Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Gestió Acadèmica

FITXA D’ACTIVITAT RECONEIXEMENT ACADÈMIC AL GRAU
– 1r semestre 2013-2014–

(no omplir els espais ombrejats)

CENTRE
OFERENT

Facultat de Biblioteconomia i Documentació

NOM
ACTIVITAT

Audició activa i locució

DATES
IMPARTICIÓ
1
ACTIVITAT

11/11/2013 al 17/01/2014

Nº HORES
ACTIVITAT

25h

PREU
ACTIVITAT

250,00 €

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT

Objectiu:
Aprèn les tècniques d'audició activa i locució professional per poder analitzar els recursos
expressius i la qualitat d'un fragment sonor o musical.
Programa:
1. Característiques de les obres musicals: elements que les composen.
2. Procediments d'anàlisi d'obres musicals: ritme, melodia, instruments, textura, dinàmica,
forma i disposició. Metodologia aplicable a diferents èpoques i estils musicals.
3. Notes, claus, formes i figures característiques del llenguatge musical.
4. Determinació dels elements que composen una obra musical a partir de la seva escolta
activa.
5. Els instruments musicals per famílies i les seves característiques.
6. Determinació de les característiques i dels ítems classificatoris dels instruments emprats
en obres musicals de diferents estils i èpoques a partir de la seva escolta activa.
7. Agrupacions musicals.
8. Estils musicals en la història de la música
9. Qualitats de la veu humana.
10. Identificació de les diferents categories de la veu humana i de les seves qualitats a partir
de l’escolta activa i anàlisi de documents sonors.

PROFESSORAT

Marc Palet
Llicenciat en Grau Superior de Música al SMOOG. Enginyer Superior Informàtic a la UPC.

TIPUS
D’AVALUACIÓ

2

Assistència

1
2

Aprofitament o només assistència

Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Gestió Acadèmica

Tipus 3
d’activitat
Curs

Entitat oferent
i telèfon d’informació
per als estudiants

ITES – www.ites.es

Càrrec responsable
que signarà el
certificat
Secretari ITES

Adreçat a 4

(si és "genèric" deixeu la
columna en blanc)

3

Indicar si es tracta d'un curs, congrés, simposi, curs d’extensió, etc…

4

Omplir només en el cas de que es tracti d'una activitat per a ensenyaments específics.

Observacions

