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Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 

- Disposar d’una visió genèrica de les possibilitats d’aplicació de tecnologies vinculades a la creació 
musical. 

- Tenir fluïdesa en un entorn DAW amb capacitats MIDI i àudio. 
- Saber enfrontar l’arranjament i la producció de temes de complexitat 
- Conèixer els paràmetres bàsics de la teoria musical occidental.  
- Disposar de vocabulari pràctic per tenir una millor comprensió de l'anàlisi i la descripció de qualsevol 

fenomen sonor. Entendre els conceptes de ritme, melodia i harmonia. 
- Crear un tema amb una estructura predeterminada. 
- Conèixer les diferents parts d'un arranjament musical. 

 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 
 
E.11. Aplicar les regles musicals i els llenguatges per a la creació musical i l'enregistrament de so en la producció 
musical i la creació de música electrònica per al seu ús com a bandes sonores en produccions audiovisuals. 
 
 
Competències genèriques: 
 
CB.1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix 
de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text 
avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp 
d'estudi. 
 
 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiant 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 30 30% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori 10 10% 
Activitats dirigides 4 4% 

Aprenentatge autònom  56 56% 
 
 



 

 
 

 
Continguts 

1. Introducció: la tecnologia com a eina creativa 
 
Breu recorregut històric sobre la tecnologia musical. 
Breu diacronia sobre les principals eines creatives 
dins l’àmbit de la producció musical. 

Dedicació: 12h Grup gran/teoria: 4h 
Aprenentatge autònom:8h 

Descripció Introducció a mode de recorregut històric per les principals tecnologies emprades 
en la creació musical fent especial atenció a la segona meitat del segle XX. 

Activitats vinculades  
 

2. Teoria aplicada (I):  
Fonaments del llenguatge musical 
Introducció a:  
 La construcció rítmica. 
   La construcció melòdica. 
 La construcció harmònica. 
Intervals. 
Armadures. 

Dedicació: 24h Grup gran/teoria: 6h 
Grup petit/laboratori:2h  
Aprenentatge 
autònom:16h 

Descripció Introducció dels paràmetres bàsics del llenguatge musical: ritme, melodia i 
harmonia. En el primer cas s’abordaran nocions molt bàsiques com les de tempo, 
compàs o ritme sense entrar en una anàlisi detallada. L’estudi dels intervals 
s’usarà com a principi introductori als conceptes melòdics i alhora per introduir 
també el concepte de compàs. Finalment l’estudi de les armadures permetrà 
introduir el concepte de tonalitat i relacionar-lo amb les primeres nocions donades 
sobre construcció acordal. 

Activitats vinculades Activitats 1, 2, 3, 4 i 5 
 

3. Introducció a la producció musical en l'entorn DAW 
 
Presentació i descripció dels entorns DAW emprats 
(Pro Tools i Reason). 
 
Reason: 
Presentació de l’entorn (breu recordatori)  
Configuració pas a pas del rack. 
Lògiques de connexionat. 
Aspectes bàsics del seqüenciador. 
 
Protools: 
Presentació de l’entorn. 
Pistes d’àudio, MIDI i instruments virtuals. 
Eines d’edició d’àudio. 
Edició MIDI. 

Dedicació: 16h Grup gran/teoria: 6h 
Grup petit/laboratori:2h  
Aprenentatge autònom:8h 

Descripció S’empra la presentació de les dues DAW usades en la part pràctica de 
l’assignatura per començar a treballar alguns dels conceptes teòrics. D’aquesta 
manera conceptes com compàs, tempo, acord, seqüències melòdiques, rítmiques 
o harmòniques són posades en relació amb la teoria però emprant ja les eines 
que demanaran les sessions pràctiques. 

Activitats vinculades Activitats 1, 2, 3, 4 i 5 
 

4. Teoria aplicada (II): 
 

4.1 La construcció rítmica: 
   Figures i pauses. 
 Esquema d’equivalència i subdivisió. 
 Exercicis d’identificació (gràfics i sonors). 
 
 El concepte de compàs (breu aproximació): 
 Descripció i lògica.  

 Binaris, ternaris i quaternaris simples i                         
compostos. 

   
 Reconeixement auditiu. 

Dedicació: 24h Grup gran/teoria: 8h 
Grup petit/laboratori:2h  
Aprenentatge 
autònom:16h 



 

 
4.2 La construcció melòdica: 

 Construcció escalar: 
 Intervàlica i models escalars bàsics.   
              Pentatonisme i heptatonisme. 
 
 Paràmetres de la sintaxi melòdica:  

frases, sub-frases, motius i contra  motius, 
estructures responsorials. 

  
 Reconeixement visual (amb el teclat en  

pantalla i a partir de la  representació 
gràfica MIDI, excepcionalment amb notació 
musical).  

 Reconeixement auditiu. 
 

4.3 La construcció harmònica: 
 
 Tonalitat i modalitat. 

 Construcció de triades i quatriades. Estat 
fonamental i inversions. 

 Paràmetres bàsics de la sintaxi harmònica  
cadències principals i ritme harmònic. 

 Continuïtat harmònica.  
Descripció Aprofundiment dels conceptes treballats al punt 2: ritme (figures, equivalències, 

subdivisions... compassos simples i compostos binaris i ternaris); melodia 
(models escalars bàsics, frases, elements responsorials) i harmonia (construcció i 
desenvolupament d’acords). Reconeixement visual (amb el teclat en pantalla i a 
partir de la representació gràfica MIDI, excepcionalment amb notació musical). 
Reconeixement auditiu. 

Activitats vinculades Activitats 1, 2, 3, 4 i 5 
 

5. Eines, recursos i metodologia  
 
Estudi analític de diverses eines de producció d’àudio 
amb capacitats correctives i/o creatives: 
 
Ritme: quantització. time stretch. 
Espai: reverb, eco, delay. Panning. Compressió. 
Alçada: correcció tonal. 
 
Automatització (usos més habituals). 

Dedicació: 24h Grup gran/teoria: 6h 
Grup petit/laboratori:2h  
Aprenentatge 
autònom:16h 

Descripció Repàs als principals recursos tècnics emprats per a la correcció i/o creació 
musical. 

Activitats vinculades Activitats 2, 3, 4 i 5 
 
 
 

 
Planificació d’activitats  

Pràctica 1: Introducció a les practiques Dedicació: 2h Aprenentatge autònom: 
12h 

Descripció general Presa de contacte i presentació de les eines DAW que s’empraran durant 
l’assignatura: Reason i Protools: 
Descripció de la gestió d’arxius en disc dels sitemes DAW. Disc de treball, ruta, tipus 
d’arxiu i arxius referenciats,. 
Descripció dels entorns de treball.  
Creació de pistes d’àudio, MIDI i d’instrument virtual 
Importació de pistes d’àudio. Edició bàsica. 
Connexió amb el teclat MIDI. 
Introducció de notes amb el ratolí amb partitura. 

Material de suport Arxiu PDF amb les indicacions per a seguir correctament l’activitat. 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Activitat obligatòria no avaluable. 

Objectius específics Presa de contacte i presentació de les eines DAW que s’empraran durant 
l’assignatura. 



 

Pràctica 2: Composició a partir de loops.  Dedicació:2h Aprenentatge autònom: 
12h 

Descripció general Amb els coneixements de música i composició bàsics i una llibrería de loops d’àudio 
proporcionada pel professor, crear un tema de música instrumental partint d’un guió 
d’estructura formal. El tema haurà d’incloure una melodia creada expressament. 

Material de suport Arxiu PDF amb les indicacions per a seguir correctament l’activitat. Llibreria de loops. 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Memòria tècnica avaluable (25% de la nota de pràctiques, 10% de la nota global) 

Objectius específics Treballar les relacions de compatibilitat entre bases i patrons de ritme, tempos, 
tonalitats, fraseig, gènere... 
Aplicar els coneixement teòrics sobre eines de correcció/creació del tipus “time 
strecth” i “pitch shift”. 
Treballar el desenvolupament melòdic i la construcció ritmico-melòdica. 

 
Pràctica 3: Producció de fons musical per a una seqüència de 
vídeojoc. 

Dedicació: 2h Aprenentatge autònom:4h 

Descripció general Amb els coneixements de música i composició bàsics, produir la base musical que 
acompanya una seqüencia visual per a un espai multimèdia. 
Es profunditzarà en les possibilitats sonores de Protools, les seves eines creatives, 
els seus instruments virtuals i en les possibilitats d’editatge i barreja. 

Material de suport Arxiu PDF amb les indicacions per a seguir correctament l’activitat. Clip de vídeo. 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Memòria tècnica avaluable (25% de la nota de pràctiques, 10% de la nota global) 
 

Objectius específics Produir la base musical que acompanya una seqüència visual per a un espai 
multimèdia. 

 
Pràctica 4: Composició d’un tema dance Dedicació:2h Aprenentatge autònom: 

12h 
Descripció general Amb els coneixements de música i composició bàsics, produir un tema musical de 

d’orientació propera a la música dance, electrònica de ball o derivats. 
També es pot fer una versió (COVER) d’un tema ja existent pactat prèviament amb 
el professor corresponent.  

Material de suport Arxiu PDF amb les indicacions per a seguir correctament l’activitat. 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Memòria tècnica avaluable (25% de la nota de pràctiques, 10% de la nota global) 
 

Objectius específics Treballar amb criteris específics en quan a estil, estructura, registres sonors, tipus 
d’efecte... 

 
 

Pràctica 5: Música per a spot publicitari Dedicació:2h Aprenentatge autònom: 
12h 

Descripció general Amb els coneixements de música i composició bàsics, compondre i seqüenciar 7 
enregistrar la música per a un spot publicitari. La banda sonora ha d’incloure 
elements musicals i també efectes sonors (siguin musicals o no) de manera que es 
complementin adequadament.  

Material de suport Arxiu PDF amb les indicacions per a seguir correctament l’activitat. 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Memòria tècnica avaluable (25% de la nota de pràctiques, 10% de la nota global) 

Objectius específics Treballar amb criteris específics en quan a estil, estructura, registres sonors, tipus 
d’efecte. Tenir en compte el target específic del producte a sonoritzar. 

 
 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

Un examen de continguts teòrics i cinc pràctiques (quatre de les quals seran avaluables). 
 
Examen sobre els continguts teòrics: 60% 
Pràctiques: 40% 
 
Les pràctiques seran avaluades a partir de la feina feta al laboratori i de les memòries lliurades. 
 
Aquells estudiants que obtinguin una qualificació inferior a 5 en la prova de continguts teòrics, hauran de fer una 
prova de recuperació. En cap cas es podrà optar a la recuperació per pujar nota. 
 
Les proves i les qualificacions de les pràctiques podran ser revisades en una data i lloc publicitats pel professor a 
través del moodle. 



 

 

 
Normes de realització de les activitats 

La còpia en un examen en suposa un zero de l'assignatura.  
 
L’estudiant disposarà d’un document guiat per assolir els continguts procedimentals de les pràctiques. En 
l’esmentat document hi figurarà sempre la data d’entrega. Qualsevol pràctica entregada fora de termini implica un 
zero en la seva qualificació. La còpia d’una pràctica implica un zero en la qualificació d’aquesta, penalització que 
serà aplicada a tots els alumnes implicats. 
 
 

 
Metodologia docent 

 
Atesa la gran quantitat de conceptes, imatges i esquemes requerits, la docència es basarà en presentacions 
gràfiques, material que quedarà a disposició dels alumnes a partir de cada sessió teòrica. A més l'alumne 
disposa del pla docent detallat mitjançant l’espai web de l'assignatura. 
 
Malgrat la guia docent mostra els continguts de forma seqüencial, el caràcter teòric-pràctic de l’assignatura fa 
que aquests continguts es puguin donar de forma transversal, abordant sovint alguns dels punts o conceptes de 
manera simultània.  
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