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DADES DE L´ASSIGNATURA

Tipus d´assignatura: Formació bàsica

Duració: Anual

Crèdits ECTS de l´assignatura: 4.0 crèdits

Valor total en hores: 120H

Hores presencials: 48H

Hores per a treballs dirigits (no presencials): 24H

Hores per a l´aprenentatge autònom: 48H

Professorat: 

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

PREREQUISITS I ORIENTACIONS PRÈVIES PER CURSAR L'ASSIGNATURA 

- Nivell mitjà d'harmonia.

- Es recomana nivell mitjà de piano.

- Es recomana l'estudi d'un segon instrument de família diferent al que l'alumne té com a principal. 

COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPEN A L'ASSIGNATURA 

- Mostrar aptituds adequades per a la lectura instrumental, de cambra i orquestral.

- Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat analítica i auditiva i aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica

professional.

- Disposar de recursos musicals amplis per poder adaptar peces musicals.

- Conèixer les característiques acústiques, històriques i antropològiques dels instruments musicals.

- Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre conceptes musicals diversos.

- Demostrar capacitat per interactuar en tot tipus de projectes musicals.

- Acreditar un coneixement suficient del fet tímbric musical i la seva relació amb l'evolució dels valors estètics, artístics i culturals.

- Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre la interpretació, així com respondre al repte que suposa facilitar la comprensió

de l'obra musical.

- Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear peces musicals a partir del coneixement d'estils, formats, tècniques, tendències
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i llenguatges diversos. 

RESULTATS DE L'APRENENTATGE 

- Coneixement dels conceptes bàsics del funcionament orgànic dels instruments musicals.

- Comprensió orgànica de l'obra musical.

- Transcripció de diverses categories d'esdeveniments sonors.

- Dotar l'alumne d'eines funcionals per al coneixement de diferents processos compositors. 

BLOCS TEMÀTICS 

- Coneixements fonamentals dels fets tècnics musicals en relació amb la cultura, des d'un punt de vista sistemàtic i amb una perspectiva històrica.

- Integració de la recerca de cara a una comprensió global del fenomen de la composició musical.

- Desenvolupament de les habilitats i adquisició de coneixements que facilitin a l'alumne la creació, la interpretació, la reflexió i la documentació

musical.

- Desenvolupament de l'oïda, de la concentració en l'escolta, de la memòria auditiva, formal i instrumental i de la intel·ligència musical.

- Estudi dels contexts tècnics relatius a cada context estilístic. 

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA 

- Recursos idiomàtics

- Anàlisi de partitures de diferents èpoques històriques.

- Transcripció orquestral a piano

- Transcripció orquestral a piano a 4 mans. 

Temari

- Lectura a vista orquestral. Continuació

- Tècniques de transcripció Continuació

- Transcripció d'obres a la formació instrumental.

- Pràctica en conjunt instrumental de la grafia contemporània habitual. 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DE L'APRENENTATGE 

- Assistència a classe (eliminatòria si l'alumne no assoleix un 80% d'assistència).

- Dossier d'exercicis mensuals durant el curs (60%).

- Examen (audició pública) sobre els conceptes estudiats (40%). 

FONTS D'INFORMACIÓ BÀSICA 

- Rimsky Korsakov. Armonia. Ed. Ricordi

- Walter Piston. Orchestration.

- Samuel Adler. Orchestration.

- Alfredo Casella. Técnicas de orquestación para la orquesta contemporánea. Ed Ricordi

- Exercicis específics. Transcripció de partitures.
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