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ENSENYAMENTS ARTÍSTICS, TÍTOL SUPERIOR EN MÚSICA.  
PLA DOCENT 
 

ASSIGNATURA: DRET DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
CURS: 2019/2020 
ESPECIALITAT: PRODUCCIÓ I GESTIÓ 
MATERIA: LEGISLACIÓ 

 
 
DADES DE L’ASSIGNATURA 

 
Tipus d’assignatura: Obligatòria  

Duració: Anual 

Crèdits ECTS de l’assignatura: 3 crèdits 

Valor total en hores: 90h 

Hores presencials: 15h 

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

Hores per a l’aprenentatge autònom: 30h 

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

 
Cap. 

 
 
COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPEN A L’ASSIGNATURA 
 

Transversals: 
 

- Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.  

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

- Fer autocrítica cap al propi exercici professional i interpersonal.  

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

- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments. 

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

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

- Cercar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional. 

- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  

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

- Utilitzar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i mediambiental. 

 

Generals: 

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

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

- Conèixer el context social, cultural i econòmic en el qual es desenvolupa la pràctica musical, amb especial atenció al seu entorn més immediat 
però amb atenció a la seva dimensió global. 

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

- Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat professional a persones especialitzades, amb ús adequat del 
vocabulari tècnic i general. 

- Desenvolupar capacitats per a l’auto formació al llarg de la seva vida professional.  

- Conèixer i aplicar la legislació relativa al seu àmbit professional. 

 

Específiques del Títol: 

- Conèixer profundament la legislació vigent, nacional e internacional, en matèries artístiques, d’espectacles i de drets d’autor. 

- Conèixer la economia, gestió, comptabilitat, estratègies de mercat i recursos humans.  

 

 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE 

Nocions dels codis legals i àmbits normatius principals aplicables en casos concrets, especialment centrats en situacions relacionades amb el món 
de la producció artística, la indústria de la cultura, l’espectacle i la música, i el món de la gestió econòmica centrada en el negoci musical. 

 

 
BLOCS TEMÀTICS 
 
- Bloc 1: Fonaments jurídics bàsics i aproximació als drets de propietat intel·lectual. 
 
 
ACTIVITATS D’APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA 
 
- Sessions expositives de la teoria general del dret i diferents aspectes necessaris per poder entendre la propietat intel·lectual. 

- Exemples pràctics per afavorir la comprensió de la matèria.  

- Identificar les necessitats dels públics culturals. 

- Elaboració i entrega de casos pràctics sobre les nocions adquirides.   
 
 
 
AVALUACIÓ ACREDITATIVA DE L’APRENENTATGE 
 

Casos pràctics proposats: 
Diferents usos de música i resolució bàsica dels drets de propietat intel·lectual utilitzats. 

 

Examen escrit final: 

Test de definició dels conceptes jurídics bàsics. 

 

Assistència: És obligatori l'assistència a classe en un 80%. Els retards de més de 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.  
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Nota convocatòria juny:  

- Exàmens parcials/finals: 40% o més 

- Treballs de classe i Avaluació continuada: 15% o més 

- Treball final: 20% o més 
 
La nota mínima que s'ha de treure als exàmens per poder passar l'assignatura és 3,5. 
 
Nota convocatòria setembre: 
El professor decideix i programa si constarà d’entrega de treballs, examen final o ambdues coses. 

 
 
FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 
 
Bibliografia 
 
 

MANUAL DE SUPERVIVENCIA . 
JOSEP COLL RODRIGUEZ 
ISBN 10: 123456789X / ISBN 13: 9781234567897 
Editorial: EDITORES VARIOS, 2014 

Llei de Societats de Capital 

Codi Civil  

Text refós de la Llei de propietat intel·lectual 

https://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=hebelardo%20magalh%E3es&cm_sp=det-_-bdp-_-author
https://www.iberlibro.com/products/isbn/9781234567897?cm_sp=bdp-_-ISBN10-_-PLP
https://www.iberlibro.com/products/isbn/9781234567897?cm_sp=bdp-_-ISBN13-_-PLP

	ENSENYAMENTS ARTÍSTICS, TÍTOL SUPERIOR EN MÚSICA.
	PLA DOCENT
	DADES DE L’ASSIGNATURA
	Bibliografia


