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ENSENYAMENTS ARTÍSTICS, TÍTOL SUPERIOR DE MÚSICA.  
PLA DOCENT 
 

ASSIGNATURA: INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ MUSICAL I 

CURS: 2019/2020 

ESPECIALITAT: PEDAGOGIA 
MATERIA: FONAMENTS DE PEDAGOGIA 

 
 
 

DADES DE L’ASSIGNATURA 

 
Tipus d’assignatura: Obligatòria  

Duració: Quadrimestral  

Crèdits ECTS de l’assignatura: 3 crèdits 

Valor total en hores: 90H  

Hores presencials: 24H  

Hores per a treballs dirigits (no presencials): 36H  

Hores per a l’aprenentatge autònom: 30H   

Professor: (consultar al web) 

 

 

PREREQUISITS I ORIENTACIONS PRÈVIES PER A CURSAR L’ASSIGNATURA: 

 
Cap. 

 

 

COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPEN A L’ASSIGNATURA: 
 

Transversals: 

- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament. 

- Resoldre problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza. 

- Desenvolupar raonadament i críticament idees i arguments. 

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

- Buscar l'excel·lència i la qualitat a la seva activitat professional. 

- Usar els medis i recursos al seu abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i mediambiental 

 

Generals: 

- Conèixer els principis teòrics de la música i haver desenvolupat adequadament aptituds per al reconeixement, la comprensió i la memorització del 
material musical.   

- 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. 

- Aplicar els mètodes de treball més apropiats per a superar els reptes que se li presentin en el terreny de l'estudi personal i a la pràctica musical 
col·lectiva. 

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

- 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. 
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- Conèixer i ser capaç d'utilitzar metodologies d'estudi i d'investigació que capacitin pel continu desenvolupament i innovació de la seva activitat 
musical durant la seva carrera. 

- Ser capaç de vincular l’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 multidisciplinària. 

 

Específiques del Títol: 

- Comprendre i explicar els fonaments en pedagogia musical contemporània, tant en l’àrea de coneixements sistemàtics com en la seva aplicació, i 
saber fonamentar la reflexió crítica de l’actuació educativa musical pròpia i aliena. 

- Conèixer els elements constitutius de la música mostrant un alt domini en percepció auditiva, lectura, anàlisi, escriptura, improvisació i creació 
musical, i ser capaç d’interrelacionar tot per aplicar-ho i utilitzar-ho adequadament en el desenvolupament de l’activitat. 

- Contextualitzar la pedagogia musical en el temps actual i en els diferents àmbits culturals, reflexionant de forma crítica sobre la funció i resultats 
que la pràctica de l’educació musical pot aportar en la millora de la persona i de la societat. 

- Saber aprofitar les oportunitats de formació i especialització que cada lloc de feina ofereix, incorporant-les al desenvolupament del perfil 
professional. 

- Dissenyar i portar a terme processos sistemàtics d’avaluació educativa sobre alumnes, professors, programes i institucions, i basar en els seus 
resultats la planificació de la millora educativa. 

- Dissenyar, realitzar i avaluar una investigació en educació musical, tant de forma individual com formant part activa d’equips d’investigació. 

 

 

RESULTATS DE L’APRENENTATGE 

- Conèixer els principals paradigmes generals de la investigació científica. 

- Elaborar un discurs crític respecte a l’aplicació dels anteriors a la investigació educativa. 

- Imaginar exemples d’utilització del paradigma investigació-acció participativa. 

- Conèixer les principals teories del coneixement per a utilitzar-les durant l’anàlisi i la síntesi de dades.  

- Mostrar recursos per la investigació: recerca de fonts, metodologia i planificació. 

- Dissenyar un avantprojecte per al TFT. 

- Utilitzar la investigació com recurs de formació continuada. 

 
 
BLOCS TEMÀTICS 

 
- Fonaments sobre la recerca en les ciències socials. 

  Les bases de dades. 

  La metodologia. 

  La metodologia d’investigació – acció participativa. 

- Les publicacions científiques. 

  Articles 

  Tesis 

  TFM i TFT 

  Patents 

  Llibres 

- L’avantprojecte de Treball de recerca 

  Els objectius en la recerca. 

  La pregunta de recerca. 

  La mostra i els resultats. 

  La discussió dels resultats. 

  La citació bibliogràfica. 
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ACTIVITATS D’APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA 
 

- Classes lectives, teòriques i pràctiques, amb exposicions verbals a la classe de les nocions fonamentals del temari a càrrec del professor, 

- Discussions grupals sobre els conceptes treballats amb l'objectiu de reflexionar sobre l'aprenentatge. 

- Realització de treballs individuals per part de l'alumne, fonamentats en lectures i investigació pròpia. 

  Recerca i comparació d’articles d’investigació educativa. 

  Elaboració de l’avantprojecte de TFT (projecte final). Utilització de la metodologia ABP (Aprenentatge Basat en Projectes). 

  - Realització per part dels alumnes de treballs col·lectius, amb tasques de recerca, discussió i resolució d'acords. 

  Elaboració d’un article d’investigació educativa. 

 

 

 
EVALUACIÓ ACREDITATIVA DE L’APRENENTATGE 
 
- Assistència: És obligatori l'assistència a classe en un 80%. Els retards de més 15 minuts seran comptabilitzats com a faltes d'assistència.  

- Requisits per fer l'examen:  

  Haver entregat tots els treballs amb puntualitat.  

  Haver assistit al 80% de les classes.  

1ª convocatòria:  

  Treballs de classe i avaluació continuada: 60% 

  Treball final (article científic): 40% 

2ª convocatòria (setembre): 

  Treball final (article científic): 100% 
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