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ENSENYAMENTS ARTÍSTICS, TÍTOL SUPERIOR EN MÚSICA.  
PLA DOCENT 
 

ASSIGNATURA: PRÀCTIQUES 
CURS: 2019/2020 
ESPECIALITAT: PEDAGOGIA 
MATERIA: PRÀCTIQUES 

 
 
DADES DE L’ASSIGNATURA 

 
Tipus d’assignatura: Obligatòria  

Duració: Anual 

Crèdits ECTS de l’assignatura: 6 crèdits 

Valor total en hores: 180h 

Hores presencials: 90h 

Hores per a treballs dirigits (no presencials): 30h 

Hores per a l’aprenentatge autònom: 60h 

Professor: Per a veure l'equip docent de l'assignatura fes clic aquí 
 
 
 
PREREQUISITS I ORIENTACIONS PRÈVIES PER A CURSAR L’ASSIGNATURA: 

 
Per poder realitzar el Pràcticum l’alumne ha de tenir aprovades totes les assignatures de 1r i de 2n de la titulació i totes les assignatures de didàctica 
del 3r curs del títol. Durant el procés de matrícula s’haurà de recollir un document amb informació relativa a les pràctiques així com emplenar la 
sol·licitud dels centres de treball on es lliuraran les pràctiques. 

 
 
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. 

- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 

- Desenvolupar raonadament i críticament idees i arguments. 

- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contexts culturals diversos. 

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

- 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. 

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

- Treballar de forma autònoma i valorar la iniciativa i l'esperit emprenedor a l'exercici professional. 

- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social vers el patrimoni cultural, la seva incidència als diferents àmbits i la seva 
capacitat de generar valors significatius. 

 

 

 

 

http://tallerdemusics.com/superior/especialidades/pedagogia-musical/
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Generals: 

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

- 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 al 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. 

- Demostrar capacitat per a interactuar musicalment en diferents tipus de projectes musicals participatius. 

- 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. 

- Conèixer les característiques pròpies del seu instrument principal, en relació a la seva construcció i acústica, evolució històrica i influències mútues 
amb altres disciplines. 

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

- Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat però obert a altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics 
que caracteritzen el repertori i poder descriure'ls de forma clara i completa. 

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

- Conèixer els fonaments i l'estructura del llenguatge musical i aplicar-los a la pràctica interpretativa, creativa, d'investigació o pedagògica. 

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

- Crear i donar forma al seus propis conceptes artístics havent desenvolupat la capacitat d'expressar-se a través d'ells a partir de tècniques i 
recursos assimilats. 

- Disposar de recursos musicals amplis i diversos per a poder crear o adaptar peces musicals així com a improvisar en diferents contexts a partir del 
coneixement d'estils, formats, tècniques, tendències i llenguatges diversos. 

- Valorar la creació musical com l'acció de donar forma sonora a un pensament estructural ric i complex. 

- Desenvolupar capacitats per a l'autoformació durant la seva vida professional. 

 

Específiques del Títol: 

- 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-lo i utilitzar-lo adequadament en el desenvolupament de la pròpia activitat. 

- Ser capaç de desenvolupar una pràctica educativa-musical, com artista i formador musical orientada a la comunitat. 

- 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 propi perfil 
professional. 

- Implicar-se activament en projectes educatiu-musicals mitjançant el treball cooperatiu i assumir la responsabilitat de desenvolupar la professió 
educativa musical com a tasca col·lectiva. 

- 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 

- Saber elaborar, seleccionar, aplicar i avaluar activitats, materials i recursos d’ensenyament / aprenentatge musical en funció de la demanda del 
context educatiu en que hagi desenvolupat les pràctiques 

- Mostrar el domini dels instruments i altres recursos musicals en la tasca docent. 

- Mostrar el domini en la utilització i aplicació dels recursos tecnològics en l’activitat docent. 



DOC-ENS17-002 

PLA DOCENT PRÀCTIQUES PEDAGOGIA 2019/2020 3/5 

 

 

 

 

- Mostrar la capacitat en la conducció de grups instrumentals i vocals en l’entorn durant les pràctiques. 

- Saber adaptar-se a l’entorn educatiu i mostrar versatilitat en l’adaptació al lloc de treball assignat durant les pràctiques. 

- Mostrar implicació en el projecte educatiu així com la aportació de idees i recursos al projecte en que participa. 

- Saber incorporar al propi perfil professional les oportunitats de formació i especialització que li han ofert les tasques encomanades durant les 
pràctiques. 

 
 
BLOCS TEMÀTICS 
 
- Les pràctiques professionals en la formació del pedagog musical: el projecte de pràctiques. 

- L’escola com a lloc de treball: normes generals i particulars en funció del lloc de treball.  

- Ús de la plataforma sBid. 

- Disseny y aplicació d’unitats didàctiques.  

- L’ avaluació dels fenòmens educatius. 

 
 
ACTIVITATS D’APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA 
 
Es realitzarà un procés de tutories individuals, constant i continuat durant l’any per a: 

- La concreció del projecte de pràctiques. 

- Entrevista inicial i gestió d’horaris. 

- La utilització de la plataforma sBid. 

- El seguiment de les activitats. 
 
S’elaborarà un projecte de pràctiques o s’especificaran els centres que s’han triat (mínim dos) y el número d’hores dedicat a cada centre (consultar 
web). Durant el mes de setembre i l’inici d’octubre l’estudiant realitzarà les entrevistes inicials en tots els centres triats (amb independència del mes 
d’inici de les pràctiques). Informarà al tutor dels horaris i els períodes triats per a cadascun dels centres per a iniciar els tràmits corresponents. 
 
Durant les pràctiques: l’estudiant enregistrarà a la plataforma sBid les activitats de la manera periòdica a mode de diari. A més a més, ampliarà aquesta 
informació elaborarà un “document de pràctiques” per cada un dels llocs de pràctiques triat que inclourà:  

- Un anàlisi sobre el context educatiu i els perfils dels estudiants on l’estudiant aplicarà la unitat didàctica, que entregarà al tutor al finalitzar el 
període d’observació. 

- Una unitat didàctica que es durà a terme. 

- Una avaluació docent i dels alumnes del centre al respecte de la unitat didàctica aplicada. 
 
Al finalitzar les pràctiques en cada un dels centres escollits es durà a terme l’avaluació de l’estudiant. 

 
 
 
AVALUACIÓ ACREDITATIVA DE L’APRENENTATGE 
 

L’aprenentatge quedarà acreditat si per cadascun dels centres es compta amb: 

- El diari de l’estudiant enregistrat al sBid. 

- Document de pràctiques avaluat de forma favorable pel tutor (o professor de l’assignatura) de pràctiques.  

- Una avaluació favorable per part del tutor de l’empresa. 

- L’autoavaluació docent favorable de l’estudiant en pràctiques.  
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