25 -    Canvis Coltrane 

26 -    Turnaround final 

27 -    Rhythm Changes en Bb i altres tonalitats....... 

28 -    Blues amb canvis Coltrane 

29 -    Blues menors en totes les tonalitats 

 

Secció veu: 

 

 Avaluació inicial de l’alumnat (grup) – ajustar nivells. 

 Introducció a la improvisació a partir de l’anàlisi de la composició melòdica. 

 Concepte composició de solos. Criteris, recursos, mecanismes i anàlisi.  

 Estructures i consciència dels blocs de compassos i del ritme harmònic. 

 Treball pràctic i anàlisi dels aspectes rítmics: Tempo – ritmes – accentuació – articulació  

 Lectura i interpretació del xifrat.  

 Improvisació sobre patrons recurrents i recursos concrets. 

 Memòria auditiva.  

 Transcripcions i utilització dels recursos extrets durant l’anàlisi en altres temes. Interpretació 

 Mode dòric, escala major (mode jònic) i menor melòdica/harmònica (en funció del grup-alumnat) 

 Intervals. Escales-arpegis (introducció als enllaços per grau conjunt).  

 Improvisació vocal: Introducció a l’scat. Síl·labes: vocals i consonants utilitzades. (Transcripcions analitzades). Ús dels recursos apresos 
en altres temes. 

 

Secció bateria: 
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ACTIVITATS D'APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA: 

En aquest primer curs, i des del punt de vista del Jazz i la música moderna anterior a 1960, el que es pretén és cobrir les mancances que els alumnes 
puguin tenir a l'hora d'improvisar en la bateria i la percussió. S'estudiaran les estructures dels temes, l'acompanyament improvisat, el fraseig melòdic, a 
més de diferents conceptes i tècniques que ajudaran a l'alumne a entendre i desenvolupar una improvisació. 

 

Activitats i distribució del temps: 

 

• Classe 1: 

- Repertori: Melodies, estructures, tempo, "feel" i estil. 

- Memoritzar 1 Blues. 

- El Swing Feel. 

• Classe 2 

- Com acompanyar improvisant. 

- Tipus bàsics de Melodia. 

- Punts de tensió i les àrees de resolució. (El blues) 

- Els tipus d'acompanyament. 

- La variació del fraseig basada en Dinàmiques, Timbres, Figures, on es toquen les frases en el compàs. 

• Classe 3 

- Coordinació i desenvolupament de peus i mans en l'acompanyament improvisat. 

- Fórmula "pregunta i resposta" per improvisar en un blues. 

- La repetició de frases d'un compàs. 

- Transcripcions: Acompanyament en el sol de trompeta de Bag's Groove. 

• Classe 4 

- Memoritzar el sol de piano de Freddie the Freeloader per cantar-i tocar-lo a la caixa. 

- Exercicis de control de l'acompanyament. Frases combinant caixa i bombo sense repetir timbre. 

- Memorització de frases típiques d'Art Blakey, Max Roach o Philly Joe Jones d'un compàs en les àrees de tensió i punts de resolució. 

• Classe 5 

- Recapitulació de les claus per compondre i improvisar: Marc: és el tema amb la seva melodia i la seva estructura (amb les seves Àrees de tensió i 
punts de Resolució). 

- Frases: Creades en combinar motius en base a les fórmules de P / R; M, R, Remate; Discursiu. 

- Variacions dels motius: Figures; timbres; dinàmiques; on.  

- Memoritzar segon cor de Freddie Freeloader. 

- Començar a escoltar el primer cor de Stompin'at the savoy. Analitzar la melodia i aprendre-la. 

• Classe 6 

- Variacions en les figures; els sistemes de farcits. 

- El Farcit de corxeres. 

- Els accents en el cèrcol de la caixa. 

- Continuar amb els dos cors de Freddie. 

- Començar a estudiar el primer cor de Stompin'at the savoy. 

• Classe 7 

- Continuar amb el Farciment de corxeres. 

- Diferències entre notes curtes. 

- Els fills de un compàs. 

- Els dosos: Improvisació amb el model de frases d'un compàs i repetir. 

- Continuar amb Freddie i Stompin'. 
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• Classe 8 

- Cantar i tocar a la caixa el sol de Freddie. 

- Aprendre Straight no Chaser (blues de Thelonious Monk) per tocar-la amb el farcit de corxeres. (Analitzar la melodia). 

- Cantar línies rítmiques diferenciant notes curtes i llargues a més d'entonar dos acords. 

- Farcit de corxeres amb les notes llargues als toms i curtes a la caixa. 

• Classe 9 

- Straight no chaser: Com està compost i com memoritzar-lo. 

- Cantar línies rítmiques diferenciant notes curtes i llargues a més d'entonar un blues. 

- Definició de musicalitat. Balanç entre la utilització de figures, Dinàmiques, timbres i "l'on". 

- Continuació del farcit de corxeres: notes curtes a la caixa i notes llargues amb el plat més al bombo. 

• Classe 10 

- El Rhythm changes: Les formes de 32 compassos estructurats com AABA. 

- Els silencis. Com començar a col·locar silencis per crear frases més llargues. 

- Començar a escoltar i analitzar el segon cor del sol de Max Roach (farcit de semicorxeres bàsic). 

- El concepte de tema- frases- Motius. 

- Frases a força de pregunta i resposta. Les frases d'enllaç. 

- Els quatres. 

- Els rhythm changes: I got Rhythm memoritzat i amb farcit de corxeres. 

• Classe 11 

- Aprendre rhythm a ning. 

- Quatres: Farciment de corxeres. 

- Farcit de bombo. 

- Cantar i tocar a la caixa les melodies de Straight no Chaser; I got Rhythm; Rhythm a ning i el sol de Fredie. 

• Classe 12 

- Farcit de bombo. Continuació. 

- Cantar i tocar a la caixa el Confirmation. 

- Els quatre: continuació. 

• Classe 13 

- Continuar amb Confirmation. 

- Segon cor del sol de Stomping at the Savoy de Max Roach: el farciment de semicorxeres. 

- Continua farcit de corxeres i bombo. 

- Continuar amb els Quatres. 

• Classe 14 

- El farciment amb tresets. 

- Cantar el Rhytm a ning i omplir la seva melodia amb corxeres caixa-bombo, corxeres i tresets. 

- Amb un sol compàs de línia rítmica, adaptar-lo a la melodia / harmonia del tema, cantant-i tocant alhora. 

- Farcit de diferents melodies rítmiques amb tresets. 

- Quatres amb el rhytm a ning amb farcits de corxeres (caixa-bombo) i de tresets utilitzant els silencis i l'esquema preguntes-respostes. 

• Classe 15 

- Examen del primer quadrimestre. 

- To de Confirmation a la caixa. 

- Stomping at the Savoy: Només de Max Roach. 

- Quatres: pregunta resposta (farcit caixa amb bombo i farcit de corxeres).  
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EVALUACIÓ ACREDITATIVA DE L’APRENENTATGE 
 

1a CONVOCATÒRIA (JUNY) 

Secció instruments excepte veu i bateria: 

 Aquest 1r quadrimestre de Improvisació té continuïtat en l’assignatura Improvisació 2, al 3r curs de Pedagogia.  

 Repartirem els continguts específics d'una manera equitativa i progressiva entre les dues assignatures.  

 Al final del 1r quadrimestre en la assignatura de 3r curs, l’alumne haurà d'assolir tots el continguts exposats a banda dels 
treballs i pactarà amb el professor:  

o els continguts 

o el solo per aprendre’s de memòria amb l'anàlisi corresponent 

o composició de solo  

Nota= Avaluació continuada (40%) + Examen únic i final (60%) 

1.Improvisar aplicant els recursos treballats sobre: 

- Blues (sols en primer) o Standard pactat amb el professor. 

2.Tocar de memòria dos solos. 

3.Entregar anàlisi dels dos solos per escrit. 

4.Composició i execució d'un solo sobre un tema pactat. 

 

Secció veu: 

L’avaluació és continua. Aspectes concrets: 

 Actitud, participació i treball a la classe: 20% 

 Entrega de treballs: 35% 

 Evolució quadrimestral: 25% 

 Examen final: 20% 

 

Secció bateria: 

 Trabajo en clase, examen del primer cuatrimestre y evaluación continuada: 40% 

 Examen final: 60%  
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2a CONVOCATÒRIA (SETEMBRE) 

Secció instruments excepte veu i bateria: 

Nota = Examen únic i final (100%) 

1.Improvisar aplicant els recursos treballats sobre: 

- Blues (sols en primer) o Standard pactat amb el professor. 

2.Tocar de memòria dos solos. 

3.Entregar anàlisi dels dos solos per escrit. 

4.Composició i execució d'un solo sobre un tema pactat. 

 

Secció veu: 

En cas de suspendre es parlarà amb cada alumne determinat i es comunicarà quin treball i examen cal que faci. 

 

Secció bateria: 

 Examen final: 100% 

 

 

 

 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
Bibliografía 

- Llibre del Taller de Músics Improvisació 1,2 y 3 (Alfons Carrascosa) 

- How to play bebop (R. Ricker) 

 
 

Transcripcions 

Per determinar. 


