Centre Artístic Musical

Informació del curs

Música
Avançada

Àrea: Escola de Música
Nom del curs: “Música Avançada”
Curs Acadèmic: 2018-2019
Assignatures:
-Teoría Musical
- Instrument
Sessions: 1 sessió setmanal
Duració: 1h

Sobre nosaltres
Som un Centre d'Educació Musical, la raó
de la qual de ser és oferir una educació
musical flexible i personalitzada, que
assegure a tots els nostres alumnes una
formació individual i grupal, tant per als
qui entenen la Música de manera lúdica i
cultural, com per als quals volen fer d'ella
la seua professió.
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continua amb la teua
formació musical...

Què és?

Metodologia i
activitats

El curs de música avançada
s'un curs destinat a aquelles
persones que volen continuar
la seua formació musical.
Durant el curs es treballaran
els aspectes més importants
de cadascuna de les èpoques
musicals així com també dels
seus compositors.

CONEIXER
LES ÈPOQUES
MUSICALS Y ELS
COMPOSITORS

A més aprofundirem en
l'estudi de la partitura des
d'un punt de vista formal i
harmònic
Aquest curs permet continuar
amb la formació musical a
més d'aprendre i treballar
d'una manera diferent.

ANALISIS DE
PARTITURES
EDUCACIÓ AUDITIVA
HISTORIA DE LA
MUSICA
TREBALLAR DE FORMA
REFLEXIVA I UTILITZANT
LA CRÍTICA
CONSTRUCTIVA

Objectius Teoría Musical
Conéixer els compositors més
rellevants de l'història de la música i
les seues obres més representatives.
Analitzar formal i melòdicament una
selecció de peces adaptades al nivell
del curs.
Conéixer l'història de la música de les
principals èpoques per entendre les
partitures.
Treballar a través de l'escolta guiada
l'identificació dels instruments, els
motius i l'harmonia que apareix a la
partitura.

Objectius Instrument
Conèixer l'instrument triat per a la
pràctica musical.
Ser capaç d'interpretar de manera
rítmica i melòdica diferents melodies.
Interpretar materials adaptats a
l'alumne i les seues preferències
musicals.
Posada en escena de l'après.
Reflexionar i valorar la interpretació
instrumental.
Utilitzar l'instrument com a mitjà
enriquidor per a l'estudi musical.
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