
      
   
 
Programa de l’acció formativa 
 

 DOCÈNCIA MUSICAL ONLINE: EINES I RECURSOS (NIVELL 

APROFUNDIMENT) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates: 6, 9, 13 i 16 de juliol de 2020   Horari: 11:30 a 12:30 h 
 
Lloc: online 
 
Destinataris: professors i professores d’escoles municipals de música que vulguin aprofundir 
conèixer eines i recursos per a la docència online 
 
 

Sessió / Mòdul Data Modalitat Docent 

Gestió i programació d’una 
aula virtual  6 de juliol Videoconferència Jordi Soler 

Elaboració de materials 
didàctics multimèdia  9 de juliol Videoconferència Jordi Soler 

L’edició de partitures 
compartides  13 de juliol Videoconferència Jordi Soler 

Edició de so, MIDI i vídeo  16 de juliol Videoconferència Jordi Soler 

 
 
 
Docents (nom i càrrec): 
 
Jordi Soler Sala, director de l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre de 
Montornès del Vallès i professor del Departament de Sonologia de l’ESMUC. 
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Durada: 12 h  
 
 
Objectius: 
 

o Organitzar i programar una aula virtual de música 
o Conèixer les noves possibilitats dels projectes musicals col·laboratius online 
o Aprofundir en la integració i creació de materials didàctics multimèdia musicals 
o Integrar la tecnologia musical i sonora com a recurs creatiu a l’aula 
o Reflexionar sobre la potencialitat de l’aprenentatge online 

 
 
Continguts: 
 

1. L’aula virtual i el Gsuite com a espai d’ensenyament i aprenentatge 
2. Gestió i configuració de les plataformes d’aprenentatge: Classroom i Moodle 
3. Les partitures col·laboratives entre professorat i alumnat: Flat i Noteflight 
4. L’edició de so i les possibilitats didàctiques de l’enregistrament 
5. Potencialitats didàctiques del vídeo: Youtube Studio, iMovie i OpenShot 
6. Aprofundiment en l’ús dels seqüenciadors online i les bases d’acompanyament 
7. Elaboració de materials didàctics multimèdia online: pòsters multimèdia, H5P i 

LearningApps. 
 
 
Metodologia: 
 
La formació es durà a terme en una aula virtual tipus moodle dins dels Campus Formadiba de 
la Diputació de Barcelona.  
 
 
Avaluació: 
L’avaluació serà d’aprofitament i els participants hauran d’assistir a les videoconferències en 
directe i fer les activitats de l’aula virtual. Al final del curs, es sol·licitarà als participants que 
omplin l’enquesta d’avaluació que trobaran a l’aplicatiu Gestforma. Es lliurarà un faig constar 
d’aprofitament equivalent a 12 h de formació per aquells participants que hagin acreditat el 
100% de les hores d’assistència a les videoconferència i hagin fet totes les activitats. 
 
 
 
 
Distribució d’hores: 
 
 

Hores del curs per l’alumne: 
- Totals: 12 
- Síncrones (en directe): 4 
- Asíncrones (no en directe): 8 

 
 
Hores del docent: 

- Totals: 14 
- Videconferències en directe: 4 
- Hores de tasques a l’aula virtual: 8 
- Hores de correcció d’activitats: 2 

  


