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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: 90H

Hores presencials: 15H

Hores per a treballs dirigits (no presencials): 45H

Hores per a l´aprenentatge autònom: 30H

Professorat: 

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

PREREQUISITS I ORIENTACIONS PRÈVIES PER CURSAR L'ASSIGNATURA 

Haver aprovat Composició Principal 2 i Composició Aplicada 2. 

COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPEN A L'ASSIGNATURA 

- Competències analítiques: s'exploraran les tècniques de composició més significatives del repertori del segle XX a partir de l'anàlisi d'obres

d'aquest període.

- Coneixença de diferents metodologies d'anàlisi.

- Capacitar a l'alumnat d'eines per identificar aspectes musicals d'una obra i traçar connexions entre dits aspectes.

- Desenvolupament de la capacitat auditiva per tal de ser capaç de reconèixer estils, autors i tècniques de composició del segle XX. 

RESULTATS DE L'APRENENTATGE 

- Aconseguir una major coneixença de les principals tècniques compositives utilitzades al llarg del segle XX.

- Millora en la comunicació oral d'idees associades a l'anàlisi d'una obra musical.

- Millora en l'estructuració i rigor dels anàlisis escrits.

- Possibilitat d'aplicar les tècniques apresses en el propi treball creatiu com a compositor/a.

- Coneixement més profund del període històric que es treballa a l'assignatura. 
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BLOCS TEMÀTICS 

- Impressionisme

- L'altura a la música tonal i no tonal

- Atonalisme lliure i Dodecafonisme

- El ritme i el metre (1)

- Textura (1) / Monogràfic: Charles Ives

- Classes d'altures i classes d'intervals 

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA 

Metodologia

- Classes magistrals, amb discussió i anàlisi de material aportat, escrit, visual i sonor.

- Audicions recomanades amb una discografia corresponent a cada tema.

- Treball personal de l'alumne fora de l'horari lectiu. 

Organització de l'assignatura

- Classes quinzenals de 2 hores de durada. 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DE L'APRENENTATGE 

REQUISITS 

- Assistència a classe (eliminatòria si l'alumne no assoleix un 80% d'assistència, exceptuant aquelles faltes degudament justificades).

L'assistència a classe és obligatòria en el percentatge que determina el pla docent de l'assignatura, és a dir, un 80%. En hores es tradueix a una

falta màxima de 3h, que no 3 sessions (6h). Fer tard o absentar-se més de 15 minuts pot ser considerat com absència. Tota falta d'assistència

que superi el percentatge permès, haurà de ser justificada per causa de força major, en principi per causa de salut. En qualsevol altre cas,

superat el percentatge màxim d'absències estipulat al pla docent, el professor comunicarà a l'alumne la seva avaluació forçosa en segona

convocatòria (setembre). L'alumne podrà fer una reclamació d'avaluació tot presentant un escrit. El Consell Pedagògic, juntament amb el

professor, analitzaran cada cas i, o bé determinaran les condicions en quÈ es podrà avaluar l'alumne, o bé decretaran l'avaluació forçosa en

segona convocatòria (setembre).

- Presentació de tots els treballs exigits. 

Si no s'acompleixen els següents requisits, es denegarà la convocatòria. 

AVALUACIÓ 

CRITERIS D'AVALUACIÓ ORDINÀRIA

La nota final es calcularà a partir dels 4 punts següents: 

1. Exposicions a classe (25%)

Cada alumne prepararà una exposició oral de 20-30 min. S'analitzarà una obra de la primera meitat del segle XX i es valorarà especialment la

metodologia i el rigor de l'anàlisi així com la claredat del discurs i la capacitat comunicativa de l'alumne. Les presentacions s'hauran de fer amb

Powerpoint, Keynote o similar.   Data de presentació: 15/12/2017.   Data d'entrega del PDF del Powerpoint 14/12/2017 a les 23:55 (àrea virtual).  
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2. Treballs escrits (25%)

S'analitzarà una obra de la primera meitat del segle XX (diferent a la de la exposició) i es valorarà especialment la metodologia i el rigor de

l'anàlisi així com la claredat del discurs, l'expressió escrita i la presentació. Serà obligatori seguir l'estructura d'anàlisi donada per la professora.  

Data d'entrega a paper: 12/01/2018.   Data d'entrega del PDF: 11/01/2018 a les 23:55 (àrea virtual).  

3. Examen (25%)

26/01/2018 (1h) 

4. Avaluació contínua (25%)

Els treballs dirigits -no presencials- que es manen entre sessions condicionen de manera important la puntuació de l'avaluació contínua. Hi haurà

4 treballs a presentar i cadascun representa un 5% de la nota final. La participació i l'interès mostrat a classe compta un altre 5%.   La norma

general pel que fa les entregues dels treballs dirigits no presencials: els dimecres d'abans de la següent de la classe a les 23:55.   

* Entregar i/o presentar-se als punts 1, 2, 3 ÉS UN REQUISIT OBLIGATORI PER PODER-SE AVALUAR. Un No Presentat en qualsevol

d'aquests punts porta a l'alumne a la recuperació de setembre. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ EXTRAODINÀRIA (SETEMBRE)

S'entregaran/es presentaran tots els treballs que no s'hagin arribat a presentar durant la convocatòria ordinària i, a més a més, es presentarà un

segon anàlisi escrit d'una obra de la primera meitat del segle XX. La nota final es calcularà a partir dels 4 punts següents: 

1. Exposició oral (25%)

L'alumne/a prepararà una exposició oral de 20 min. S'analitzarà una obra de la primera meitat del segle XX i es valorarà especialment la

metodologia i el rigor de l'anàlisi així com la claredat del discurs i la capacitat comunicativa de l'alumne/a. Les presentacions s'hauran de fer amb

Powerpoint, Keynote o similar. 

2. Treball escrit núm. 1 (25%)

S'analitzarà una obra de la primera meitat del segle XX (diferent a la de l'exposició) i es valorarà especialment la metodologia i el rigor de l'anàlisi

així com la claredat del discurs, l'expressió escrita i la presentació. Serà obligatori seguir l'estructura d'anàlisi donada per la professora. 

3. Treball escrit núm. 1 (25%)

S'analitzarà una obra de la primera meitat del segle XX (el compositor no pot haver estat analitzat ni a la exposició ni al primer treball escrit) i es

valorarà especialment la metodologia i el rigor de l'anàlisi així com la claredat del discurs, l'expressió escrita i la presentació. Serà obligatori seguir

l'estructura d'anàlisi donada per la professora. 

4. Examen (25%) 

IMPORTANT

- L'àrea virtual serà l'ÚNIC mitjà d'entrega de treballs i deures entre sessions.

- Si aquests s'entreguen en paper a la professora també s'hauran de pujar a l'àrea virtual abans de la deadline.

- No hi haurà excepció en les deadlines.

- La nomenclatura de l'arxiu tindrà un format obligatori i es presentarà en PDF.

  COGNOM,Nom_Compositor_Títol de l'obra que s'analitza

- Els documents powerpoint (exposicions orals) també s'hauran de pujar a l'àrea virtual, sempre exportats a PDF per evitar problemes de format.

- Els treballs escrits s'hauran de portar IMPRESSOS A PAPER el dia 12/01/2018. 
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FONTS D'INFORMACIÓ BÀSICA 

- AULESTIA, Gotzon. Técnicas Compositivas del Siglo XX. Tomo I. (Madrid: Editorial Alpuerto, 1998)

- COOK, Nicholas. A Guide to Musical Analysis. (Oxford: Oxford University Press, 1987)

- DE LA MOTTE, Diether. Armonía (Barcelona: Idea Books, 1998)

- LESTER, Joel. Enfoques analíticos de la música del siglo XX. (Madrid: Akal Música, 2005)

- MORGAN, Robert P. La Música del siglo XX. (Madrid : Akal Música, 1994)

- MORGAN, R. P. Antología de la música del siglo XX. (Madrid: Akal Ediciones, 1998)

- PERLE, George. Composición serial y atonalidad. (Barcelona : Idea Música, 1991)

- ROSS, Alex. El Ruido Eterno. (Madrid: Seix Barral, 2009)

- SATIE, Erik. Cuadernos de un mamífero (Barcelona: Acantilado, 2006)

- SCHÖNBERG, Arnold. Fundamentos de la composición musical (Madrid: Real musical, 1989)

- STRAVINSKY, Igor. Poética musical (Barcelona: Acantilado, 2006)
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