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DADES DE L´ASSIGNATURA

Tipus d´assignatura: Obligatòria

Duració: Semestral

Crèdits ECTS de l´assignatura: 6.0 crèdits

Valor total en hores: 90H

Hores presencials: 25H

Hores per a treballs dirigits (no presencials): 40H

Hores per a l´aprenentatge autònom: 25H

Professorat: 

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

PREREQUISITS I ORIENTACIONS PRÈVIES PER CURSAR L'ASSIGNATURA 

Cap. 

COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPEN A L'ASSIGNATURA 

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

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

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

- Conèixer el context social, cultural i econòmic on es desenvolupa la pràctica musical, amb especial atenció al seu entorn més immediat però

amb atenció a la seva dimensió global.

- Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat professional a persones especialitzades, amb l'ús adequat del

vocabulari tècnic i general.

- Conèixer les  implicacions pedagògiques i educatives de la música a diferents nivells.

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

- Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines del pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de

disciplines musicals en particular, enriquint l'exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar.

- Conèixer i aplicar la legislació relativa al seu àmbit professional.

- Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre la interpretació, axí com respondre al repte que suposa facilitar la comprensió
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de l'obra musical. 

RESULTATS DE L'APRENENTATGE 

- Coneixement dels esdeveniments històrics de la cultura i la música popular del segle XX.

- Desenvolupar per escrit un raonament d'arrel històrica sobre l'evolució de la música.

- Realitzar treballs d'interpretació de documents històrics musicals, partitures o textos. 

BLOCS TEMÀTICS 

- Coneixements fonamentals del fet musical en relació amb la cultura des d'una perspectiva històrica i sistemàtica.

- Anàlisi i interpretació dels contextos socials en què es produeix aquest fet.

- Integració de la recerca i interpretació de cara a una comprensió global del fenomen de la pràctica musical. 

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA 

- Explicació de conceptes fonamentals sobre la història de la música popular al segle XX, amb discussió de material aportat, escrit, visual i sonor.

- Audicions recomanades amb una discografia corresponent a cada tema. 

Material bibliogràfic que consta de

- Manuals fonamentals de la història de la música occidental, universal i local.

- Llibres especialitzats per a cada tema, de lectura recomanada però no obligatòria.

- Articles de revistes especialitzades recomanats. Algun article referencial de lectura obligatòria.

- Edicions de música del repertori recomanades per ampliar anàlisi i acompanyar les audicions. 

Organització

Tema1. Música popular i música folclòrica

Tema 2. Folk, country i western

Tema 3. Rock'n'roll

Tema 4. Del rhythm'n'blues a la Tamla Motown

Tema 5. De la música beat a la música mod

Tema 6. Els '60 psicodélics, protesta i flower power

Tema 7. Art rock i els grups 'simfònics'

Tema 8. Heavy rock, punk rock i glam rock. La new wave

Tema 9. Del reggae al funk

Tema 10. Perspectives actuals, la fi d'un model 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DE L'APRENENTATGE 

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

- Desenvolupament breu de dos temes, a escollir entre quatre proposats (60% de la nota).

- Audició d'obres treballades al curs, amb un molt breu comentari (10% de la nota).

- Entrega d'un treball de recerca en forma de breu article amb bibliografia. 
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FONTS D'INFORMACIÓ BÀSICA 

- Allen, Bob, Blues, la historia completa, Ma non troppo, Barcelona 2008

- Cripps, Colin, La música popular en el siglo XX, Akal, Madrid 2001

- Machin, David, Analysing popular music, image, sound, text, SAGE, London 2010

- Moore, Allan, Analyzing popular music, Cambridge University Press 2003

- Sadie, Stanley (ed.): The New Grove Dictionary of music and musicians, 2nd. edition, 20 vols., 2001

- Shuker, Roy, Popular music, the key concepts, Routledge, New York 2005

- Southern, Eileen, Historia de la música negra norteamericana, Akal, Madrid 2001

- Warner, Timothy, Pop music - technology and creativity, Ashgate 2003

- Discografia diversa
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