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DEPARTAMENT DE MÚSICA  

 

MÚSICA i CINEMA 

1. Anàlisi d’una banda sonora. Comparació de diverses bandes sonores d’un mateix autor 

2. Estudi de l’evolució de la música al cinema 

3. Compositors de música culta i cinema 

4. Cinema musical i teatre musical, comparativa de dues versions d’una mateixa obra 

5. Música i cinema mut. Repertoris, propostes històriques i noves propostes (per exemple 

“The Artist” de Michel Hazanavicius) 

 

MÚSICA I MITJANS DE COMUNICACIÓ 

1. Música i televisió. Estudi dels nous formats televisius dedicats a la música, la dansa i 

les arts escèniques 

2. El paper de la música a les sèries de televisió (Juego de Tronos, Anatomia de Grey) 

3. La música i la ràdio. Anàlisi de la programació d’un programa radiofònic musical 

clàssic o modern. 

4. Creació musical i audiovisual: elaboració de videoclips a partir d’una música creada. 

 

 

HISTÒRIA DE LA MÚSICA  

1. Anàlisi en profunditat de qualsevol tema relacionat amb la història de la música i/o 

formacions instrumentals o vocals fins avui: 

 Anàlisi de l’estètica d’un període concret a partir de les obres 

 Anàlisi d’un instrument i la seva evolució. Repertori i compositors 

 Comparar compositors d’un mateix període 

 Anàlisi dels nous llenguatges dins de la música clàssica contemporània 

 Anàlisi estètica d’una obra concreta (simfonia, sonata, suite, etc.) 

 

2. Dones compositores. Recerca i estudi de la seva obra 
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3. El paper de la dona en la música actual 

4. Compositors/es catalans. Recerca i estudi de la seva obra. Influències estètiques i trets 

característics propis. 

5. Recerca musicològica i archivística de compositors/es “oblidats” del Camp de Tarragona 

6. Anàlisi de les diferents tendències i mètodes pedagògics musicals (Dalcroze, Willems, 

Tomatis, Orff, Kodály, etc.) 

 

 

MÚSICA TRADICIONAL  

1. Anàlisi de la música dels balls i manifestacions populars catalanes (folklore popular). 

2. Música i dansa popular. Estudi dels balls tradicionals.  

3. Noves tendències en el món de la música o de la dansa tradicional. 

 

MÚSICA MODERNA 

1. Anàlisi en profunditat de qualsevol tema relacionat amb la música moderna 

 Estils de música moderna (jazz, pop, rock,electrònica, hip-hop, etc.) 

 Música moderna i imatge. Estils de vestuari. Estètica i pensament 

 Anàlisi de la producció discogràfica d’un grup concret. Evolució del grup 

 Anàlisi d’un concert o espectacle 

 Composició d’obres 

 

LITERATURA I MÚSICA  

1. Recerca de poemes que han estat musicats per diversos compositors i diferents èpoques 

històriques (el lied romàntic o la melodia francesa). 

2. Comparació estilística de les versions d’un mateix poema per diferents compostiors 

3. Lectura de novel·les de tema musical. Anàlisi dels elements musicals que hi apareixen. 

 

 

MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES 
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1. Realitzar una proposta artística d’Art Performativa-Art d’Acció (teatre, dansa, vídeo, 

música). 

2. Fotografia de les Arts Escèniques (concerts, festivals de música, teatre, dansa, 

circ,etc) 

3. Anàlisi escenogràfic d’una òpera, musical o ballet. Relació de la música amb la 

proposta escènica.  

4. Comparar dues escenografies d’un mateix espectacle musical o teatral (dues versions 

escèniques d’una òpera, per exemple). 

5. Noves tendències artístiques: la dansa teatre. 

6. Anàlisi i seguiment dels principals festivals d’Arts Escèniques de la ciutat de Reus 

(Trapezi, Cos).  

7. La dansa urbana: propostes coreogràfiques. 

8. La dansa contemporània a Catalunya. 

 

 

 

 
 

 


