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LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL
INS MILÀ I FONTANALS BARCELONA

DOCENTS

CRISTINA ABELLÓ
Professora de música.
Formació de grau superior en
música antiga. Durant tota la
seva carrera docent s’ha
continuat formant en diversos
àmbits musicals: pedagogia
musical i musicoteràpia. Ha
participat també en
teatrals

Com ens organitzem?

projectes

.
A la matèria de Llenguatge i pràctica musical, amb una
dedicació de 4 hores setmanals,

el grup està desdoblat. Es fan

dues hores de cant coral i dues hores de conjunt instrumental
amb els instruments de què disposa l’aula de música (teclats,
xilòfons, guitarres, bateria i percussió). La pràctica musical és

·

l’eix principal i vertebrador de la matèria. Paral lelament també
es treballen coneixements

de llenguatge i de cultura musical

per tal de facilitar una major capacitat expressiva, de gaudi de
la música, i de comprensió més àmplia i crítica del fet musical.
Com a projecte de curs preparem una obra de teatre musical
que es representa a final de l'últim trimestre però també es fan
actuacions per diades especials com Nadal, Sant Jordi, etc.
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METODOLOGIA

Es proposa un espai
molt vivencial en què la
pràctica se situa a la
base de l’aprenentatge i
en el qual l’alumne anirà
millorant a partir de
l'experiència, de
l'assaig i de l'error.
D’aquesta manera
construirà un
pensament musical cada
cop més ric i eficient.
Cerquem una
metodologia activa en
què l’alumne actuï i
reflexioni sobre el
treball a realitzar i
sobre els resultats
parcials i finals.
L’enfocament de
l’assignatura també té
un caràcter polièdric:
interpretació, creació,
improvisació, audició i
anàlisi musical, així
com lectures i
reflexions entorn al fet
musical.

OBJECTIUS
D'APRENENTATGE

Interpretar

en

grup

o

individualment

peces

musicals,

vocals

i/o

instrumentals
Cantar a l'unisó, a canon i a diverses veus utilitzant les possibilitats
de la pròpia veu, músiques i textos de cultures, gèneres, èpoques i
estils

diversos,

·

col lectiva

amb

adequant
una

la

actitud

interpretació

respectuosa

i

individual
de

a

l'acció

compromís

amb

el

cura

posició

grup.
Adquirir

un

domini

de

la

tècnica

vocal

i

tenir

de

la

corporal, la respiració, la ressonància, l'articulació i el fraseig.
Conèixer

els

instruments

de

percussió,

les

seves

possibilitats

sonores i les del propi cos com a instrument rítmic.
Interpretar

un

repertori

variat

amb

els

instruments

de

l’aula.Conèixer i utilitzar els elements del llenguatge musical (ritme,
melodia,harmonia.

i

les

formes

musicals

simples)

per

a

la

comprensió, la interpretació i la creació.
Escoltar,
gèneres

interpretar
i

estils

i

valorar

diversos

i

músiques

identificar

de

cultures,

elements

del

èpoques,
llenguatge

musical, així com valorar el seu context socio-cultural i estètic.
Dissenyar i interpretar propostes musicals o artístiques on la música
es presenti interrelacionada amb altres arts, cercant el bon gust i el
plaer estètic, amb actitud de recerca, compromís amb els resultats,
responsabilitat escènica i esperit crític.
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