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ENSENYAMENTS ARTÍSTICS, TÍTOL SUPERIOR EN MÚSICA.  
PLA DOCENT 
 

ASSIGNATURA: GESTIÓ D’EQUIPS I PERSONES 

CURS: 2019/2020 

ESPECIALITAT: PRODUCCIÓ I GESTIÓ 

MATERIA: PRODUCCIÓ 
 
 

DADES DE L’ASSIGNATURA 

 
Tipus d’assignatura: Obligatòria  

Duració: Anual 

Crèdits ECTS de l’assignatura: 6 crèdits 

Valor total en hores: 180h 

Hores presencials: 30h 

Hores per a treballs dirigits (no presencials): 60h 

Hores per a l’aprenentatge autònom: 90h 

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.  

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

- Fer autocrítica cap al propi exercici professional i interpersonal. 

- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments. 

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

- 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. 

- Contribuir, amb la seva activitat professional, a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents 
àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius. 

 

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. 

http://tallerdemusics.com/superior/especialidades/pedagogia-musical/
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- Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals.  

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

- Dominar un o més instruments musicals en un nivell adequat al seu camp principal d'activitat. 

- Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que se li presentin en el terreny de l'estudi personal i en 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. 

- Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat però obert a altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics 
que caracteritzen a aquest 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 saber aplicar-los en la pràctica interpretativa, creativa, d'investigació o pedagògica.  

- Tenir un ampli coneixement de les obres més representatives de la literatura històrica i analítica de la música. 

- 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. 

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

- Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces musicals així com improvisar en diferents contextos 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’auto formació al llarg de la seva vida professional. 

- Conèixer i ser capaç d'utilitzar metodologies d'estudi i investigació que li capacitin per al continu desenvolupament i innovació de la seva activitat 
musical al llarg de la seva carrera.  

- Ser capaç de vincular la pròpia 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 multidisciplinari. 

- 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 les característiques estructurals dels espais culturals, amb una especial atenció a la acústica de sales i la logística de grups musicals de 
distints formats. 

- Dominar la Informàtica musical, la ofimàtica i les xarxes de comunicació. 

- Familiaritzar-se amb les tècniques de gravació, reproducció i difusió de documents sonors en distints formats, inclosos els derivats de les noves 
tecnologies i dels sistemes multimèdia. 

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

 

 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE 

Conèixer i adquirir els conceptes generals d’un organigrama en els diferents tipus d’empreses o entitats culturals. 

Conèixer els diferents llocs de treball de l’organigrama i els rols de cada lloc. Descripció dels llocs de treball. 

Entendre la definició dels llocs de treball i els objectius per equips de treball d’una empresa o entitat cultural. De què s’encarrega el departament de 
RRHH. 

La contractació i la identificació de les necessitats. 

Entendre i reconèixer els canals de comunicació en una empresa. La informació i la comunicació. 

Gestió del canvi en una organització: la formació i capacitació per a la presa de decisions. 

Tècniques de negociació davant de conflictes. 
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Gestió del treball en equip. Les persones. Conèixer en que es basa l’aprenentatge d’autogestió. Reconèixer el fet lingüístic-emocional-corporal i 
interpretació objectiva. 

Conèixer diferents eines de motivació personal i posar-les en pràctica. Rutina d’hàbits que afavoreixen les relacions en el treball. 

 

 

BLOCS TEMÀTICS 
 

Bloc 1: Els referits a Empresa o Entitats Culturals: conceptualització social, organigrama, llocs de treball, la empresa, la cultural empresarial 

etc. 

Bloc 2: Els referits a la autogestió de la persona i la seva relació envers la resta d’equips o persones amb les que s’ha de relacionar 

professionalment. 

 
 
ACTIVITATS D’APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA 
 

Classes teòriques /Treball en equip a l’aula i treball individual. Treball en equip a l’aula  

Debat i síntesi dels treballs realitzats. 

Examen final d’avaluació 

 

Treballs pràctics d’exercicis: 
 
Durant les sessions de classe s’iniciaran exercicis pràctics que s’hauran de finalitzar a casa i portar preparats a la següent sessió per a revisió i 
garantia de síntesi de la matèria. Els estudiants hauran d’explicar els seus treballs en forma de exposició oral. 
 

 
 
AVALUACIÓ ACREDITATIVA DE L’APRENENTATGE 
 

Pràctica continuada i examen final d’assoliment  

A partir de tot el treballat a classe es planteja un examen assimilació de conceptes bàsics de la gestió d’equips i de gestió de les 

persones. 

 
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.  

Nota Convocatòria juny: 

 Participació activa a les classes: 20% 

 Treballs o exercicis pràctics: 40% 

 Prova escrita: 40% 
 

 
La nota mínima que s'ha de treure als exàmens per poder passar l'assignatura és 3,5. Nota convocatòria setembre: 

Constarà del lliurament d’un treball final quadrimestre proposat per la professora, i de l’examen final, sempre que s’hagi assistit a les classes en 

un 80%. 

 

 
FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 


