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ENSENYAMENTS ARTÍSTICS, TÍTOL SUPERIOR DE MÚSICA 
PLA DOCENT

ASSIGNATURA: ACÚSTICA I ORGANOLOGIA     

CURS: 2018/2019     

ESPECIALITAT: COMPOSICIÓ, PEDAGOGIA MUSICAL     

MATÈRIA: DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE I LES TÈCNIQUES DE 

LA MÚSICA     

DADES DE L’ASSIGNATURA 

Tipus d'assignatura: Obligatòria 

Durada: semestral 

Crèdits ECTS de l'assignatura: 6 . 0 crèdits 

Valor total en hores: 180 H 

Hores presencials: 30 H 

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

Hores per a l'aprenentatge autònom: 60 H 

Professorat: Kiko Caballero 

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 

- Mostrar aptituds adequades per a la lectura, improvisació, creació i recreació musical.

- Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals.

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

- Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d'activitat i les seves aplicacions a la música preparant-se per assimilar les novetats que

es produeixen en ell. 

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

- 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. 

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

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

professional durant la carrera. 

- Construir una idea interpretativa coherent i pròpia. 

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

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://tallerdemusics.com/superior/especialidades/interpretacion-jazz-musica-moderna/
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RESULTATS DE L'APRENENTATGE 
  
- Utilització de recursos harmònics per a la composició i l'anàlisi. 

- Reconeixement i transcripció de diverses categories d'esdeveniments sonors. 

- Desenvolupament de composicions musicals al voltant d'idees prèvies proporcionades 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. Coneixement de les possibilitats sonores de la veu i altres instruments o 

fonts sonores. 

- Estudi del repertori i el 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 
  
- Classes setmanals d’una hora de duració. 

- El programa pretén que l'alumne conegui la física del so i les diferents tecnologies associades a la música, i entengui la música com un sistema 

d'organització del so. 

- A l' acabar l'assignatura l'alumne tindrà un coneixement del funcionament bàsic dels instruments musicals, així com dels sistemes de microfonia, 

amplificació, tècniques d'enregistrament, etc. 

- Una part i de l'assignatura és teòrica, amb explicacions dels fonaments de la física del so, organologia, etc.  

- L’altre part és pràctica. Hi haurà experiments pràctics amb diferents tipus d'instruments per entendre els diferents sistemes d'emissió de el 

so. També hi hauran pràctiques de gravació per entendre i conèixer els diferents tipus de microfonia, tècniques de gravació específiques per a 

cada tipus d'instrument. 

- Hi haurà visites a sales de concerts i estudis de gravació per entendre millor els problemes de la reproducció del so. 

- S’estudiarà també diferents tipus de processament i efectes del so: delays, reverbs, chorus, flanger, compressió, etc. 

  

Temari 

- Física de el so, moviment ondulatori, moviment vibratori. 

- Vibracions a cordes, tubs, varetes, plaques i membranes. 

 - Propagació del so. 

- Propietats de el so: to, intensitat, timbre, etc. 

- Sèrie harmònica, escales i sistemes d'afinació. Sistemes natural, pitagòric, temperats. 

- Organologia: generació del so en les diferents famílies d'instruments (vent, metall, vent fusta, cordes polsades, cordes percudides, instruments 
electro-acústics, etc.) 

- Sistemes de recepció de el so: microfonia (condensador, dinàmics, piezoelèctrics, etc.). 

- Sistemes de reproducció de so: P.A, equips domèstics, sistemes de monitorització per directe, etc. 

 - Sistemes digitals i analògics de gravació de so: del vinil al CD. 

- Sistemes de transmissió de senyals elèctrics amb informació acústica: analògic, digital, fibra òptica, connexions, (cànon, RCA, XLR, etc.). 

- Efectes digitals i analògics de el so. 

- Sistemes de compressió de so: mp3.  

  

 

 

 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DE L'APRENENTATGE 
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- Assistència a classe (80% mínim d’assistència). 

- Es valorarà la participació activa en les diferents pràctiques. 

- Examen escrit final de curs (50%). 

- Treball de recerca sobre un tema de l'assignatura tutoritzat pel professor (50%). 

  

  

FONTS D'INFORMACIÓ BÀSICA 
  
- David Howard and Jamie Angus, Acoustics and psychoacoustics , fourth Edition, Ed. Focal Press (2009). 

- Rossing, Moore & Wheeler, The science of sound, third Edition . Ed. Addison Wesley (2001). 

- Antonio Calvo-Manzano , Acústica físic-musical , Ed. Real Musical (2002). 

- Javier Goldáraz , Afinació i temperaments històrics , Ed. Aliança Música (2004). 

- F. Alton Everest (2001 ), The Master Handbook of Acoustics , fourth Edition, Ed. McGraw-Hill (2001). 

 


