
Teoria crítica del coneixement 
 
Dades generals 
 
Nom de    Teoria crítica del coneixement 
l'assignatura:  
Tipus d'assignatura:  Obligatòria 
Impartició   Segon semestre 
crèdits ECTS   6 
Valor total en hores  120   Hores presencials lectives: 45 

Altres hores presencials: 1 
Hores per treballs dirigits (no presencials): 40 
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 34 

Professor/a   Rubén López Cano 
Departament   Estudis Culturals i Musicals 

 

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura 
Metodologies d'investigació musical I i II, 

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura 
Consultar document general de Competències-Matèries. 

 
Resultats aprenentatge (objectius generals) 
Consultar document general de Resultats-Matèries. 

 
Objectius concrets de l’assignatura 

Reconéixer les principals concepcions epistemològiques en les ciències i les humanitats i inserir-
hi les diferents activitats d'estudi musical. 

 
Conèixer, distingir, descriure i utilitzar correctament i conscientment diferents eines 
conceptuals que intervenen en la producció de coneixement sobre la música. 

 
Analitzar i criticar les bases epistèmiques i metodològiques que operen en un text o treball de 
recerca musical 

 
Blocs temàtics (continguts de l’assignatura) 

Elements del coneixement 
Nivells epistemològics, predicats i inferència 
Paradigmes de recerca 
Els positivismes 
Les hermenèutiques 
Estructuralisme vs. Postestructuralisme 
Epistemologia de l'etnomusicologia 
Epistemologia de la història de la música 
Epistemologia de la teoria musical 

 
Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura 
Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials) 

Classes teòriques del professor. 
Lectura i discussió de textos 
Debats i anàlisi sobre temes i obres. 

 
Planificació de les activitats (descripció i temporalització) 

Comentaris de text i anàlisi d'epistemologia (8 sessions) 



Treball en grup sobre un tema d'epistemologia (3 sessions) 

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

Participació a classe en els debats 
Comentari de text 
Exposició de temes vinculats amb la epistemologia de la recerca musical  
Prova o treball escrit 

 
Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final 

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de 
realització 

Pes en la qualificació final 

Prova escrita  A mitjans del semestre 25% 

Prova escrita  A mitjans del semestre 25% 

Exposicions col·lectives  Durant el semestre  25 % 

Participació en debats dirigits Durant elsemestre  25% 
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