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presentació

Aula Musical 2.0 t’ofereix la formació específicament dirigida a la preparació de les
proves d’accés al Grau Superior de Música.
 
Una formació pensada per a aquells músics que volen comprometre’s a
aconseguir els seus objectius professionals i adquirir els coneixements al més
alt nivell musical sense necessitat d’haver de cursar el Grau Professional de Música,
totes les seves assignatures complementàries i accedir directament al Grau
Superior.
 
Els nostres resultats ens avalen: tots els alumnes aproven i amb plaça al grau
superior de música el curs 2018/19. És per això que Aula Musical 2.0 és el portal
número 1 a Catalunya en la preparació de les proves d’accés al Grau Superior de
Música.
 
Aula Musical 2.0 és també pionera i un referent en la publicació de materials
específics a la nostra web: models d’examen, resums, materials pedagògics
(dictats, …); materials que et serviran per a preparar-te per a la teva prova i que no
trobaràs en cap altre portal ni centre.
 
Un plantejament totalment pedagògic i ordenat de manera que tots els
continguts de totes les assignatures es troben interrelacionats entre si, coordinats i
ordenats.

estructura
Estructurat i pensat perquè el desenvolupament del curs sigui compatible amb la
vida acadèmica i laboral dels participants, el curs té una durada de 10 mesos (de
setembre de 2019 a juny de 2020) i s’imparteix en caps de setmana (dos
diumenges de cada mes en l’horari de 10.30h a 14.30h i de 16h a 18h). Durant
aquestes sessions s’impartiran i treballaran, de manera focalitzada i molt pràctica,
els apartats específics de la prova d’accés que queden reflectits en les diferents
assignatures:
 
Anàlisi de Partitura
Anàlisi Auditiva
Educació musical de l'oïda



assignatura: anàlisi de partitura
Continguts
 
La naturalesa del so: els harmònics. La construcció d'acords i escales.
Notes estranyes a l'harmonia.
Escales i modes "antics".
Els processos cadencials.
L’anàlisi de la forma musical
El moviment de les veus (I) i la connexió dels acords.
Sintaxi harmònica (I): com "moure" els acords. Progressions d'acords (I)
Els acords i el seu "nom": Acords tríades, La sèptima de dominant, La sèptima
diatònica, El VII amb sèptima, Acords de sèptima disminuïda, Acords amb novena
diatònica
L'acord de dominant amb novena (en tonalitats M i m)
Dominants secundàries
Acords "sense" fonamental?
Pedals i acoords derivats de les notes estranyes a l’harmonia
Sintaxi harmònica (II): la prolongació
Sintaxi harmònica (III): processos cadencials ampliats
Tècniques de construcció i anàlisi motívico-melòdica (I)
L'acord de 6/4 cadencial
Patrons d'acompanyament per a piano i altres textures musicals
Processos semicadencials
Tècniques de construcció i anàlisi motívico-melòdica (II)
L'acord de 6/4 de pas i l'acord amb 6a afegida
Tècniques de construcció i anàlisi motívico-melòdica (III)
Sintaxi harmònica (IV): les prolongacions de la dominant
L'acord de 4/3 de pas
Els acords de 5/4 i 6/3 cadencials
Sintaxi harmònica (V): aplicació del Baix d' "Alberti"
La forma "lied"
Les formes prototípiques i altres tipologies de formes musicals
Processos cadencials trencats
Modulacions (I)
Enllaços cromàtics
El moviment dels acords
La subdominant menor
 



L'ornamentació harmònica
L'acord de 6a "napolitana"
La frase original i la seva versió en la dominant
Processos cadencials "frigis"
El 6è i 7è grau melòdic en les tonalitats menors
Contrapunt (I)
Modulacions (II)
El II disminuït en el mode menor
Progressions harmòniques
Les importacions modals
Modulacions (III)
Contrapunt (II)
L'acord de 6a aumentada
 
Metodologia
 
L’enfoc metodològic de totes les assignatures és el d’aprendre música a través de
la música, és a dir: tots els continguts citats anteriorment s’observaran i
s’exemplificaran a través d’exemples musicals concrets, que permetran als alumnes
estar en contacte en tot moment amb la pràctica musical així com observar com tots
aquests continguts i elements musicals s’integren en una obra musical.
 
Es proporcionaran als alumnes diferents anàlisis que haurà de realitzar així com de
diferents simulacres d’examen, totalment equiparables a un examen real, que també
haurà de solucionar.



Estructura i continguts
 
La música vocal en el Barroc
La música instrumental en el Barroc
L’òpera i la música vocal a finals del S. XVII
La música instrumental a finals del S. XVII
La música a principis del S. XVIII
El primer classicisme: l’òpera i la música instrumental a mitjans del S. XVIII
La música a finals del S. XVIII (Haydn i Mozart)
Beethoven
El S. XIX: els primers romàntics
El S. XIX: els romàntics tardans
L’òpera al S. XIX
La música europea a finals del S. XIX
Els corrents principals a l’Europa del S. XX
Les avantguardes, el futurisme, Neoclassicisme, el Grup dels Sis, Honnegger,
Mihaud, Poulenc, Stravinski, Bartók, Weil, Hindemith, Orff, Prokofiev, Shostakovich.
 
Metodologia:
 
Després d’una primera exposició dels elements principals de cada època i autor,
aquests s’aniran descobrint a través d’exemples, audicions, les seves principals
obres i la realització de simulacres d’examen on els participants hauran de resoldre
les preguntes referides a l’anàlisi auditiva d’una obra.
 
 
També es facilitaran als alumnes diefernts simulacres d’examen, totalment
equiparables als exàmens reals d’accés, que hauran de solucionar al llarg del curs.

assignatura: anàlisi auditiva



En aquesta assignatura s’entrenarà la capacitat de reconèixer auditivament tots els
aspectes i continguts presentats en les dues assignatures anteriors: Anàlisi de
Partitura i Anàlisi Auditiva, de manera que l’alumne/a desenvolupi una oïda integral
que li permeti, no només, resoldre un dictat sinó també comprendre l’obra musical
en la seva globalitat, ja que la percepció auditiva engloba una sèrie de capacitats
que van més enllà que la transcipció d’un fragment musical.
 
 
A més, es dissenyarà, per aquells alumnes que ho desitgin, un pla individualitzat
anual de desenvolupament auditiu, totalment adaptat al seu nivell, que consistirà
en una bateria d’exercicis que l’alumne/a haurà de realitzar i a través dels quals
podrà comprovar fins a quin nivell pot desenvolupar la seva oïda musical al llarg
d’un curs.

assignatura: educació musical de l'oïda

dates i preus
El curs es realitzarà en les següents dates i sempre s’impartirà en diumenges (2
sessions al mes) en horari de 10.30h a 14.30h i de 16h a 18h (6h per sessió). Es
vol, d’aquesta manera, facilitar la conciliació del curs amb la vida acadèmica,
familiar i professional dels alumnes.
 
Les sessions per al curs 2019/20 són:
 
Setembre: dies 22 i 29
Octubre: dies 13 i 27
Novembre: dies 10 i 24
Desembre: dies 1 i 15
Gener: dies 12 i 26
Febrer: dies 9 i 23
Març: dies 8 i 22
Abril: dies 19 i 26
Maig: dies 10 i 24
Juny: dies 7 i 14
 
 



El preu del curs és de 200€ mensuals (en la modalitat de pagament mensual) o
1950€ si es paga sencer en el moment de la inscripció (modalitat de pagament de
curs sencer: estalvi de 50€).
 
En la primera modalitat (pagament mensual) en el moment de la inscripció al curs
caldrà pagar també 200€ en concepte de fiança retornable, la qual servirà per pagar
les sessions corresponents al mes de Juny. Aquesta quantitat, però, no es retornarà
si s’abandona el curs abans de finalitzar-lo. Igualment, si es paga el curs en la
modalitat pagament de curs sencer però s’abandona abans de què aquest finalitzi
no es retornarà l’import restant del curs.
 
En el moment de reservar la plaça caldrà abonar, en ambdós casos, la quantitat del
primer mes en concepte de reserva de plaça; quantitat que es descomptarà, en el
moment de la inscripció, del que correspongui abonar pel curs.
 
El pagament s’efectuarà sempre a mes avançat durant els primers 5 dies del mes.

matrícula i reserva de plaça

De l'1 de Juliol al 31 d'agost. Les places són limitades
 
Per a més informació o reservar la vostra plaça caldrà escriure un email a
aulamusical20@gmail.com o bé trucar al telèfon 665976553 on us atendrem
personalment el més aviat possible.



Ha estudiat piano, direcció, música de cambra i composició amb Konrad von Abel
(assistent de S. Celibidache), Pablo Heras-Casado, Jordi Móra, Agustín Charles,
Pep Vila, Salvador Brotons, Ludovica Mosca, Helmut Lachenmann, Albert
Guinovart, ...
 
Ha estat Cap de Departament d'Assignatures Teòriques i professor d'harmonia,
llenguatge musical, educació de l'oïda i música de cambra al Conservatori del Liceu.
És Coordinador Pedagògic i professor d'harmonia, anàlisi, educació de l'oïda al
Centre Professional Trémolo. Ha estat, també, professor a altres conservatoris de
Catalunya (Girona, Tortosa, Alcalá de Henares, Barcelona...). Ha realitzat tasques
d'assessorament pedagògic al Conservatori "El Musical" de Bellaterra.
 
Ha estat director titular de l'OCS (Orquestra de Cambra de Sabadell) i de diferents
cors a Barcelona.
 
És fundador i director del projecte coral "XHOROS!" de Barcelona.
 
Ha guanyat el primer premi en el Concurs Internacional de Composició de la
FCCOVA per la seva obra per a veus blanques "Ametller".
 
Ha estudiat a Múnich Fenomenologia de la Música amb Konrad von Abel. 

professorat

Carles Valls Pons, compositor, director i pedagog
musical (Postgraduat en Direcció Coral (UNIVERSITAT
RAMON LLULL), Grau Superior en Composició
(ESMUC) i Diplomat en Magisteri Musical).
 


