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Informació  del curs

Àrea: Música  d'Adults  

Nom del curs: “Gent de Cor” 

Curs acadèmic: 2018-2019 

Inici: Setembre  

Finalització: Juny 

Assignatures:  Llenguatge Musical 

+ Tècnica vocal 

Sessions: 1  sessió  setmanal 

Duració: 1h 30min  

Sobre Nosaltres

Som un Centre d'Ensenyaments 

Elementals de música, la nostra raó  de 

ser és oferir una educació musical 

flexible i personalitzada, que assegure a 

tots els nostres alumnes una formació 

musical individual i grupal, tant per als 

que entenen la Música de manera lúdica 

i cultural, com per als que volen fer d'ella 

la seua professió. 



www.musicalmoncada.es

Conèixer els signes i elements musicals 

que apareixen a la partitura.

Interpretar i conèixer les figures 

musicals i els seus silencis.

Entonar correctament les notes als 

registres corresponents. 

Utilitzar l'oïda interna per a la correcta 

identificació i interpretació dels 

elements de la partitura.

Ser capaç d'interpretar de manera 

rítmica i melòdica diferents melodies 

Objectius  Llenguatge Musical

Aprendre els hàbits adequats per a cuidar 

la veu. 

Desenvolupar les capacitats per a la 

correcta producció del so vocal. 

Desenvolupar una postura adequada.

Prendre consciència del cos i dels músculs 

que intervenen en la producció del so.

Ser conscient de la importància de la 

respiració en la correcta producció del so.

Adquirir coneixements bàsics sobre 

l'aparell fonador, els seus usos i 

possibilitats.

Adquirir tècniques elementals per al 

control de la veu cantada i/o parlada.

Pautes bàsiques d'higiene i conservació de 

la veu 

Objectius  Tècnica Vocal

Metodologia  i 

 activitats 

TREBALLAR LES ÀREES DEL 
LLENGUATGE MUSICAL DES 
D'UN NIVELL BÀSIC I ANAR 

PROGRESSANT. 
 

FORMACIÓ ADAPTADA I 
PERSONALITZADA SEGONS 

EL NIVELL INDIVIDUAL. 
 

REFERMAR UNA TÈCNICA 
VOCAL ESPECIALITZADA AMB 

PROFESSOR TITULAT 
SUPERIOR EN CANT. 

 
TREBALLAR AMB EL 

MATERIAL UTILITZAT PER A 
LA PRÀCTICA DEL COR.

 L'assignatura Gent de Cor, del 

Centre d'Estudis Musicals “Mestre 

Palau” de Moncada està destinada a 

aquelles persones que vulguen 

participar activament en un cor i 

tindre una formació més 

especialitzada de l'activitat que 

realitzen. 

Està orientat a proporcionar una 

formació en els diferents apartats 

del llenguatge musical (teoria, 

lectures melòdic-rítmiques i 

ducació auditiva). 

A més, tot açò es complementa amb 

formació en tècnica vocal que 

proporcionarà als alumnes els 

recursos necessaris per a conèixr i 

controlar correctament els 

mecanismes de producció del so de 

la veu. 

Què  és?


