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DADES DE L´ASSIGNATURA

Tipus d´assignatura: Obligatòria

Duració: Semestral

Crèdits ECTS de l´assignatura: 3.0 crèdits

Valor total en hores: 180H

Hores presencials: 30H

Hores per a treballs dirigits (no presencials): 90H

Hores per a l´aprenentatge autònom: 60H

Professorat: 

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

PREREQUISITS I ORIENTACIONS PRÈVIES PER CURSAR L'ASSIGNATURA 

Cap.

Es recomana haver aprovat Harmonia. 

COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPEN A L'ASSIGNATURA 

- Conèixer els fonaments i l'estructura del llenguatge musical i aplicar-los a la pràctica interpretativa, creativa, d'investigació o pedagògica.

- Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre, en un context cultural més ampli, el seu propi camp

d'activitat i enriquir-lo.

- Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces musicals, així com improvisar en diferents contextos a partir

del coneixement d'estils, formats, tècniques, tendències i llenguatges diversos.

- Valorar la creació musical com l'acció de donar forma sonora a un pensament estructural ric i complex.

- Desenvolupar capacitats per a l'autoformació durant la seva vida professional.

- Conèixer i ser capaç d'utilitzar metodologies d'estudi i de recerca que el capacitin per al continu desenvolupament i innovació de la seva activitat

professional durant la seva carrera.

- Construir una idea interpretativa i compositora coherent i pròpia.

- Argumentar i expressar verbalment els punts de vista sobre interpretació, composició i comprensió de l'obra musical.

- Conèixer les implicacions escèniques i desenvolupar aplicacions pràctiques. 
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RESULTATS DE L'APRENENTATGE 

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

- Coneixement dels conceptes teòrics de l'harmonia i l'anàlisi formal musical.

- Realització d'anàlisis a diversos nivells d'expressió musical escrits i sonors.

- Desenvolupament de composicions musicals al voltant d'idees prèvies proporcionades o a partir de les pròpies idees. 

BLOCS TEMÀTICS 

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

documentació musical.

- Assimilació de les principals teories sobre l'organització de la música.

- Estudi del repertori i del seu context estilístic.

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

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA 

Metodologia

- Explicació a classe del temari de l'assignatura.

- Treball personal setmanal sobre els continguts.

- Sessions d'anàlisi de seqüències de pel·lícules i partitures en grup. 

Temari

1) Conceptes bàsics del procés de producció d'una pel·lícula.

2) Spotting session, la relació del compositor amb el director i productor.

3) Decisió d'estil musical i formació orquestral per a cada projecte audiovisual.

4) El paper dramàtic de la música en el context d'una pel·lícula.

5) Composició i maquetació a l'ordinador.

6) Arranjaments i orquestració.

7) Conceptes bàsics de producció musical per a cinema i TV.

8) Música per a TV i publicitat. 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DE L'APRENENTATGE 

- Puntuació dels exercicis lliurats (25%).

- Composició i producció d'un curt de dues seqüències d'un llargmetratge (75%). 

FONTS D'INFORMACIÓ BÀSICA 

- On the track, Fred Karlin / Rayburn Wright, Schirmer Books

- The study of Orchestration, Samuel Adler, WW Norton and Company, New York - London
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