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ENSENYAMENTS ARTÍSTICS, TÍTOL SUPERIOR DE MÚSICA 

PLA DOCENT 
 

 

ASSIGNATURA: COMUNICACIÓ I GESTIÓ DE GRUPS 

CURS: 2018/2019 
ESPECIALITAT: PEDAGOGÍA MUSICAL 
MATÈRIA: ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 

 

 

DADES DE L’ASSIGNATURA 

 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 

Període: Anual 

Crèdits ECTS de l’assignatura: 6.0 crèdits 

Valor total en hores: 180H 

Hores presencials: 30H 

Hores per treballs dirigits (no presencials): 

50H Hores para l’aprenentatge autònom: 

100H Professorat: 

 
Per veure l’equipo docent de l’assignatura feu clic aquí 

 

 

PREREQUISITS I ORIENTACIONS PRÈVIES PER A CURSAR L'ASSIGNATURA 
 
Cap.  

 

 

COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPEN EN L'ASSIGNATURA 

 
• Resoldre problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza. (T3). 

• Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. (T4). 

• Realitzar autocrítica vers el propi desenvolupament professional i interpersonal. (T6). 

• Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. (T7). 

• Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.(T8). 

• Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contexts culturals diversos.(T9). 

• Liderar i gestionar grups de treball. (T10). 

• Desenvolupar a la pràctica laboral una ètica professional basada a l'apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i vers la diversitat. 
(T11). 

• Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen a l'àmbit professional i 
seleccionar els camins adequats de formació continuada.(T12). 

• 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. (G18). 

• Elaborar, seleccionar, aplicar i avaluar activitats, materials i recursos de ensenyament/aprenentatge musicals en funció de les demandes de 
cada context educatiu, sent versàtil en el domini dels instruments i altres recursos musicals i aplicant de forma funcional les noves 
tecnologies.(E2). 

http://tallerdemusics.com/ca/superior/especialidades/interpretacion-jazz-musica-moderna/
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RESULTATS DE L’APRENENTATGE 

 
 Conèixer els fonaments teòrics sobre la comunicació humana.  
 Discriminar entre la comunicació assertiva, evasiva i agressiva.  
 Desenvolupar habilitats comunicatives enfocades a la docència. 
 Fer un ús del llenguatge estratègic i conscient per una bona didàctica.  
 Ser capaç d’utilitzar el llenguatge per generar vincle amb l’alumnat.  
 Conèixer els fonaments teòrics sobre la gestió de grups.  
 Adquirir coneixements sobre grups heterogenis i grups homogenis.  
 Aprendre estratègies específiques per gestionar grups de diferents edats i característiques.   

 

 

BLOCS TEMÀTICS 

 
 BLOC 1 Teoria i fonaments de la comunicació humana. 
 BLOC 2 El paper de l’escolta en la comunicació  
 BLOC 3 El poder de la pregunta en la comunicació  
 BLOC 4 Tipologies de grup 
 BLOC 5 Gestió de grups 

 

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA: 

 

 Classes lectives teòriques i pràctiques amb l’exposició del temari a càrrec del professor.  

 Realització d’activitats individual i en petit grup relacionades amb els temes, debats i continguts treballats.  

 Simulacre de classe posant en pràctica les habilitats i estratègies comunicatives apresses.  

 Realitzar un estudi DAFO sobre el perfil comunicador de cada alumne. 

 Elaboració d’un sociograma, a partir d’un supòsit pràctic. 

 Dissenyar una sessió aplicant les estratègies de gestió de grup. 

  

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DE L’APRENTATGE 

 

 Participació a l’aula en els debats, exposicions i preguntes 20% 

 Estudi DAFO de les habilitats comunicatives 20% 

 Simulacre de classe 20% 

 Disseny d’una sessió a partir d’un estudi de cas. (Exposició oral) 30% 

 Elaboració d’un sociograma 10% 

 

"Assistència: És obligatori l'assistència a classe en un 80%. Els retards de més 15 minuts podran ser comptabilitzats com a faltes 
d'assistència" 
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http://hdl.handle.net/11059/984
http://hdl.handle.net/11059/984
http://hdl.handle.net/10654/13713

