
Annex IV 

 

Dades de l’assignatura 

• Nom de l'assignatura: Estètica II 

• Tipus d'assignatura: Obligatòria  

• Impartició: segon semestre  

• Crèdits ECTS:  2  

• Valor total en hores: 60 

• Hores presencials lectives: 30 

• Altres hores presencials: 1 

• Hores per treballs dirigits (no presencials): 15 

• Hores per estudi i aprenentatge autònom: 14 

 

Competències generals de la matèria on està inscrita 

1. Aplicar els mètodes de treball més apropiats per a superar els reptes que es 

presentin en el terreny de l‘estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 

2. Conèixer les característiques pròpies del seu instrument principal, en relació a la 

seva construcció i acústica, evolució històrica i influències mútues amb altres 

disciplines. 

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

diversos. 

4. 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. 

5. Acreditar un coneixement suficient del fet musical i la seva relació amb l’evolució 

dels valors estètics, artístics i culturals. 

6. Conèixer el desenvolupament històric de la música en els seus diferents tradicions, 

des d’una perspectiva crítica que situï el desenvolupament de l’art musical en un 

context social i cultural. 

7. Tenir un ampli coneixement de les obres més representatives de la literatura 

històrica i analítica de la música. 

8. Conèixer el context social, cultural i econòmic en que se desenvolupa la pràctica 

musical, amb especial atenció al seu entorn més immediat però amb atenció a la 

seva dimensió global. 

9. 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. 

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

professional a persones especialitzades, amb un us adequat del vocabulari tècnic i 

general. 

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

12. Conèixer la classificació, característiques acústiques, històriques i antropològiques 

dels instruments musicals. 

13. Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament 

estructural ric i complex. 



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

15. Conèixer i ser capaç d’utilitzar metodologies d’estudi i investigació que el capacitin 

per al continu desenvolupament i innovació de la seva activitat musical en el 

transcurs de la seva carrera. 

16. 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. 

17. Conèixer i aplicar la legislació relativa al seu àmbit professional 

 

Competències transversals de la matèria on està inscrita 

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

2. Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la 

adequadament.  

3. Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball 

que es realitza.  

4. Comprendre i utilitzar, al menys, una llengua estrangera en l’àmbit del seu 

desenvolupament professional.  

5. Realitzar autocrítica cap el propi fer professional i interpersonal. 

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

7. Desenvolupar raonadament i crítica idees i arguments.  

8. Liderar i gestionar grups de treball.  

9. Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l’apreciació i 

sensibilitat estètica, medioambiental i cap a la diversitat.  

10. 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.  

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

viables.  

12. Utilitzar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat cap el patrimoni 

cultural i medioambiental.  

13. 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. 

 

Resultats d’aprenentatge de la matèria on està inscrita: 

1.  Identificar els grans períodes de la cultura occidental en relació amb llurs 

manifestacions artístiques i de pensament, i amb els períodes corresponents de la 

història de la música. 

2. Aplicar els conceptes i els elements bàsics que s’utilitzen més habitualment per a la 

periodització de la història de la música europea i occidental, tot situant-los en cada 

context social i cultural. 

3. Identificar les principals àrees geogràfiques pel que fa als comportaments musicals, 

situant cada cas dins de la vida social i cultural de la comunitat tractada, i situar 



l’activitat musical com una activitat comunicativa que pren el seu significat com a 

activitat social i cultural concreta. 

4. Identificar i classificar les diferents concepcions i posicionaments filosòfics en el món 

occidental pel que fa a les activitats musicals, i sempre en relació amb els contextos 

social i cultural coetanis. 

5. Conceptualitzar, argumentar i vehicular verbalment criteris, opcions i decisions 

aplicats en la pràctica interpretativa o a l’avaluació crítica d’audicions i d’idees 

musicals de signe estètic, ideològic, social, històric o tècnic. 

6. Presentar de forma sintètica i estructurada idees, tendències i projectes artístics 

varis incorporant conceptes i estratègies de l’àmbit de la comunicació de grup. 

7. Reconèixer i valorar les diferents possibilitats de desenvolupar carrera profesional, i 

mostrar coneixement mínim de l’entorn jurídic dels músics freelance i dels 

contractes laborals.  

8. Explicar els processos psicològics bàsics de l’aprenentatge, en particular els de 

l’aprenentatge musical, així com els condicionants propis del desenvolupament de 

destreses tècniques amb instruments musicals. 

 


