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Informació  del curs

Àrea: Escola de Música 

Nom del curs: “Música Tradicional” 

Curs Acadèmic: 2018-2019 

Inici: Setembre  

Finalització: Juny  

Assignatures: Llenguatge musical +  

conjunto. Instrumento (Opcional) 

Sessions:  1 sessió semanal 

Duració: 1h 30min 

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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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 en 

els 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

Objectius Conjunt  

Instrumental

Metodologia i 

activitats 
INTERPRETAR PEÇES DEL 

REPERTORI MUSICAL 
TRADICIONAL 

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

PROGRESSANT 
 

FORMACIÓ ADAPTADA I 
PERSONALITZADA SEGONS EL 

NIVELL INDIVIDUAL 
 

APRENDRE A TOCAR UN 
INSTRUMENT AMB MATERIAL 

ADAPTAT I AMÈ 
 

TREBALLAR DE FORMA 
REFLEXIVA I UTILITZANT LA 

CRÍTICA CONSTRUCTIVA

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. 

Què  es?

El Taller de Música 

Tradicional és un curs que 

naix amb l'objectiu 

de fomentar i  enriquirnos 

amb el coneixement i la 

interpretació de la música 

tradicional. 

També, donar  visibilitat i 

reconeixement al conjunt 

d'instruments que formen 

part del nostre patrimoni 

musical i a més oferir als 

músics d'estes agrupacions 

una formació guiada i més 

extensa. 


