
PLA DOCENT D’ASSIGNATURA 
 
1. Dades generals de l’assignatura 

 
• Nom de l’assignatura: DIDÀCTICA DEL LLENGUATGE I L’EXPRESSIÓ MUSICAL 2 
• Tipus assignatura: Optativa 
• Impartició (primer semestre, segon semestre, anual): Anual  Primer semestre 
• Crèdits ECTS: 4 Valor total en hores (1 crèdit=30h): 120h 
• Desglossament del nombre total d’hores de l’assignatura en: 

 
Hores presencials lectives (classes individuals, classes col·lectives, pràctiques): 22,5 
Estimació altres hores presencials (atenció personalitzada, assistència a altres activitats, 
assajos, sessions amb acompanyant, activitats d’avaluació presencial....):  22,5 

Estimació hores per treballs dirigits (no presencials):  35 
Estimació hores per estudi i aprenentatge autònom:  40 

• Professor/a, professors/res de l’assignatura: Enric Aragonès Jové 
• Departament: Educació i mediació artística 
 

2. Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura 

Prerequisits: 
Haver cursat Didàctica del Llenguatge i l’Expressió musical I. 
Aquesta assignatura desenvolupa i aprofundeix els continguts i competències assolides a Didàctica del 
llenguatge i l’expressió musicals I, en diversos sentits. D’una banda, concreta en els diversos àmbits de les 
competències musical (audició, interpretació vocal o instrumental, lectoescriptura, sentit rítmic, sentit tonal, etc.) 
i en les diverses edats i contextos educatius. De l’altra, explora com les decisions didàctiques han cristal·litzat 
en propostes metodològiques més o menys concretes i estructurades al llarg de la història del darrer segle i 
escaig. A més però, i segurament és un dels aspectes més rellevants de l’assignatura, ofereix l’oportunitat de 
posadr en pràctica en un entorn escolar real amb alumnes una unitat didàctica dissenyada pel mateix estudiant, 
amb l’observació avaluadora de tot el grup i l’acompanyament del professor. 
 
Orientacions prèvies per cursar l’assignatura: 
No hi han orientacions prèvies. 
 
3. Competències que es desenvolupen en l’assignatura 

CG7 Demostrar capacitat per a interactuar musicalment en diferents tipus de projectes 
musicals participatius. 

CG10 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre conceptes musicals 
diversos. 

CG11 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. 

CG13 Conèixer els fonaments i l’estructura del llenguatge musical i saber aplicar-los en la 
pràctica interpretativa, creativa, d’investigació o pedagògica. 

CG17 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. 
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CG18 Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat 

professional a persones especialitzades, amb un ús adequat del vocabulari tècnic i 
general. 

CG19 Conèixer les implicacions pedagògiques i educatives de la música en distints nivells. 

CG22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per a poder crear o adaptar peces 
musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, 
formats, tècniques, tendències i llenguatges diversos. 

CG24 Desenvolupar capacitats per a l’autoformació durant la seva vida professional. 

CG26 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 multidisciplinar. 

 
CT1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora. 

CT2 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament. 

CT3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que 
es realitza. 

CT4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. 

CT6 Realitzar autocrítica cap el propi fer professional i interpersonal. 

CT7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 

CT8 Desenvolupar raonadament i crítica idees i arguments. 

CT9 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinars i en contextos culturals diversos. 

CT10 Liderar i gestionar grups de treball. 

CT11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l’apreciació i 
sensibilitat estètica, medioambiental i cap a la diversitat. 

CT12 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 itineraris adequats 
de formació continuada. 

CT13 Buscar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional. 

CT14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees i solucions 
viables. 

CT15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i  l’esperit 
emprenedor en l’exercici professional. 

CT16 Utilitzar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat cap el patrimoni cultural 
i medioambiental. 
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CT17 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. 

 
PE1 Comprendre i explicar els fonaments en pedagogia musical contemporània, tant en 

l’àrea de coneixements sistemàtics com en la seva aplicació, i saber fonamentar en ells 
la reflexió crítica de l’actuació educativa musical pròpia i aliena. 

PE2 Elaborar, seleccionar, aplicar i avaluar activitats, materials i recursos 
d’ensenyament/aprenentatge musicals en funció de les demandes de cada context 
educatiu, essent versàtil en el domini dels instruments i altres recursos musicals i 
aplicant de forma funcional les noves tecnologies. 

PE3 Conèixer els elements constitutius de la música mostrant un alt domini en percepció 
auditiva, lectura, anàlisis, escriptura, improvisació i creació musical, i ser capaç 
d’interrelacionar tot això per a aplicar-ho i utilitzar-ho adequadament en el 
desenvolupament de la pròpia activitat. 

PE4 Adquirir domini tècnic i capacitat expressiva en la interpretació i en la conducció 
d’agrupacions vocals i instrumentals, com base per a la improvisació, creació i 
experimentació amb el propi instrument, la veu i el cos en situacions concretes de 
d’ensenyament/aprenentatge musical. 

PE5 Ser capaç de desenvolupar una pràctica educativa-musical, com artista i formador 
musical orientada a la comunitat. 

PE6 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 a la millora de la persona i de la societat. 

PE7 Saber aprofitar les oportunitats de formació i especialització que cada lloc de treball 
ofereix, incorporant-les al desenvolupament del propi perfil professional. 

PE8 Implicar-se activament en projectes educatiu-musicals a través del treball cooperatiu i 
assumir la responsabilitat de desenvolupar la professió educativa musical com a tasca 
col·lectiva. 

PE9 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. 

PE10 Dissenyar, realitzar i avaluar una investigació en educació musical, tant de forma 
individual com formant part activa d’equips d’investigació. 

PE11 Conèixer els fonaments d’acústica musical, organologia i les seves aplicacions a la 
pràctica musical. 

 
 
4. Objectius de l’aprenentatge 
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1.- Formular objectius d’ensenyament-aprenentatge que siguin realitzables, precisos, contextualitzats i 
avaluables, partint de les finalitats establertes i de les característiques dels participants. 
2.- Contextualitzar els continguts de les sessions lectives i de les activitats d’ensenyament-aprenentatge 
presentades, a partir dels objectius definits, els recursos disponibles i les característiques del grup-classe. 
3.- Crear mecanismes per a l’execució sistemàtica de processos didàctics davant de situacions 
d’aprenentatge conegudes. 
4.- Assolir i mostrar una motivació pròpia enfront el fet pedagògic, que ajudi a crear una actitud positiva en 
la tasca docent i que permeti al professor encomanar-la i comunicar-se de forma empàtica. 
5.- Assolir una actitud d’autoavaluació constant de l’actuació docent, del procés de treball generat, així com 
del grau de consecució dels objectius previstos. 
6.- Adaptar i aplicar a diferents situacions pedagògiques les propostes didàctiques que diverses metodologies 
i línies de pensament en educació musical fan en relació a l’ensenyament-aprenentatge en aquest àmbit 
educatiu. 
7.- Relacionar les activitats musicals realitzades i les seves finalitats amb les característiques socials i 
culturals dels alumnes, dels seus interessos i del context en el que es duen a terme. 
 

 

5. Blocs temàtics (continguts de l’assignatura) 

Els continguts s’agrupen en tres grans blocs. Cal destacar que són blocs conceptuals, però no directament 
cronològics pel que fa al transcurs de l’assignatura, com es veurà en la descripció posterior de la seva 
organització. 

1. La didàctica en relació a la teorització de l’ensenyament i aprenentatge: 
o Teories directes i concepcions constructivistes 
o El raonament analític o deductiu, inductiu i mixt. 
o L’aprenentatge significatiu 
o Explicitació dels aprenentatges (diana, complementaris i derivats) 

2. Les decisions i processos didàctics, el mètode i la metodologia:  
o El mètode i la metodologia 
o Espectre de mètodes de la recepció al descobriment 
o Variables per a la presa de decisions en els processos didàctics 
o Mètodes i propostes metodològiques per a l’educació musical 

 Objectius, continguts i materials i recursos didàctics per als diferents blocs temàtics 
i etapes. 

 La seqüenciació d’objectius i continguts per a diferents edats, etapes i nivells de 
desenvolupament de la formació. 

 Propostes metodològiques històriques de l’educació musical 
o L’avaluació de l’activitat docent 

3. Les capacitats i competències musicals: 
o Continguts declaratius, procedimentals i axiològics. 
o Competències expressiva/interpretativa, creativa, perceptiva, musicològica i instrumental 

(axiològica i cognitiva). 
 La creativitat: exploració, improvisació, composició i la seva didàctica. 
 La formació de l’oïda musical. La seva importància i procés. Recursos i estratègies 

per al seu treball. 
 L’adquisició dels sentits rítmic-mètric, melòdic-tonal i harmònic. L’atonalitat. 

Recursos i estratègies. 
 La lectoescriptura musical i la seva didàctica. 
 L’audició musical. Plantejaments i utilitats. La seva didàctica. 
 La teoria de la música i la seva didàctica. 

 

6. Activitats d’aprenentatge i organització general de l’assignatura 

L’assignatura es desenvolupa en classes setmanals d’impartició col·lectiva i s’estructura en dues grans 
etapes que corresponen als dos quadrimestres del curs. 

• PRIMER QUADRIMESTRE 
Durant el primer quadrimestre, totes les sessions partiran de la recreació a classe propostes 
didàctiques d’ensenyament-aprenentatge musical dirigides majoritàriament pel professor. Aquesta 



PLA DOCENT D’ASSIGNATURA 
 

pràctica servirà per analitzar, explicar i avaluar les propostes i treballar els diversos continguts de 
l’assignatura a partir de l’experiència a l’aula. 
Totes aquestes propostes didàctiques estaran dissenyades per a diverses edats i contextos 
educatius i amb èmfasis en els diversos àmbits de l’educació musical, de manera que el bloc 
3 de continguts apareix de manera transversal. Per tant, el treball i el desenvolupament de cada 
una de les capacitats i competències musicals es tractarà específicament vinculada a diverses edats 
(infants, joves, adults), posant èmfasi en les diferències que afectin al seu desenvolupament cognitiu 
i les capacitats d’aprenentatge de continguts conceptuals o declaratius, procedimentals i actitudinals 
o axiològics. 
En paral·lel, les sessions estaran dedicades a il·lustrar i generar reflexió específicament sobre els 
continguts dels blocs de continguts 1 i 2. 
1. Les primeres sessions permetran vincular propostes didàctiques concretes amb diversos 

elements de les teories de l’ensenyament i l’aprenentatge (bloc 1) que els estudiants 
coneixeran a través d’altres assignatures. Es proposaran alguns articles i textos que els 
estudiants hauran de llegir autònomament (fora del temps de classe), per tal que s’abordin 
aquests continguts a la següent sessió. 

2. A continuació, es dedicaran diverses sessions a la configuració de mètodes i metodologies a 
través de decisions didàctiques (bloc 2). En primer lloc, es farà a través de la reflexió general 
sobre els conceptes de mètode i metodologia i les variables en joc per a la presa de decisions. 
També en aquesta part es demanarà la lectura prèvia d’alguns textos. 

3. Posteriorment, s’entrarà a treballar específicament propostes metodològiques de l’educació 
musical. Es discutirà a classe quines propostes metodològiques històriques de l’educació 
musical es coneixen i s’elaborarà una llista amb el guiatge del professor (per assegurar que les 
més destacades hi apareixen: Dalcroze, Willems, Martenot, Kodaly, Orff, Suzuki, Music Learning 
Theory). S’assignarà una de les propostes a cada estudiant perquè en faci una presentació a 
classe que combini l’explicació del mètode o proposta (històrica, teòrica, metodològica, etc.) i la 
recreació d’una proposta didàctica específica amb el grup. Per tancar aquesta part, s’elaborarà 
un esquema comparatiu de les diverses propostes, que es començarà col·lectivament a classe i 
cada estudiant completarà autònomament. 

 
• SEGON QUADRIMESTRE 

Durant el segon quadrimestre, es realitzaran sessions en un entorn escolar real, per tal que els 
estudiants posin en pràctica (per parelles) amb alumnes una unitat didàctica dissenyada prèviament 
a l’assignatura de Disseny, desenvolupament i innovació del currículum. La resta del grup realitzarà 
una observació participativa que es plasmarà en un diari d’observació i es dedicarà el final de 
cada sessió a avaluar col·lectivament l’acció didàctica desenvolupada a partir dels continguts 
treballats durant el primer quadrimestre. 
En funció del número d’estudiants que hi hagi al grup, es distribuiran les sessions i les intervencions 
de tal manera que ocupin el segon quadrimestre. De tota manera, és previsible que en acabar les 
intervencions en aquesta escola quedin encara algunes sessions per acabar l’assignatura. Aquestes 
es dedicaran a completar l’avaluació de la realització de les unitats didàctiques i, a més, per abordar 
o aprofundir en aquells continguts que el mateix grup consideri necessaris. 

Finalment, es dedicarà la darrera sessió a avaluar l’assoliment dels objectius de l’assignatura. 
 

 Sessions 
(orientació) Continguts/activitats a classe Treball autònom 

dels estudiants 

PRI
MER 
QUA
DRI
MES
TRE 

Sessió 1 Presentació de l’assignatura, 
avaluació inicial Qüestionari inicial 

Sessions 2-5 
La didàctica en relació a la 

teorització de l’ensenyament i 
aprenentatge 

Lectura d’un article 

Sessions 6-8 
Les decisions i processos 
didàctics, el mètode i la 

metodologia 
Lectura d’un article 

Sessions 9-15 Propostes metodològiques 
històriques 

Preparació d’una 
presentació i proposta 

didàctica 
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SEG
ON 
QUA
DRI
MES
TRE 

Sessions 16-27 Posada en pràctica d’unitats 
didàctiques 

Disseny i preparació 
d’una unitat didàctica 

Sessions 28-29 
Avaluació de la realització 

d’unitats didàctiques / Altres 
continguts 

Diari d’observació 

Sessió 30 Avaluació de l’assignatura  

 
 
7. Avaluació acreditativa dels aprenentatges 
 
• Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura. 

L’avaluació de l’assoliment dels objectius i l’aprenentatge dels continguts per part de l’estudiant tindrà en 
compte els elements següents: 
  

• L’avaluació inicial (feta a través de la primera sessió i un exercici escrit) que detectarà, d’una banda, el 
grau de coneixements i competències que, sobre els continguts inclosos a l’assignatura, ja posseeix 
l’estudiant, i de l’altra, els interessos particulars que té sobre continguts susceptibles de ser inclosos a 
l’assignatura. 

  
• L’avaluació continuada, en base a l’observació del desenvolupament de totes les sessions i el grau en 

què la participació de cada estudiant mostri l’assoliment dels objectius de l’assignatura i el domini dels 
continguts treballats (25%).  

  
• L’avaluació sumativa, a partir de diverses activitats amb pes propi a l’avaluació: 

  
• La lectura dels textos proposats (que s’acreditarà mitjançant un comentari o resum escrit) (20%). 
• La presentació individual d’una proposta metodològica històrica i el resum de les metodologies 

presentades (15%). 
• La posada en pràctica d’unitats didàctiques (30%). 
• El diari d’observació de la resta d’unitats didàctiques (10%). 

  
El percentatges indicats són orientatius pel que fa a la conformació d’una puntuació final, que es completarà 
amb els processos de coavaluació als quals es dedicarà la darrera sessió. 
  
El professor assumeix, tanmateix, la responsabilitat darrera d’establir les qualificacions corresponents. 
 
 
 
• Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final. 

Activitat o registre d’avaluació Pes en la qualificació final 
Avaluació inicial Orientatiu 
Participació i rendiment a classe 
(avaluació continuada) 25% 

Comentaris i resums de textos 
 20% 

Presentació oral i resum escrit 15% 
Pràctica didàctica 30% 
Diari d’observació 10% 

 
 

8. Fonts d’Informació bàsica 
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