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En do MAJOR. Op3 (Música per als més grans) 
Any acadèmic 2018-19 
 

Resum: 
Darrera l’aprenentatge musical hi ha tot un recorregut curricular d’alt nivell pedagògic 

i formatiu. L’ensenyament musical i les eines pedagògiques seran l’eix fonamental que 

es duran a terme per tal d’assolir els objectius proposats en el desenvolupament de la 

iniciativa personal i en el plaer de la pràctica artística.  

El pla educatiu presentat es fonamenta en un pla d'estudis dissenyat per que els 

alumnes adquireixin competències necessàries per a la pràctica del llenguatge 

musical.  

 

PROFESSORA: Sra. Pilar Noguera Bosch 
Departament: Coral UIB 

Despatx:  

Edifici:  

Tel.:  

@: noguera.pilar@gmail.com  

TUTORIES: 

A convenir amb la professora 

 

 

 

PROFESSORA: Sra. Lidia Fernández Redondo 
Departament: Coral UIB 

Despatx:  

Edifici:  

Tel.:  

@: lidia.fernandez@gmail.com  

TUTORIES:  

A convenir amb la professora 

 

 

Durada: 20 hores. Del 6 de març al 12 de juny de 2019. 
 
Idioma: Català i castellà 
 
Objectius: 

- Progressar en el desenvolupament de la personalitat i valorar la importància de 

la música com a mitjà per aconseguir-ho. 

- Desenvolupar la capacitat de comunicació i expressió mitjançant el llenguatge 

musical, assolint un nivell de lectura i escriptura musical que li permeti anar 

dominant, progressivament, els materials amb els que hagi de treballar. 
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- Entendre el funcionament del llenguatge musical a partir de la reflexió sobre 

els conceptes i sistemes conceptuals que hi són inherents: ritme, melodia, 

mètrica i expressió. 

- Gaudir de la pràctica musical individual i en grup. 

- Adquirir un domini dels elements musicals i de la tècnica vocal i instrumental 

que permetin la comprensió i la interpretació correctes d'un repertori bàsic. 

- Aconseguir el rigor en el treball, l’expressió i la comunicació artística, en un 

context educatiu que ho afavoreixi, demostrant sensibilitat, comprensió i 

creativitat amb un bon gust estètic i artístic en la pràctica musical. 

- Adquirir l’hàbit de fer música en grup. 

- Prendre consciència de la importància del treball individual i de la necessitat 

d’escoltar-se i ser crític amb si mateix. 

- Adquirir l’hàbit d’escoltar música en concerts o enregistraments participant en 

la vida musical. 

- Conèixer les diferents famílies d'instruments, conjunts instrumentals, obres, 

autors i formes musicals, construint criteris i gustos personals. 

- Estimular la capacitat d'atenció i concentració. 

- Educar i estimular la percepció de l'oïda. 

 
Continguts: 

- Educació de l'oïda. 

o Afinació d'intervals majors, menors, augmentats i disminuïts.  

o Afinació d'escales. 

o Afinació de melodies amb alteracions. 

o Detonalitats majors i menors.  

o Dictat melòdic i rítmic  a una veu. 

o Dictat melòdic i rítmic a dues veus. 

- Formació rítmica. 

o Compassos simples. 

o Compassos compostos. 

o Polirítmies a dues mans. 

- Lectura. 

o Lectura rítmica i/o melòdica en canvis de clau. 
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o Lectura rítmica i/o melòdica en canvis de compàs. 

o Lectura de ritmes binari, ternari i quaternari. 

o Obstinats  

- Teoria. 

o Repàs del curs anterior. 

o Escales. 

o Anàlisi de qualsevol interval. 

o Notació musical  (sistema gràfic occidental). 

o Armadues. 

o Signes d'expressió. 

o Lectura d'una partitura o melodia al seu nivell. 

o Interpretació del repertori proposat amb una bona emissió de veu. 

o Lectoescriptura musical. 

o Lligadura i puntet. 

- Tècniques de veu. 

o Els elements bàsics dels principis que requereixen la producció de la 

veu. 

o L'emissió vocal lliure i natural que permeti cantar sense esforç i amb 

una projecció adequada.  

o Repertori de peces adients al seu nivell vocal. 

- Audició. 

o Música receptiva. 

o Identificació d'una selecció de fragments musicals breus. 

o Selecció d'instruments per a la sonorització d'instruments. 

o Situacions, històries i contes. 

o Reconeixement dels tipus de veus i instruments. 

 
Activitats: 
Classes teòrico-pràctiques per part del professorat.  
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Currículums: 
SRA. PILAR NOGUERA BOSCH 

1991-2004. Professora  de música a diferents nivells d’educació Infantil i Primària al 

CEIP Gabriel Comas i Ribas d’Esporles. 

1991-2008. Professora de cant coral, llenguatge musical i tècnica vocal  a l´Escola de 

Música d´Esporles. 

1991-1995. Classes de Música des de 1 a 8è EGB. CEIP Mestre Colom de Bunyola. 

1991-1995. Professora de 7è i 8è d’EGB al CEIP Mestre Colom de Bunyola. 

1995-2001. Professora d’Educació Musical. CEIP Mestre Colom de Bunyola. 

2005-2006. Mestra de música a Educació Infantil. CEIP Mestre Colom de Bunyola. 

2005-2006. Professora d’educació sensorial i tècnica vocal a l’Escola Municipal de 

Música de Llucmajor. 

1998-2000. Cant Coral al CEIP Nicolau Calafat de Valldemossa. 

2001-2003. Direcció de la Coral Infantil. Escola de música Mètode Ireneu Segarra. 

2001-2013. Direcció Coral d’Adults. Escola de Música Mètode Ireneu Segarra.  

2005-2006 i 2007-2008.  Professora de música a infantil i primària al CC de Son Veri 

Nou. 

2010-11.  Professora de música a infantil, primària i ESO, al CC de Son Verí Nou. 

2007-2009. Projecte de música i assessorament pedagògic. Escola Infantil Gianni 

Rodari. 

2009-2011. Directora de la Coral Infantil Cincset de Joventuts Musicals de Palma. 

Coral filial de la Coral Universitat de les Illes Balears. UIB. 

2010. Especialista de música a l’ESO. CC Nuestra Señora de Montesión (Son Rapinya). 

2011- actualment. Directora del Cor de Majors. Coral filial de la Coral Universitat de les 

Illes Balears. UIB. 

2013-2014. Monitora voluntària de l’activitat extrescolar de Cant Coral. Apima IES 

Esporles. 

Professora Sagrat Cor de música a Educació Especial. Alumnes amb  NESE. 

2015. Curs Créixer Cantant I impartit per Basilio Astúlez. Dies 6 i 7 de maig de 2015. 

Durada: 10 hores. 

2016. Curs Créixer  Cantant II impartit per Basilio Astulez. Durada: 10 hores. 

Seminari «L’educació Musical al cicle 0-3». Escoletes zona Sóller i Fornalutx. Durada: 

4 hores. CEP Palma. 
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Projecte de Formació de Zona. Ponència «La música a l’escola infantil». Escoletes de 

la zona de Calvià. Durada: 2 hores. CEP Palma. 

2015- 2016. Professora de Cant, Cant coral Llenguatge musical a l’Escola de Música de 

Deià. 

Professora de Música I i Música III. ESADIB. Curs 2015/16. 

2016-17. Seminari sobre cant coral amb Javier Busto. Del 3 al 5 de febrer de 2017. 

Durada: 15 hores. 

ACTUALMENT 

— Direcció de la Coral de l’Hospital Universitari de Son Espases. 

— Direcció del Cor de Majors de la Universitat de les Illes Balears. 

— Professora de Cant Coral i Tècnica Vocal a l’Escola de Música de Bunyola. 

— Directora de l’Escola de Música de Valldemossa. 

— Direcció de la coral d’adults de Valldemossa. 

— Directora de la Coral de l’IES  Josep Font  i Trias.  Esporles. 

— Actualment fa classes de cant amb Josep Miquel Ribot. 

— Directora del Cor Parroquial de l’Esglèsia de Sant Pere. Esporles. Des de 2009. 

— Directora Cor Solidari d' Esporles. 

— Directora de la Coral de Valldemossa . 

 

SRA. LIDIA FERNÁNDEZ REDONDO  

Professora de Llenguatge musical i harmonia. Directora de la coral infantil Clau de Sol. 

Escola de Música de Bunyola. Setembre 2004/Juny 2008 

Directora de la coral Vuit/deu de les corals infantils de Joventuts Musicals de Palma, 

filial de la Coral Universitat de les Illes Balears. Setembre 2004/ Juny 2008 

Codirectora de la Coral Mare Alberta Setembre 2004/Juny2008  

Professora de piano, cor i música i moviment. Ars escola de música i dansa, Madrid. 

Desembre 2008/Juny2010 

Directora de la coral Aldebaran minor setembre 2012/ juny 2014Ajudant d'adreça i 

professora de tècnica vocal del cor Aldebaran. Gener 2011/juny 2014 

Ha actuat en diferents produccions musicals com "Júpiter i Semele", "Dido i Enees", 

"La vídua alegre", " El nen i els sortilegis", "La gran via", "El duo de l'Africana", “ Cosi 

fan tutte” … 
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Regidora musical d'òperes com a "L'elisir d'amore", " Il signor Bruschino",”La 

Bohème”, “ La sonnambula” i sarsueles com "El fantasma de la tèrcia", " Deixa'm 

somiar", “Luisa Fernanda”, “ El barber de Sevilla” entre unes altres.  

Professora de música en primària i secundària en el Col·legi Mare Alberta. Des del curs 

2015/2016 

Professora de música i moviment, llenguatge musical, cor i tècnica vocal en la Esculea 

de Música de Bunyola des del curs 2015/2016 

Directora de la coral Zinc/set de les corals infantils de Joventuts Musicals de Palma, 

coral filial de la Coral Universitat de les Illes Balears, des del curs 2015/2016 

Preparadora vocal de la Coral Universitat dels Illes Balears des del curs 2015/2016 

Directora de la Coral de Dons de la Universitat de les Illes Balears, coral filial de la 

Coral Universitat de les Illes Balears des de la seva creació en 2016. 

 

 


