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1. INTRODUCCIÓ 
 

El departament de Música de l'IES Violant de Casalduch de Benicàssim l’integren quatre 

persones: Eduard Roselló Aguilar, mestre adscrit a secundària, Jordi Villarroya Traver i Elena 

Llopis Bueno, professor i professora d'ensenyament secundari, tots tres amb plaça definitiva en 
el centre i Cèlia Cortés Malo, professora interina d’ensenyament secundari.  Actua com a cap 

de departament Elena i Eduard ocupa el càrrec de cap d’estudis. 

 

La docència de les diferents assignatures i grups, enguany està distribuïda de la següent 

forma: 

 

# Música de 1r d’ESO de 2 hores setmanals amb 7 grups: Eduard Roselló (3 grups) i Cèlia 

Cortés (3 grups) 

# Música de 2n d'ESO de 2 hores setmanals amb 7 grups: Cèlia Cortés (2 grups), Eduard 

Roselló (2 grups) i Elena Llopis (3 grups) 

# Música de 3r d'ESO de 2 hores setmanals amb 6 grups: Jordi Villarroya (5 grups) i Elena 

Llopis (1 grup) 
# Música de 4rt d'ESO (optativa de 3 hores setmanals) amb 3 grups : Jordi Villarroya (1 grup) i 

Elena Llopis (2 grups) 

# Llenguatge i Pràctica musical (optativa de 1r de batxillerat de 3 hores setmanals) amb dos 

grups: Jordi Villarroya. 

# Història de la Música i de la Dansa (optativa de 2n de batxillerat de 4 hores): Elena Llopis 

 

La docència de música s'imparteix en dues aules específiques: Fills de Kassim i Érik, el 

musical. Enguany, per la situació excepcional en què ens trobem, no fem ús de les dues aules 
destinades a les activitats de treball corporal (El Gimnàs i Edurne Pasabán). 

1.1 Justificació de la programació. 
 

Els currículums d'ESO i Batxillerat estan basats en el Decret 87/2015, de 5 de juny, de la 
Conselleria d’Educació que estableix el currículum i desplega l’ordenació general de l’educació 

secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana i el Decret 51/2018, de 27 

d’abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 87/2015. 

Les ideés més rellevants dels citats documents es refereixen a les competències bàsiques, a la 

importància de les noves tecnologies i la transcendència que s'atorga als continguts relacionats 
amb la creativitat en l'aula. S'incideix en aspectes que situen la música no sols com a bé 

cultural sinó com a llenguatge artístic al qual es deu accedir des de l'experiència pràctica. Es 

fomenta un aprenentatge musical per a promoure el coneixement crític i reflexiu que implique 

un ús actiu i creatiu de la música, que afavorisca el desenvolupament de les capacitats 
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musicals en contextos i situacions quotidianes, més enllà de l'experiència musical en l'aula. Els 

objectius estan definits, intencionalment, d'una forma molt genèrica, de manera que poden 

deduir-se una ampla gama d'aproximacions, procediments i nivells de competència. Això 

permet establir amb una gran flexibilitat l'aprofundiment dels aprenentatges en funció de l'àmbit 

de coneixement de que es tracte, del context social i de les expectatives de l'alumnat, facilitant 

al i la docent un ampli marge per a decidir què, com i quan respecte a la programació d'aula, 
als recursos i la metodologia a emprar. 

Tenint en compte tot l'esmentat, la present concreció té com a finalitat enriquir la percepció del 

fenomen musical per captar-ne tota la complexitat, desenvolupar la creativitat i l'expressió 
musicals fomentant la participació activa des de la diversitat i fomentar una actitud crítica 

basada en el coneixement i el raonament. El desenvolupament de la programació de l'àrea de 

Música pretén que l'alumnat adquirisca totes les capacitats necessàries per poder entendre, 

expressar-se i fruir amb la música com a forma de comunicació. El fet de trobar-nos dins d'una 

etapa obligatòria implica que bona part de l'alumnat tinga uns interessos i una dedicació 

professional ben diferents en el futur. Per aquest motiu, s'ha volgut fugir d'una formació musical 

massa tècnica i excessivament especialitzada. En canvi, l'omnipresència de la música en la 

societat farà que l'alumnat sempre hi conserve una relació com a oient i consumidor. És bàsic, 
doncs, formar bons oients, enriquint la percepció de la música i millorant-ne la comprensió, i a 

la vegada dotar l'alumnat de recursos per expressar-se musicalment per mitjà de la 

interpretació i la creació, i fomentar la participació en el fenomen musical des de la diversitat. 

 

Enguany ens enfrontem a un curs atípic per la situació d’emergència sanitaria que estem patint 

degut a la COVID-19. Venim arrosegant esta nova situació des del dia 14 de març de 2020, 
data que va marcar l’inici d’un confinament que ha perdurat durant el tercer trimestre del curs 

passat i que va suposar l’adaptació de l’ensenyament-aprenentatge a les vies de la no 

presencialitat. El professorat, l’alumnat, les famílies i la societat en general varem tindre que fer 

front a esta nova situació de sobte, sense temps de preparació prèvia, com diu el refrany 

“agafant el bou per la cornamenta”. No fou una situació fàcil però entretots i totes, i en el cas 

del nostre IES, amb una molt bona organització liderada per l’equip directiu, varem poder 

desenvolupar la tercera avaluació.  

És necessari conèixer per endavant aquest context (que ja no explicarem tan detalladament en 

la contextualització) per poder justificar nous apartats en aquesta programació, que esperem 

que prompte puguen desaparèixer de la mateixa.  

Estos nous apartats són: Adaptació dels continguts i criteris d’avaluació mínims a la nova 

situació COVID-19. Particularitats de la nostra àrea per afegir al Pla de Contingència de l’IES. 

Nova Metodologia que contemple activitats presencials i no presencials.  
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1.2 Contextualització 
 

L'Educació musical en secundària comença amb l’assignatura de Música en 1r d’ESO. El pas 

de Primària a Secundària, dues etapes educatives ben diferenciades, suposa canvis importants 

per a l'alumnat, i per a molts constituïx un repte que han de superar. 

És en este context de transició on l’assignatura de Música exercix de nexe entre la música en 

l’Educació Primària i en l’Educació Secundària. 

En esta nova etapa, l’educació musical ha de fonamentar-se en dos potencialitats bàsiques que 

suposen no sols un valor en si mateixes, sinó que impliquen un reforç i un desenrotllament de 
les competències bàsiques que articulen la base d’este nou tram educatiu: 

– D’una banda, la música com a experiència col·lectiva, que afavorix la socialització. 

– D’una altra, el desenrotllament de les capacitats implicades en la pràctica musical, la qual 

fomenta la potenciació de destreses i actituds que contribuïxen a l’aprenentatge global de 

l’alumnat, i que poden ser aplicades a qualsevol altre aprenentatge. Capacitats, com ara, 

exercitar la concentració, l’atenció, el treball d’habilitats motores, etc., que suposen una gran 

aportació al desenrotllament cognitiu de l’alumnat. 

L’assignatura de Música proposa com a eix central del seu plantejament la pràctica de la 

música en grup, d’una manera lúdica i atractiva, alhora que es reforcen els continguts musicals 

treballats en Primària. 

L’objectiu d’esta assignatura no és treballar o ampliar conceptes musicals bàsics, sinó 

l’adquisició progressiva d’habilitats i recursos per fer música de forma col·lectiva i, encara que 

en menor grau, també de forma individual. Esta interpretació musical en grup posseïx 

implicacions didàctiques que l’ensenyança ha d’aprofitar. La musicalitat que s’atorga a l’acte 

d’interpretar música en grup residix en l’exigència imposada per la seua pròpia estructura, ja 
que és plantejada en els termes de pregunta/resposta. És, per tant, el recurs de la imitació el 

que oferix un horitzó d’inesgotables possibilitats d’aprenentatge musical. 

Així mateix, la relació individu/grup, establida per la tasca musical de la interpretació, fa de 

l’execució un fet verdaderament enriquidor, tant en l’aspecte personal com en el musical. La 

raó és que la música influïx directament en les relacions interpersonals de l'alumnat, i passa a 

ser el vertader element catalitzador de les relacions amb els companys. Finalment, cal afegir 

que l’acció d’interpretar música portarà l’adaptació del grup a la consecució d’uns objectius 

comuns. 

 

En 2n d’ESO, ens trobem en el moment de l'Educació Secundària Obligatòria en el que 

comença a haver més alumnat repetidor. Se succeeixen situacions en les quals el professor o 

professora deu fer un vertader treball per a que ningú es despenge i poder donar l'oportunitat a 

tot l'alumnat de superar els mínims requerits en un clima de respecte i ajuda entre iguals. 

Estratègies de preparar diferents activitats amb diferents organitzacions del grup classe, treball 
de tutorització per parelles i grups interactius són essencials en aquest nivell educatiu. 
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En 3r d’ESO, ens trobem en el tercer i últim curs de l’obligatorietat de cursar l'àrea de música. 

En aquesta etapa, encara que continua havent diversitat a l'aula, la majoria de l'alumnat ja han 

cursat música en el centre (no així els de nova incorporació), ens coneixen, saben quin és el 

nostre plantejament de l'assignatura i sembla que tot vaja més rodat. L'alumnat és ja més 

madur, s'han acostumat a la pràctica vocal, instrumental i corporal, i són més decidits i 

decidides. Tot açò ajuda a fer més dinàmiques les sessions. Ja que no hi ha que parar tant a 

explicar les coses. 

 

En 4rt d’ESO, la música té la característica de ser una assignatura optativa. El fet que l'alumnat 

la trie, d'entrada, ja és un símptoma de que els agrada i no tenen dificultats per a dur-la a 

terme. L'alumnat és ja prou madur, salvo rares excepcions, i això ajuda molt al 

desenvolupament d'activitats en les que participen sense vergonya, amb major seguretat, 

prenent decisions conjuntes amb el professorat i en un clima de respecte combinat en una 

certa complicitat que dona el fet d'estar compartint la música durant més temps i, sobretot, 
d'haver participat en les trobades de Com Sona l'ESO. És un curs en el que ja es pot fer molta 

música sense parar massa a explicar. Cal remarcar que l’alumnat que cursarà 4rt enguany no 

va poder participar en la trobada CSE el curs passat perquè es va suspendre degut a la 

situació de COVID-19.  

 

La nova situació que estem vivint obliga a reduÏr la ratio per tal de mantenir l’alumnat a 

distància de metre i mig. No obstant això, en el nostre centre ja venim contemplant des de fa 
uns anys aquesta reducció gràcies a destinar recursos del centre per desmassificar els grups 

de 1r a 3r d’ESO. D’esta manera, tenim resolta una de  les majors dificultats que ens trobem en 

aquesta etapa d’obligatorietat de la música: la massificació dels grups (en la majoria dels 

centres solen estar amb 28 alumnes) dificulta una educació musical de qualitat.  

És important remarcar que el context en el que ens trobem durant el curs 2020-21 va a 

dificultar el desenvolupament  d’algunes de les potencialitats bàsiques que afavoreix la pràctica 

musical i que hem esmentat. Ens referim, sobretot, a la pràctica musical com a experiència 

col·lectiva que afavoreix la socialització. L’alumnat no va a poder apropar-se; haurem de 

prescindir (almenys en l’aula) d’activitats d’ajuda entre iguals, tutorització per parelles, diferents 

organitzacions del grup-classe i treballs de grups interactius, per tractar-se d’estratègies que 

precisen de la proximitat física. En este sentit, també cal remarcar la importància de la 
proximitat del professorat amb el seu alumnat, i que en aquest context no va a ser possible. 

Pensem que no hi ha que ser negatius i cal centrar-se en tots els hàbits que esta nova situació 

pot ajudar a desenvolupar i/o reforçar en nosaltres i en el nostre alumnat. Hàbits de respecte de 
l’espai íntim, de saber comportar-se en situacions d’emergència, de cura i neteja de 

l’instrumental i del mobiliari, de higiene personal, de no compartir el material perquè pensem en 

el bé comú, d’aprendre a tindre paciència per a suportar més temps asseguts/des, de parlar 

darrere d’una mascareta, etc. Tots ells, hàbits que també potencien la socialització, però amb 
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una altra manera d’entendre-la que té més a veure amb la mirada cap a l’altre/a, sense oblidar 

que no té sentit que estes situacions sols es donen en el context de l’institut sinó que hi ha que 

traslladar-les al context social. L’alumnat no pot tindre un comportament solidari dintre del 

centre i un comportament que pose en perill la salut pública quan surten al carrer. I tot açò ha 

de contemplar-ho la nostra programació. 

 
1.2.1 Particularitats de la nostra àrea per afegir al Pla de Contingència de l’IES. 
L’Educació musical és fonamental en l’àmbit escolar per al desenvolupament personal de 

l’alumnat perquè té efectes positius en el desenvolupament cognitiu, creatiu, intel·lectual i 

psicològic dels i les adolescents. No obstant això, precisa de la pràctica d’activitats que poden 

generar la projecció de gotes a l’aire (ús d’instruments de vent i cant) i en el cas del ball es 

produeix el contacte i la eliminació de la distancia de seguretat. Es tracta d’activitats potencials 
com a font de contagi. Comptem amb dues aules específiques on l’alumnat s’ha de desplaçar. 

Comptem també amb instrumental propi de les aules de música que en diferents sessions van 

a ser utilitzats per alumnat diferent. 

Però, tot i això, pensem que paga la pena continuar fent música en les aules de música i 

aprofitar al màxim que puguem els recursos dels que disposem.  

Per poder dur-ho a terme, ens hem plantejat una sèrie de mesures que descrivim a continuació:  

Durant el curs acadèmic 2020-21 i degut al COVID-19 

- S’han agrupat les hores setmanals de música que corresponen a cada grup per tal de 

reduir al màxim els trasllats d’una altra aula a l’aula de música.  

- Les aules es mantindran sempre ventilades. 

- Les cadires i els instruments de les dues aules estan ja col·locats a distància de metre i 

mig. 

- L’alumnat anirà sempre amb la mascareta posada. 
- No anem a fer ús de la flauta com instrument d’aula per tal de preservar que l’alumnat 

vaja en mascareta i evitar fonts de contagi. 

- Durant una mateixa sessió l’alumnat no podrà compartir l’instrumental d’aula ni cap 

altre material.  

- No se repartiran partitures i l’alumnat tindrà dues formes d’accedir a elles: 

Descarregant-les de l’aula virtual i portant-les a classe impreses com a material 

propi. 

Visualitzant-les a través del mòbil 

- El professorat farà servir la pantalla de l’aula per projectar les particelles i fer el treball 

de muntatge de l’obra. 
- La higienització de mans de l’alumnat i professorat es realitzarà a l’entrada i a l’eixida 

de l’aula. 
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Dotació higiènica mínima de les aules de Música: 

-Dispensador de Gel hidroalcohòlic per a la neteja de les mans. 

- Caixes de paper individual. 

- Desinfectant de pistola per als instruments, les cadires, els faristols  i totes les 

superfícies de l’aula. 

- Paperera amb borsa protegida amb tapa i accionada per pedal. 
 

Protocol general d’entrada i eixida de les classes:  

L’alumnat entrarà a l’aula de manera individual, sense amuntonar-se en el passadís i deixant 

que primer surta l’alumnat que està a l’aula. Quan l’alumnat entre a l’aula es netejarà les mans i 

tindrà un lloc assignat (sempre el mateix) i depenent de l’activitat que es faça, canviaran o no 
de lloc. Els canvis els decidirà i controlarà el professorat i es faran per parelles, ocupant el lloc 

de l’altre/a i netejant la nova cadira o tamboret que ocupen. El  professorat accionarà el 

producte de neteja i l’alumnat passarà el paper per expandir-lo sobre la zona a netejar. En eixir, 

tornaran a netejar-se les mans. 

Protocol per a les activitats d’Expressió Instrumental:  

- Cada instrument ha de tindre les seues baquetes. El professorat gastarà les seues. 

- Els instruments tindran els seus llocs assignats, tant per a les activitats de conjunt 
instrumental com per a les altres activitats. 

- Cada alumne/a tindrà el seu faristol. 

- Els instruments els netejarà l’alumnat que entre a l’aula (làmines, baquetes i faristol). 

- Els ukeleles, guitarres, baix elèctric, etc els afinarà el professorat, que prèviament ja 
s’haurà netejat les mans i que, a més durà sempre la mascareta. 

	

Protocol per a les activitats d’Expressió Vocal:  

- Es cantarà amb la mascareta posada i respectant la distància de seguretat (cadascú/na 
des del seu lloc (asseguts/des o drets).  

- El professorat distribuirà a l’alumnat per veus. 

- Si cal tindre el text o la partitura, es projectaran. 

	

Protocol per a les activitats d’Expressió Corporal:  

- No es podran fer activitats que impliquen desplaçaments per l’aula. 

- Les activitats es podran fer asseguts/des o drets. 

- Cada alumne/a romandrà en el seu lloc des d’on es podran fer activitats de 
dramatització, percussió corporal, estiraments, relaxació i ball o dansa individual. 
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- En el cas de poder utilitzar el pati, es podran fer activitats corporals (dramatitzacions, 

dansa, performances)  amb desplaçaments que respecten el distanciament. 

 

Protocol per a les activitats d’Audició, Notació, i Coneixement del Context Social que 
envolta la música:  

L’alumnat escoltarà i farà les activitats d’aquests apartats asseguts/des en el seu lloc de 

referència.  

Protocol per a les activitats de Creació:  

Com crear és una capacitat transversal que es pot desenvolupar des de qualsevol de les 

expressions esmentades, l’alumnat ho farà de manera individual (i des del lloc on calga) si es 

desenvolupa com activitat presencial, i en parelles o grups reduïts si es desenvolupa de forma 

on-line i a través de les noves tecnologies.  

2. ELEMENTS CURRICULARS 

2.1 Objectius d’etapa 

2.1.1 Objectius de l'àrea de música per a 1r d’ESO 
 

1.  Desenvolupar l’audició musical a través del reconeixement dels paràmetres del so i els 
elements bàsics de llenguatge musical.  

  2.  Manejar els elements de representació gràfica de la música en la lectura i escriptura 
musical.  

  3.  Desenvolupar la capacitat d’improvisació musical. 

  4.  Dominar nocions bàsiques de composició i formes d’organització musical. 

  5.  Interpretar musicalment obres senzilles desenvolupant les seues capacitats i habilitats 
musicals i de treball en grup. 

  6.  Respectar les creacions musicals pròpies i alienes. 

  7.  Investigar les possibilitats sonores d’objectes i les diferents fonts. 

  8.  Discriminar auditivament els diferents instruments, les veus i les seues agrupacions. 

  9.  Desxifrar el codi musical en la lectura de partitures. 

10.  Valorar el silenci en l’audició musical. 

11.  Discernir diferents tipus de música i la seua procedència cultural. 

12.  Descriure l’organització i l’estructuració musical d’una obra interpretada en viu o gravada. 

13.  Localitzar i interioritzar situacions en les quals es produïx un ús indiscriminat del so i 
proposar solucions. 
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14.  Relacionar la música amb altres disciplines. 

15.  Mostrar interés per músiques de diferents cultures i diversificar les preferències musicals. 

16.  Conéixer el patrimoni cultural espanyol i adoptar una actitud de conservació i transmissió 
del mateix. 

17.  Desenvolupar una actitud crítica i una capacitat d’argumentació i raonament en qüestions 
musicals. 

18.  Valorar la música actual desenvolupant una capacitat d’anàlisi crítica i interés pels seus 
elements creatius i innovadors. 

19.  Manejar les eines tecnològiques en l’enregistrament, la reproducció, la creació o la 
interpretació musical. 

20.  Utilitzar els recursos informàtics com mitjans d’aprenentatge i investigació del fet musical. 

 

2.1.2 Objectius de l’àrea de música per a 2n d’ESO 

1.  Desenvolupar l’audició musical a través del reconeixement dels paràmetres del so i els 
elements bàsics de llenguatge musical.  

  2.  Manejar els elements de representació gràfica de la música en la lectura i escriptura 
musical.  

  3.  Desenvolupar la capacitat d’improvisació musical. 

  4.  Dominar nocions bàsiques de composició i formes d’organització musical. 

  5.  Interpretar musicalment obres senzilles desenvolupant les seues capacitats i habilitats 
musicals i de treball en grup. 

  6.  Respectar les creacions musicals pròpies i alienes. 

  7.  Investigar les possibilitats sonores d’objectes i les diferents fonts. 

  8.  Discriminar auditivament els diferents instruments, les veus i les seues agrupacions. 

  9.  Desxifrar el codi musical en la lectura de partitures. 

10.  Valorar el silenci en l’audició musical. 

11.  Discernir diferents tipus de música i la seua procedència cultural. 

12.  Descriure l’organització i l’estructuració musical d’una obra interpretada en viu o gravada. 

13.  Localitzar i interioritzar situacions en les quals es produïx un ús indiscriminat del so i 
proposar solucions. 

14.  Relacionar la música amb altres disciplines. 

15.  Mostrar interés per músiques de diferents cultures i diversificar les preferències musicals. 

16.  Conéixer el patrimoni cultural espanyol i adoptar una actitud de conservació i transmissió 
del mateix. 

17.  Desenvolupar una actitud crítica i una capacitat d’argumentació i raonament en qüestions 
musicals. 
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18.  Valorar la música actual desenvolupant una capacitat d’anàlisi crítica i interés pels seus 
elements creatius i innovadors. 

19.  Manejar les eines tecnològiques en l’enregistrament, la reproducció, la creació o la 
interpretació musical. 

20.  Utilitzar els recursos informàtics com mitjans d’aprenentatge i investigació del fet musical. 

 

2.1.3 Objectius de l’àrea de música per a 3r d’ESO 

1.  Interpretar de forma grupal cançons o coreografies a través de la descodificació de 
partitures o grafies no convencionals. 

  2.  Contribuir al desenvolupament musical de la comunitat educativa, participant en 
actuacions, assajos i altres mitjans de difusió de la música. 

  3.  Desenvolupar la capacitat compositiva a través de diferents tècniques i recursos. 

  4.  Conéixer les diferents professions que envolten a la creació, l’edició i la difusió musical. 

  5.  Utilitzar l’audició i l’anàlisi de partitures, textos o musicogramas com mitjans per a l’anàlisi i 
la descripció dels diferents gèneres musicals. 

  6.  Generar un criteri crític a l’hora de comprendre i analitzar els diferents gèneres musicals. 

  7.  Manejar el llenguatge tècnic apropiat en l’anàlisi d’obres i situacions musicals. 

  8.  Classificar les obres musicals segons el seu temps, època o cultura, estil i autor, mostrant 
respecte pels diferents gèneres i ampliant les seues preferències. 

  9.  Dirimir la funció de la música en cada context. 

10.  Conéixer i respectar el patrimoni musical espanyol i contribuir a la seua conservació i 
transmissió. 

11.  Valorar les diferents manifestacions musicals com a font d’enriquiment musical. 

12.  Extrapolar el coneixement de la música per a expressar-se a través d’altres manifestacions 
artístiques. 

13.  Descobrir la singularitat de la música i les tendències actuals. 

14.  Reconéixer el paper de les tecnologies en la transmissió, la modernització i la formació 
musical. 

15.  Utilitzar diferents tècniques de registre i enregistrament musical com a medi per a 
evidenciar els avenços musicals. 

16.  Reconéixer la importància de la música en els mitjans de comunicació. 

17.  Optimitzar l’ús d’eines tecnològiques aplicades a la música. 

 
2.1.4 Objectius de l’àrea de música per a 4rt d’ESO 

1.  Interpretar de forma grupal cançons o coreografies a través de la descodificació de 
partitures o grafies no convencionals. 
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  2.  Contribuir al desenvolupament musical de la comunitat educativa, participant en 
actuacions, assajos i altres mitjans de difusió de la música. 

  3.  Desenvolupar la capacitat compositiva a través de diferents tècniques i recursos. 

  4.  Conéixer les diferents professions que envolten a la creació, l’edició i la difusió musical. 

  5.  Utilitzar l’audició i l’anàlisi de partitures, textos o musicogramas com mitjans per a l’anàlisi i 
la descripció dels diferents gèneres musicals. 

  6.  Generar un criteri crític a l’hora de comprendre i analitzar els diferents gèneres musicals. 

  7.  Manejar el llenguatge tècnic apropiat en l’anàlisi d’obres i situacions musicals. 

  8.  Classificar les obres musicals segons el seu temps, època o cultura, estil i autor, mostrant 
respecte pels diferents gèneres i ampliant les seues preferències. 

  9.  Dirimir la funció de la música en cada context. 

10.  Conéixer i respectar el patrimoni musical espanyol i contribuir a la seua conservació i 
transmissió. 

11.  Valorar les diferents manifestacions musicals com a font d’enriquiment musical. 

12.  Extrapolar el coneixement de la música per a expressar-se a través d’altres manifestacions 
artístiques. 

13.  Descobrir la singularitat de la música i les tendències actuals. 

14.  Reconéixer el paper de les tecnologies en la transmissió, la modernització i la formació 
musical. 

15.  Utilitzar diferents tècniques de registre i enregistrament musical com a medi per a 
evidenciar els avenços musicals. 

16.  Reconéixer la importància de la música en els mitjans de comunicació. 

17.  Optimitzar l’ús d’eines tecnològiques aplicades a la música. 

 

2. 2 Continguts  
 
2.2.1 Continguts Música 1r ESO. 
 

Bloc 1. Interpretació i creació 

- Interpretació (Expressió Vocal) 

1. Cura i millora de la tècnica vocal per a aconseguir una expressió adecuada. Pràctica de la 
respiració. 

2. Interpretació vocal, per imitació i per mitjà de partitures, de fórmules rítmiques basades en 

compassos simples amb diferents combinacions d’accentuació i de tempo, valorant la 

importància de la pulsació precisa en les interpretacions en grup. 

3. Interpretació de peces vocals a 2 i ampliant a 3 veus, cuidant l’afinació. 
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4. Ampliació del repertori de cançons i peces vocals, a través de la imitació i de la lectura de 

partitures, de músiques del món, d’estil antic i de música popular moderna, dedicant especial 

atenció al patrimoni i al repertori tradicional espanyol i de la Comunitat Valenciana.  

5. Improvisació, de forma individual i en grup, de peces vocals sobre l’escala diatònica, 

pentatònica i de blues, generant diàlegs melòdics i matisos dinàmics. 

6. Iniciació a la interpretació i improvisació vocal de propostes d’avantguarda amb el suport o a 

través de llenguatges musicals i gestuals.  

- Interpretació (Expressió Instrumental) 

1. Cura i millora de la tècnica instrumental dels instruments de l’aula, electrònics i el cos per a 

aconseguir una expressió adequada, dedicant especial atenció a la correcta posició del cos, de 

les mans i dels braços i a l’atenció i manteniment dels instruments. 

2. Utilització del cos com a mitjà d’expressió musical per mitjà del treball rítmic i la percussió 

corporal, explorant les seues possibilitats. 

3. Interpretació instrumental i amb el cos, per imitació i per mitjà de partitures, de fórmules 
rítmiques basades en compassos simples amb diferents combinacions d’accentuació i de 

tempo, valorant la importància de la pulsació precisa en les interpretacions en grup.  

4. Interpretació de peces instrumentals amb acompanyaments senzills, refermant la tècnica en 

l’execució. 

5. Ampliació del repertori de peces instrumentals, interpretant a través de la imitació i de la 

lectura de partitures, de músiques del món, d’estil antic i de música popular moderna, dedicant 

especial atenció al patrimoni i al repertori tradicional espanyol i de la Comunitat Valenciana. 

6. Improvisació, de forma individual i en grup, d’acompanyaments rítmics i peces instrumentals 

sobre l’escala diatònica, pentatònica i de blues, generant diàlegs melòdics i matisos dinàmics. 

7. Iniciació a la interpretació i improvisació instrumental i corporal de propostes d’avantguarda 

amb el suport o a través de llenguatges musicals i gestuals, explorant diverses fonts i 

objectes sonors. 

- Interpretació (Expressió Corporal) 

1. Atenció i millora de la tècnica corporal per a aconseguir una expressió adequada, per a 

desinhibir-se i superar els obstacles comunicatius. 

2. Consolidació de les tècniques bàsiques de moviment grupal: figures de dansa en fila i en 

cercle, desplaçament per parelles i en xicotets grups, ball en parelles, coordinació amb el grup, 

etc. 
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3. Interpretació coreogràfica i de danses que continguen formules rítmiques treballades en el 

nivell i acompanyaments senzills, valorant la importància de la pulsació precisa en les 

interpretacions en grup. 

4. Interpretació de danses i coreografies de distintes cultures i estils, danses del món, en estil 

antic, de música popular moderna, dedicant especial atenció al patrimoni i al repertori 

tradicional espanyol i de la Comunitat Valenciana. 

5. Improvisació de coreografies, de forma individual i en grup, apreciant la importància dels 

elements de la música treballats. 

6. Iniciació a la interpretació i improvisació corporal de propostes d’avantguarda amb el 

suport o a través de llenguatges gestuals. 

- Creació (Veus, Instruments i Cos) 

1. Creació de peces vocals, instrumentals, corporals i coreogràfiques i de fórmules rítmiques, 

de forma guiada, utilitzant els elements de la representació gràfica de la música estudiats 

(compassos, signes d’intensitat, signes de repetició, etc), atenent als principis bàsics dels 
procediments compositius. 

2. Creació de prosòdies, adaptades al nivell, partint de la melodia, l’acompanyament o el propi 

text com a mitjà d’expressió musical. 

3. Creació de peces instrumentals, acompanyaments i efectes, a partir de l’escala pentatònica, 

iniciant-se en el món de les app i del programari musical per al tractament del so.  

4. Creació de coreografies per a cançons i peces musicals de diferents estils. 

5. Iniciació a la creació vocal, corporal i instrumental de propostes d’avantguarda a través de 

nous llenguatges sonors i gestuals. 

6. Interés i respecte per les creacions pròpies i dels altres. 

   

Bloc 2. Escolta 

- Escolta d’Instruments, Veus i Agrupacions 

1. Identificació visual i auditiva de tots els instruments i les seues famílies, inclosos els 

instruments característics d’altres cultures, de la música popular moderna, del jazz, del 

flamenc, del folklore i electrònics. 

2. Diferenciació entre agrupacions instrumentals i vocals i els grups de cambra. 

3. Identificació auditiva i classificació dels diferents registres de veu humana: soprano, contralt, 

tenor i baix. Les veus blanques i el cor mixt. 
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4. Interés per les possibilitats expressives de la veu i els instruments i la seua evolució al llarg 

de la història.  

 5. Identificació auditiva i reconeixement per mitjà de partitures dels matisos dinàmics uniformes 
i progressius: f, mf, mp, p, crescendo i diminuendo (i els seus reguladors). 

6. Exploració sobre els paràmetres del so en diversos entorns, per mitjà de la seua descripció 

verbal. 

7. Valoració del silenci com a element indispensable per a la interpretació i l’audició.	

- Escolta i Elements de la Música 

El ritme: la pulsació i l’accent 

1. Identificació i seguiment de la pulsació i l’accent en audicions diverses de peces amb ritmes 

binaris i ternaris. 

2. Identificació auditiva d’esquemes ritmics que incloguen notes a contratemps i síncopes, a 

partir d’obres o fragments musicals de diversos estils. 

El compàs i la seua representació. compassos binaris i ternaris. la barra de compàs i la 
final. 

3. Identificació del compàs d’amalgama. 

4. Reconeixement auditiu, lectura i representació gràfica d’esquemes rítmics que combinen les 

figures bàsiques i els silencis, en compassos binaris i ternaris. 

5. Lectura i reconeixement auditiu de tempos uniformes i graduals. 

La melodia: intervals i escales. 

6. audició d’intervals majors, menors i justos a partir de l’escala diatònica. 

7. Ls alteracions: sostingut, bemoll i becaire: diferenciació de to i semitò. 

8. Audició de l’escala major, menor, pentatònica, oriental i de blues, amb suport de partitures. 

9. La modalitat. Audició de peces en mode major i menor. 

10. Audició de melodies de distinta intervàl·lica i caràcter, i representació plàstica de les 

sensacions i emocions generarades. 

L’harmonia: funció dels acords i la seua construcció. 

11. Audició i reconeixement d’acords majors i menors. 
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12. La tonalitat: acord de tònica i dominant. Identificació auditiva i a través de la lectura de la 

cadència perfecta. 

13. Audició de cançons i peces acompanyades per acords senzills. 

La forma musical.  

14. Frase i semifrase musical. 

15. La repetició i el contrast com a principis estructurals bàsics de la música. 

16. Els signes de repetició. 

17. La forma estròfica, forma binària, ternària i rondó. 

- Escolta i So 

1. Aparell auditiu. Identificació i descripció de les diferents parts de l’oïda. 

2. Descripció dels límits auditius, llindar del dolor i conseqüències per l’exposició continuada a 

determinats sons o sorolls, a partir de l’audició. 

3. Reflexió sobre els límits entre música i soroll, a través d’audicions de diversos estils i 

cultures, inclosa la música contemporània, mostrant obertura. 

4. El so. Reconeixement auditiu dels paràmetres del so referits a altura, duració, intensitat i 

timbre, així com la seua relació amb les ones sonores i la seua representació gràfica. 

5. Exploració de noves sonoritats i modes de producció de sons, a partir del propi cos i de 

l’entorn quotidià. 

6. Identificació d’agressions acústiques de l’entorn i contribució activa a la seua disminució i al 
benestar personal i col·lectiu. Atenció de l’ambient escolar sonor. 

 

Bloc 3. Contextos musicals i culturals 

1. Audició i reconeixement d’estil, època i cultura de distintes obres de músiques del món, del 

jazz, del flamenc, d’estil contemporani i de la música popular moderna a partir de l’anàlisi 

dels seus elements musicals amb el suport de distints recursos: musicogrames, partitures, 

audicions, vídeos, textos, relacionant els seus elements tècnics amb les característiques 

pròpies del període. 
2. Reconeixement dels compositors més significatius en els diferents estils i gèneres estudiats. 

3. Reconeixement de les diferents manifestacions de dansa lligades als estils escoltats, 

establint similituds. 

4. Distinció de la importància que aporten la pluralitat d’estils en la música i interés per ampliar 

la perspectiva i les seues preferències musicals com a font d’enriquiment cultural. 
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5. Interés per participar en tot tipus d’actuacions musicals en viu: festivals, concerts, 

representacions escèniques. 

6. Elaboració de treballs i exposicions, expressant juís de valor i opinions personals, de forma 

oral i escrita, sobre diverses obres de músiques del món, del jazz, del flamenc, d’estil 

contemporani i de la música popular moderna en els seus contextos socioculturals, amb 

suport de recursos tecnològics. 
7. Participació en tertúlies dialògiques sobre els estils estudiats, adoptant actitud respectuosa i 

utilitzant un vocabulari adequat, a partir de diverses fonts d’informació. 

8. Elaboració de treballs a partir de l’escolta en diferents contextos i entorns, mostrant una 

actitud crítica devant del consum indiscriminat de música. 

9. Utilització de diverses fonts d’informació en el procés de cerca i organització, atenent la 

seua fiabilitat. 

10. Diferenciació i valoració, a través de l’audició atenta, de les funcions socials d’obres de 

músiques del món, del jazz, del flamenc, d’estil contemporani i de la música popular 
moderna: festes, cerimònies, himnes, ritus, ball, audiovisuals, etc. 

11. Diferenciació i valoració de les funcions expressives i comunicatives, en relació amb 

llenguatges corporals i moviment. 

12. Identificació i descripció de la relació de la música estudiada amb la dansa i les arts 

plàstiques, a través de distints mitjans escrits i audiovisuals. 

13. Coneixement i descripció del repertori tradicional espanyol i de la Comunitat Valenciana, en 

relació amb les funcions socials de la música, referits als estils treballats. 
14. Interés i respecte per la conservació i transmissió del patrimoni musical en general i del 

patrimoni espanyol i de la Comunitat Valenciana en particular. 

15. Interés crític per la música actual, els musicals, els concerts en viu i les noves propostes 

musicals, valorant els seus elements creatius i innovadors, per a ampliar la perspectiva i les 

seues preferències musicals. 

	

Bloc 4. Música i tecnologies 

1. Entrenament auditiu i edició bàsica de partitures per mitjà de programes informàtics. 

2. Audició de peces de diferents cultures, estils i gèneres amb el suport de programes 

reproductors d’audio. 

3. Gravació i edició d’audio per mitjà de programes informàtics i aplicacions per a dispositius 

mòbils. 

4. Principals formats d’audio digital. 

5. Iniciació a la gravació i edició de vídeo digital. 
6. Creació d’acompanyaments senzills per mitjà de programes informàtics com a suport a la 

interpretació musical. 

7. Creació de sonoritzacions de textos i imatges per mitjà de diversos recursos digitals. 

8. Iniciació al podcast: veu, text i música. 
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9. Interpretació de peces de diferents cultures, estils i gèneres amb el suport d’aplicacions 

informàtiques. 

10.  Normes que regulen la propietat intel·lectual, així com les del dret a l’honor, la intimitat i la 

imatge. 

11. I nterés per l’ús, la cura i el manteniment dels instruments electrònics, dispositius mòbils i 

ordinadors. 
 

Bloc 5. Elements Transversals a la matèria 

1. Estratègies de comprensió oral: activació de coneixements previs, manteniment de 
l’atenció, selecció de la informació; memorització i retenció de la informació. Tipus de 

text: descriptius, instructius, argumentatius i de manera especial, expositius. 

2. Planificació de textos orals. Prosòdia. Ús intencional de l’entonació i les pauses.  

3. Normes gramaticals. Propietats textuals de la situació comunicativa: adequació, 

coherència i cohesió.  

4. Respecte en l’ús del llenguatge: Situacions d’interacció comunicativa (conversacions, 

entrevistes, col·loquis, debats, etc); Estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, 

menteniment i conclusió; cooperació, normes de cortesia, fórmules de tractament, etc; 
Glossari de termes conceptuals del nivell educatiu;  

5. Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la lectura. Tipus de text 

habituals en l’àrea.  

6. Estratègies d’expressió escrita: planificació, escriptura, revisió i reescriptura. Formats 

de presentació; Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals (signes de 

puntuació, concordança entre els elements de l’oració, ús de connectors oracionals, 

etc); Propietats textuals en situació comunicativa (adequació, coherència i cohesió);  
7. Estratègies de recerca i selecció de la informació. Procediments de síntesi de la 

informació; Procediments de presentació de continguts; Procediments de cita i 

paràfrasi; Bibliografia i bibliografia web. 

8. Iniciativa i innovació. 

9. Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats. Autoregulació d’emocions, control 

de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i 

fracassos. Perseverança, flexilbilitat. Pensament alternatiu. Sentit crític. Pensament 

mitjans-fi.  
10. Estratègies de planificació, organització i gestió. Selecció de la informació tècnica i 

recursos materials.  

11. Estratègies de supervisió i resolució de problemes. Avaluació de processos i 

resultats.Valoració de l’error com a oportunitat. 

12. Habilitats de comunicació. Entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els 

coneixements de l’àrea. Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques. 

Assumpció de diferents rols en equips de treball. Pensament de perspectiva. 
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Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. Tècniques d’escolta activa. Diàleg igualitari. 

Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatius.  

13. Ferramentes digitals de recerca i visualització. Recerca en blogs, wikis, fòrums, banc 

de sons, pàgines web especialitzades, etc. Estratègies de filtració en la recerca de la 

informació. Emmagatzematge de la informació digital en dispositius informàtics i 

serveis de la xarxa. Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la recerca i 
contrast d’informació.  

14. Organització de la informació seguint diferents criteris. Ús de les ferramentes més 

comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se amb la resta del grup amb la 

finalitat de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les 

idees alienes, etc; compartir informació i recursos; i construir un producte o meta 

col·lectiu. Correu electrònic. Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció del 

mateix individu i d’altres de les males pràctiques com el ciberassetjament. Anàlisi del 

públic destinatari i adaptació de la comunicació en funció d’este. Realització, formatació 
senzilla i impressió de documents de text. Disseny de presentacions multimèdia. 

Escalat, rotació i retall d’imatges. Drets d’autor i llicències de publicació. 

 
 
2.2.2 Continguts Música 2n ESO 
 

Bloc 1. Interpretació i creació 

- Interpretació (Expressió Vocal) 

1. Cura i millora de la tècnica vocal per a aconseguir una expressió adecuada, dedicant 

especial atenció a la ressonància i a l’emissió. 

2. Interpretació vocal, per imitació i per mitjà de partitures, de fórmules rítmiques basades en 

compassos simples i compostos,  prenent consciència de la importància de la pulsació en les 

interpretacions. 

3. Interpretació de peces vocals a 2 i refermant la interpretació a 3 veus, ajustant l’afinació. 

4. Ampliació del repertori de cançons i peces vocals, d’estils renaixentista, barroc i clàssic, de 

músiques del món,  de música popular moderna i de jazz, dedicant especial atenció al 

patrimoni i al repertori tradicional espanyol i de la Comunitat Valenciana. 

5. Improvisació, de forma individual i en grup, de peces vocals sobre l’escala diatònica, 

pentatònica i de blues, ampliant a escales de tonalitats pròximes, generant diàlegs melòdics i 

gammes dinàmiques. 

6. Ampliació de gestos i efectes en la interpretació i improvisació vocal de propostes 

d’avantguarda amb el suport o a través de llenguatges musicals i gestuals. 
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- Interpretació (Expressió Instrumental) 

1. Cura i millora de la tècnica instrumental amb instruments de l’aula, electrònics i el cos per a 

aconseguir una expressió adequada, dedicant especial atenció a la independència de les 
distintes parts del cos. 

2. Utilització del cos com a mitjà d’expressió musical per mitjà del treball rítmic i la percussió 

corporal, ampliant les seues possibilitats. 

3. Interpretació instrumental i amb el cos, per imitació i per mitjà de partitures, de fórmules 

rítmiques basades en compassos simples i compostos,  prenent consciència de la importància 

de la pulsació precisa en les interpretacions. 

4. Interpretació de peces instrumentals amb acompanyaments harmònics adaptats al nivell, 

millorant la tècnica en l’execució. 

5. Ampliació del repertori amb la interpretació de peces instrumentals, d’estil renaixentista, 

barroc i clàssic, de músiques del món,  de música popular moderna i de jazz, dedicant especial 

atenció al patrimoni i al repertori tradicional espanyol i de la Comunitat Valenciana. 

6. Improvisació, de forma individual i en grup, de peces instrumentals sobre l’escala diatònica, 

pentatònica i de blues, ampliant a escales de tonalitats pròximes, generant diàlegs melòdics i 

gammes dinàmiques. 

7. Ampliació de gestos i efectes en la interpretació i improvisació instrumental i corporal de 

propostes d’avantguarda amb el suport o a través de llenguatges musicals i gestuals, explorant 

diverses fonts i objectes sonors. 

- Interpretació (Expressió Corporal) 

1. Atenció i millora de la tècnica corporal per a aconseguir una expressió adequada, per a 

adaptar distints moviments corporals a diferents estils de músiques. 

2. Ampliació de les tècniques de moviment grupal i de coordinació com a iniciació coreogràfica. 

3. Interpretació coreogràfica i de danses que continguen formules rítmiques treballades en el 

nivell i acompanyaments ampliats, prenent consciència de la importància de la pulsació en les 

interpretacions. 

4. Interpretació de danses i coreografies d’estils renaixentista, barroc i clàssic, de danses del 

món, de música popular moderna i de jazz, dedicant especial atenció al patrimoni i al repertori 

tradicional espanyol i de la Comunitat Valenciana. 

5. Improvisació de coreografies, de forma individual i en grup, millorant les capacitats tècniques 
i interpretatives. 
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6. Ampliació de gestos i efectes en la interpretació i improvisació corporal de propostes 

d’avantguarda amb el suport o a través de llenguatges gestuals, explorant com 

acompanyament al moviment diverses fonts sonores. 

 

- Creació (Veus, Instruments i Cos) 

1. Creació de peces vocals, instrumentals, corporals i coreogràfiques i de fórmules rítmiques, 

sobre indicacions donades, utilitzant els elements de la representació gràfica de la música 

estudiats (signes d’intensitat i matís, indicacions de tempo, lligadures, punt, contratemps, 

calderó, etc), atenent als principis bàsics dels procediments compositius. 

2. Creació de prosòdies, adaptades al nivell, partint de la melodia, l’acompanyament o el propi 

text com a mitjà d’expressió musical. 

3. Creació de peces instrumentals, acompanyaments i efectes, a partir de l’escala pentatònica, 

refermant la utilització de les app i del programari musical per al tractament del so.  

4. Creació de coreografies per a cançons i peces musicals de diferents estils, de forma 

individual i en grup. 

5. Creació amb la veu, amb el cos i amb els instruments de propostes d’avantguarda ampliant 
elements a través de nous llenguatges sonors i gestuals. 

6. Interés, respecte i curiositat per la diversitat de propostes, així com pels gustos dels altres. 

 

Bloc 2. Escolta 

- Escolta d’Instruments, Veus i Agrupacions 

1. Instruments característics del Renaixement, Barroc i Classicisme. Identificació visual i 

auditiva. 

2. Orquestra barroca i clàssica. Reconeixement visual i auditiu. Agrupacions vocals: cor de 

cambra i orfeó. Audició d’exemples. 

3. Altres registres de veu humana: contratenors-castrats, mezzosoprano, baríton. Identificació 

auditiva i classificació. 

4. Possibilitats expressives de la veu i els instruments, i la seua evolució al llarg de la història. 

Audició de fragments de peces de distint caràcter amb els mateixos instruments i registres 

vocals. 

5. Identificació auditiva i reconeixement per mitjà de partitures dels matisos dinàmics uniformes 

i progressius: f, mf, mp, p, crescendo i diminuendo (i els seus reguladors). 



 22	

7. Representació gràfica, a partir de l’escolta, de diferents paràmetres del so en diversos 

paisatges sonors: urbans, rurals, naturals, etc. 

8. Interés per la contribució de la música a la qualitat de l’experiència humana, mostrant una 
actitud crítica davant del consum indiscriminat d’esta. 

- Escolta i Elements de la Música 

1. Cura i millora de la tècnica instrumental amb instruments de l’aula, electrònics i el cos per a 
aconseguir una expressió adequada, dedicant especial atenció a la independència de les 

distintes parts del cos. 

2. Utilització del cos com a mitjà d’expressió musical per mitjà del treball rítmic i la percussió 

corporal, ampliant les seues possibilitats. 

3. Interpretació instrumental i amb el cos, per imitació i per mitjà de partitures, de fórmules 

rítmiques basades en compassos simples i compostos,  prenent consciència de la importància 

de la pulsació precisa en les interpretacions. 

4. Interpretació de peces instrumentals amb acompanyaments harmònics adaptats al nivell, 
millorant la tècnica en l’execució. 

5. Ampliació del repertori amb la interpretació de peces instrumentals, d’estil renaixentista, 

barroc i clàssic, de músiques del món,  de música popular moderna i de jazz, dedicant especial 

atenció al patrimoni i al repertori tradicional espanyol i de la Comunitat Valenciana. 

6. Improvisació, de forma individual i en grup, de peces instrumentals sobre l’escala diatònica, 

pentatònica i de blues, ampliant a escales de tonalitats pròximes, generant diàlegs melòdics i 

gammes dinàmiques. 

7. Ampliació de gestos i efectes en la interpretació i improvisació instrumental i corporal de 

propostes d’avantguarda amb el suport o a través de llenguatges musicals i gestuals, 

explorant diverses fonts i objectes sonors. 

- Escolta i So 

1. Atenció i millora de la tècnica corporal per a aconseguir una expressió adequada, per a 

adaptar distints moviments corporals a diferents estils de músiques. 

2. Ampliació de les tècniques de moviment grupal i de coordinació com a iniciació coreogràfica. 

3. Interpretació coreogràfica i de danses que continguen formules rítmiques treballades en el 

nivell i acompanyaments ampliats, prenent consciència de la importància de la pulsació en les 

interpretacions. 
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4. Interpretació de danses i coreografies d’estils renaixentista, barroc i clàssic, de danses del 

món, de música popular moderna i de jazz, dedicant especial atenció al patrimoni i al repertori 

tradicional espanyol i de la Comunitat Valenciana. 

5. Improvisació de coreografies, de forma individual i en grup, millorant les capacitats tècniques 

i interpretatives. 

6. Ampliació de gestos i efectes en la interpretació i improvisació corporal de propostes 

d’avantguarda amb el suport o a través de llenguatges gestuals, explorant com 

acompanyament al moviment diverses fonts sonores. 
 

Bloc 3. Contextos musicals i culturals 

1. Audició i reconeixement d’estil, època i cultura de diferents obres de l’Edat Moderna 

fins a l’Edat Contemporània (Renaixement, Barroc i Classicisme), a partir dels seus 
elements musicals amb el suport de diferents recursos: musicogrames, partitures, 

audicions, vídeos, textos, relacionant els seus elements tècnics amb les 

característiques pròpies del període. 

2. Relació entre els elements musicals comuns als diferents estils històrics i moderns. 

3. Reconeixement dels compositors més significatius en els diferents estils i gèneres 

estudiats. 

4. Reconeixement de les diferents manifestacions de dansa lligades als estils escoltats, 
establint similituds. 

5. Identificació d’elements formals i compositius característics dels estils treballats, a 

través de l’audició, partitures, llibret o programes de concerts. 

6. Reconeixement i análisis de la fuga, la sonata, la suite, el baix continu, el baix Alberti, 

les parts d’una òpera, etc. 

7. Anàlisi de la relació entre els esdeveniments socioculturals i la música en les èpoques 

estudiades, a través de propostes orals i escrites. 

8. Distinció de la importància que aporten la pluluralitat d’estils en la música, i interés i 
gaudi per ampliar la perspectiva i les seues preferències musicals com a font 

d’enriquiment cultural. 

9. Participació activa en tot tipus d’actuacions musicals i escèniques. 

10. Elaboració de projectes i exposicions, de forma oral i escrita, sobre diverses obres i 

gèneres musicals des de l’Edat Moderna fins a l’Edat Contemporània (Renaixement, 

Barroc i Classicisme), en els seus contextos socioculturals, amb suport de les noves 

tecnologies. Argumentació i establiment d’opinions personals. 

11. Elaboració de crítiques fonamentades, a partir de diferents recursos: audición d’obres, 
critiques de concerts, visionat d’obres en directe i en suports audiovisuals. 

12. Participació en tertúlies dialògiques sobre els estils estudiats, adoptant actitud crítica, a 

partir de diverses fonts d’informació. 
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13. Utilització de diverses fonts d’informació en el procés de recerca i organització, atenent 

la seua fiabilitat. 

14. Diferenciació i valoració, a través de l’audició atenta, de les funcions socials dels estils i 

gèneres estudiats: festes, cerimònies, himnes, ritus, ball, audiovisuals, etc. 

15. Diferenciació i gaudi de les funcions expressives i comunicatives, en relació amb el 

teatre, ràdio i televisió. 
16. Identificació i descripció de la relació de la música estudiada amb el teatre i el cine, a 

través de diferents mitjans escrits i audiovisuals. 

17. Coneixement i descripció del repertori tradicional espanyol i de la Comunitat 

Valenciana en relació a les funcions socials de la música, així com els seus instruments 

més característics, referits a les èpoques treballades. 

18. Valoració del patrimoni musical en general i del patrimoni espanyol i de la CV en 

particular. 

19. Relació entre les funcions socials comunes de la música de diferents cultures i estils 
(històrics i moderns). 

 

Bloc 4. Música i tecnologies 

1. Entrenament auditiu i edició de partitures per mitjà de programes informàtics i 

ferramentes web. 

2. Audició de peces amb el suport de programes reproductors d’àudio i creació de llistes 

de reproducció temàtiques: per estils, gèneres, compositors, etc. 

3. Edició d’àudio digital. Principals formats. Comprenssió d’àudio. 

4. Interpretació de peces de diferents cultures, estils i gèneres amb el suport d’aplicacions 

informàtiques i dispositius electrònics. 
5. Creació de melodies i acompanyaments per mitjà de diversos programes informàtics. 

6. Gravació i edició de vídeo digital. Principals formats de vídeo digital. 

7. Creació de sonoritzacions i xicotetes produccions musicals per mitjà de diversos 

recursos digitals. 

8. Utilització del podcàsting per a compartir les creacions i interpretacions de l’aula. 

9. Drets d’autor. Llicències: Copyright vs Copyleft, Creative Commons. 

10. Respecte a les normes que regulen la propietat intel·lectual, així com les del dret a 

l’honor, la intimitat i la imatge. 
11. Ús, cura i manteniment dels instruments electrònics, dispositius mobils i ordinadors. 

 

Bloc 5. Elements Transversals a la matèria 

(Els mateixos que en 1r d’ESO) 

 
2.2.3 Continguts Música 3r ESO. 
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Bloc 1. Interpretació i creació 

- Interpretació (Expressió Vocal) 

1. Cura i millora de la tècnica vocal per a aconseguir una expressió adecuada, dedicant 

especial atenció a l’articulació. 

2. Interpretació vocal, per imitació i per mitjà de partitures, de fórmules rítmiques diverses, 

incloent-hi canvis de compàs, síncopes i polirítmies, buscant una pulsació ajustada a la 
interpretació. 

3. Interpretació de peces vocals a 2 i a 3 veus, buscant la precisió en  l’afinació. 

4. Ampliació del repertori de cançons i peces vocals d’estils romàntic, contemporani i medieval, 
de músiques del món, de música popular moderna i de jazz, dedicant especial atenció al 

patrimoni i al repertori tradicional espanyol i de la Comunitat Valenciana. 

5. Improvisació, de forma individual i en grup, de peces vocals sobre l’escala diatònica, 

pentatònica i de blues, utilitzant diferents tonalitats i tipus melòdics. 

6. Interpretació i improvisació vocal de propostes d’avantguarda amb el suport o a través de 

llenguatges musicals i gestuals.	

- Interpretació (Expressió Instrumental) 

1. Cura i millora de la tècnica instrumental amb instruments de l’aula, electrònics i el cos per a 

aconseguir una precisió tècnica i expressió adequada. 

2. Utilització del cos com a mitjà d’expressió musical per mitjà del treball rítmic i la percussió 
corporal. 

3. Interpretació instrumental i amb el cos, per imitació i per mitjà de partitures, de fórmules 

rítmiques diverses, incloent-hi canvis de compàs, síncopes i polirítmies, buscant la correcció en 

la interpretació. 

4. Interpretació de peces instrumentals amb acompanyaments harmònics majors, menors i de 

major complexitat,  buscant la precisió en l’execució. 

5. Ampliació del repertori amb la interpretació de peces instrumentals, d’estil romàntic, 

contemporani i medieval, de músiques del món, de música popular moderna i de jazz, dedicant 
especial atenció al patrimoni i al repertori tradicional espanyol i de la Comunitat Valenciana. 

6. Improvisació, de forma individual i en grup, de peces instrumentals sobre l’escala diatònica, 

pentatònica i de blues, utilitzant diferents tonalitats i tipus melòdics, ampliant efectes i 

dinàmiques. 

7. Interpretació i improvisació instrumental i corporal de propostes d’avantguarda amb el 
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suport o a través de llenguatges musicals i gestuals. 

- Interpretació (Expressió Corporal) 

1. Utilització de la tècnica corporal per a aconseguir una expressió adequada, per a adaptar 

distints moviments corporals a les formes, ritmes i melodies. 

2. Evolució de les tècniques de moviment grupal, refermant la coordinació com a base de la 

interpretació coreogràfica. 

3. Interpretació coreogràfica i de danses que continguen formules rítmiques treballades en el 

nivell i acompanyaments evolucionats, buscant la precisió tècnica en l’execució. 

4. Interpretació de danses i coreografies d’estils romàntic, contemporani i medieval, de danses 
del món, de música popular moderna i de jazz, dedicant especial atenció al patrimoni i al 

repertori tradicional espanyol i de la Comunitat Valenciana. 

5. Improvisació de coreografies, de forma individual i en grup, reconeixent el moviment com a 

mitjà per a enriquir la percepció musical. 

6. Interpretació i improvisació instrumental i corporal de propostes d’avantguarda amb el 

suport o a través de llenguatges gestuals, explorant com a acompanyament al moviment 

diverses fonts i efectes de so. 

- Creació (Veus, Instruments i Cos) 

1. Creació de peces vocals, instrumentals, corporals i coreogràfiques i de fórmules rítmiques, 

sobre indicacions donades, utilitzant els elements de la representació gràfica de la música 
estudiats (dinàmiques, anacrusi, síncopes, etc), atenent als principis bàsics dels procediments 

compositius. 

2. Creació de prosòdies, adaptades al nivell, partint de la melodia, l’acompanyament o el propi 

text com a mitjà d’expressió musical. 

3. Creació de peces instrumentals, acompanyaments i efectes, amb dispositius electrònics, 

millorant la tècnica d’utilització de les app i del programari musical per al tractament del so.  

4. Creació de coreografies per a cançons i peces musicals de diferents estils, de forma 

individual i en grup. 

5. Creació amb la veu, amb el cos i amb els instruments de propostes d’avantguarda amb el 

suport o a través de llenguatges musicals i gestuals, modelant i configurant la seua forma, 

dedicant especial atenció a noves fonts sonores. 

6. Participació en la coordinació de les creacions vocals, instrumentals, corporals i 

coreogràfiques. 
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7. Interés, respecte i curiositat per la diversitat de propostes, així com pels gustos dels altres. 

 

Bloc 2. Escolta 

- Escolta d’Instruments, Veus i Agrupacions 

1. Cura i millora de la tècnica vocal per a aconseguir una expressió adecuada, dedicant 

especial atenció a l’articulació. 

2. Interpretació vocal, per imitació i per mitjà de partitures, de fórmules rítmiques diverses, 

incloent-hi canvis de compàs, síncopes i polirítmies, buscant una pulsació ajustada a la 

interpretació. 

3. Interpretació de peces vocals a 2 i a 3 veus, buscant la precisió en  l’afinació. 

4. Ampliació del repertori de cançons i peces vocals d’estils romàntic, contemporani i medieval, 

de músiques del món, de música popular moderna i de jazz, dedicant especial atenció al 
patrimoni i al repertori tradicional espanyol i de la Comunitat Valenciana. 

5. Improvisació, de forma individual i en grup, de peces vocals sobre l’escala diatònica, 

pentatònica i de blues, utilitzant diferents tonalitats i tipus melòdics. 

6. Interpretació i improvisació vocal de propostes d’avantguarda amb el suport o a través de 

llenguatges musicals i gestuals. 

- Escolta i Elements de la Música 

1. Cura i millora de la tècnica instrumental amb instruments de l’aula, electrònics i el cos per a 

aconseguir una precisió tècnica i expressió adequada. 

2. Utilització del cos com a mitjà d’expressió musical per mitjà del treball rítmic i la percussió 

corporal. 

3. Interpretació instrumental i amb el cos, per imitació i per mitjà de partitures, de fórmules 

rítmiques diverses, incloent-hi canvis de compàs, síncopes i polirítmies, buscant la correcció en 

la interpretació. 

4. Interpretació de peces instrumentals amb acompanyaments harmònics majors, menors i de 

major complexitat,  buscant la precisió en l’execució. 

5. Ampliació del repertori amb la interpretació de peces instrumentals, d’estil romàntic, 

contemporani i medieval, de músiques del món, de música popular moderna i de jazz, dedicant 

especial atenció al patrimoni i al repertori tradicional espanyol i de la Comunitat Valenciana. 
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6. Improvisació, de forma individual i en grup, de peces instrumentals sobre l’escala diatònica, 

pentatònica i de blues, utilitzant diferents tonalitats i tipus melòdics, ampliant efectes i 

dinàmiques. 

7. Interpretació i improvisació instrumental i corporal de propostes d’avantguarda amb el suport 

o a través de llenguatges musicals i gestuals. 

- Escolta i So 

1. Utilització de la tècnica corporal per a aconseguir una expressió adequada, per a adaptar 

distints moviments corporals a les formes, ritmes i melodies. 

2. Evolució de les tècniques de moviment grupal, refermant la coordinació com a base de la 

interpretació coreogràfica. 

3. Interpretació coreogràfica i de danses que continguen formules rítmiques treballades en el 

nivell i acompanyaments evolucionats, buscant la precisió tècnica en l’execució. 

4. Interpretació de danses i coreografies d’estils romàntic, contemporani i medieval, de danses 

del món, de música popular moderna i de jazz, dedicant especial atenció al patrimoni i al 
repertori tradicional espanyol i de la Comunitat Valenciana. 

5. Improvisació de coreografies, de forma individual i en grup, reconeixent el moviment com a 

mitjà per a enriquir la percepció musical. 

6. Interpretació i improvisació instrumental i corporal de propostes d’avantguarda amb el suport 

o a través de llenguatges gestuals, explorant com a acompanyament al moviment diverses 

fonts i efectes de so. 

 

Bloc 3. Contextos musicals i culturals 

1. Audició i reconeixement d’estil, època i cultura de diferents obres de l’Edat Mitjana i de 

l’Edat Contemporània (Romanticisme, Nacionalisme, Postromanticisme, 

Impressionisme i Música acadèmica del s. XX), a partir dels seus elements musicals, 
amb el suport de diferents recursos: musicogrames, partitures, audicions, vídeos, 

textos, relacionant els seus elements tècnics amb les característiques pròpies del 

període. 

2. Relació entre els elements musicals comuns als diferents estils històrics i moderns. 

3. Reconeixement dels compositors més significatius en els diferents estils i gèneres 

estudiats. 

4. Reconeixement de les diferents manifestacions de dansa lligades als estils escoltats, 
establint similituds. 
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5. Identificació d’elements formals i compositius característics dels estils treballats. 

Reconeixement i anàlisi de les formes característiques de cada període, inclosa la 

simfonia i concert, a través de l’audició, partitures, llibret o programes de concerts. 

6. Anàlisi de la relació entre els esdeveniments socioculturals, el desenrotllament 

tecnològic i la música en les èpoques estudiades, a través de propostes orals i escrites. 

7. Participació en la planificació i producció de qualsevol tipus d’actuacions musicals i 
escèniques en viu. 

8. Elaboració de projectes i exposicions, de forma oral i escrita, sobre dverses obres de 

l’Edat Mitjana i de l’Edat Contemporània (Romanticisme, nacionalisme, 

Postromanticisme, Impressionisme i Música acadèmica dels s. XX), en els seus 

contextos socioculturals, utilitzant les TIC per a la seua elaboració i difusió. 

Argumentació i establiment d’opinions personals. 

9. Elaboració de crítiques fonamentades, a partir de diferents recursos: audició d’obres, 

crítiques de concerts, visionat d’obres en directe i en suports audiovisuals. 
10. Participació en tertúlies dialògiques adoptant una actitud oberta sobre les propostes 

innovadores més actuals. 

11. Utilització de diverses fonts d’informació en el procés de recerca i organització, atenent 

la seua fiabilitat. 

12. Diferenciació i valoració, a través de l’audició atenta, de les funcions socials d’obres 

d’estils i gèneres estudiats: festes, cermònies, himnes, ritus, ball, audiovisuals. 

13. Anàlisi i gaudi de les funcions expressives i comunicatives, en relació amb el llenguatge 
cinematogràfic i publicitari. 

14. Anàlisi de la música utilitzada en diferents tipus d’espectacles i produccions 

audiovisuals. 

15. Valoració i elaboració de projectes, a través de diferents mitjans escrits i audiovisuals, 

de la relació de la música estudiada amb altres disciplines: matemàtiques, arquitectura, 

poesia, etc. 

16. El so i la música en els mitjans audiovisuals i les TIC. 

17. Elaboració de propostes per a la conservació i transmissió del patrimoni espanyol i de 
la CV. 

18. Valoració del patrimoni musical en general i del patrimoni espanyol i de la CV en 

particular. 

19. Valoració dels recursos tecnològics com a instruments per al coneixement i gaudi de la 

música. 

20. Interés per conéixer les diferents funcions expressives de la música, gaudint d’estes 

com a oient amb capacitat selectiva. 
21. Interés per ampliar la perspectiva i les seues preferències musicals de forma crítica i 

selectiva. 

 

Bloc 4. Música i tecnologies 
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1. Entrenament auditiu i edició de partitures per mitjà de programes informàtics, 

aplicacions per a dispositius mòbils i ferramentes web. 

2. Audició i análisi de peces de diferents cultures i estils  amb el suport d’editors d’audio, 

editors de partitures i seqüènciadors. 

3. Edició avançada d’audio digital. Conversió en els diferents formats, comprimits i sense 

comprimir. 
4. Improvisació i interpretació de peces de diferents cultures, estils i gèneres amb el 

suport d’aplicacions informàtiques i dispositius electrònics. 

5. Creació de ritmes, melodies i acompanyaments per mitjà de diversos programes 

informàtics. 

6. Edició de vídeo digital combinant imatge, so i veu. Formats de comprensió de vídeo 

digital. 

7. Creació de xicotetes produccions musicals i audiovisuals per mitjà de diversos recursos 

digitals. 
8. Utilització de les xarxes i serveis d’àudio i vídeo de la web social per a compartir 

creacions i intrepretacions. 

9. Utilització de les llicències: Copyright vs Copyleft, Creative Commons. 

10. Ús, cura i manteniment dels instruments electrònics, dispositius mòbils i ordinadors. 

 

Bloc 5. Elements Transversals a la matèria 

(Els mateixos que en 1r i 2n d’ESO) 

 
2.2.4 Continguts Música 4rt ESO. 
 

Bloc 1. Interpretació i creació 

1. Cura i millora de la tècnica vocal, instrumental (amb instruments de l’aula, electrònics i 

amb el cos), coreogràfica i de dansa per a aconseguir una expressió precisa. 

2. Utilització de les tècniques de moviment grupal i individual per a la interpretació 

coreogràfica. 

3. Utilització del cos com a mitjà d’expressió musical per mitjà del treball rítmic i la 

percussió corporal, buscant la precisió en l’execució. 
4. Interpretació vocal, instrumental i amb el cos, coreogràficament i amb la dansa, de 

formules rítmiques basades en combinacions d’accentuació, canvis de compàs i 

diferents tempos, buscant la correcció en la interpretació de contratemps i polirítmies. 

5. Ampliació del repertori de cançons i peces vocals, instrumentals, de percussió corporal, 

coreogràfiques i de danses, interpretant gèneres del segle XX i música d’avantguarda, 

músiques del món, música popular moderna i de jazz, tenint present la música en la 

publicitat, el cine i els mitjans de comunicació, dedicant especial atenció al patrimoni 

cultural pròxim. 
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6. Interpretació de peces vocals, instrumentals i de percussió corporal a diverses veus, 

mostrant un domini en la interpretació. 

7. Improvisació, de forma individual i en grup, de peces vocals i instrumentals sobre 

escales de diferents estils i tonalitats i de percussió corporal amb diferents ritmes, 

refermant i ampliant el domini dels elements musicals. 

8. Improvisació de coreografies, de forma individual i en grup, aplicant elements musicals 
i expressius treballats. 

9. Interpretació i improvisació amb la veu, amb el cos i amb els instruments de propostes 

d’avantguarda amb el suport o a través de llenguatges musicals, gestuals i de 

moviment (performance, flashmob i lipdub, etc.), dedicant especial atenció a noves 

fonts sonores. 

10. Utilització correcta de les tècniques de control de les emocions per a millorar la 

interpretació davant del públic. 

11. Interés per millorar les capacitats tècniques i interpretatives i de respecte per les 
aportacions de tots les parts que intervenen en els processos de producció. 

12. Creació de peces i acompanyaments vocals, instrumentals, corporals i coreogràfics i de 

fórmules rítmiques utilitzant els elements de la representació gràfica de la música 

estudiats, atenent els principis bàsics dels procediments compositius i aplicant els 

resultats a la creació i difusió audiovisual. 

13. Creació de prosòdies, de manera interdisciplinària i adaptades al nivell, partint de la 

melodia, l’acompanyament o el mateix text com a mitjà d’expressió musical. 
14. Creació de peces instrumentals, acompanyaments i efectes, amb dispositius 

electrònics, millorant la tècnica d’utilització de les app i del programari musical per al 

tractament del so en produccions audiovisuals. 

15. Creació de peces vocals, corporals i instrumentals a diverses veus, a partir dels 

procediments compositius del nivell i les formes d’organització musical, utilitzant les 

formes musicals, escales i cadències estudiades, atenent la iniciativa pròpia i propostes 

per a la producció musical. 

16. Creació de coreografies per a cançons i peces musicals de diferents estils, de forma 
individual i en grup, assumint diferents rols en la representació, aportant el treball a la 

producció escènica. 

17. Creació amb la veu, amb el cos i amb els instruments de propostes d’avantguarda amb 

el suport o a través de llenguatges musicals, gestuals i de moviment (performance, 

flashmob i lipdub, etc.), modelant i configurant la seua forma, dedicant especial atenció 

a noves fonts sonores. 

18. Interés i respecte per la diversitat de propostes, així com pels gustos dels altres. 
19. Anàlisi dels processos bàsics de creació, edició i difusió musical considerant la 

intervenció de distints professionals.  

20. Coneixement del procés seguit en distintes produccions musicals (discos, programes 

de ràdio i televisió, cine, etc.) i el paper jugat en cada una de les fases del procés pels 
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diferents professionals que hi intervenen (intèrprets, compositors, professors, lutiers, 

crítics, productors, tècnics i enginyers de so, mànagers, tècnics d’il·luminació, etc.). 

21. Planificació, assaig i interpretació de peces per a concert. 

22. Utilització, de manera autònoma, de diferents recursos informàtics al servici de la 

creació, difusió i producció musical. 

23. Participació activa en les tasques necessàries per a la celebració d’activitats musicals 
en el centre: planificació, assaig, interpretació, difusió, etc., assumint els diferents rols 

associats a les professions en els processos bàsics de la producció d’activitats 

musicals. 

 

Bloc 2. Escolta 

1. Identificació auditiva i transcripció a la partitura del ritme, melodia i compàs, de xicotets 

fragments musicals de dificultat progressiva. 

2. Repàs dels diferents tipus d’escales. Reconeixement auditiu de la sèrie dodecafònica, 
prèviament analitzada amb el suport de la partitura. 

3. Reconeixement auditiu de tempos i posterior transcripció amb els termes 

corresponents, uniformes, graduals, momentanis, de canvi sobtat, de retorn al 

moviment. 

4. Diferenciació auditiva de diferents tipus de cadències, acords i arpegis per mitjà de 

l’audició de peces de diferents estils, amb suport de musicogrames, partitures 

convencionals i xifrades. 

5. Audició i anàlisi d’obres d’estil contemporani i/o fragments de timbres i ritmes més 
complexos. 

6. Audició i experimentació sobre el llenguatge contemporani amb el suport de diferents 

tipus de notació. 

7. Representació gràfica de llenguatge musical contemporani. Experimentació a partir de 

l’audició amb el suport de diferents tipus de notació contemporània. 

8. Diferenciació auditiva de les formes de diversos estils i en especial, la música del segle 

XX i XXI, amb el seu seguiment a través de partitures corresponents al nivell. 
9. Elaboració de crítiques fonamentades i opinions personals sobre la qualitat, bellesa o 

interés de diverses obres, gèneres, estils, cultures i esdeveniments musicals, amb el 

suport de diferents fonts documentals. 

10. Anàlisi de crítiques musicals d’obres i/o interpretacions, a partir de programes de 

concerts, periòdics, discos, revistes, etc. 

11. Elaboració de treballs i/o projectes de diverses obres escoltades, amb el suport de 

diverses fonts: llibres, pel·lícules, publicitat, obres artístiques plàstiques, programes de 

concerts, crítiques, etc. 
12. Ús d’una terminologia adequada en l’anàlisi d’obres i situacions musicals escoltades. 
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13. Interés, respecte i curiositat per la diversitat de propostes musicals, així com pels 

gustos musicals d’altres persones. 

14. Elaboració de treballs que analitzen la presència constant de la música en la vida de 

les persones, en els espectacles i en els mitjans audiovisuals. 

15. Reconeixement de les funcions socials i expressives de la música, a partir d’audicions 

d’obres de diferents gèneres i estils, així com del llenguatge cinematogràfic i publicitari. 
16. Les professions musicals i la seua relació amb la música del nostre entorn. Identificació 

de les relacions que s’establixen entre estes. 

17. Argumentació crítica sobre el paper de la música en situacions i contextos diversos: 

actes de la vida quotidiana, espectacles, mitjans de comunicació, etc. 

18. L’edició, la comercialització i la difusió de la música. Identificació de les noves 

modalitats i la seua conseqüència en l’àmbit professional. 

19. Formulació de crítiques sobre l’oferta de concerts i altres manifestacions musicals tant 

en viu com divulgades a través dels mitjans de comunicació 
20. Rigor en la utilització d’un vocabulari adequat per a descriure la música. 

 

Bloc 3. Contextos musicals i culturals 

1. L’evolució de la música popular moderna. Reconeixement auditiu i anàlisi de diferents 

obres i tipus de música popular moderna argumentant sobre les seues característiques 

i expressant opinions personals. 

2. Investigació sobre les diferents músiques del món, el jazz i el flamenc. Anàlisi d’obres o 

fragments d’obres, identificant les seues característiques fonamentals. 
3. Utilització de distintes fonts d’informació per a obtindre referències sobre músiques de 

diferents èpoques i cultures, incloses les actuals, i sobre l’oferta de concerts en viu i 

divulgades a través dels mitjans de comunicació. 

4. Valoració del patrimoni musical en general i del patrimoni espanyol i de la Comunitat 

Valenciana en particular. Elaboració de propostes per a la seua conservació i 

transmissió. 

5. Influències mútues entre la música espanyola i la internacional en diferents èpoques i 
estils, incloent-hi la música popular moderna. 

6. Anàlisi de crítiques musicals, a partir de programes de concerts, discos, sobre obres i/o 

compositors. 

7. Identificació dels diferents itineraris acadèmics i professionals relacionats amb la 

música. L’edició, la comercialització i la difusió de la música. Identificació de les noves 

modalitats de distribució de la música i les seues conseqüències per als professionals 

de la música i la indústria musical. 

8. Ús dels recursos de les noves tecnologies per a exposar els continguts de manera 
clara i innovadora. 
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9. Ocupació d’un vocabulari i una terminologia musical adequada al proposar juís de valor 

i opinions personals de forma oral o escrita amb rigor i claredat. 

10. Interés i respecte per la diversitat de propostes musicals, així com pels gustos musicals 

d’altres persones o cultures. 

11. La música acadèmica del s. XX i s. XXI. La música modernista: futurisme, atonalisme, 

dodecafonisme, serialisme, minimalisme, etc. La música contemporània. Influències del 
jazz i de l’art-rock. 

12. Identificació auditiva i anàlisi d’estil, època i/o cultura de distintes obres de música culta 

o popular, aprofundint en la comprensió dels seus elements musicals. 

13. La música i el cine. Identificació auditiva o audiovisual de les peces i bandes sonores 

més representatives de la història del cine, així com els seus compositors, recursos 

tecnològics i artístics utilitzats. 

14. Investigació i anàlisi de les funcions socials i/o expressives de la música, a partir dels 

seus elements musicals, en el cine, televisió, la ràdio, la publicitat, videojocs, etc. 
15. Elaboració de treballs i projectes, de forma individual i/o en grup, en els que 

s’establixen sinergies entre les obres musicals i altres manifestacions artístiques, amb 

un llenguatge apropiat i utilitzant les noves tecnologies. 

16. Debat i formulació d’argumentacions sobre el paper de la música en la vida quotidiana, 

en els espectacles i en els mitjans de comunicació, així com els factors que influïxen en 

les preferències i les modes musicals. 

 

Bloc 4. Música i Tecnologies 

1. Entrenament auditiu i edició de partitures per mitjà de programes informàtics, 

aplicacions per a dispositius mòbils i ferramentes web. 

2. Audició i anàlisi de peces de diferents cultures i estils per mitjà de suport informàtic. 

3. La música en els mitjans de comunicació i els videojocs. Evolució dels formats utilitzats 

i el seu tractament. 

4. Components d’un estudi de gravació: ordinadors, programari, taules de mescles, 

monitors, microfonia, etc. 
5. La música en les produccions audiovisuals: el cine musical, el musical, l’òpera. 

6. La música en l’actualitat: esdeveniments musicals, transformació de valors, hàbits, 

consum i gust musical. 

7. Improvisació i interpretació de peces de diferents cultures, estils i gèneres amb el 

suport d’aplicacions informàtiques i dispositius electrònics. 

8. Gravació i edició de vídeo digital. Principis i elements bàsics del llenguatge audiovisual. 

9. Creació de produccions musicals i audiovisuals en diferents contextos, dins i fora del 

centre. 
10. Sonorització d’imatges per mitjà de diaporames, espots publicitaris i fragments 

cinematogràfics per mitjà de fragments musicals preexistents o de creació pròpia. 
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11. Utilització de les xarxes i servicis d’àudio i vídeo de la web social per a compartir 

creacions i interpretacions. 

12. Utilització de les llicències Copyright vs Copyleft, Creative Commons. 

13. Atenció i manteniment dels instruments electrònics, dispositius mòbils i ordinadors. 

 

Bloc 5. Elements Transversals a la matèria 

1. Estratègies de comprensió oral: activació de coneixements previs, manteniment de 
l’atenció, selecció de la informació; memorització i retenció de la informació. Tipus de 

text: descriptius, instructius, expositius i de manera especial, argumentatius. 

2. Planificació de textos orals. Prosòdia. Ús intencional de l’entonació i les pauses.  

3. Normes gramaticals. Propietats textuals de la situació comunicativa: adequació, 

coherència i cohesió.  

4. Respecte en l’ús del llenguatge: Situacions d’interacció comunicativa (conversacions, 

entrevistes, col·loquis, debats, etc); Estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, 
menteniment i conclusió; cooperació, normes de cortesia, fórmules de tractament, etc; 

Glossari de termes conceptuals del nivell educatiu;  

5. Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la lectura. Tipus de text. 

Lectura i escriptura de textos narratius, descriptius, instructius, expositius i de manera 

especial argumentatius. 

6. Estratègies d’expressió escrita: planificació, escriptura, revisió i reescriptura. Formats 

de presentació; Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals (signes de 

puntuació, concordança entre els elements de l’oració, ús de connectors oracionals, 
etc); Propietats textuals en situació comunicativa (adequació, coherència i cohesió);  

7. Estratègies de recerca i selecció de la informació. Procediments de síntesi de la 

informació; Procediments de presentació de continguts; Procediments de cita i 

paràfrasi; Bibliografia i bibliografia web. 

8. Iniciativa i innovació. 

9. Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats. Autoregulació d’emocions, control 

de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i 
fracassos. Perseverança, flexilbilitat. Pensament alternatiu. Sentit crític. Pensament 

mitjans-fi.  

10. Estratègies de planificació, organització i gestió. Selecció de la informació tècnica i 

recursos materials.  

11. Estratègies de supervisió i resolució de problemes. Avaluació de processos i 

resultats.Valoració de l’error com a oportunitat. 

12. Habilitats de comunicació. Estudis i professions vinculats amb els coneixements de 

l’àrea. Autoconeixement d’aptituds i interessos. Procés estructurat de presa de 
decisions. Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques. Assumpció de diferents 

rols en equips de treball. Pensament de perspectiva. Solidaritat, tolerància, respecte i 
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amabilitat. Tècniques d’escolta activa. Diàleg igualitari. Coneixement d’estructures i 

tècniques d’aprenentatges cooperatius.  

13. Ferramentes digitals de recerca i visualització. Recerca en blogs, wikis, fòrums, banc 

de sons, pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies en línia, bases de 

dades especialitzades, etc. Estratègies de filtració en la recerca de la informació. 

Emmagatzematge de la informació digital en dispositius informàtics i serveis de la 
xarxa. Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la recerca i contrast 

d’informació.  

14. Organització de la informació seguint diferents criteris. Ús de les ferramentes més 

comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se amb la resta del grup amb la 

finalitat de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les 

idees alienes, etc; Compartir informació i recursos; i construir un producte o meta 

col·lectiu. Correu electrònic. Mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge. 

Serveis de la web social com blogs, wikis, fòrums, etc. Hàbits i conductes en la 
comunicació i en la protecció del mateix individu i d’altres de les males pràctiques com 

el ciberassetjament. Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació en 

funció d’este. Realització, formatació senzilla i impressió de documents de text. 

Disseny de presentacions multimèdia. Tractament de la imatge. Producció senzilla 

d’audio i vídeo. Ferramentes de producció digital en la web. Drets d’autor i llicències de 

publicació. 

 

2.3 Criteris d’avaluació  
 
2.3.1 Criteris d'avaluació 1r d’ESO 

Bloc 1. Interpretació i creació 

- Interpretar cançons i peces vocals de diferents estils, refermant la tècnica vocal, així 

com improvisar melodies senzilles disfrutant de les aportacions individuals i del grup. 
- Interpretar amb els instruments i el cos peces musicals de diferents estils, refermant la 

tècnica interpretativa, així com improvisar acompanyaments rítmics, disfrutant de les 

aportacions individuals i del grup. 

- Interpretar danses de diferents cultures i estils, refermant la tècnica corporal, així com 

improvisar coreografies grupals utilitzant els elements musicals del nivell, disfrutant de 

les propostes pròpies i del grup. 

- Crear composicions vocals, instrumentals i coreogràfiques utilitzant els elements del 
llenguatge musical del nivell i presentar les seues propostes amb confiança i 

desinhibició. 

 

Bloc 2. Escolta 
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- Identificar els diferents timbres, registres i agrupacions musicals dels estils estudiats i 

les diverses gammes, així com la seua representació gràfica, a través d’audicions 

diverses, i mantindre una actitud d’atenció durant l’escolta. 

- Identificar per mitjà de diversos llenguatges els elements musicals i les formes 

d’organització d’obres diverses, a partir de gravacions i interpretacions en viu, amb el 

suport de partitures. 
- Discriminar les possibilitats del so a través de distints modes de producció, 

representant els processos implicats de forma gràfica, i identificar situacions 

quotidianes en què es produïx un ús indiscriminat del so. 

 

Bloc 3. Contextos musicals i culturals 

- Identificar a partir dels seus elements musicals l’estil, l’època i/o cultura, així com els 

mitjans expressius que utilitzen les distintes obres de músiques del món, del jazz, del 

flamenc, d’estil contemporani i de la música popular moderna, a través d’audicions en 

contextos diversos, i interessar-se per ampliar la perspectiva i les seues preferències 

musicals. 
- Argumentar sobre diverses obres analitzades de músiques del món, del jazz, del 

flamenc, de tendències contemporànies i de la música popular moderna en els seus 

contextos socioculturals, i expressar opinions raonades sobre estes, de forma oral i 

escrita, i interessar-se per ampliar les seues preferències musicals a partir dels estils 

treballats. 

- Analitzar les funcions en els estils i gèneres estudiats en relació amb la dansa i les arts 

plàstiques, a partir d’activitats i projectes, utilitzant recursos textuals. 

 

Bloc 4. Música i Tecnologies 

 

- Aplicar els recursos digitals per a l’educació auditiva i la creació d’acompanyaments i 

sonoritzacions senzilles, utilitzant aplicacions informàtiques de gravació, edició d’àudio i 

edició de partitures. 

			

Bloc 5. Elements transversals a la matèria 

- Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts diverses utilitzant les 
estratègies de comprensió oral per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre 

el contingut, l’ampliació dels seus coneixements i la realització de tasques 

d’aprenentatge. 

- Expressar oralment textos prèviament planificats, de l’àmbit personal, acadèmic, social 

o professional, amb una pronunciació clara, aplicant les normes de la prosòdia i la 

correcció gramatical del nivell educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i 
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situación comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els seus coneixements 

amb un llenguatge no discriminatori. 

- Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic, social o 

professional aplicant les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu 

pròpies de la interacció oral utilitzant un llenguatge no discriminatori. 

- Reconéixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del nivell educatiu i utilitzar-la 
correctament en activitats orals i escrites de l’àmbit personal, acadèmic, social o 

professional. 

- Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper i digital, utilitzant les 

estratègies de comprensió lectora del nivell educatiu per a obtindre informació i aplicar-

la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació dels seus coneixements i la realització de 

tasques d’aprenentatge. 

- Escriure textos de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional en diversos formats 

i suports, cuidant els seus aspectes formals, aplicant les normes de correcció 
ortogràfica i gramatical del nivell educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada 

tipus i situació comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els seus 

coneixements amb un llenguatge no discriminatori. 

- Buscar i seleccionar informació en diverses fonts de forma contrastada i organitzar la 

informació obtinguda per mitjà de diversos procediments de síntesi o presentació dels 

continguts; per a ampliar els seus coneixements i elaborar textos de l’àmbit personal, 

acadèmic, social o professional i del nivell educatiu, citant-ne adequadament la 
procedència. 

- Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a emprendre i 

proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i 

interés durant el seu desenrotllament i actuar amb flexibilitat buscant solucions 

alternatives. 

- Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, fent una previsió de recursos i 

temps ajustada als objectius proposats, adaptar-ho a canvis i imprevistos transformant 

les dificultats en possibilitats, avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final i 
comunicar de forma personal els resultats obtinguts. 

- Reconéixer els estudis i professions vinculats amb els coneixements del nivell educatiu 

i identificar els coneixements, habilitats i competències que demanen per a relacionar-

les amb les seues fortaleses i preferències. 

- Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos rols 

amb eficàcia i responsabilitat, donar suport a companys i companyes demostrant 

empatia i reconeixent les seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre 
conflictes i discrepàncies. 

- Buscar i seleccionar informació, documents de text, imatges, bandes sonores, vídeos, 

etc. a partir d’una estratègia de filtració i de forma contrastada en mitjans digitals com 

banc de sons, pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies en línia o bases 
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de dades especialitzades, registrant-la en paper de forma acurada o emmagatzemantla 

digitalment en dispositius informàtics i servicis de la xarxa. 

- Col·laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca col·lectiva compartint 

informació i continguts digitals i utilitzant les ferramentes de comunicació TIC, servicis 

de la web social i entorns virtuals d’aprenentatge. Aplicar bones formes de conducta en 

la comunicació i previndre, denunciar i protegir els altres de les males pràctiques com el 
ciberassetjament. 

- Crear i editar continguts digitals com documents de text o presentacions multimèdia 

amb sentit estètic utilitzant aplicacions informàtiques d’escriptori per a una millor 

comprensió dels continguts treballats, coneixent com aplicar els diferents tipus de 

llicències. 

 
 
2.3.2 Criteris d'avaluació 2n d’ESO 

Bloc 1. Interpretació i creació 

- Interpretar peces vocals de distintes èpoques i estils, cuidant la tècnica vocal i 

l’expressió, improvisar peces vocals utilitzant els elements del llenguatge musical i 

avaluar els processos i els resultats per a la millota d’estos. 

- Interpretar amb els instruments i el cos peces musicals de distintes èpoques i estils, 

cuidant la tècnica interpretativa i improvisar utilitzant els elements del llenguatge 

musical, mostrant interés per les possibilitats sonores dels objectes que ens rodegen. 
- Interpretar danses de distintes èpoques i estils i improvisar coreografies utilitzant els 

elements musicals del nivell, cuidant la tècnica interpretativa i expressiva, valorant i 

respectant el patrimoni cultural i tradicional que ens rodeja. 

- Crear composicions vocals, instrumentals i coreogràfiques utilitzant els elements del 

llenguatge musical del nivell i els procediments compositius treballats, i avaluar els 

resultats per a buscar la millora d’estos. 

 
Bloc 2. Escolta 

- Identificar els distints timbres, registres i agrupacions musicals del Renaixement, Barroc 

i Classicisme, i les diverses gammes i canvis dinàmics, així com la seua representació 

gràfica, a través d’audicions dels estils i èpoques estudiades, i mantindre una actitud 

d’atenció i silenci durant l’escolta. 

-  Identificar per mitjà de diversos llenguatges els elements musicals i les formes 

d’organització d’obres diverses, a partir de gravacions i interpretacions en viu, amb el 
suport de partitures. 

- Discriminar les possibilitats del so a través de distints modes de producció, descrivint 

els processos implicats de forma verbal, i identificar situacions quotidianes en què es 

produïx un ús indiscriminat del so, analitzant les seues causes i proposant solucions. 
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Bloc 3. Contextos musicals i culturals 

- Identificar l’estil, l’època i/o cultura, així com els mitjans expressius que utilitzen les 

distintes obres des de l’Edat Moderna fins a l’Edat Contemporània, a partir dels seus 
elements musicals, a través d’audicions en contextos diversos i amb el suport de 

diferents recursos. 

- Argumentar sobre diverses obres analitzades i gèneres musicals des de l’Edat Moderna 

fins a l’Edat Contemporània en els seus contextos socioculturals, i expressar opinions 

raonades sobre estes, de forma oral i escrita, amb obertura. 

- Analitzar les funcions en els estils i gèneres estudiats en relació amb el teatre, el cine i 

altres llenguatges, a partir d’activitats i projectes, utilitzant recursos textuals, i avaluar 

les seues aportacions al desenrotllament personal i col·lectiu. 
 

Bloc 4. Música i Tecnologies 

- Aplicar els recursos digitals per a l’educació auditiva i la creació de melodies, 

acompanyaments i xicotetes produccions musicals, utilitzant aplicacions informàtiques 

d’edició d’àudio, de vídeo i de partitures, i seqüenciadors. 

	

Bloc 5. Elements transversals a la matèria 

- Els mateixos per a tota l’etapa de la ESO 
 
 
2.3.3 Criteris d'avaluació 3r d’ESO 

Bloc 1. Interpretació i creació 

- Interpretar peces vocals de distintes èpoques i estils buscant el perfeccionament tècnic 

i expressiu, i improvisar en grup peces vocals utilitzant diferents tipus d’escales, 

mostrant obertura i respecte cap a les propostes del professor i dels companys. 
- Interpretar amb els instruments i el cos peces musicals de distintes èpoques i estils, 

buscant el perfeccionament tècnic i expressiu, i improvisar utilitzant diferents tipus 

d’escales, participant de manera activa en l’activitat instrumental i en les seues distintes 

manifestacions. 

- Interpretar danses de distintes èpoques i estils buscant el perfeccionament tècnic i 

expressiu, i improvisar coreografies utilitzant els elements del moviment com a mitjà per 

a enriquir la percepció musical i els seus valors estètics. 

- Crear composicions vocals, instrumentals i coreogràfiques utilitzant els procediments 
compositius i els tipus formals treballats i avaluar el procés i els resultats per a la millora 

d’estos. 

 

Bloc 2. Escolta 
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- Identificar els distints timbres, registres i agrupacions musicals del segle XIX, i les 

diverses gammes i canvis dinàmics, així com la seua representació gràfica, a través 

d’audicions dels estils i èpoques estudiades, i mantindre una actitud d’atenció i silenci 

durant l’escolta. 

- Analitzar els elements musicals i les formes d’organització d’obres adaptades al nivell, 

a partir de l’escolta de gravacions i interpretacions en viu, i per mitjà de la utilització de 
partitures. 

- Discriminar les possibilitats del so a través de distints modes i formes de producció, i 

elaborar propostes verbals i/o audiovisuals, per a la millora de l’entorn acústic. 

 

Bloc 3. Contextos musicals i culturals 

- Analitzar l’estil, l’època i/o cultura, així com els mitjans expressius que utilitzen les 

distintes obres de l’Edat Mitjana i de l’Edat Contemporània, a partir dels seus elements 

musicals, a través d’audicions en contextos diversos i amb el suport de diferents 

recursos. 

- Argumentar sobre diverses obres analitzades i gèneres musicals des de l’Edat Moderna 
fins a l’Edat Contemporània , en els seus contextos socioculturals, i expressar opinions 

raonades sobre estes, de forma oral i escrita, amb obertura i superant estereotips. 

- Analitzar les funcions en els estils i gèneres estudiats en relació amb les matemàtiques, 

arquitectura i poesia, a partir d’activitats i projectes, utilitzant recursos textuals, i avaluar 

les seues aportacions al desenrotllament personal i col·lectiu. 

 

Bloc 4. Música i tecnologies 

 - Aplicar els recursos digitals per a l’educació auditiva i la creació de ritmes, melodies, 

acompanyaments i produccions musicals i audiovisuals, utilitzant aplicacions d’edició d’àudio, 

de vídeo, i de partitures i seqüenciadors i compartir materials propis per mitjà dels servicis de la 
web social. 

 
 

Bloc 5. Elements transversals a la matèria 

- Els mateixos per a tota l’etapa de la ESO 

 
2.3.4 Criteris d'avaluació 4rt d’ESO 

Bloc 1. Interpretació i creació 

- Interpretar peces vocals instrumentals, corporals i danses de distintes cultures, estils i 

èpoques augmentant el nivell tècnic i expressiu, improvisar melodies utilitzant els 

elements del llenguatge musical del nivell i avaluar els processos i els resultats per a la 
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millora d’estos. 

- Crear, com a forma d’expressió d’idees i sentiments, composicions vocals, 

instrumentals i coreogràfiques, utilitzant amb autonomia els procediments compositius i 

diferents tècniques i recursos tecnològics i avaluar el procés i el resultat per a la seua 

millora. 

- Analitzar els processos de creació, edició i difusió musical i el paper que exercixen els 
professionals que hi intervenen i assumir els diferents rols associats a les professions 

en els processos bàsics de la producción d’activitats musicals. 

 
Bloc 2. Escolta 

- Analitzar els elements musicals i les formes d’organització d’obres diverses, a partir de 

la seua audició, amb el suport de partitures, textos i/o musicogrames, emprant una 
terminologia musical adequada. 

- Realitzar crítiques sobre diverses obres, gèneres, estils, cultures, i expressar opinions 

personals sobre les mateixes, de forma oral i escrita, per mitjà de treballs i/o projectes, 

utilitzant diverses fonts d’informació. 

- Diferenciar les funcions de la música en la vida i la seua relació amb les professions 

musicals, i evidenciar de forma reflexiva el paper dels mitjans de comunicació en la 

seua difusió i promoció, per mitjà de treballs o projectes. 

 

Bloc 3. Contextos musicals i culturals 

- Analitzar l’evolució de la música popular moderna i el seu desenrotllament sociocultural, 
i argumentar sobre les seues característiques, expressant les seues opinions amb una 

actitud oberta i respectuosa. 

- Identificar l’estil, l’època i/o cultura a què pertanyen distintes obres, i els elements 

expressius que utilitzen, a partir dels seus elements musicals, i relacionar-les amb 

altres manifestacions artístiques, elaborant projectes, amb el suport de diferents 

recursos. 

 

Bloc 4. Música i Tecnologies 

- Utilitzar diferents recursos digitals per a l’educació auditiva i la creació de produccions 

musicals i audiovisuals, per mitjà de diverses aplicacions informàtiques d’àudio i de 

vídeo i compartir materials propis per mitjà dels servicis de la web social respectant les 

normes i les llicències d’ús i difusió. 

	

Bloc 5. Elements transversals a la matèria 

- Els mateixos per a tota l’etapa de la ESO 
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2.4 Competències Bàsiques  

COMPETÈNCIES 
CLAU INDICADORS DESCRIPTORS 

   

Competència 
matemàtica i 
competències 
bàsiques en ciència i 
tecnologia 

Cura de l’entorn 
mediambiental i dels éssers 
vius 

-  Interactuar amb l’entorn natural de manera 
respectuosa. 

-  Comprometre’s amb l’ús responsable dels 
recursos naturals per a promoure un 
desenvolupament sostenible. 

-  Respectar i preservar la vida dels éssers vius del 
seu entorn.  

-  Prendre consciència dels canvis produïts per 
l’ésser humà en l’entorn natural i les 
repercussions per a la vida futura. 

Vida saludable 

-  Desenvolupar i promoure hàbits de vida saludable 
quant a l’alimentació i a l’exercici físic. 

-  Generar criteris personals sobre la visió social de 
l’estètica del cos humà davant la seua cura 
saludable. 

La ciència en el dia a dia 

-  Reconéixer la importància de la ciència en la 
nostra vida quotidiana. 

-  Aplicar mètodes científics rigorosos per a millorar 
la comprensió de la realitat circumdant en 
diferents àmbits (biològic, geològic, físic, químic, 
tecnològic, geogràfic...). 

-  Manejar els coneixements sobre ciència i 
tecnologia per a solucionar problemes, 
comprendre el que ocorre al nostre voltant i 
respondre preguntes. 

Maneig d’elements matemàtics 

-  Conéixer i utilitzar els elements matemàtics 
bàsics: operacions, magnituds, percentatges, 
proporcions, formes geomètriques, criteris de 
mesurament i codificació numèrica, etc. 

-  Comprendre i interpretar la informació presentada 
en format gràfic. 

-  Expressar-se amb propietat en el llenguatge 



 44	

matemàtic. 

Raonament lògic i resolució de 
problemes 

-  Organitzar la informació utilitzant procediments 
matemàtics. 

-  Resoldre problemes seleccionant les dades i les 
estratègies apropiades. 

-  Aplicar estratègies de resolució de problemes a 
situacions de la vida quotidiana. 

Comunicació 
lingüística 

Comprensió: oral i escrita 
-  Comprendre el sentit dels textos escrits i orals.  

-  Mantindre una actitud favorable cap a la lectura. 

Expressió: oral i escrita 

-  Expressar-se oralment amb correcció, adequació i 
coherència.  

-  Utilitzar el vocabulari adequat, les estructures 
lingüístiques i les normes ortogràfiques i 
gramaticals per a elaborar textos escrits i orals.  

-  Compondre diferents tipus de textos creativament 
amb sentit literari. 

Normes de comunicació 

-  Respectar les normes de comunicació en 
qualsevol context: torn de paraula, escolta atenta 
a l’interlocutor... 

-  Manejar elements de comunicació no verbal, o en 
diferents registres, en les diverses situacions 
comunicatives. 

Comunicació a altres llengües 

-  Entendre el context sociocultural de la llengua, 
així com la seua història per a un millor ús de la 
mateixa. 

-  Mantindre converses a altres llengües sobre 
temes quotidians en diferents contextos. 

-  Utilitzar els coneixements sobre la llengua per a 
buscar informació i llegir textos en qualsevol 
situació.  

-  Produir textos escrits de diversa complexitat per 
al seu ús en situacions quotidianes o en 
assignatures diverses. 
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Competència digital 

Tecnologies de la informació 

-  Fer servir diferents fonts per a la recerca 
d’informació. 

-  Seleccionar l’ús de les diferents fonts segons la 
seua fiabilitat. 

-  Elaborar i publicitar informació pròpia derivada 
d’informació obtinguda a través de mitjans 
tecnològics. 

Comunicació audiovisual 

-  Utilitzar els diferents canals de comunicació 
audiovisual per a transmetre informacions 
diverses. 

-  Comprendre els missatges que vénen dels 
mitjans de comunicació. 

Utilització d’eines digitals 

-  Manejar eines digitals per a la construcció de 
coneixement.  

-  Actualitzar l’ús de les noves tecnologies per a 
millorar el treball i facilitar la vida diària.  

-  Aplicar criteris ètics en l’ús de les tecnologies. 

Consciència i 
expressions culturals 

Respecte per les 
manifestacions culturals 
pròpies i alienes 

-  Mostrar respecte envers el patrimoni cultural 
mundial als seus diferents vessants 
(artisticoliterària, etnogràfica, científic-tècnica...), i 
cap a les persones que han contribuït al seu 
desenvolupament. 

-  Valorar la interculturalitat com una font de riquesa 
personal i cultural.  

-  Apreciar els valors culturals del patrimoni natural i 
de l’evolució del pensament científic. 

Expressió cultural i artística 

-  Expressar sentiments i emocions mitjançant codis 
artístics. 

-  Apreciar la bellesa de les expressions artístiques i 
les manifestacions de creativitat i gust per 
l’estètica en l’àmbit quotidià. 

-  Elaborar treballs i presentacions amb sentit 
estètic. 

Competències socials 
i cíviques 

Educació cívica i constitucional 

-  Conéixer les activitats humanes, adquirir una idea 
de la realitat històrica a partir de diferents fonts, i 
identificar les implicacions que té viure en un 
Estat social i democràtic de dret ratificat per una 
constitució. 

-  Aplicar drets i deures de la convivència ciutadana 
en el context de l’escola. 

Relació amb els altres 

-  Desenvolupar capacitat de diàleg amb els altres 
en situacions de convivència i treball i per a la 
resolució de conflictes. 

-  Mostrar disponibilitat per a la participació activa 
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en àmbits de participació establits. 

-  Reconéixer riquesa en la diversitat d’opinions i 
idees. 

Compromís social 

-  Aprendre a comportar-se des del coneixement 
dels diferents valors. 

-  Concebre una escala de valors pròpia i actuar 
conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupació pels més desfavorits i 
respecte als diferents ritmes i potencialitats.  

-  Involucrar-se o promoure accions amb una 
finalitat social. 

Sentit d’iniciativa i 
esperit emprenedor 

Autonomia personal 

-  Optimitzar recursos personals basant-se en les 
fortaleses pròpies.  

-  Assumir les responsabilitats encomanades i donar 
compte d’elles.  

-  Ser constant en el treball, superant les dificultats. 

-  Dirimir la necessitat d’ajuda en funció de la 
dificultat de la tasca. 

Lideratge 

-  Gestionar el treball del grup coordinant tasques i 
temps. 

-  Encomanar entusiasme per la tasca i tindre 
confiança en les possibilitats d’assolir objectius. 

-  Prioritzar la consecució d’objectius grupals sobre 
els interessos personals. 

Creativitat 

-  Generar noves i divergents possibilitats des de 
coneixements previs d’un tema. 

-  Configurar una visió de futur realista i ambiciosa. 

-  Trobar possibilitats en l’entorn que d’altres no 
aprecien. 

Emprenedoria 

-  Optimitzar l’ús de recursos materials i personals 
per a la consecució d’objectius. 

-  Mostrar iniciativa personal per a iniciar o 
promoure accions noves.  

-  Assumir riscos en el desenvolupament de les 
tasques o els projectes.  

-  Actuar amb responsabilitat social i sentit ètic en el 
treball. 
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Aprendre a aprendre 

Perfil d’aprenent 

-  Identificar potencialitats personals com a 
aprenent: estils d’aprenentatge, intel·ligències 
múltiples, funcions executives... 

-  Gestionar els recursos i les motivacions personals 
en favor de l’aprenentatge. 

-  Generar estratègies per a aprendre en diferents 
contextos d’aprenentatge. 

Eines per a estimular el 
pensament 

-  Aplicar estratègies per a la millora del pensament 
creatiu, crític, emocional, interdependent... 

-  Desenvolupar estratègies que afavorisquen la 
comprensió rigorosa dels continguts. 

Planificació i avaluació de 
l’aprenentatge 

-  Planificar els recursos necessaris i els passos que 
s’han de realitzar en el procés d’aprenentatge. 

-  Seguir els passos establits i prendre decisions 
sobre els passos següents en funció dels 
resultats intermedis. 

-  Avaluar la consecució d’objectius d’aprenentatge. 

-  Prendre consciència dels processos 
d’aprenentatge. 

 
 

 

2.4.1 Característiques pròpies de l'àrea que contribueixen al seu desenvolupament  

En l’àrea de Música incidirem en l’entrenament de totes les competències de manera 

sistemàtica posant èmfasi en els descriptors més afins a aquesta. 

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

L’àrea de Música contribuïx a aquesta competència de manera significativa perquè promou 

conductes i l’adquisició de valors responsables per al bé comú immediat pel que fa a la cura del 

medi ambient, per a aconseguir un entorn lliure de sorolls i de la contaminació acústica i també 

a través de l’aplicació de mètodes propis de la racionalitat científica i les destreses 
tecnològiques en la creació i la millora d’instruments musicals i les seues formacions al llarg de 

la història i en totes les cultures del món. 

Els descriptors que treballarem fonamentalment seran:  

•  Prendre consciència dels canvis produïts per l’home en l’entorn natural i les repercussions 

per a la vida futura. 

•  Generar criteris personals sobre la visió social de l’estètica del cos humà davant la cura 

saludable del mateix. 
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•  Aplicar mètodes científics rigorosos per a millorar la comprensió de la realitat circumdant. 

•  Identificar i manipular amb precisió elements matemàtics (nombres, dades, elements 

geomètrics...) en situacions quotidianes. 

•  Aplicar les estratègies de resolució de problemes a qualsevol situació problemàtica. 

 

Comunicació lingüística 

La comunicació lingüística en l’àrea de Música serà el resultat de l’acció comunicativa dins de 
les pràctiques musicals i per l’expressió adequada de les mateixes idees en contextos 

comunicatius d’anàlisi, creació i interpretació i en el treball sobre la respiració, dicció, articulació 

i expressió adequades. A més, en el seu format no verbal, l’individu desenvolupa les seues 

capacitats comunicatives gràcies a les quals expandix la seua competència i la seua capacitat 

d’interacció amb altres individus. 

Els descriptors que prioritzarem seran: 

•  Captar el sentit de les expressions orals: ordres, explicacions, indicacions, relats... 

•  Expressar oralment, de manera ordenada i clara, qualsevol tipus d’informació. 

•  Manejar elements de comunicació no verbal, o en diferents registres en les diverses 

situacions comunicatives. 

•  Produir textos escrits de diversa complexitat per al seu ús en situacions quotidianes o 

d’assignatures diverses. 

•  Utilitzar els coneixements sobre la llengua per a buscar informació i llegir textos en qualsevol 

situació. 

 

Competència digital  

Es contribuirà al desenvolupament de la competència digital, en l’elaboració de treballs 

d’investigació individuals i/o en grup, ja que implica l’ús creatiu, crític i segur de les Tecnologies 

de la Informació i la Comunicació; accedint, gestionant i manejant diferents motors de cerca i 

bases de dades i transformant aquesta informació en coneixement. 

Per a això, en aquesta àrea, treballarem els següents descriptors de la competència: 

•  Fer servir diferents fonts per a la recerca d’informació. 

•  Utilitzar els diferents canals de comunicació audiovisual per a transmetre informacions 

diverses. 

•  Manejar eines digitals per a la construcció de coneixement. 
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Consciència i expressions culturals 

A través de l’àrea els i les alumnes accediran a les diferents manifestacions sobre l’herència 

cultural i musical amb la concreció d’aquestes en diferents autors i obres, així com en diferents 

gèneres i estils, desenvolupant la iniciativa, la imaginació i la creativitat expressades a través 

de codis artístics, comprenent el patrimoni cultural i artístic dels diferents períodes històrics, les 

seues característiques i les seues relacions amb la societat en la qual es creen, desenvolupant 
la capacitat i intenció d’expressar-se i comunicar idees. Implica conéixer, comprendre, apreciar 

i valorar, amb una actitud oberta i respectuosa, les diferents manifestacions musicals a través 

de l’estudi, anàlisi i la interpretació de les seues obres característiques. 

Per la qual cosa en aquesta àrea, treballarem els següents descriptors:  

•  Mostrar respecte envers les obres més importants del patrimoni cultural a nivell mundial. 

•  Valorar la interculturalitat com una font de riquesa personal i cultural.  

•  Apreciar els valors culturals del patrimoni natural i de l’evolució del pensament científic. 

•  Expressar sentiments i emocions des de codis artístics. 

•  Apreciar la bellesa de les expressions artístiques i en el quotidià. 

•  Elaborar treballs i presentacions amb sentit estètic. 

 

Competències socials i cíviques 

Contribuirem a aquesta competència a través de la implicació i la interacció amb altres 

persones dins d’un grup, conforme a normes basades en el respecte mutu en totes les 

activitats musicals realitzades. Desenvoluparem el sentit de la responsabilitat, mostrant 

comprensió i respecte als valors i idees alienes i la recepció reflexiva i crítica de la informació 

sobre les manifestacions i les activitats musicals. 

Per a això utilitzarem els següents descriptors:  

•   Conéixer i aplicar drets i deures de la convivència ciutadana en el context de l’escola. 

•  Desenvolupar capacitat de diàleg amb els altres en situacions de convivència i de treball i per 

a la resolució de conflictes. 

•  Aprendre a comportar-se des del coneixement dels diferents valors. 

 

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor  

Es proposarà a l’alumnat activitats que impliquen la capacitat de transformar les idees en actes 

pel desenvolupament d’actituds que comporten un canvi de mentalitat, capacitat de pensar de 

forma creativa, autoconeixement i autoestima, autonomia o independència, interés, esforç i 

esperit emprenedor, sentit crític i de la responsabilitat. 
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Els descriptors que emplearem són:   

•  Dirimir la necessitat d’ajuda en funció de la dificultat de la tasca. 

•  Gestionar el treball del grup coordinant tasques i temps. 

•  Generar noves i divergents possibilitats des de coneixements previs del tema. 

•  Optimitzar l’ús de recursos materials i personals per a la consecució d’objectius. 

 

Aprendre a aprendre 

Contribuirem a la competència d’aprendre a aprendre, caracteritzada per l’habilitat per a iniciar, 

organitzar i persistir en l’aprenentatge, on la motivació i la confiança són crucials per a 

desenvolupar aprenentatges cada vegada més eficaços i a través de l’ampliació de les 

habilitats d’expressió, especialment presents en continguts relacionats amb la interpretació i la 
improvisació, tant individual com col·lectiva; així com mitjançant la generalització del seu cultiu 

en el temps de lleure.  

Els descriptors per a aquesta competència seran:  

•  Gestionar els recursos i les motivacions personals en favor de l’aprenentatge. 

•  Desenvolupar estratègies que afavorisquen la comprensió rigorosa dels continguts. 

•  Prendre consciència dels processos d’aprenentatge. 

 
2.5. Adaptació dels continguts i criteris d’avaluació mínims a la nova 
situació COVID-19 
 

MÚSICA	1r	ESO:	1r	Trimestre	

- Del Bloc Escolta: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Les qualitats del so a través d’audicions -  Comprendre les qualitats del so i la seua 
representació gràfica. 

-  Conéixer el significat del concepte de timbre 

 
La veu i les seues tessitures a través d’audicions -  Conéixer les tessitures de la veu: aguda, mitja i 

greu.  

 
Les famílies d’instruments a través d’audicions -  Conéixer les tres famílies d’instruments: corda, 

vent i percussió. 

Les agrupacions musicals a través d’audicions -  Conéixer les agrupacions vocals i instrumentals 
més representatives. 

Els polsos, els compassos i les variacions de tempo a 
través d’audicions 
 
 
 

-  Distingir els polsos en diferents composicions 
musicals. 

-  Conéixer els compassos binaris, ternaris i 
quaternaris. 

-  Percebre i identificar les variacions de tempo 
dins d’una composició musical. 
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- Del Bloc Interpretació i Creació: 

Continguts Criteris d’avaluació 

El pols com element per a la creativitat -  Relacionar el concepte de pols amb situacions de 
la vida quotidiana. 

Interpretació vocal en grup de cançons ja fetes i creació 
de textos  

-  Entonar amb afinació apropiada en les activitats 
de cant en grup amb l’ús de la mascareta. 

- Integrar l’aportació individual i respectar la dels 
companys en les activitats de conjunt vocal. 

- Desenvolupar habilitats creatives per a crear un 
text basant-se en una melodia donada 

Interpretació instrumental en grup d’elements de la 
música: Bordó, Melodia, Ritme...a través de la creativitat 

- Participar en les activitats d’interpretació 
instrumental de forma activa. 

-  Acompanyar amb senzills bordons als instruments 
de làmines. 

-  Desenvolupar habilitats musicals per a crear una 
melodia basant-se en una melodia donada. 

- Interpretar melodies formades per notes donades. 

- Crear fragments melòdics de quatre compassos en 
ritmes binari, ternari i quaternari. 

- Integrar l’aportació individual i respectar la dels 
companys en les activitats de conjunt 
instrumental. 

El llenguatge expressiu, el ritme i la pulsació des de la 
consciència corporal 

- Seguir el ritme i la pulsació a través del moviment i 
la dansa, guardant la distància de seguretat i 
sense desplaçaments per l’espai. 

- Desenvolupar el llenguatge expressiu a través del 
moviment i la dansa. 

  

- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Característiques musicals del s. XX - Desenvolupar la sensibilitat artística en activitats 
d’audició del s. XX. 

  

- Del Bloc Música i Tecnologies: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Ús de les noves tecnologies -  Saber gravar sons de l’entorn identificant les 
qualitats del so. 

-  Conéixer com processar cançons o sons amb 
aplicació de telèfon mòbil o tablet. 

-  Saber modificar el tempo d’una cançó amb una 
aplicació de tecnologia mòbil. 
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MÚSICA	2n	ESO:	1r	Trimestre	

- Del Bloc Escolta: 

Continguts Criteris d’avaluació 

L’oïda humana - Conèixer les parts de l’oïda. 
- Conéixer els límits de l’oïda humana respecte a 
l’altura i a la intensitat del so. 

Les figures musicals - Reconéixer les figures musicals i la seua durada. 
	

Motius i frasseig musical -Tindre coneixement de la importància de 
desenvolupar la memòria auditiva. 
- Conéixer els elements que conformen la frase 
musical. 
-Tindre coneixement del concepte de motiu 
musical. 
-  Conéixer els tipus de motius més representatius.  

  

- Del Bloc Interpretació i Creació: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Les estructures rítmiques - Interioritzar el pols i portar-lo amb precisió en 
diferents audicions. 
- Adquirir destreses bàsiques en l’execució 
d’estructures rítmiques senzilles. 
- Adquirir destreses bàsiques en l’execució 
d’estructures rítmiques que utilitzen corxeres a 
contratemps. 
- Conéixer i interpretar diferents figuracions 
rítmiques.  

La interpretació vocal i instrumental de cançons del seu 
entorn. 

- Interpretar vocalment i instrumentalment cançons 
de la música urbana amb la tècnica precisa. 

L’Expressió corporal individual. - Expressar-se corporalment a través de la dansa, 
guardant el distanciament. 

L’ús de les noves tecnologies per a crear música - Desenvolupar habilitats creatives per a crear 
música a través d’aplicacions electròniques. 

-  Adquirir destreses bàsiques per a crear i 
transformar motius. 

  

- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 

Continguts Criteris d’avaluació 

 

 

Les formacions musicals 

-  Tindre coneixement de la classificació dels 
instruments de corda. 

- Conéixer amb més detall els instruments de 
percussió. La percussió amb pegat, xicoteta 
percusió i instruments de metall. 
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- Tindre coneixement de la classificació dels 
instruments de corda. 

 

- Del Bloc Música i Tecnologies: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Ús de les noves tecnologies - Saber elaborar un estudi sobre el soroll, utilitzant les 
TIC. 

   

MÚSICA	3r	ESO: 1r	Trimestre	

- Del Bloc Escolta: 

Continguts 
 

Criteris d’avaluació 

La veu cantada: monodia i polifonia. 
Els instruments de vent: diferenciació entre fusta i 
metall a través d’audicions.  

-  Escoltar de forma atenta audicions de música 
vocal monòdiques i polifòniques. 
-  Conéixer els elements que conformen els 
instruments de vent i el seu funcionament. 
-  Escoltar de forma atenta audicions interpretades 
per instruments de vent fusta i vent metall. 

 

- Del Bloc Interpretació i Creació: 

Continguts 
 

Criteris d’avaluació 

Interpretació i improvisació d’esquemes i motius 
rítmics amb la veu i els instruments.  

-  Practicar diferents ritmes sobre bases rítmiques 
ja dissenyades. 
-  Participar en les activitats d’interpretació 
instrumental de forma activa. 
-  Improvisar esquemes rítmics amb un instrument 
de percussió. 
-  Crear motius musicals i interpretar-los vocalment. 
-  Participar en improvisacions vocals. 
-  Crear motius musicals utilitzant les notes re, mi, 
sol, la, si. 
 

 

- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 

Continguts 
 

Criteris d’avaluació 

La música occidental: Edat Mitja, Renaixement i 
Barroc.  

-  Conéixer les aportacions de Guido d’Arezzo a 
l’escriptura musical. 
-  Conéixer la forma polifònica més antiga: 
l’organum. 
-  Tindre coneixement de compositors medievals i 
les seues aportacions a la música medieval. 
-  Conéixer el moviment intel·lectual i cultural que 
es va desenvolupar en el renaixement: 
l’humanisme. 
-  Conéixer les característiques principals de la 
música renaixentista. 
-  Conéixer les principals característiques de la 
música barroca. 
-  Tindre coneixement dels compositors més 
representatius del barroc. 



 54	

 
 

- Del Bloc Música i Tecnologies: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Ús de les noves tecnologies -  Conéixer en què consistix la presa de so. 
-  Conéixer en què consistix l’enregistrament per 
pistes. 

   

 

 

MÚSICA	4rt	ESO: 1r Trimestre	

- Del Bloc Escolta: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Música i mitjans de comunicació: l’ús dels diferents 
estils.  - La música com un element amb una presència 

constant en la vida de les persones: l’audició de 
música en la vida quotidiana, en els espectacles i 
en els mitjans audiovisuals. 
- Audició, reconeixement, anàlisi i comparació de 
músiques de diferents gèneres i estils.  

  

- Del Bloc Interpretació i Creació: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Lectura musical i habilitats tècniques per a la 
interpretació vocal, instrumental i de moviment i dansa. 

- Pràctica i aplicació d’habilitats tècniques en grau 
creixent de complexitat i concertació amb les altres 
parts del conjunt en la interpretació vocal i 
instrumental i en el moviment i la dansa.  
- Interpretació de peces vocals i instrumentals 
apreses d’oïda i per mitjà de la lectura de 
partitures amb diversos tipus de notació.  
- Perseverança en la pràctica d’habilitats tècniques 
que permeten millorar la interpretació individual i 
en grup i la creació musical. 

  

- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 

Continguts Criteris d’avaluació 

L’experiència artística - Conéixer exemples d’obres variades de la nostra 
cultura i valorar el patrimoni musical.  
- Reconéixer i analitzar les manifestacions 
artístiques populars d’altres èpoques i cultures. 

  

- Del Bloc Música i Tecnologies: 
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Continguts Criteris d’avaluació 

Els avanços tecnològics i la seua influència en la 
humanitat. 

L’entrenament auditiu, interpretatiu i creatiu a través de 
les TIC. 

- El paper de les tecnologies en la música. 
Transformació de valors, hàbits, consum i gust 
musical com a conseqüència dels avanços 
tecnològics de les últimes dècades. 
- Utilització de dispositius electrònics, recursos 
d’Internet i programari musical de distintes 
característiques per a l’entrenament auditiu, 
l’escolta, la interpretació i la creació musical. 

  

	

MÚSICA	1r	ESO:	2n	Trimestre	

- Del Bloc Escolta: 

Continguts Criteris d’avaluació 

La Forma musical a través de l’audició -  Conéixer què és la melodia i com es construïx. 
-  Apreciar els elements que conformen el motiu 
melòdic i la frase musical. 
-  Comprendre la forma musical que es 
desenvolupa en el temps. 
-  Conéixer el concepte de forma musical. 
-  Saber l’entramat que conforma l’estructura de la 
forma musical. 

La Textura musical a través de l’audició -  Tindre coneixement de les principals textures 
musicals. 

  

- Del Bloc Interpretació i Creació: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Ús de l’Ukelele com a instrument harmònic a l’aula 
(acompanyaments amb acords) 

- Acompanyar cançons demostrant unes destreses 
bàsiques d’interpretació amb l’instrument assignat: 
Ukelele. 

Els signes de prolongació - Interpretar amb instruments de percussió 
estructures rítmiques de compassos binaris i 
ternaris utilitzant els signes de prolongació. 

Elements de la música: llarg i curt - Desenvolupar el llenguatge expressiu (sons llargs i 
curts) a través del moviment i la dansa, guardant 
la distància de seguretat i sense desplaçaments 
per l’espai. 

Interpretació vocal en grup de cançons - Conéixer les possibilitats expressives de 
l’entonació interpretant cançons amb l’ús de la 
mascareta. 

Elements de la música i qualitats del so a través de la 
creació d’un Mapa sonor 

- Desenvolupar habilitats per a crear un mapa 
sonor. 

 

 

- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 

Continguts Criteris d’avaluació 



 56	

Música i Publicitat - Conèixer i valorar la influència que té la música en 
la societat de consum 

  

- Del Bloc Música i Tecnologies: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Mapa sonor - Gravar sons de l’entorn i posar-los en comú 
amb la resta de companys i companyes 

Ús de les noves tecnologies - Desenvolupar la competència digital a l’editar i 
transformar una composició musical a través 
del mòbil o la tablet. 

 		

	MÚSICA	2n	ESO:	2n	Trimestre	

- Del Bloc Escolta: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Escales diatòniques i pentatòniques. 

Les alteracions. 

Els modes Major i menor. 

Els acords de tònica, dominant i subdominant. 

-  Conéixer l’estructura de l’escala, els seus 
elements, les escales diatòniques i pentatòniques.-  
- Saber el significat de les alteracions i la seua 
funció dins de l’escala. 
-  Conéixer l’escala en manera major i menor.  
-  Adquirir destreses per a discriminar auditivament 
els acords de tònica, dominant i subdominant. 

  

- Del Bloc Interpretació i Creació: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Estrctures rítmiques amb corxera amb puntet. 

La interpretació vocal i instrumental de cançons del seu 
entorn. 

Anàlisi formal de composicions modernes. 

Expressió corporal a través de la dansa. 

 

-  Adquirir destreses bàsiques en l’execució 
d’estructures rítmiques que utilitzen corxeres amb 
puntillo. 
-  Interpretar vocalment i instrumentalment 
cançons de la música popular urbana amb la 
tècnica precisa.  
-  Adquirir destreses bàsiques per a crear i 
transformar motius. 
-  Analitzar formalment i interpretar composicions 
modernes.  
-  Adquirir destreses motrius realitzant una dansa. 
 

   

- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Les tradicions musicals valencianes.  
-  Conéixer i valorar les tradicions musicals 
valencianes. 
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Els motius musicals. - Conéixer el procediment per a crear motius 
musicals.  

  

- Del Bloc Música i Tecnologies: 

Continguts Criteris d’avaluació 

La influència de les TIC en la música. -  Indagar sobre l’evolució de les variacions en la 
música. 
 

	

MÚSICA	3r	ESO: 2n	Trimestre	

- Del Bloc Escolta: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Els instruments de teclat.  
-  Escoltar de forma atenta audicions de música 
vocal i instrumental romàntica. 
-  Conéixer els elements que conformen els 
instruments de teclat i el seu funcionament. 
-  Escoltar de forma atenta audicions interpretades 
per instruments de teclat. 

  

- Del Bloc Interpretació i Creació: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Creació i improvisació de melodies -  Participar en improvisacions instrumentals. 
-  Participar en les activitats d’interpretació 
instrumental i vocal de forma activa. 
-  Crear melodies amb les notes de l’escala de sol 
major. 

   

- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Els estils musicals: Classicisme, Romanticisme, 
Impressionisme, Expressionisme. 

-  Conéixer l’entorn social del classicisme. 
-  Conéixer les característiques principals de la 
música clàssica. 
-  Tindre coneixement dels tres compositors més 
representatius de la música clàssica. 
-  Conéixer les principals característiques de la 
música romàntica. 
-  Tindre coneixement dels compositors més 
representatius del romanticisme: F. Chopin, F. 
Schubert, G. Verdi i R. Wagner. 
-  Conéixer en què consistix l’impressionisme 
musical i els seus compositors més representatius. 
-  Conéixer les característiques principals de 
l’expressionisme amb A. Schöenberg com a 
compositor més representatiu. 
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-  Tindre coneixement dels diferents estils 
compositius sorgits a partir de 1950. 

  

- Del Bloc Música i Tecnologies: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Els oficis al voltant de les noves tecnologies. -  Conéixer la professió de productor musical. 
-  Conéixer en què consistix l’ofici d’arranjador. 
-  Saber elaborar un treball sobre dispositius 
tecnològics utilitzats per a reproduir música. 

  

MÚSICA	4rt	ESO:	2n	trimestre	

- Del Bloc Escolta: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Les propostes musicals lligades als gustos en la música.  - Interés, respecte i curiositat per la diversitat de 
propostes musicals, així com pels gustos musicals 
d’altres persones.  

  

- Del Bloc Interpretació i Creació: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Les representacions musicals en diferents contextos. - Planificació, assaig, interpretació, direcció i 
avaluació de representacions musicals en l’aula i 
en altres espais i contextos. 

  

- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 

Continguts Criteris d’avaluació 

L’experiència artística - Conéixer exemples d’estils variats de música de 
la nostra cultura i valorar el patrimoni musical. 
- Conéixer i interpretar obres de diferents llocs i 
estils amb acompanyament i sense 
acompanyament.  
- Participar i aprendre a tindre una predisposició 
positiva a viure la música, sentint-se protagonista 
de l’experiència artística. 

  

- Del Bloc Música i Tecnologies: 

Continguts Criteris d’avaluació 
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Ús de les noves tecnologies per a la composició musical Fer música a través d’aplicacions electròniques senzilles 
(Soundtrap) 

  

MÚSICA	1r	ESO: 3r	Trimestre	

- Del Bloc Escolta: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Les alteracions 

L’escala major. 

Textura musical. 

Els acords 

-  Reconéixer les alteracions i els tipus que trobem. 
-  Comprendre l’ordenació de les notes formant 
una escala. 
-  Comprendre l’ordenació de les notes formant 
una escala major. 
-  Conéixer el concepte d’acord i els acords d’una 
escala. 

  

- Del Bloc Interpretació i Creació: 

Continguts Criteris d’avaluació 

L’entonació en el cant. 

Cèl·lula rítmica de corxera amb puntet i semicorxera. 

Cèl·lula rítmica de silenci de corxera i dues 
semicorxeres. 

Pràctica de passos de dansa, guardant el distanciament. 

L’escala pentatònica. 

La creació de textos. 

-  Conéixer les possibilitats expressives de 
l’entonació interpretant cançons. 
-  Interpretar partitures demostrant unes destreses 
bàsiques d’interpretació amb l’instrument assignat. 
-  Interpretar fragments musicals realitzant el ritme 
de corxera amb puntillo i semicorxera i ritme de 
silenci de corxera i dues semicorxeres. 
-  Participar i aprendre els moviments de la dansa 
proposada. 
-  Desenvolupar habilitats creatives per a crear un 
senzill fragment melòdic de quatre compassos, 
que utilitze l’escala pentatònica. 
-  Desenvolupar habilitats per a crear textos. 
 

   

- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 

Continguts Criteris d’avaluació 

 - Conèixer exemples de música dels ss. XX i XXI 
-  Desenvolupar la sensibilitat artística en activitats 
d’audició dels ss. XX i XXI 

  

- Del Bloc Música i Tecnologies: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Identificació de sons per les seues qualitats. 

Modificació de cançons a traves de les TIC 

-  Saber gravar sons de l’entorn identificant les 
qualitats del so. 
-  Conéixer com processar cançons o sons amb 
aplicació de telèfon mòbil o tablet. 
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-  Saber modificar el tempo d’una cançó amb una 
aplicació de tecnologia mòbil. 
 

	

	

MÚSICA	2n	ESO: 3r	Trimestre	

- Del Bloc Escolta: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Concepte de semitò. 

Modes Major i menor. 

Textura musical. 

Les escales modals. 

Els compassos de subdivisió ternària. 

El treset. 

-  Conéixer el concepte de semitò. 
- Conéixer el mode major i el mode menor.  
-  Saber en què consistix la textura musical, els 
seus tipus i el reconeixement de les mateixes 
auditivament.  
-  Aprendre a interioritzar la música i apreciar les 
escales modals 
-  Conéixer l’escala en mode major i menor. 
- Conéixer escales en altres maneres. 
- Saber en què consistixen els compassos de 
subdivisió ternària.  
- Conéixer què és un treset.  

  

- Del Bloc Interpretació i Creació: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Els acords de tríada major i menor. 

Síncope de corxera i negra amb puntet. 

La interpretació vocal i instrumental de cançons del seu 
entorn i de composicions musicals. 

Expressió corporal a través de la dansa. 

Anàlisi formal de partitures. 

 

-  Conéixer i saber construir un acord tríada major 
i un de menor.  
-  Adquirir destreses bàsiques en l’execució 
d’estructures rítmiques que utilitzen la síncope de 
corxera i negra amb puntillo.  
-  Interpretar vocalment i instrumentalment 
cançons de la música popular urbana amb la 
tècnica precisa. 
-  Analitzar formalment i interpretar composicions 
musicals. 
-  Adquirir destreses motrius per a ballar danses 
basades en música acadèmica.  
- Adquirir destreses per a analitzar una partitura. 

   

- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Els instruments d’una banda de rock i d’una banda de 
música. 

-  Conéixer els instruments d’una banda de rock. 
-  Tindre coneixement dels instruments d’una 
banda de música.  

 

  

- Del Bloc Música i Tecnologies: 
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Continguts Criteris d’avaluació 

La composició a través de les noves tecnologies -  Saber elaborar música per a un anunci.  
-  Entendre el món del mercat musical en 
l’actualitat. 
-  Crear en treball sobre el consum de la música. 

 

MÚSICA	3r	ESO: 3r	Trimestre	

- Del Bloc Escolta: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Els instruments electròfons 

Els instruments folclòrics 

-  Escoltar de forma atenta audicions interpretades 
per instruments electròfons. 
-  Escoltar de forma atenta audicions en les quals 
apareguen diferents instruments del folklore. 

  

- Del Bloc Interpretació i Creació: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Els motius musicals. 

 

-  Improvisar motius musicals utilitzant les notes la, 
si, do i re. 
-  Participar en les activitats d’interpretació 
instrumental i vocal de forma activa. 
-  Crear motius musicals i interpretar-los amb els 
instruments de l’aula. 

   

- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Estils musicals: El Blues, El Jazz, El Rock, El Pop, La 
Cançò d’autor, El Flamenc. 

 

Danses Rituals i Danses d’Entreteniment. 

-  Conéixer les principals característiques del 
blues. 
-  Saber quins són els diferents estils del jazz i 
l’evolució del mateix. 
-  Tindre coneixement de l’origen de la música rock 
i la seua evolució en diferents estils. 
-  Conéixer les característiques de la música pop. 
-  Conéixer en què consistix la cançó d’autor i qui 
són els seus compositors més representatius. 
-  Saber l’origen i l’evolució del flamenc. 
-  Conéixer les danses rituals i les danses 
d’entreteniment. 

  

- Del Bloc Música i Tecnologies: 

Continguts Criteris d’avaluació 

L’enregistrament musical. -  Conéixer en què consistix la mescla final. 
-  Tindre la capacitat de conéixer els diferents 
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La creació rítmica. processos d’enregistrament. 
-  Saber muntar una peça rítmica sobre un 
repertori de percussions. 

 

	

MÚSICA	4rt	ESO: 3r	Trimestre	

- Del Bloc Escolta: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Les preferències i les modes en la música. La música en els mitjans de comunicació. Factors 
que influïxen en les preferències i les modes 
musicals. 
 

  

- Del Bloc Interpretació i Creació: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Àmbits professionals de la música.  

Possibilitats de la música en els àmbits personal i 
professional. 

- Conéixer i interpretar cançons de diferents estils 
amb acompanyament i sense acompanyament. 
- Àmbits professionals de la música. Identificació i 
descripció de les distintes facetes i especialitats en 
el treball dels músics.  
- Interés per conéixer les possibilitats que oferix la 
música en els àmbits personal i professional.  
 

   

- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 

Continguts Criteris d’avaluació 

El patrimoni musical. 

L’experiència artística. 

- Conéixer exemples d’obres variades de la nostra 
cultura i valorar el patrimoni musical.  
- Participar i aprendre a tindre una predisposició 
positiva de viure la música, sentint-se protagonista 
de l’experiència artística. 
 

  

- Del Bloc Música i Tecnologies: 

Continguts Criteris d’avaluació 

Edició, comercialització i difusió de la música. 

Creació de bandes sonores. 

- L’edició, la comercialització i la difusió de la 
música. Noves modalitats de distribució de la 
música i les seues conseqüències per als 
professionals de la música i la indústria musical. 
- Sonorització d’imatges fixes i en moviment per 
mitjà de la selecció de músiques preexistents o la 
creació de bandes sonores originals. 
- Valoració crítica de la utilització dels mitjans 
audiovisuals i les tecnologies de la informació i la 
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comunicació com a recursos per a la creació, la 
interpretació, el registre i la difusió de produccions 
sonores i audiovisuals. 

 

3. AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE DE L’ALUMNAT 
 

3.1 Relació dels criteris d’avaluació amb els instruments d’avaluació 
 

Com a instruments d'avaluació utilitzem: 

• Una avaluació inicial que tracta sobre continguts conceptuals i procedimentals. La 

passem en el primer curs on s’imparteix l’assignatura  i ens permet conèixer el nivell 

musical previ de l'alumnat, així com els seus gustos musicals, l'ús que fan de la música 

en les seues vides i si estudien música com activitat extraescolar. 

• L'observació de l'actitud de l'alumnat en classe. Valorem la seua participació, l'ús que 

fan del material i si porten o no allò necessari per poder participar al cent per cent en 

les classes (flauta, dossier) Anotem en la nostra llibreta aquestes observacions. 

• Exàmens pràctics de tot el que anem treballant. De vegades, individuals i altres en 

xicotets o gran grup. Utilitzem, per al gran grup, l'enregistrament de les pràctiques. 

• De vegades, també fem ús d'exàmens escrits. Però cada vegada menys, perquè 

considerem que la música en l'ensenyament obligatori ha de ser eminentment pràctica. 
Pensem que és bo fer ús d'eixa característica que la música té per tal de compensar i 

equilibrar la quantitat de matèries teòriques que l'alumnat ha de cursar. A més, 

considerem que una bona pràctica inclou també el coneixement dels aspectes teòrics i 

conceptuals que conté. 

• Valorem també l'ús que fan de l'aula virtual, on pengem tot el material necessari per a 

l'estudi a casa i per al treball de grups. 

 
3.1.1 Estàndards d’aprenentatge avaluables 1r i 2n d’ESO 

Bloc 1. Interpretació i creació 

1.1.  Reconeix els paràmetres del so i els elements bàsics del llenguatge musical, 

utilitzant un llenguatge tècnic apropiat. 

1.2.  Reconeix i aplica els ritmes i els compassos a través de la lectura o l’audició de 

xicotetes obres o fragments musicals. 

1.3.  Identifica i transcriu dictats de patrons rítmics i melòdics amb formulacions 

senzilles en estructures binàries, ternàries i quaternàries. 

2.1.  Distingix i fa servir els elements que s’utilitzen en la representació gràfica de la 

música (col·locació de les notes en el pentagrama, clave de sol i de fa en 

quarta, durada de les figures, signes que afecten a la intensitat i matisos, 

indicacions rítmiques i de tempo, etc.). 
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3.1.  Improvisa i interpreta estructures musicals elementals construïdes sobre les 

maneres i les escales més senzilles i els ritmes més comuns. 

3.2.  Utilitza els elements i els recursos adquirits per a elaborar arranjaments i crear 

cançons, peces instrumentals i coreografies. 

4.1.  Reconeix, comprén i analitza diferents tipus de textura. 

5.1.  Comprén i identifica els conceptes i els termes bàsics relacionats amb els 
procediments compositius i els tipus formals. 

6.1.  Mostra interés pel coneixement i la cura de la veu, el cos i els instruments. 

6.2.  Canta peces vocals proposades aplicant tècniques que permeten una correcta 

emissió de la veu. 

6.3.  Practica la relaxació, la respiració, l’articulació, la ressonància i l’entonació. 

6.4.  Adquirix i aplica les habilitats tècniques i interpretatives necessàries en les 

activitats d’interpretació adequades al nivell. 

6.5.  Coneix i posa en pràctica les tècniques de control d’emocions a l’hora de millorar 
els seus resultats en l’exposició davant d’un públic. 

7.1.  Realitza improvisacions i composicions partint de pautes prèviament establides. 

7.2.  Demostra una actitud de superació i millora de les seues possibilitats i respecta 

les diferents capacitats i formes d’expressió dels seus companys. 

8.1.  Practica, interpreta i memoritza peces vocals, instrumentals i danses de diferents 

gèneres, estils i cultures, apreses per imitació i a través de la lectura de 

partitures amb diverses formes de notació, adequades al nivell. 

 8.2.  Practica, interpreta i memoritza peces vocals, instrumentals i danses del patrimoni 

espanyol. 

 8.3.  Mostra obertura i respecte envers les propostes del professor i dels companys. 

 8.4.  Practica les pautes bàsiques de la interpretació: silenci, atenció al director i als 

altres intèrprets, audició interior, memòria i adequació al conjunt, mostrant 

esperit crític davant de la seua pròpia interpretació i la del seu grup. 

 8.5.  Participa de manera activa en agrupacions vocals i instrumentals, col·laborant 

amb actituds de millora i compromís i mostrant una actitud oberta i respectuosa. 

 
9.1.  Mostra interés pels paisatges sonors que ens envolten i reflexiona sobre els 

mateixos. 

 9.2.  Investiga i indaga de forma creativa les possibilitats sonores i musicals dels 

objectes. 
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Bloc 2. Escolta 

1.1.  Diferencia les sonoritats dels instruments de l’orquestra, així com la seua forma, i 
els diferents tipus de veus. 

1.2.  Diferencia les sonoritats dels instruments més característics de la música popular 

moderna, del folklore, i d’altres agrupacions musicals. 

1.3.  Explora i descobrix les possibilitats de la veu i els instruments i la seua evolució al 

llarg de la història de la música. 

2.1.  Llig partitures com a suport a l’audició. 

3.1.  Valora el silenci com a element indispensable per a la interpretació i l’audició. 

4.1.  Mostra interés per conéixer músiques d’altres èpoques i cultures. 

4.2.  Reconeix i sap situar en l’espai i en el temps músiques de diferents cultures. 

5.1.  Descriu els diferents elements de les obres musicals proposades. 

5.2.  Utilitza amb autonomia diferents recursos com a suport a l’anàlisi musical. 

5.3.  Fa servir conceptes musicals per a comunicar coneixements, judicis i opinions 

musicals de forma oral i escrita amb rigor i claredat. 

6.1.  Pren consciència de la contribució de la música a la qualitat de l’experiència 

humana, mostrant una actitud crítica davant del consum indiscriminat de música. 

6.2.  Elabora treballs d’indagació sobre la contaminació acústica. 

 
Bloc 3. Contextos musicals i culturals 

1.1.  Expressa continguts musicals i els relaciona amb períodes de la història de la 

música i amb altres disciplines. 

1.2.  Reconeix diferents manifestacions de la dansa. 

1.3.  Distingix les diverses funcions que complix la música en la nostra societat. 

2.1.  Mostra interés per conéixer els diferents gèneres musicals i les seues funcions 

expressives, gaudint-ne com a oient amb capacitat selectiva. 

2.2.  Mostra interés per conéixer música de diferents èpoques i cultures com font 

d’enriquiment cultural i gaudi personal. 

3.1.  Valora la importància del patrimoni espanyol. 

3.2.  Practica, interpreta i memoritza peces vocals, instrumentals i danses del patrimoni 

espanyol. 

3.3.  Coneix i descriu els instruments tradicionals espanyols. 
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4.1.  Fa servir un vocabulari adequat per a descriure percepcions i coneixements 

musicals. 

4.2.  Comunica coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i escrita amb 

rigor i claredat. 

5.1.  Utilitza diverses fonts d’informació per a indagar sobre les noves tendències, 

representants, grups de música popular etc., i realitza una revisió crítica de les 
esmentades produccions. 

  5.2.  S’interessa per ampliar i diversificar les preferències musicals pròpies. 

 

Bloc 4. Música i Tecnologies 

 
1.1.  Coneix algunes de les possibilitats que oferixen les tecnologies i les utilitza com 

eines per a l’activitat musical. 

1.2.  Participa en tots els aspectes de la producció musical demostrant l’ús adequat 

dels materials relacionats, mètodes i tecnologies. 

2.1.  Utilitza amb autonomia les fonts i els procediments apropiats per a elaborar 

treballs sobre temes relacionats amb el fet musical 
 
3.1.2 Estàndards d’aprenentatge avaluables 3r i 4rt d’ESO 

Bloc 1. Interpretació i creació 

  1.1.  Aplica les habilitats tècniques necessàries en les activitats d’interpretació. Col·labora 

amb el grup i respecta les regles fixades per a aconseguir un resultat conforme amb 
les seues pròpies possibilitats.  

  1.2.  Llig partitures com a suport a la interpretació.  

  2.1.  Interpreta i memoritza un repertori variat de cançons, peces instrumentals i danses 
amb un nivell de complexitat en augment.  

  3.1.  Coneix i utilitza adequadament diferents tècniques, recursos i procediments 

compositius per a elaborar arranjaments musicals, improvisar i compondre música.  

  3.2.  Utilitza amb autonomia diferents recursos informàtics al servei de la creació musical.  

  4.1.  Coneix i analitza el procés seguit en diferents produccions musicals (discos, 

programes de ràdio i televisió, cinema, etc.) i el paper jugat en cada una de les 

fases del procés pels diferents professionals que intervenen. 
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Bloc 2. Escolta 

  1.1.  Analitza i comenta les obres musicals proposades, ajudant-se de diverses fonts 

documentals.  

  1.2.  Llig partitures com a suport a l’audició.  

  2.1.  Analitza crítiques musicals i utilitza un vocabulari apropiat per a l’elaboració de 

crítiques orals i escrites sobre la música escoltada.  

  3.1.  Utilitza amb rigor un vocabulari adequat per a descriure la música.  

  4.1.  Reconeix i compara els trets distintius d’obres musicals i els descriu utilitzant una 
terminologia adequada.  

  4.2.  Situa l’obra musical en les coordenades d’espai i temps.  

  4.3.  Mostra interés, respecte i curiositat per la diversitat de propostes musicals, així com 
pels gustos musicals d’altres persones.  

  5.1.  Mostra una actitud crítica davant del paper dels mitjans de comunicació en la difusió 

i la promoció de la música.  

  6.1.  Coneix i explica el paper de la música en situacions i contextos diversos: actes de la 

vida quotidiana, espectacles, mitjans de comunicació, etc. 

Bloc 3. Contextos musicals i culturals 

  1.1.  Mostra interés per conéixer el patrimoni musical espanyol.  

  1.2.  Coneix els testimonis més importants del patrimoni musical espanyol, situant-los en 

el seu context històric i social.  

  2.1.  Analitza, a través de l’audició, músiques de diferents llocs del món, identificant les 

seues característiques fonamentals.  

  2.2.  Reconeix les característiques bàsiques de la música espanyola i de la música 

popular urbana.  

  3.1.  Elabora treballs en els quals establix sinergies entre la música i altres 

manifestacions artístiques.  

  4.1.  Realitza treballs i exposicions a la resta del grup sobre l’evolució de la música 

popular.  

  4.2.  Utilitza els recursos de les noves tecnologies per a exposar els continguts de 

manera clara. 
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Bloc 4. Música i tecnologies 

  1.1.  Selecciona recursos tecnològics per a diferents aplicacions musicals.  

  1.2.  Comprén la transformació de valors, hàbits, consum i gust musical com a 

conseqüència dels avenços tecnològics.  

  2.1.  Maneja les tècniques bàsiques necessàries per a l’elaboració d’un producte 

audiovisual.  

  3.1.  Sap buscar i seleccionar fragments musicals adequats per a sonoritzar seqüències 

d’imatges.  

  3.2.  Sonoritza imatges fixes i en moviment mitjançant la selecció de músiques 

preexistents o la creació de bandes sonores originals.  

  4.1.  Utilitza amb autonomia les fonts d’informació i els procediments apropiats per a 

indagar i elaborar treballs relacionats amb la funció de la música en els mitjans de 

comunicació.  

  5.1.  Mostra interés per conéixer les possibilitats que oferixen les noves tecnologies com 

a eines per a l’activitat musical.  

  5.2.  Coneix i consulta fonts d’informació impresa o digital per a resoldre dubtes i per a 
avançar en l’aprenentatge autònom.  

  5.3.  Utilitza la informació de manera crítica, l’obté de diferents mitjans i pot utilitzar-la i 

transmetre-la a través de diferents suports.  

  5.4.  Coneix i complix les normes establides per a realitzar les diferents activitats de 

l’aula. 

 

3.2 Criteris de qualificació  (s’adaptaran a cada nivell educatiu) 

1-Valoració de la pràctica de l'expressió vocal, instrumental i corporal. De la capacitat de 

percepció en les activitats que es realitzen a l'aula i del grau d'adequació i consecució de les 
tasques i activitats d'interpretació, tot en funció dels criteris d'avaluació. Aquesta part es 

qualificarà amb un percentatge del 40% de la qualificació total. 

2- Participació, actitud i respecte davant els companys, davant el professor/a i davant el 

material i instrumental escolar. Enguany, per la situació especial en la qual ens trobem, cal 

afegir a este apartat el compliment de les normes establertes en el Plà de contingència del 

centre i especialment les que tenen a veure amb el bon funcionament de l’aprenentatge des de 

la nostra àrea. Les actituds i formes d’estar a l’aula per contribuir a la màxima d’aquest curs 

escolar, la bona salut de tots i totes, ara, més que mai, pensem que s’han de valorar en un 
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percentatge elevat. Per tant, aquesta part es qualificarà amb un percentatge del 40% de la 

qualificació total. 

3-Proves escrites de coneixements teòrics i pràctics, realització del quadern de classe, 

activitats i treballs de creació en grup (guardant el distanciament i/o amb l’ús de les xarxes). 

Aquesta part es qualificarà amb un percentatge del 20% de la qualificació global. 

En cas de confinament, aquests percentatges variaran, equilibrant el pes en la nota de la part 1 

(procedimental) i la part 3 (conceptual) amb un 30% cadascuna. 

Malgrat tot, cal assenyalar que per les peculiaritats de l’àrea, en determinades activitats, 

apareixen barrejats de forma molt intensa els continguts procedimentals i els actitudinals amb 

els conceptuals perquè estan contínuament retroalimentant-se i caldrà aplicar eixos 

percentatges d'una manera més flexible i no tan sistematitzada. 

A més a més, cal especificar les pautes o passos a seguir en el cas que un/a alumne/a per 

acumulació de faltes d'assistència (20%), perda la possibilitat d'ésser avaluat amb avaluació 

continuada. En aquest cas hauran de fer una prova que constarà de dues parts: 

-Una part teòrica escrita referida als continguts teòrics de l’àrea corresponents al curs en què 

es trobe (50%) 

-i una part pràctica d'interpretació vocal i instrumental d'una peça o obra de les treballades a 

classe durant el curs (50%). En el cas de 2n de batxillerat, l’anàlisi d’una audició de les 

treballades a l’aula. 

 
 
4. METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES. 
 

Les activitats d’ensenyament–aprenentatge treballen els fets d’escoltar, imitar, interpretar, 

improvisar, crear, expressar-se corporalment, i llegir, escriure i compondre música. 

Partim d’una avaluació inicial a fi d’adequar els continguts als coneixements previs de l’alumnat 

i adaptar la metodologia per aconseguir una millor atenció a la diversitat. 

L'expressió vocal, instrumental i corporal, junt amb la pràctica de l'audició, constitueixen l'eix al 

voltant del qual gira el procés educatiu. Aquests continguts assoleixen especial significació 

quan l'alumne es capaç de relacionar-los amb les seues vivències. 

Els procediments hauran d'ésser el punt de partida de l'assimilació conceptual posterior. 

Convindrà tindre pressent que en l'expressió vocal, en la instrumental i en el moviment, és tan 

important el procés com el resultat aconseguit. Els conceptes de ritme, melodia, harmonia i 

forma, junt amb les qualitats tímbriques i dinàmiques del so, queden definitivament 

interioritzades quan s'executen a través de la dansa, el cant i la interpretació instrumental.  
Són igualment importants els continguts actitudinals relatius a la participació activa i 

responsabilitat grupal de l'alumnat en l'actuació i resultat global. 

La situació en grup en què es desenvolupa l'educació musical és un factor didàctic important, 

que requereix d'una important flexibilitat en l'organització de les activitats. A més caldrà un 

apropament per part del professorat cap al món musical de l'alumnat, per a possibilitar i afavorir 
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un apropament a la música amb un caràcter lúdic, creatiu i més significatiu, donant-li un major 

protagonisme en el propi procés d'aprenentatge. 

No es descartarà l'estratègia expositiva, presentant els temes i afavorint la participació de 

l'alumnat amb preguntes motivadores que enceten debats. 

S'afavorirà també la participació de l'alumnat en l'avaluació proporcionant-li informació sobre el 

moment en què es troba en el procés d'aprenentatge. 

 

4.1 Enfocaments metodològics 
 

La metodologia proposada en la programació d'àrea es fonamenta en una concepció 

significativa de l’aprenentatge dins d’un model de currículum obert. L'aprenentatge de la música 

necessita un tractament global i cíclic. La música s'aprèn com un tot global, i les destreses 

necessàries s'enriqueixen i es recolzen mútuament al llarg de tot el procés educatiu. 
Per aconseguir un aprenentatge significatiu i motivador, els continguts parteixen tant com es 

pot de l’experiència, l’entorn i el bagatge musical de l’alumnat. Es potencien sobretot les 

activitats d’aprenentatge que creen hàbits procedimentals i actitudinals. Una vegada assolits, 
es progressa en la recerca de l’autonomia de l’alumnat i en la inclusió de continguts 

conceptuals, en coherència amb el moment maduratiu de cada edat. Els conceptes sorgeixen 

com a concreció teòrica a partir de l’experimentació i la vivència pròpies. 

 
4.2 Didàctiques específiques 
 

En Música de 1r i 2n d'ESO, la metodologia emprada combina l'ensenyament per descobriment 

autònom, que es potència fent que l'alumnat desenvolupe la curiositat per allò treballat a classe 

i ho aplique a nous aprenentatges a casa i l'ensenyament per a la pràctica autotélica, que 

s'entén com el desenvolupament d'una actitud didàctica que impregna l'ensenyament de la 

música per a promoure experiències plenes i gratificants. 
En Música de 3r i 4rt d'ESO, La metodologia emprada combina diferents mètodes: 

l'ensenyament expositiu-actiu, en el que els continguts tractats pertanyen essencialment a 

aspectes conceptuals però que no estan deslligats de la pràctica sinó que es treballen 
paral·lelament o com a conseqüència d'esta; l'ensenyament per descobriment guiat, mitjançant 

l'aportació d'ajudes i amb la finalitat que siga l'alumnat qui acabe de configurar el contingut de 

l'aprenentatge; l'ensenyament per descobriment autònom, que es potència fent que l'alumnat 

desenvolupe la curiositat per allò treballat a classe i ho aplique a nous aprenentatges a casa; i 

l'ensenyament per a la pràctica autotélica, que s'entén com el desenvolupament d'una actitud 

didàctica que impregna l'ensenyament de la música per a promoure experiències plenes i 

gratificants. 

 

4.3 Recursos didàctics i organitzatius 
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Música 1r i 2n ESO: 

1. Observació individual, amb l’ajuda d’uns indicadors per al seu seguiment. 

En la que es valorarà: 

- El grau d’acceptació del silenci. 

- El progrés en les capacitats expressives. 

- La sensibilitat per a percebre els elements musicals. 

- La participació i col·laboració. 

2. Exercicis pràctics que consistiran en probes vocals i instrumentals d’interpretació individual o 

grupal de models rítmics i melòdics. 

3. Participació en concerts i activitats organitzades pel Departament de Música, valorant el fet 

de vivenciar la música en directe i en altres contextos diferents a l’aula. 
 

Música 3r i 4rt ESO: 

-Interpretacions individuals i en grup (instrumentals i danses). Els instruments utilitzats per a les 

interpretacions seran els disponibles a l'aula més la flauta de bec, ja que permet el treball i la 

pràctica a casa. 

-Cant col·lectiu (donat que els i les adolescents solen presentar moltes inhibicions a l'hora de 

cantar sols). 

-Lectura i anàlisi de partitures. 

-Lectura, anàlisi i comentari de textos i llibres. 

-Treballs de recerca i investigació sobre temes proposats (individuals i/o en grups de dos o tres 

alumnes). 

-Exercicis i treballs de creativitat individual i en grup reduït. 

-Realització dels exercicis i conclusions al quadern de classe. 

-Debats a classe. 

-Audicions i anàlisi d'obres musicals i àudio- visuals. 

-Elaboració d'esquemes, síntesi i mapes conceptuals. 

-Enregistraments de les interpretacions de l’ alumnat a l'aula. 

-Enregistraments de creacions del propi alumnat. 

-Visualització, anàlisi i creació de musicogrames. 

 

RECURSOS ESPACIALS 

Dues aules específiques de música relativament amples, que permeten la col·locació dels 

instruments i activitats de moviment i dansa. 

 

EOUIPAMENT DE LES AULES 

-Instruments musicals: 

-Teclat-Seqüenciador 

-Instrumental Orff (carillons, xilòfons i metal·lòfons) 
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-Instrumental molt variat de xicoteta percussió: cròtals, caixa xinesa, claus, güiro, pandero, 

pandereta, cascavells, castanyetes, bongos, timbal, platets... 

- Guitarres acústiques i elèctriques 

- 2 Baixos elèctrics 

- 2 bateries acústiques i una elèctrica 

- Un consort de flautes barroques 

-Equip de música: 

- 2 Ordinadors amb targeta de so. 

-Taula de mescles. 

-Pantalla. 

-Canó de projecció. 

-Material didàctic: 

o Arxiu de partitures vocals i instrumentals. 

o CDs . 

• Programes de música per a la utilització de les noves tecnologies. 

• Material de Reforç i ampliació 

• Discos compactes, per a la reproducció del repertori, abarcant tots els estils, gèneres, 

formes i agrupacions musicals. 

• Fitxes per a l’alumnat de ritme, lectura i audicions amb musicogrames. - Discografia de 

tots els estils que es troba al Departament. 
-Mobiliari: 

-Pissarra pautada i normal 

-Armaris per guardar l ́instrumental. 

-Prestatgeria per a llibres i material didàctic. 

-Quadres i làmines d'instruments musicals i grups instrumentals. 

-Trenta cadires de pala en l’aula FDK i 30 tamborets en l’aula Èrik. 

 

Material adquirit durant el curs 2018-19: 

- 65 llàmines i 26 parells de baquetes per a l’instrumental Orff 

- 30 estoretes per a relaxació corporal 

- Un equip d’iluminació per transformar l’aula Èrik en un escenario amb: 4 focus, taula de llum i 

ganxos per fixar els focus a les parets 

- Un teclat model Yamaha P-125 BK Stage Bundle (pack de teclat, suport, banqueta i funda) 

- Una aspiradora de mà per netejar els instruments 

- 50 carillons cromàtics amb maletí que els fem servir per a que l’alumnat puga dur-los a casa 

per a estudiar en qualitat de préstec (comprats per l’AMPA amb la dotació econòmica que 

reben de l’ajuntament per a la compra de materials didàctics) 
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4.4. Nova Metodologia que contemple activitats presencials i no 
presencials. 
 

Tipus d’activitats que 
contemplen la 

presencialitat i la no 
presencialitat 

Aplicació o recurs 
utilitzat 

Plataforma 
utilitzada 

Forma 
d’avaluar 

Nivell  
Educatiu 

Audicions actives per 
identificar els elements 
de la música; tipus 
d’instruments i de veus; 
estils musicals, 
formacions musicals, etc 

-Vídeo i/o Àudio de 
l’audició 
 
-Qüestionaris 

Aula virtual S’avaluen les 
respostes als 
qüestionaris 

Internivell 
amb 
diferents 
graus de 
dificultat 

Recerca d’informació per 
ampliar conceptes 
treballats prèviament a 
classe o a les classes 
impartides de forma on-
line 

-Classroom 
 
-Qüestionaris 
 

Aula virtual S’avaluen les 
respostes als 
qüestionaris 

Internivell 
amb 
diferents 
graus de 
dificultat 

Vore un vídeo que tracta 
de la influència que té la 
música sobre els estats 
d’ànim i les emocions i 
respondre un qüestionari 

-Vídeo de youtube 
-Qüestionari 

Aula virtual S’avaluen les 
respostes als 
qüestionaris 

1r i 2n ESO 

Activitats de creació de 
textos, melodies, 
acompanyaments a 
través d’aplicacions 
tecnològiques 

Soundtrap 
 
 

Aula virtual S’avaluen les 
creacions 
realitzades  

Internivell 
amb 
diferents 
graus de 
dificultat 

Interpretacions musicals 
amb bases enregistrades 
i llegint partitures 
senzilles o improvisant 
amb notes donades, 
amb la veu, la flauta 
(sols on-line), l’ukelele i/o 
el carilló (prestats) o 
instruments de percussió 
fabricats a casa. 

-Enregistrament en 
vídeo de la 
interpretació 
 
-Enviament per 
Wetransfer o 
whatsapp 

Aula virtual S’avaluen les 
interpretacions 
enregistrades 

Internivell 
amb 
diferents 
graus de 
dificultat 

Creació de fragments 
rítmics i/o melòdics d’un 
nombre determinat de 
compassos en ritmes 
binaris, ternaris, 
quaternaris, amb 
subdivisions i figures 
rítmiques de menor a 
major dificultat, depenent 
del nivell educatiu. 

-Enregistrament en 
vídeo de la 
interpretació 
 
-Enviament per 
Wetransfer o 
whatsapp 

Aula virtual S’avaluen les 
interpretacions 
enregistrades 

Internivell 
amb 
diferents 
graus de 
dificultat 

 Enregistrar sons de     
l’entorn identificant els 
elements de la música 
que se’ls demana 

- 

-Fitxa amb 
informació sobre 
què han de cercar 
-Enregistrament en 
vídeo 
 
-Enviament per 
Wetransfer o 
whatsapp 

Aula virtual S’avaluen els 
sons 
enregistrats 

Internivell 
amb 
diferents 
graus de 
dificultat 
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Vore un vídeo que tracta 
de la influència que 
tenen les modes en la 
música i respondre un 
qüestionari 

-Vídeo de youtube 
-Qüestionari 

Aula virtual S’avaluen les 
respostes als 
qüestionaris 

1r i 2n ESO 

Conèixer com processar 
cançons o sons amb 
aplicació de telèfon mòbil 
o tablet. 

-GarageBand (Mac) 
-Walk band (Android 
o PC) 

Aula virtual S’avalua el 
treball realitzat 

Internivell 
amb 
diferents 
graus de 
dificultat 

Saber modificar el tempo 
d’una cançó amb una 
aplicació de tecnologia 
mòbil. 

-GarageBand  
-BandLab  

Aula virtual S’avalua el 
treball realitzat 

Internivell 
amb 
diferents 
graus de 
dificultat 

Practicar el 
reconeixement de figures 
rítmiques i la seua 
durada 

- Enregistrament en 
vídeo 
 
-Enviament per 
Wetransfer o 
whatsapp 

Aula virtual S’avalua la 
interpretació 
enregistrada 

Internivell 
amb 
diferents 
graus de 
dificultat 

Practicar la presa de so i 
l’enregistrament per  
Pistes 

-BandLab 
-GarageBand 

Aula virtual S’avalua el 
treball realitzat 

Internivell 
amb 
diferents 
graus de 
dificultat 

Recerca sobre l’audició 
de música en la vida  
quotidiana, en els 
 espectacles i en els 
 mitjans audiovisuals 

-Fitxa amb 
informació sobre 
què han de cercar 
-Treball de la 
recerca 

Aula virtual S’avaluen els 
treballs 
presentats 

Internivell 
amb 
diferents 
graus de 
dificultat 

Interpretació de 
percussions corporals 
que acompanyen a 
cançons o músiques, per 
imitació 

-Vídeo amb 
l’explicació de la 
percussió corporal 
- Enregistrament en 
vídeo 
-Enviament per 
Wetransfer o 
whatsapp 

Aula virtual S’avalua la 
interpretació 
enregistrada 

Internivell 
amb 
diferents 
graus de 
dificultat 

Creació de 
percussions corporals 
per acompanyar cançons 
o músiques triades per 
l’alumnat o suggerides 
pel professorat 

- Enregistrament en 
vídeo 
 
-Enviament per 
Wetransfer o 
whatsapp 

Aula virtual S’avalua la 
interpretació 
enregistrada 

Internivell 
amb 
diferents 
graus de 
dificultat 

Vore un vídeo d’estils de 
música i ball modern i 
llegar textos que tracten 
de la influència de la 
música en els estils de 
Ball i a l’inrevés, i 
repondré un qüestionari 

-Vídeo de youtube 
- Text explicatiu 
-Qüestionari 
 

Aula virtual S’avaluen les 
respostes als 
qüestionaris 

1r i 2n ESO 

Recerca sobre la 
 transformació de valors, 
 hàbits, consum i gust 
 musical com a 
 conseqüència dels 
 avanços tecnològics de 
 les últimes dècades 

-Fitxa amb 
informació sobre 
què han de cercar 
-Treball  de la 
recerca 

Aula virtual S’avaluen els 
treballs 
presentats 

3r i 4rt ESO 
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Acompanyament de 
 cançons amb acords,  
amb l’Ukelele 

-Vídeo tutorial del 
professorat 
- Enregistrament en 
vídeo 
-Enviament per 
Wetransfer o 
whatsapp 

Aula virtual S’avalua la 
interpretació 
enregistrada 

Internivell 
amb 
diferents 
graus de 
dificultat 

Elaboració d’un Mapa 
Sonor que contemple 
diferents elements de la 
música i qualitats del so 

-Fitxa amb 
informació sobre 
quins elements i 
qualitats del so han 
d’apareixer en el 
Mapa sonor 

Aula virtual S’avalua el 
Mapa sonor 
realitzat 

Internivell 
amb 
diferents 
graus de 
dificultat 

Edició i transformació 
d’una composició 
musical a través del 
mòbil o la 
tablet 

-Noteflight Aula virtual S’avalua el 
treball realitzat 

3r i 4rt ESO 

Ballar danses de 
diferents estils per 
imitació o creació pròpia 

-Vídeo tutorial del 
professorat 
- Enregistrament en 
vídeo 
-Enviament per 
Wetransfer o 
whatsapp 

Aula virtual S’avalua la 
interpretació 
enregistrada 

Internivell 
amb 
diferents 
graus de 
dificultat 

Crear melodies en 
diferents escales majors 
i menors, segons el nivell 
acadèmic  

-Fitxa amb 
informació 
sobre els tipus 
d’escales 
-Enregistrament de 
la melodia creada 

Aula virtual S’avalua 
l’àudio 
realitzat 

3r i 4rt ESO 

Cercar informació i 
elaborar un treball o 
seguir vídeos i prendre 
apunts per respondre 
qüestionaris sobre les 
característiques i 
 els/les compositors/es 
 més destacats/des del 
diferents estils musicals: 
Renaixement, Barroc, 
 Classicisme, 
Romanticisme, 
Impressionisme, 
Expressionisme, i els  
diferents estils sorgits a 
partir de 1950 

-Classroom 
-Fitxa amb 
informació sobre allò 
que han de cercar 
 
-Treballs de la 
recerca 
 
O 
 
Qüestionaris 

Aula virtual S’avaluen els 
treballs 
presentats 

3r ESO 

Cercar informació sobre 
la professió de productor 
musical i l’ofici 
d’arranjador 

-Fitxa amb 
informació sobre allò 
que han de cercar 
 
-Informe de la 
recerca 
 

Aula virtual S’avaluen els 
treballs 
presentats 

3r i 4rt ESO 

Elaborar un treball sobre 
dispositius tecnològics 
utilitzats per a reproduir 
música. 

-Fitxa amb 
informació sobre allò 
que han de cercar 
 
-Informe de la 
recerca 

Aula virtual S’avaluen els 
treballs 
presentats 

3r i 4rt ESO 



 76	

 
Elaborar música per a un 
anunci de radio i/o per a 
un anunci de tv 
 

-Vídeo tutorial del 
professorat 
-Enregistrament de 
l’àudio i/o del vídeo 
 

Aula virtual S’avalua 
l’àudio o vídeo 
realitzat 

4rt ESO 

Elaborar un treball sobre 
el consum en la música 

-Fitxa amb 
informació sobre allò 
que han de cercar 
 
-Informe de la 
recerca 
 

Aula virtual S’avaluen els 
treballs 
presentats 

4rt ESO 

Cercar informació i  
elaborar un treball o 
seguir un vídeo 
explicatiu i 
prendre apunts per  
respondre un qüestionari 
sobre les 
característiques del 
Blues, els diferents 
estils del Jazz i l’evolució 
del mateix, l’origen de la 
 música rock i la seua 
 evolució en diferents 
 estils, les 
característiques  
de la música pop, la 
cançó 
 d’autor i qui són els 
seus compositors més  
representatius i l’origen i  
l’evolució del flamenc 

 

-Classroom i/o 
vídeos explicatiu 
- Qüestionaris 
 
o 
 
-Fitxa amb 
informació sobre allò 
que han de cercar i 
treball de la recerca 
 

Aula virtual S’avaluen els 
treballs o 
Qüestionaris 
presentats 

3r ESO 

Cercar informació i 
elaborar un treball o 
seguir un vídeo 
explicatiu i prendre 
apunts per 
respondre un qüestionari 
sobre les diferencies  
entre les danses rituals i  
les danses 
d’entreteniment 

-Classroom i/o vídeo 
explicatiu 
-Qüestionari 
 
o 
 
-Fitxa amb 
informació sobre allò 
que han de cercar i 
treball de la recerca 

Aula virtual S’avaluen els 
treballs o 
Qüestionaris 
presentats 

3r i 4rt ESO 

Cercar informació i 
elaborar un treball o 
seguir un vídeo 
explicatiu i prendre 
apunts per 
respondre un qüestionari 
sobre els factors que 
influïxen en les 
preferències i les modes 
musicals 
 

-Classroom i/o vídeo 
explicatiu 
-Qüestionari 
 
o 
 
-Fitxa amb 
informació sobre allò 
que han de cercar i 
treball de la recerca 

Aula virtual S’avaluen els 
treballs o 
Qüestionaris 
presentats 

Internivell 
amb 
diferents 
graus de 
dificultat 

Cercar informació i 
elaborar un treball o 
seguir un vídeo 
explicatiu i prendre 

-Classroom i/o vídeo 
explicatiu 
-Qüestionari 
 

Aula virtual S’avaluen els 
treballs o 
Qüestionaris 
presentats 

4rt ESO 
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apunts per 
respondre un qüestionari 
sobre els àmbits 
professionals de la 
música, identificació i  
descripció de les  
diferents facetes i 
 especialitats en el treball 
dels músics 

o 
 
-Fitxa amb 
informació sobre allò 
que han de cercar i 
treball de la recerca 

Sonoritzar imatges fixes i 
en moviment per mitjà de 
la selecció de músiques 
preexistents o la creació 
de bandes sonores 
originals 

-Openshot Aula virtual S’avaluen els 
vídeos 
presentats 

3r i 4rt ESO 

 
 

5. MESURES DE RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ A 
L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU O 
AMB ALUMNAT QUE REQUEREIX ACTUACIONS PER A LA 
COMPENSACIÓ DE DESIGUALTATS 
 

La diversitat a l'aula pot materialitzar-se bàsicament de quatre formes: diversitat cultural, 

diversitat d'interessos, diversitat de capacitats i aptituds, i, presència a l'aula d'alumnat amb 

algun tipus de diversitat funcional. 

Des de l'àrea de música s'ha de donar resposta a les necessitats educatives que planteja 

aquesta diversitat dintre de l'aula. Els materials utilitzats estan dissenyats per oferir possibilitats 

diversificades, encara que serà el/la professor/a, amb una actitud oberta i receptiva, qui capte 

aquesta realitat canviant, i oferte solucions variades i adaptades a cada cas. 

Les estratègies per possibilitar una correcta atenció a la diversitat seran les següents:  

 

a) Pel que fa a la diversitat cultural, diversitat d'interessos i diversitat de capacitats i aptituds: 

-Activitats d'aprenentatge variades i amb gran possibilitat de canvi de rols, de manera que 

permeta diferents modalitats o vies d'aprenentatge i diferents graus de dificultat. 

-Materials didàctics variats i flexibles. 

-Diferents maneres d'agrupament d'alumnat, combinant el treball individual amb el treball 

col·lectiu i amb xicotets grups heterogenis, així com tutoritzacions per parelles, mantenint el 

distanciament. 

-La diversitat d'instruments musicals així com de línies musicals, que ofereix el repertori de 

l'aula, facilitaran solucions a les diferents capacitats tècniques i de coneixements dins d'una 

mateixa classe. 

-Adaptacions curriculars significatives o no significatives en funció de les específiques 

necessitats de l'alumnat. 

-Activitats de reforç i ampliació. 
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b) Pel que fa a la presència a l'aula d'alumnat amb algun tipus de diversitat funcional: 

Alumnat amb diversitat funcional auditiva:  

Donada la importància del sentit de l'oïda per al desenvolupament de la matèria i en general 

per a l'educació musical- , es proposa: 

1. Presa de contacte amb el fenomen sonor, a través de la vibració. 

2. Sensacions i efectes produïts per la música a través del sentit del tacte. 

3. Desenvolupament psicomotriu i experimentació amb el ritme, com a sensació i velocitats. 

4. Timbre. Reconeixement visual dels distints instruments. 

5. Sensació tàctil, produïda per sons de distintes alçades, per mitjà de la major o menor 

velocitat de vibració. 

6. Sensació tàctil, produïda per sons de distintes intensitats, per mitjà de la major o menor 

amplitud d'ona.  

7. S'adaptarà el bloc de continguts, que contempla l'expressió vocal i la pràctica instrumental. 

 

c) Alumnat amb diversitat funcional física: 

Aquell alumnat que tinga alguna discapacitat física que els impedisca la pràctica de l'instrument 

escolar (Flauta dolça Soprano i/o Ukelele), optaran per l'instrumental ORFF, podent ser 

instrument d'afinació determinada (xilòfons, Metal·lòfons ...) o d'afinació indeterminada (claus, 

cabasseta, pandero, pandereta, triangle) A més, s'adaptarà el repertori, tant a nivell de pràctica 

instrumental individual com de les seues funcions dins del conjunt instrumental. En el cas 

d'alumnes amb diversitats funcionals físiques que els impossibiliten la pràctica dels instruments 

musicals, se suprimirà el bloc de continguts corresponent a la pràctica instrumental per a 

desenvolupar la resta dels continguts. 
 

 
6. UNITATS DIDÀCTIQUES 
6.1 Organització de les Unitats Didàctiques 
 
Música 1r ESO: 
Per tal d'elaborar les unitats didàctiques, es parteix dels objectius a aconseguir en cadascuna 

de les avaluacions (trimestres) tot i tenint en compte que els objectius es referixen a capacitats 
que hi ha que desenvolupar per aconseguir competències. Una vegada seleccionats els 

objectius, es trien els continguts del currículum necessaris per aconseguir-los. Posteriorment, 

s'apliquen els criteris d'avaluació i qualificació per tal de valorar si les competències han estat 

assolides.  

 

1r trimestre:  
- Del Bloc Escolta: 
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-  Escoltar de forma atenta diverses audicions i percebre el silenci i la finalitat del mateix 

dins de l’audició. 

-  Comprendre les qualitats del so i la seua representació gràfica. 

-  Conéixer el significat del concepte de timbre. 

-  Adquirir coneixement sobre el concepte de veu com a instrument musical i conéixer les 

tessitures de la veu: aguda, mitja i greu.  

-  Saber les tres famílies d’instruments: corda, vent i percussió. 

-  Conéixer les agrupacions vocals i instrumentals més representatives. 

-  Conéixer les parts del violí i les seues característiques. 

-  Reconéixer les síl·labes accentuades dins de la composició. 

-  Distingir els polsos en diferents composicions musicals. 

-  Conéixer els compassos binaris, ternaris i quaternaris. 

-  Comprendre la relació entre el tempo i el pols dins de la composició musical. 

-  Percebre i identificar les variacions de tempo dins d’una composició musical. 

-  Conéixer les possibilitats expressives de l’entonació interpretant cançons. 

 

- Del Bloc Interpretació i Creació: 
-  Integrar el pols dins del sentit rítmic de les audicions. 

-  Relacionar el concepte de pols amb situacions de la vida quotidiana. 

-  Practicar amb la flauta les notes: si, la, sol i mi. 

-  Entonar amb afinació apropiada en les activitats de cant en grup. 

-  Participar en les activitats d’interpretació instrumental de forma activa. 

-  Acompanyar amb senzills bordons als instruments de làmines. 

-  Seguir el ritme i la pulsació en cada part de la dansa. 

-  Aplicar correctament els passos coreogràfics a la dansa interpretada en la unitat.  

-  Desenvolupar habilitats musicals per a crear una melodia basant-se en una melodia 

donada. 

-  Entonar amb afinació apropiada en les activitats de cant en grup. 

-  Participar en les activitats d’interpretació instrumental de forma activa. 

-  Interpretar melodies formades per notes donades. 

-  Crear fragments melòdics de quatre compassos en ritme ternari. 

-  Desenvolupar el llenguatge expressiu a través del moviment i la dansa. 

-  Integrar l’aportació individual i respectar la dels companys en les activitats de conjunt 

instrumental. 

-  Interpretar partitures amb la flauta que continguen les notes fa, do.’ 
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-  Desenvolupar habilitats creatives per a crear un text basant-se en una melodia donada 

 

- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 
-  Comprendre el concepte de concert i la seua estructura interna. 

-  Comprendre les característiques del període artístic del barroc. Conéixer la vida i obra del 

compositor barroc A. Vivaldi. 

- Conéixer les característiques musicals més representatives del període romàntic. 

-  Conéixer un exemple de música del s. XX. 

-  Desenvolupar la sensibilitat artística en activitats d’audició del s. XX. 

 

- Del Bloc Música i Tecnologies: 
-  Saber gravar sons de l’entorn identificant les qualitats del so. 

-  Conéixer com processar cançons o sons amb aplicació de telèfon mòbil o tablet. 

-  Saber modificar el tempo d’una cançó amb una aplicació de tecnologia mòbil. 

 

2n trimestre:  
- Del Bloc Escolta: 

-  Conéixer el significat dels conceptes d’altura de so i freqüència del mateix. 

-  Conéixer com es representa gràficament l’altura del so a través de les notes. 

-  Conéixer què és la melodia i com es construïx. 

-  Apreciar els elements que conformen el motiu melòdic i la frase musical. 

-  Tindre coneixement de les principals textures musicals. 

-  Comprendre la forma musical que es desenvolupa en el temps. 

-  Conéixer el concepte de forma musical. 

-  Saber l’entramat que conforma l’estructura de la forma musical. 

-  Comprendre l’estructura de les formes musicals vocals: cançó, òpera i sarsuela. 

-  Comprendre l’estructura de les formes musicals instrumentals: sonata, simfonia i concert. 

-  Percebre la síncope dins de la composició musical. 

-  Conéixer el significat del concepte d’intensitat del so i la finalitat de la intensitat musical. 

-  Conéixer els indicadors de caràcter dins d’una obra musical. 

 

-Del Bloc Interpretació i Creació:. 
-  Desenvolupar habilitats musicals per a crear exemples rítmics de quatre compassos. 

-  Interpretar partitures amb la flauta. 

-  Interpretar amb instruments de percussió estructures rítmiques de compassos binaris i 
ternaris utilitzant els signes de prolongació. 

-  Tindre coneixement de les possibilitats expressives de l’entonació interpretant cançons. 
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-  Interpretar partitures demostrant unes destreses bàsiques d’interpretació amb l’instrument 
assignat. 

-  Desenvolupar el llenguatge expressiu a través del moviment i la dansa. 

-  Conéixer la forma musical ABA. 

-  Desenvolupar habilitats creatives per a crear un text basant-se en una melodia donada. 

-  Conéixer les possibilitats expressives de l’entonació interpretant cançons. 

-  Interpretar partitures demostrant unes destreses bàsiques d’interpretació amb l’instrument 
assignat. 

-  Treballar el treset dins d’una composició musical. 

-  Desenvolupar habilitats per a crear un mapa sonor. 

 

- Del Bloc Contextos musicals i culturals:  
- Conéixer l’origen del piano i en què consistix el seu mecanisme de producció de so. 

- Tindre coneixement de les característiques més importants del classicisme musical. 

-  Discriminar auditivament les diferents seccions del cor en obres vocals del barroc musical. 

-  Conéixer les característiques més importants del barroc musical. 

 

- Del Bloc Música i Tecnologies: 

-  Gravar melodies amb la veu a través de la tecnologia mòbil. 

-  Desenvolupar habilitats creatives per a crear un text basant-se en una melodia donada. 

-  Conéixer la música del s. XX. 

-  Desenvolupar la sensibilitat artística en activitats d’audició del s. XX. 

-  Desenvolupar la competència digital a l’editar i transformar una composició musical a 

través del mòbil o la tablet. 

-  Gravar sons de l’entorn i posar-los en comú amb la resta de companys i companyes. 

 

3r trimestre:  
- Del Bloc Escolta: 

-  Reconéixer les alteracions i els tipus que trobem: sostingut, bemoll i becuadro. 

-  Conéixer els conceptes de to i semitò i la seua finalitat en la música. 

-  Comprendre l’ordenació de les notes formant una escala. 

-  Comprendre l’ordenació de les notes formant una escala major. 

-  Conéixer el significat del concepte d’interval musical i els seus tipus més característics. 

-  Conéixer el concepte d’acord i la seua utilització dins d’una composició. 

-  Conéixer els acords d’una escala. 

-  Reconéixer el xifratge americà d’acords. 
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-  Tindre coneixement de com es formen els acords d’una escala i en què consistix el 

xifratge americà d’acords. 

 

- Del Bloc Interpretació i Creació: 

-  Conéixer les possibilitats expressives de l’entonació interpretant cançons. 

-  Interpretar partitures demostrant unes destreses bàsiques d’interpretació amb l’instrument 

assignat. 

-  Interpretar fragments musicals realitzant el ritme de corxera amb puntillo i semicorxera i 

ritme de silenci de corxera i dues semicorxeres. 

-  Participar i aprendre els moviments de la dansa proposada. 

-  Desenvolupar habilitats creatives per a crear un senzill fragment melòdic de quatre 

compassos, que utilitze l’escala pentatònica. 

-  Conéixer les possibilitats expressives de l’entonació interpretant cançons. 

-  Interpretar partitures demostrant unes destreses bàsiques d’interpretació amb l’instrument 

assignat. 

-  Desenvolupar habilitats per a crear textos. 

 
- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 

-  Conéixer la forma musical del Minuet. 

-  Conéixer la forma musical del lied. 

-  Desenvolupar la sensibilitat artística en activitats d’audició del romanticisme musical. 

-  Conéixer en què consistix la professió d’arranjador musical. 

-  Tindre coneixement de les característiques més importants del romanticisme musical. 

-  Desenvolupar la sensibilitat artística en activitats d’audició del romanticisme. 

 

- Del Bloc Música i Tecnologies: 

-  Experimentar les escales amb el piano virtual d’un mòbil o una tablet. 

-  Desenvolupar habilitats digitals per a escollir una seqüència d’acords i compondre una 

melodia sobre l’esmentada seqüència. 

-  Conéixer les parts de la guitarra elèctrica i el seu timbre característic. 

 
Música 2n ESO: 
Per tal d'elaborar les unitats didàctiques, es parteix dels objectius a aconseguir en cadascuna 

de les avaluacions (trimestres) tot i tenint en compte que els objectius es referixen a capacitats 

que hi ha que desenvolupar per aconseguir competències. Una vegada seleccionats els 

objectius, es trien els continguts del currículum necessaris per aconseguir-los. Posteriorment, 
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s'apliquen els criteris d'avaluació i qualificació per tal de valorar si les competències han estat 

assolides.  

 

1r trimestre:  
- Del Bloc Escolta: 

- Tindre coneixement del concepte de so i les seues qualitats. 

- Conèixer les parts de l’oïda. 

- Conéixer els límits de l’oïda humana respecte a l’altura i a la intensitat del so. 

- Reconéixer les figures musicals i la seua durada. 

- Tindre coneixement de la importància de desenvolupar la memòria auditiva. 

- Saber dels tipus de tempos i reconéixer-los auditivament.  

-  Aprendre a reconéixer auditivament les variacions de tempo o contrastos agógics. 

-  Conéixer les característiques de la veu. 

-  Conéixer els elements que conformen la frase musical. 

-  Tindre coneixement del concepte de motiu musical. 

-  Conéixer els tipus de motius més representatius.  

 

- Del Bloc Interpretació i Creació: 
- Interioritzar el pols i portar-lo amb precisió en diferents audicions. 

- Adquirir destreses bàsiques en l’execució d’estructures rítmiques senzilles. 

- Interpretar vocalment i instrumentalment cançons de la música urbana amb la tècnica 

precisa. 

- Expressar-se corporalment a través de la dansa. 

- Adquirir destreses bàsiques en l’execució d’estructures rítmiques que utilitzen corxeres a 

contratemps. 

- Interpretar vocalment i instrumentalment cançons de música popular urbana amb la 

tècnica precisa.  

-  Adquirir destreses bàsiques per a crear i transformar motius. 

-  Conéixer i interpretar diferents figuracions rítmiques.  

-  Adquirir destreses bàsiques en l’execució d’estructures rítmiques senzilles. 

-  Interpretar vocalment i instrumentalment cançons de la música popular urbana amb la 

tècnica precisa.  

-  Crear en grup motius musicals. 

- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 
- Saber dels tipus de compassos simples que s’utilitzen amb més assiduïtat. 

- Conéixer amb més detall els instruments de percussió. La percussió amb pegat, xicoteta 

percusió i instruments de metall. 

- Conéixer informació sobre la forma musical Bolero. 

- Conéixer el que entenem per forma musical i l’estructura de la forma cançó. 
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- Conéixer i valorar les tradicions musicals valencianes. 

- Conéixer els signes que s’utilitzen en música per a indicar la repetició amb diferent final i 

la tornada al principi. 

-  Tindre coneixement de la classificació dels instruments de corda puntejada.  

- Apreciar les tradicions valencianes amb la interpretació de cançons tradicionals. 

 

- Del Bloc Música i Tecnologies: 
- Saber elaborar un estudi sobre el soroll, utilitzant les TIC. 

 

2n trimestre:  
- Del Bloc Escolta: 

-  Conéixer l’estructura de l’escala, els seus elements, les escales diatòniques i 

pentatòniques i la tonalitat major.  

-  Saber el significat de les alteracions i la seua funció dins de l’escala. 

-  Aprendre a interioritzar la música i apreciar les escales modals 

-  Conéixer l’escala en manera major i menor.  

-  Conéixer els acords d’una escala, la seua estructura i elements, l’acord tríada i el xifrat 

dels acords.  

-  Adquirir destreses per a discriminar auditivament els acords de tònica, dominant i 

subdominant. 

 

- Del Bloc Interpretació i Creació: 
-  Adquirir destreses bàsiques en l’execució d’estructures rítmiques que utilitzen corxeres 

amb puntillo. 

-  Interpretar vocalment i instrumentalment cançons de la música popular urbana amb la 

tècnica precisa.  

-  Adquirir destreses bàsiques per a crear i transformar motius. 

- Adquirir destreses bàsiques en l’execució d’estructures rítmiques que utilitzen la síncope 

de negra entre dues corxeres.  

-  Interpretar vocalment i instrumentalment cançons de música popular urbana i tradicional 

amb la tècnica precisa. 

-  Analitzar formalment i interpretar composicions modernes.  

-  Adquirir destreses motrius realitzant una dansa. 

 

- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 
-  Conéixer els instruments de teclat.  

-  Conéixer i valorar les tradicions musicals valencianes. 

- Conéixer els instruments de corda fregada. 
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- Conéixer el procediment per a crear motius musicals.  

 

- Del Bloc Música i Tecnologies: 
-  Indagar sobre l’evolució de les variacions en la música. 

 
3r trimestre:  
- Del Bloc Escolta: 

-  Conéixer el concepte de semitò. 

- Conéixer el mode major i el mode menor.  

-  Saber en què consistix la textura musical, els seus tipus i el reconeixement de les 

mateixes auditivament.  

-  Conéixer què és l’articulació.  

-  Entendre el significat de les indicacions staccatos i legato i les diferències de les 

mateixes. 

-  Aprendre a interioritzar la música i apreciar les escales modals 

-  Conéixer l’escala en mode major i menor. 

- Conéixer escales en altres maneres. 

- Saber en què consistixen els compassos de subdivisió ternària.  
- Conéixer què és un treset.  

  

- Del Bloc Interpretació i Creació: 
-  Saber en què consistix un interval. Saber escriure intervals de tercera. 

-  Conéixer i saber construir un acord tríada major i un de menor.  

-  Adquirir destreses bàsiques en l’execució d’estructures rítmiques que utilitzen la síncope 

de corxera i negra amb puntillo.  

-  Interpretar vocalment i instrumentalment cançons de la música popular urbana amb la 

tècnica precisa. 

-  Expressar-se corporalment a través de dansa.  

-  Saber interpretar les indicacions staccatos i legato. 

-  Interpretar vocalment i instrumentalment cançons amb la tècnica precisa. 

-  Analitzar formalment i interpretar composicions musicals. 



 86	

-  Adquirir destreses motrius per a ballar danses basades en música acadèmica.  

-  Adquirir destreses bàsiques per a crear i transformar motius. 

- Adquirir destreses per a analitzar una partitura. 

	

- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 
-  Conéixer amb més detall els instruments de vent. 

-  Conéixer els instruments d’una banda de rock. 

-  Tindre coneixement dels instruments d’una banda de música.  

- Del Bloc Música i Tecnologies: 
-  Conéixer informació sobre la dansa del paloteo. 

-  Saber elaborar música per a un anunci.  

-  Entendre el món del mercat musical en l’actualitat. 

-  Crear en treball sobre el consum de la música. 

 

Música 3r ESO: 
Per tal d'elaborar les unitats didàctiques, es parteix dels objectius a aconseguir en cadascuna 

de les avaluacions (trimestres) tot i tenint en compte que els objectius es referixen a capacitats 

que hi ha que desenvolupar per aconseguir competències. Una vegada seleccionats els 

objectius, es trien els continguts del currículum necessaris per aconseguir-los. Posteriorment, 

s'apliquen els criteris d'avaluació i qualificació per tal de valorar si les competències han estat 

assolides.  

 
1r trimestre:  
- Del Bloc Escolta: 

-  Escoltar de forma atenta diverses audicions i percebre el silenci i la finalitat d’aquest dins 

de l’audició. 

-  Escoltar de forma atenta diverses audicions monòdiques i polifòniques medievals. 

-  Conéixer les característiques de la veu cantada i els registres de la veu. 

-  Escoltar de forma atenta audicions en les quals apareguen diferents registres de veu. 

-  Escoltar de forma atenta audicions de música vocal i instrumental barroca. 

-  Conéixer els elements que conformen els instruments de vent i el seu funcionament. 
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-  Escoltar de forma atenta audicions interpretades per instruments de vent fusta i vent 

metall. 

 

- Del Bloc Interpretació i Creació: 
-  Practicar diferents ritmes sobre bases rítmiques ja dissenyades. 

-  Participar en les activitats d’interpretació instrumental de forma activa. 

-  Improvisar esquemes rítmics amb un instrument de percussió. 

-  Crear motius musicals i interpretar-los vocalment. 

-  Participar en improvisacions vocals. 

-  Participar en les activitats d’interpretació instrumental de forma activa. 

-  Crear motius musicals utilitzant les notes re, mi, sol, la, si. 

-  Participar en les activitats d’interpretació instrumental de forma activa. 

 

- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 
-  Conéixer com va sorgir la música. 

-  Saber la civilització en la qual es troben les bases de la música occidental. 

-  Comprendre el significat de la notació pneumàtica i notació quadrada en l’edat mitjana. 

-  Conéixer les aportacions de Guido d’Arezzo a l’escriptura musical. 

-  Saber les característiques de la monodia religiosa i profana medievals. 

-  Percebre la importància del naixement de la polifonia en l’àmbit musical. 

-  Conéixer la forma polifònica més antiga: l’organum. 

-  Tindre coneixement de compositors medievals i les seues aportacions a la música 

medieval. 

-  Conéixer en què consistixen els gremis medievals, en concret els musicals. 

-  Conéixer el moviment intel·lectual i cultural que es va desenvolupar en el renaixement: 

l’humanisme. 

-  Tindre coneixement de les formes instrumentals renaixentistes. 

-  Conéixer les característiques principals de la música renaixentista. 

-  Comprendre el paper que va jugar la Reforma protestant i la Contrareforma catòlica en 

l’àmbit de la música religiosa. 

-  Conéixer el madrigal com a principal forma vocal profana renaixentista. 
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-  Tindre coneixement de les tres escoles europees més representatives del renaixement 

musical: escola franc - flamenca, italiana i espanyola. 

-  Conéixer les principals característiques de la música barroca. 

-  Saber quins són els instruments que constituïxen l’orquestra barroca. 

-  Tindre coneixement de les formes instrumentals barroques. 

-  Conéixer les característiques principals de la música renaixentista. 

-  Comprendre la importància del naixement de l’òpera i la seua transcendència 

internacional. 

-  Conéixer les formes vocals religioses: l’oratori i la cantata. 

-  Tindre coneixement dels compositors més representatius del lent barroc. 

 

- Del Bloc Música i Tecnologies: 
-  Elaborar un cotidiáfono de percussió. 

-  Conéixer en què consistix la presa de so. 

-  Saber elaborar un treball sobre la veu. 

-  Conéixer en què consistix l’enregistrament per pistes. 

-  Tindre la capacitat de muntar una peça rítmica senzilla. 

 

2n trimestre:  
- Del Bloc Escolta: 

-  Escoltar de forma atenta audicions en les quals apareguen diferents instruments de corda. 

-  Escoltar de forma atenta audicions de música vocal i instrumental romàntica. 

-  Conéixer els elements que conformen els instruments de teclat i el seu funcionament. 

-  Escoltar de forma atenta audicions interpretades per instruments de teclat. 

-  Escoltar de forma atenta audicions en les quals apareguen diferents instruments de 

percussió.  

 

- Del Bloc Interpretació i Creació: 
-  Crear motius musicals i interpretar-los amb la flauta. 

-  Participar en improvisacions instrumentals. 

-  Participar en les activitats d’interpretació instrumental i vocal de forma activa. 

-  Crear melodies amb les notes de l’escala de sol major. 

-  Participar en les activitats d’interpretació instrumental de forma activa. 
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-  Improvisar motius musicals amb instruments de percussió. 

-  Participar en les activitats d’interpretació instrumental de forma activa. 

-  Crear instruments de xicoteta percussió. 

 

- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 
-  Conéixer l’entorn social en el qual es va desenvolupar l’edat d’or de la música: el 

classicisme. 

-  Tindre coneixement de les formes instrumentals clàssiques: sonata, simfonia i concert. 

-  Conéixer les característiques principals de la música clàssica. 

-  Conéixer l’òpera com a principal forma vocal profana clàssica. 

-  Tindre coneixement dels tres compositors més representatius de la música clàssica. 

-  Conéixer les característiques dels instruments de corda: els seus elements, el seu 

funcionament i la seua classificació. 

-  Saber analitzar partitures de música de diferents èpoques. 

-  Conéixer les principals característiques de la música romàntica. 

-  Tindre coneixement de les formes instrumentals romàntiques: xicotetes peces per a piano, 

simfonies i poemes simfònics. 

-  Comprendre la importància del lied a Alemanya, l’òpera italiana i la seua transcendència 

internacional juntament amb l’òpera alemanya. 

-  Tindre coneixement dels compositors més representatius del romanticisme: F. Chopin, F. 

Schubert, G. Verdi i R. Wagner. 

-  Conéixer en què consistix l’impressionisme musical i els seus compositors més 

representatius. 

-  Tindre coneixement de les característiques del segon nacionalisme. 

-  Conéixer les característiques principals de l’expressionisme amb A. Schöenberg com a 

compositor més representatiu. 

-  Conéixer l’estil del neoclassicisme musical. 

-  Tindre coneixement dels diferents estils compositius sorgits a partir de 1950. 

-  Conéixer les característiques dels instruments de percussió. 

 

- Del Bloc Música i Tecnologies: 
-  Conéixer la professió de productor musical. 

-  Conéixer en què consistix l’ofici d’arranjador. 
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-  Tindre la capacitat d’investigar sobre les biografies dels compositors. 

-  Saber elaborar un treball sobre dispositius tecnològics utilitzats per a reproduir música. 

 

3r trimestre:  
- Del Bloc Escolta: 

-  Escoltar de forma atenta audicions interpretades per instruments electròfons. 

-  Escoltar de forma atenta audicions en les quals apareguen diferents instruments del 

folklore. 

 

- Del Bloc Interpretació i Creació: 
-  Improvisar motius musicals utilitzant les notes la, si, do i re. 

-  Participar en les activitats d’interpretació instrumental de forma activa. 

-  Crear motius musicals i interpretar-los amb la flauta. 

-  Participar en improvisacions instrumentals. 

-  Participar en les activitats d’interpretació instrumental i vocal de forma activa. 

 

- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 
-  Conéixer les principals característiques del blues. 

-  Saber quins són els diferents estils del jazz i l’evolució del mateix. 

-  Tindre coneixement de l’origen de la música rock i la seua evolució en diferents estils. 

-  Conéixer les característiques de la música pop. 

-  Comprendre la importància que va tindre el rock i el pop a Espanya. 

-  Conéixer en què consistix la cançó d’autor i qui són els seus compositors més 

representatius. 

-  Conéixer els elements que conformen els instruments electròfons i el seu funcionament. 

-  Conéixer les característiques de la música de tradició oral. 

-  Tindre coneixement del material en el folklore espanyol. 

-  Conéixer els diferents gèneres de música de tradició oral. 

-  Conéixer les danses rituals i les danses d’entreteniment. 

-  Tindre coneixement de les diferents representacions de tradició pagana i tradició religiosa. 

-  Saber l’origen i l’evolució del flamenc. 

-  Conéixer les característiques dels instruments tradicionals: els seus elements, el seu 

funcionament i la seua classificació. 
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- Del Bloc Música i Tecnologies: 
-  Conéixer en què consistix la mescla final. 

-  Tindre la capacitat de conéixer els diferents processos d’enregistrament. 

-  Conéixer com es construïx un monocord. 

-  Saber muntar una peça rítmica sobre un repertori de percussions. 

 

Música 4rt ESO: 
Per tal d'elaborar les unitats didàctiques, es parteix dels objectius a aconseguir en cadascuna 

de les avaluacions (trimestres) tot i tenint en compte que els objectius es referixen a capacitats 

que hi ha que desenvolupar per aconseguir competències. Una vegada seleccionats els 

objectius, es trien els continguts del currículum necessaris per aconseguir-los. Posteriorment, 
s'apliquen els criteris d'avaluació i qualificació per tal de valorar si les competències han estat 

assolides.  

 
1r trimestre:  
- Del Bloc Escolta: 

- La música com un element amb una presència constant en la vida de les persones: 

l’audició de música en la vida quotidiana, en els espectacles i en els mitjans audiovisuals. 

- Audició, reconeixement, anàlisi i comparació de músiques de diferents gèneres i estils.  

 

- Del Bloc Interpretació i Creació: 

- Pràctica i aplicació d’habilitats tècniques en grau creixent de complexitat i concertació 

amb les altres parts del conjunt en la interpretació vocal i instrumental i en el moviment i la 

dansa.  

- Interpretació de peces vocals i instrumentals apreses d’oïda i per mitjà de la lectura de 
partitures amb diversos tipus de notació.  

- Perseverança en la pràctica d’habilitats tècniques que permeten millorar la interpretació 

individual i en grup i la creació musical. 

 
- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 

- Conéixer exemples d’obres variades de la nostra cultura i valorar el patrimoni musical.  

- Reconéixer i analitzar les manifestacions artístiques populars d’altres èpoques i cultures. 

 
- Del Bloc Música i Tecnologies: 
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- Utilitzar les possibilitats del so, com a element de representació i comunicació, contribuint 

amb això a l’equilibri afectiu i a la relació amb els altres.  

- El paper de les tecnologies en la música. Transformació de valors, hàbits, consum i gust 

musical com a conseqüència dels avanços tecnològics de les últimes dècades. 

- Utilització de dispositius electrònics, recursos d’Internet i programari musical de distintes 

característiques per a l’entrenament auditiu, l’escolta, la interpretació i la creació musical. 

 
2n trimestre:  
- Del Bloc Escolta: 

- Interés, respecte i curiositat per la diversitat de propostes musicals, així com pels gustos 

musicals d’altres persones.  

- Rigor en la utilització d’un vocabulari adequat per a descriure la música. 

 

- Del Bloc Interpretació i Creació: 

- Utilització de diferents tècniques, recursos i procediments compositius en la improvisació, 
l’elaboració d’arreglaments i la creació de peces musicals. 

- Planificació, assaig, interpretació, direcció i avaluació de representacions musicals en 

l’aula i en altres espais i contextos. 

 
- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 

- Conéixer exemples d’estils variats de música de la nostra cultura i valorar el patrimoni 

musical. 

- Conéixer i interpretar obres de diferents llocs i estils amb acompanyament i sense 

acompanyament.  

- Participar i aprendre a tindre una predisposició positiva a viure la música, sentint-se 

protagonista de l’experiència artística. 

 

- Del Bloc Música i Tecnologies: 
- Aconseguir informació sobre continguts plantejats en la unitat. 

- Ús de distintes fonts d’informació per a obtindre referències sobre músiques de diferents 

èpoques i cultures, incloses les actuals, i sobre l’oferta de concerts i altres manifestacions 

musicals en vivo i divulgades a través dels mitjans de comunicació. 

- Anàlisi de les funcions de la música en distintes produccions audiovisuals: publicitat, 

televisió, cine, videojocs, etc. 
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- Aplicació de diferents tècniques de gravació, analògica i digital, per a registrar les 

creacions pròpies, les interpretacions realitzades en el context de l’aula i altres missatges 

musicals.  

 
3r trimestre:  
- Del Bloc Escolta: 

- La música en els mitjans de comunicació. Factors que influïxen en les preferències i les 

modes musicals. 

- La crítica com a mitjà d’informació i valoració del fet musical. Anàlisi de crítiques 
musicals i ús d’un vocabulari apropiat per a l’elaboració de crítiques orals i escrites 

sobre la música escoltada. 

 

- Del Bloc Interpretació i Creació: 
- Comprendre el llenguatge musical que s’ha d’utilitzar per a la interpretació de peces 

musicals que apareixen en la unitat.  

- Actuar de forma coordinada amb la resta del grup en les activitats musicals col·lectives. 

- Utilitzar el llenguatge musical per a la interpretació de peces musicals que apareixen en la 

unitat.  

- Conéixer i interpretar cançons de diferents estils amb acompanyament i sense 

acompanyament. 

- Àmbits professionals de la música. Identificació i descripció de les distintes facetes i 

especialitats en el treball dels músics.  

- Interés per conéixer les possibilitats que oferix la música en els àmbits personal i 
professional.  

 

- Del Bloc Contextos musicals i culturals: 
- Conéixer exemples d’obres variades de la nostra cultura i valorar el patrimoni musical.  

- Participar i aprendre a tindre una predisposició positiva de viure la música, sentint-se 

protagonista de l’experiència artística. 

 
- Del Bloc Música i Tecnologies: 

- Aconseguir informació complementària dels continguts plantejats en la unitat. 

- L’edició, la comercialització i la difusió de la música. Noves modalitats de distribució de la 

música i les seues conseqüències per als professionals de la música i la indústria musical. 

- Sonorització d’imatges fixes i en moviment per mitjà de la selecció de músiques 

preexistents o la creació de bandes sonores originals. 
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- Valoració crítica de la utilització dels mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació 

i la comunicació com a recursos per a la creació, la interpretació, el registre i la difusió de 

produccions sonores i audiovisuals. 

 
6.2 Activitats de reforç i ampliació 
 

Les activitats presentades als materials permeten una gran flexibilitat d'aplicació i adaptació, 

tant a nivell individual com a nivell de treball col·lectiu i de grup. 

La vivència de l'experiència musical no es planteja als materials a partir d'un únic camí sinó des 

de les diferents vies representades per l'audició, la interpretació, la creació, la reflexió i el 

debat. 

La major part del repertori que es treballa tant d'audició com d'interpretació, admet diferents 

nivells d'aprofundiment. La majoria de les peces o dels exercicis vocals i instrumentals, 

permeten una interpretació adaptada a cada grup, i dintre del mateix grup, una adaptació a 

diferents nivells i ritmes d'aprenentatge. 

A l'aula de música pot donar-se el cas també, que en un grup ens trobem amb alumnat que 

estudia música extraescolarment junt amb els que sols l'han estudiada en Primària. Això 

suposa en el primer cas, un domini superior del llenguatge musical i de la tècnica instrumental. 

Mitjançant l'avaluació inicial s'obté la informació necessària respecte a l'experiència musical de 

l'alumnat, per tal de planificar les estratègies i l'adaptació al seu nivell de coneixements. 

Així, treballem amb: 

-Activitats d'aprenentatge variades i amb gran possibilitat de canvi de rols, de manera que 

permeta diferents modalitats o vies d'aprenentatge, diferents graus de dificultat,... 

-Materials didàctics variats i flexibles. 

-Diferents maneres d'agrupament d'alumnat, combinant el treball individual amb el treball 

col·lectiu i amb xicotets grups heterogenis, així com agrupaments flexibles que transcendeixen 

el marc de l'aula. 

-Diversitat d'instruments musicals així com de línies musicals, que ofereix el repertori de l'aula, 

que faciliten solucions a les diferents capacitats tècniques i de coneixements dins d'una 

mateixa classe. 

- A més, en l’actual curs, cal plantejar-se la contemplació d’un escenari d’ensenyament on-line 

amb activitats que posssibiliten al professorat interactuar amb l’alumnat tant grupal com 

individualment. A través d’aplicacions proporcionades per la Conselleria d’Educació 

(Classroom, Webex, Aules, etc) des de l’àrea de música, si es dona el cas, plantejarem 

activitats de recerca, curiositat, creativitat, ampliació, aprofundiment, treball en equip i pràctica 
musical amb instruments fabricats a casa o amb instruments emprats de l’aula, com carillons i 

ukeleles.  
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6.3 Elements Transversals 
 
6.3.1 Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita. 
 

Des de l'àrea de música contribuïm al foment de la lectura a través dels textos de les cançons; 

de la recerca d'informació que l'alumnat ha de fer d'aquells termes propis de la música que no 

entén; de la recerca de biografies de músics (compositors i/o intèrprets individuals o grups de 
música). En tercer d'ESO, a més, treballem diferents estils musicals de la música popular del 

segle XX, i l'alumnat ha de cercar informació i preparar, en xicotets grups, una exposició sobre 

allò trobat. En 4rt d’ESO ho ampliem als diferents estils de la Història de la música. 

 
 
6.3.2 Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i de la comunicació. 
 

Entre les mesures concretes que el nostre departament du a terme per a fomentar les bones 

pràctiques en l'ús de les TIC es troba:  
− L'enregistrament dels treballs pràctics de l'alumnat (cançons, instrumentacions i danses) a 

través del programa d'àudio Studio One i de la càmera de vídeo de l'institut, amb el seu 

tractament posterior amb programes d'edició de vídeo (ex. Powerdirector) i la seua localització, 
a través de you tube, en el Blog del departament de música (www.musikassim.blogspot.com) 

per a que l'alumnat i les seues famílies puguen accedir al seu visionat. 

−L'ús de l'aula virtual del centre (http://aulavirtual.iesbenicassim.es/moodle/ ) on l'alumnat pot 

trobar els recursos de forma organitzada i que facilita l'estudi a casa de les cançons 
interpretades amb la flauta (enguany, sols en el cas de fer l’ensenyament on-line) 

−L'ús de l'ordinador per visionar pel·lícules i/o documentals, escoltar audicions, etc... 

- El treball amb l'alumnat de 3r i 4rt d'ESO amb programari d'edició de so (Audacity, 

Garageband, Soundtrap, etc...) per a crear composicions pròpies i/o modificar les qualitats del 

so. 

 
6.4 Activitats complementàries i extraescolars 
En una assignatura com la música, l'alumnat necessita una impregnació i un context directe 

amb el fet musical. Seran necessàries tot tipus d'activitats dins i fora de l'aula. 

Enguany, com a conseqüència de la COVID-19, no podem contemplar el cicle de concerts Art 

de Prop i exposar al nostre alumnat a relacionar-se amb músics i ballarins professionals perquè 

la normativa del Plà de contingència contempla que cal restringir al màxim l’entrada al centre 

de persones alienes al mateix i, a més, es tracta d’una activitat que implica que el màxim 

nombre possible d’alumnat i professorat puga participar en els concerts i espectacle de dansa 

com a públic. Això impossibilita el distanciament que cal mantidre. Tampoc podem realitzar els 

concerts en les Escoletes Infantils i els concerts al nostre propi centre, així com el taller de 

Dansa per a adolescents que solem organitzar durant la primera setmana de juliol. 
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La participació en les trobades de Com Sona l’ESO són un exemple d’aquest apartat. El nostre 

centre participa des del curs 2004-2005. Enguany, des de l’organització de Com Sona l’ESO, 

ens hem plantejat un altre format diferent a la trobada. Es tracta d’enregistrar un disc amb 10 

cançons i amb una durada d’entre 30 i 40 minuts per a penjar-lo en Spotify. Per a tal fi, 

l'organització “Com Sona L'ESO” (a la qual pertanyem els tres professors de música del nostre 

institut amb plaça definitiva) convocarà un concurs de creació de lletres de cançons i amb 
aquelles que siguen seleccionades es crearan els materials que, una vegada enregistrats, 

serviran de base per a l’estudi a les aules dels instituts participants. En el mes d’abril cada 

centre enregistrarà el treball fet amb el seu alumnat i ho enviarà a CSE per a poder fer el 

muntatge d’allò que després apareixerà a Spotify. Aquest nou format no pot contemplar (perquè 

no es deu fer) la part escènica de la trobada ni la part que li dona nom, la pròpia trobada física 

d’alumnat i professorat però, per contra, facilita la participació il·limitada d’alumnat i professorat, 

així com d’alumnat extrobador. Els enregistraments dels àudios els farem amb mascaretes i 

mantenint el distanciament de metre i mig (segurament caldrà fer-los al gimnàs o a les aules de 
música amb grups reduïts i mesclant després les pistes gravades). 

 
6.5 Ditribució temporal de les Unitats Didàctiques 

 

Música 1r ESO: 
Les unitats didàctiques s'organitzen amb la tria de les activitats que desenvoluparan els 

continguts a treballar, tot i tenint en compte els criteris d’avaluació, els criteris de qualificació i 

les competències clau a assolir. Els següents quadres ho representen: 

 
UNITAT 1:  Setembre-Octubre 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 

    

ES
C

O
LT

A 

-  El so i el silenci. 
-  Audició: sobre el so i 

el silenci 

  1.  Reconéixer la dimensió 
quotidiana del so i no 
només en l’àmbit 
musical. 

  1.1.  Coneix el so com a 
fenomen físic que hi ha 
al nostre voltant. 

CAA, 

CMCT, 

CCL 

  2.  Conéixer el valor i la 
funcionalitat del silenci 
dins d’una composició 
musical. 

  2.1.  Valora la importància del 
silenci dins d’una obra 
musical. 

CAA, 

CMCT, 

CCL 

-  Les qualitats del so: 
altura, intensitat, 
durada i timbre 

-  Conceptes i 
representacions 

  3.  Conéixer les qualitats del 
so. 

  3.1.  Adquirix el coneixement 
de les quatre qualitats 
del so. 

CAA, 

CMCT, 

CEC 
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gràfiques. 
-  Audició: sobre les 

qualitats del so 

  4.  Discriminar auditivament 
famílies d’instruments. 

  4.1.  Coneix i percep 
auditivament diferents 
famílies d’instruments 
dins d’una obra 
musical. 

CAA, 

CMCT, 

CEC 

-  El pols en la música: 
la durada del pols. 

  5.  Distingir el pols de 
diferents fragments 
musicals. 

  5.1.  Distingix els diferents 
polsos d’un fragment 
musical. 

CAA, 

CMCT 

  6.  Comprendre la relació 
entre el tempo i el pols 
dins de la composició 
musical. 

  6.1.  Comprén la importància 
de seguir el pols per a 
conéixer el tempo de 
l’obra musical. 

CAA, 

CMCT 

IN
TE

R
PR

ET
AC

IÓ
 I 

C
R

EA
C

IÓ
 

 

-  L’entonació com a 
recurs expressiu. 

  7.  Conéixer les possibilitats 
expressives de 
l’entonació interpretant 
cançons. 

 
 

  7.1.  Entona amb afinació 
apropiada en les 
activitats de cant en 
grup. 

SIEP, 

CSYC 

-  Acompanyament de 
xicoteta percussió. 

-  Acompanyament 
amb instrumental 
Orff amb pentacords 

-  Acompanyament 
amb bordons. 

  8.  Interpretar partitures 
demostrant unes 
destreses bàsiques 
d’interpretació amb 
l’instrument assignat. 

  8.1.  Participa en les activitats 
d’interpretació 
instrumental de forma 
activa. SIEP, 

CSYC 

-  Execució d’una 
dansa adaptada a 
una cançò 

 

  9.  Participar i aprendre els 
moviments de la dansa 
proposada i conéixer la 
forma musical de la 
cançò 

  9.1.  Participa de la 
coreografia i coneix la 
forma musical. 

SIEP, 

CAA 

-  Elaboració d’una 
melodia sobre una 
melodia donada. 

10.  Desenvolupar habilitats 
musicals per a crear 
una melodia basant-se 
en una melodia 
donada. 

10.1.  Crea una melodia sobre 
una altra melodia 
donada. SIEP, 

CCL 

C
O

N
TE

XT
O

S 
M

U
SI

C
AL

S 
i 

C
U

LT
U

R
AL

S  

-  Audició d’un concert 
de Vivaldi per 
conèixer l’orquestra 
barroca. 

-  Vivaldi i el context 
històric artístic en el 
qual va 
desenvolupar la 
seua obra musical. 

-  El barroc musical. 

11.  Conéixer l’orquestra 
barroca i els 
instruments que la 
integren. 

11.1.  Discrimina auditivament 
les famílies d’ 
instruments i coneix 
l’orquestra barroca. 

CEC, 

CAA 

12.  Tindre coneixement de 
les característiques 
més importants del 
barroc. 

12.1.  Coneix les 
característiques 
musicals més 
representatives del 
període barroc. 

CEC, 
CAA 
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M
Ú

SI
C

A 
I T

EC
N

O
LO

G
IA

 

-  Enregistrament de 
sons de l’entorn 
amb dispositius 
mòbils i identificació 
de les qualitats dels 
esmentats sons. 

13.  Saber gravar sons de 
l’entorn identificant les 
qualitats del so. 

13.1.  Grava sons de l’entorn 
amb tecnologia mòbil i 
identifica qualitats del 
so. 

CD, 

CMCT 

 
 
UNITAT 2: Octubre-Novembre 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 

    

ES
C

O
LT

A 

-  El timbre del so i 
l’instrument musical. 

-  L’elecció del timbre. 
-  Audició: melodia 

interpretada amb veu i 
instruments. 

  1.  Conéixer el significat 
dels conceptes de 
timbre de so i 
instrument musical. 

  1.1.  Coneix el timbre del so 
com una qualitat 
particular de cada 
objecte sonor que hi ha 
al nostre voltant. CAA, 

CMCT 

-  La veu i la seua 
classificació per tessitura. 

-  Audició per escoltar i 
diferenciar les tessitures 
vocals 

  2.  Conéixer en què 
consistix la veu com a 
instrument musical i les 
tres tessitures de la 
veu i la seua 
classificació. 

  2.1.  Adquirix el coneixement 
sobre el concepte de 
veu com a instrument 
musical i coneix les 
tessitures de la veu: 
aguda, mitja i grave. 

CAA, 

CMCT 

-  Els instruments i la seua 
classificació. 

-  Audició per escoltar les 
famílies d’instruments.  

  3.  Conéixer les tres famílies 
d’instruments. 

  3.1.  Coneix les tres famílies 
d’instruments: corda, 
vent i percussió. 

CAA, 

CMCT, 

CEC 

-  Les agrupacions 
musicals: les 
agrupacions vocals i 
instrumentals. 

  4.  Apreciar les formes 
d’agrupació dels 
conjunts vocals i 
instrumentals. 

  4.1.  Coneix les agrupacions 
vocals i instrumentals 
més representatives. 

CAA, 

CEC 

-  El violí. 
-  Audició per escoltar el 

violí soliste en una 
orquestra. 

  5.  Conéixer les parts del 
violí i la seua tímbrica. 

  5.1.  Coneix les parts del violí i 
la seua tímbrica. 

SIEP, 

CSYC 
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IN
TE

R
PR

ET
AC

IÓ
 I 

C
R

EA
C

IÓ
 

-  L’entonació com a recurs 
expressiu. 

  6.  Conéixer les possibilitats 
expressives de 
l’entonació interpretant 
una cançó senzilla del 
repertori actual. 

  6.1.  Entona amb afinació 
apropiada en les 
activitats de cant en 
grup. 

CAA, 

CSYC 

-  Acompanyament de 
xicoteta percussió. 

 
-  Acompanyament d’una 

cançó amb instrumental 
Orff. 

  7.  Acompanyar la cançó 
desenvolupant 
destreses bàsiques 
d’interpretació amb 
l’instrument assignat. 

  7.1.  Participa en les activitats 
d’interpretació 
instrumental de forma 
activa. CSYC 

-  Elaboració d’un fragment 
melòdic de quatre 
compassos en ritme 
ternari. 

  8.  Desenvolupar habilitats 
musicals per a crear 
fragments melòdics de 
quatre compassos en 
ritme ternari. 

  8.1.  Crea un fragment 
melòdic de quatre 
compassos en ritme 
ternari. SIEP 

C
O

N
TE

XT
O

S 
M

U
SI

C
AL

S  
i C

U
LT

U
R

AL
S 

-  Audició vocal del 
romanticisme.  

-  R. Wagner i el context 
històric artístic en el qual 
va desenvolupar la seua 
obra musical. 

-  El romanticisme musical. 

10.  Reconéixer auditivament 
les  agrupacions vocals 
que apareixen en 
l’audició romàntica. 

10.1.  Discrimina auditivament 
les agrupacions vocals 
que apareixen en 
l’audició romàntica. CEC, 

CAA, 

CCL 

11.  Tindre coneixement de 
les característiques 
més importants del 
romanticisme musical. 

11.1.  Coneix les 
característiques 
musicals més 
representatives del 
període romàntic. 

CEC, 

CAA, 

CCL 

M
Ú

SI
C

A 
I T

EC
N

O
LO

G
IA

 

-  Processament de sons i 
cançons al mòbil o tablet. 

12.  Processar cançons o 
sons amb aplicació de 
telèfon mòbil o tablet. 

12.1.  Coneix com processar 
cançons o sons amb 
aplicació de telèfon 
mòbil o tablet. 

CSYC, 

CD 

 

UNITAT 3: Novembre-Decembre 

Continguts Criteris  Estàndards d’aprenentatge CC 



 100	

d’avaluació avaluables 
    

ES
C

O
LT

A 
-  L’accent en música. 
-  Audició d’obres vocals per 

escoltar els accents lligats 
al text. 

  1.  Reconéixer les síl·labes 
accentuades dins de la 
composició. 

 

 

  1.1.  Distingix les síl·labes 
accentuades dins de la 
composició percebent l’accent 
natural de les paraules. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

  2.  Marcar la pulsació dins d’una 
composició musical. 

  2.1.  Interioritza la seqüència de 
pulsacions dins d’una 
composició musical. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

-  Concepte de compàs i tipus 
de compassos: 
representacions gràfiques. 

-  Audicions d’obres en 
diferents compassos. 

  3.  Conéixer el concepte de 
compàs i els tipus més 
representatius. 

  3.1.  Adquirix el coneixement del 
compàs i els tipus més 
representatius. 

CAA, 

CEC 

-  El tempo musical i les 
variacions de tempo. 

-  Audicions d’obres en 
diferents tempos. 

    
 

  4.  Comprendre la relació entre el 
tempo i el pols dins de la 
composició musical. 

  4.1.  Comprén la importància de 
seguir el pols per a conéixer 
el tempo de l’obra musical. 

CAA, 

CEC 

  5.  Conéixer les variacions del 
tempo: ritardando i 
accelerando. 

  5.1.  Comprén els conceptes de 
ritardando i accelerando com 
variacions del tempo. 

CAA, 

CEC 

IN
TE

R
PR

ET
AC

IÓ
 I 

C
R

EA
C

IÓ
 

-  L’entonació com a recurs 
expressiu. 

  6.  Conéixer les possibilitats 
expressives de l’entonació 
interpretant cançons. 

  6.1.  Entona amb afinació apropiada 
en les activitats de cant en 
grup. CSYC, 

CEC 

-  Acompanyament de 
xicoteta percussió. 

-  Interpretacions amb Flauta . 

- Acompanyaments amb 
instrumental Orff.  

  7.  Interpretar partitures 
demostrant unes destreses 
bàsiques d’interpretació amb 
l’instrument assignat. 

  7.1.  Participa en les activitats 
d’interpretació instrumental de 
forma activa. 

CSYC, 

CEC 
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-  Execució d’una dansa 
adaptada a una composició 
d’un ballet romàntic. 

  8.  Participar i aprendre els 
moviments de la dansa 
proposada. 

  8.1.  Participa de la coreografia de la 
dansa. 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

-  Posicions de la flauta: fa, 
do’. 

  9.  Interpretar partitures amb la 
flauta que continguen les 
notes fa, do.’ 

  9.1.  Interpreta melodies formades 
per notes, entre d’altres, fa, 
do.’ 

CAA, 

CEC 

C
O

N
TE

XT
O

S 
M

U
SI

C
AL

S  
i C

U
LT

U
R

AL
S 

-  Elaboració d’una lletra per a 
una cançó. 

10.  Desenvolupar habilitats 
creatives per a crear un text 
basant-se en una melodia 
donada. 

10.1.  Crea un text sobre una altra 
melodia donada. CCL, 

SIEP 

-  Audició d’una cançó del 
Carmina Burana de Carl 
Orff. 

-  Carl Orff i el context històric 
artístic en el qual va 
desenvolupar la seua obra 
musical. 

-  La música del s. XX. 

11.  Conéixer un exemple de 
música del segle XX. 

11.1.  Coneix les característiques 
musicals de la composició 
Carmina Burana, de Carl Orff. CAA, 

CEC 

12.  Desenvolupar la sensibilitat 
artística en activitats d’audició 
del s. XX. 

12.1.  Desenvolupa sensibilitat 
artística en activitats d’audició 
del s. XX.  

CAA, 

CEC 

M
Ú

SI
C

A 
I T

EC
N

O
LO

G
IA

 

-  El tempo d’una cançó i la 
seua modificació digital a 
través de la tecnologia 
mòbil. 

13.  Saber modificar el tempo d’una 
cançó amb una aplicació de 
tecnologia mòbil. 

13.1.  Sap modificar el tempo d’una 
cançó amb una aplicació de 
tecnologia mòbil. 

CD, 

CMCT 

 

UNITAT 4: Gener-Febrer 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 

    

ES
C

O
LT

A 

-  L’altura i la freqüència del 
so: concepte i 
característiques. 

  1.  Reconéixer la 
dimensió 
quotidiana del so 
i no només en 
l’àmbit musical. 

  1.1.  Coneix el so com a 
fenomen físic que hi ha 
al nostre voltant. 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

  2.  Conéixer el 
significat dels 
conceptes 
d’altura de so i 
freqüència del 
mateix. 

  2.1.  Valora la importància de 
l’altura del so per a 
formar melodies d’una 
obra musical. 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 
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-  La representació gràfica de 
l’altura: les notes musicals 

-  La clau musical. 

  3.  Conéixer com es 
representa 
gràficament 
l’altura del so a 
través de les 
notes.  

  3.1.  Adquirix el coneixement 
de les notes musicals. CAA, 

CEC 

-  La melodia: concepte i 
característiques. 

-  Audició d’un fragment d’un 
ballet de Tchaikovsky 

  4.  Conéixer què és la 
melodia i com es 
construïx. 

  4.1.  Coneix els elements que 
conformen una melodia 
i esbrina les melodies 
que apareixen en 
diferents fragments 
musicals. 

CAA, 

CEC 

-  El motiu melòdic i la frase 
musical: concepte i 
característiques principals. 

-  Audició d’un fragment d’una 
obra de Haydn. 

  5.  Comprendre els 
conceptes de 
motiu melòdic i 
frase musical 
dins de les 
composicions 
musicals. 

  5.1.  Comprén els conceptes 
de motiu melòdic i frase 
musical dins de les 
composicions musicals. 

CAA, 

CEC 

-  La textura musical: concepte 
i principals tipus: monòdica i 
polifònica. 

-  Audició de monodia i 
polifonia. 

  6.  Conéixer què és la 
textura musical i 
les principals 
textures 
musicals. 

  6.1.  Sap el significat de 
textura musical i coneix 
les principals textures 
musicals: monòdica i 
polifònica. 

CAA, 

CEC 

-  El piano: l’instrument i les 
seues característiques. 

-  Audició d’un fragment d’obra 
per a piano. 

  7.  Conéixer l’origen 
del piano i en què 
consistix el seu 
mecanisme de 
producció de so. 

  7.1.  Sap les parts de les que 
consta el piano i com 
genera el so. 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

IN
TE

R
PR

ET
AC

IÓ
 I 

C
R

EA
C

IÓ
 

-  L’entonació com a recurs 
expressiu. 

  8.  Conéixer les 
possibilitats 
expressives de 
l’entonació 
interpretant 
Scarborough 
Fair. 

  8.1.  Entona amb afinació 
apropiada en les 
activitats de cant en 
grup. 

CSYC, 

CAA 

-  Acompanyament de xicoteta 
percussió. 

-  Interpretació en Flauta d’una 
partitura.  

 
-  Acompanyament amb 

instrumental Orff de la 
partitura de flauta 

-  Els signes de prolongació. 

  9.  Interpretar 
partitures 
demostrant unes 
destreses 
bàsiques 
d’interpretació 
amb l’instrument 
assignat. 

  9.1.  Acompanya la melodia de 
la cançó amb els 
instruments de làmines. 

SIEP, 

CAA, 

CSYC 

-  Elaboració d’exemples 
rítmics utilitzant compassos 
binaris i quaternaris fent 
servir lligadures i notes amb 
puntillo. 

10.  Desenvolupar 
habilitats 
musicals per a 
crear exemples 
rítmics utilitzant 
compassos 
binaris i 
quaternaris. 

10.1.  Crea exemples rítmics 
utilitzant compassos 
binaris i quaternaris. CAA, 

SIEP 

C
O

N
TE

XT
O

S 
M

U
SI

C
AL

S  
i 

C
U

LT
U

R
AL

S  

-  Audició d’una sonata de 
Mozart. 

-  W. A. Mozart i el context 
històric artístic en el qual va 
desenvolupar la seua obra 
musical. 

-  El classicisme musical. 

11.  Tindre 
coneixement de 
les 
característiques 
més importants 
del classicisme 
musical. 

11.1.  Coneix les 
característiques 
musicals més 
representatives del 
període clàssic. 

CEC, 

CAA 



 103	

M
Ú

SI
C

A 
I 

TE
C

N
O

LO
G

IA
 

-  Enregistrament d’una 
melodia interpretada per la 
veu amb el mòbil o la tablet. 

12.  Gravar melodies 
amb la veu a 
través de la 
tecnologia mòbil. 

12.1.  Grava melodies 
interpretades amb la 
veu i les musicalitza 
amb una aplicació 
informàtica. 

CD, 

CMCT 

 
 
UNITAT 5: Febrer-Març 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 

    

ES
C

O
LT

A 

-  La forma en la música i 
fora d’ella. 

  1.  Reconéixer les formes 
en altres àmbits no 
relacionats amb la 
música. 

  1.1.  Reconeix visualment 
formes d’obres d’art. CAA, 

CEC 

  2.  Comprendre la forma 
musical que es 
desenvolupa en el 
temps. 

  2.1.  Reconeix auditivament 
una forma musical. 

CAA, 

CEC 

-  Concepte i estructura 
general de forma 
musical 

-  Audició d’un fragment 
d’una obra de J. S. 
Bach. 

  3.  Conéixer el concepte 
de forma musical. 

  3.1.  Adquirix el coneixement 
en què consistix la 
forma musical. 

CAA, 

CEC 

  4.   Saber l’entramat que 
conforma l’estructura 
de la forma musical. 

  4.1.  Entén l’estructura interna 
d’una forma musical. CAA, 

CEC 

-  Les formes de la música 
vocal: cançó, òpera i 
sarsuela 

-  Audicions de freagments 
de cançons. Òperes i 
sarsueles. 
 

  5.  Comprendre 
l’estructura de les 
formes musicals 
vocals: cançó, òpera 
i sarsuela.  

  5.1.  Comprén l’estructura de 
les formes musicals 
vocals: cançó, òpera i 
sarsuela. 

CAA, 

CEC 

-  Les formes de la música 
instrumental: sonata, 
simfonia i concert. 

-  Audicions de fragments 
de Sonata, Simfonia i 
Concert. 
 

  6.  Comprendre 
l’estructura de les 
formes musicals 
instrumentals: 
sonata, simfonia i 
concert. 

  6.1.  Comprén l’estructura de 
les formes musicals 
instrumentals: sonata, 
simfonia i concert. 

CAA, 

CEC 

IN
TE

R
PR

ET
AC

IÓ
 I 

C
R

EA
C

IÓ
 -  La síncope.   7.  Treballar la síncope 

dins de la composició 
musical. 

  7.1.  Interpreta melodies que 
utilitzen síncopes. 

CAA 

-  L’entonació com a 
recurs expressiu. 

  8.  Conéixer les 
possibilitats 
expressives de 
l’entonació 
interpretant cançons. 

  8.1.  Entona amb afinació 
apropiada en les 
activitats de cant en 
grup. 

CSYC, 

CEC 
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-  Acompanyament de 
xicoteta percussió. 

-  Interpretació amb Flauta 
d’una partitura. 

-  Acompanyament amb 
instrumental Orff de 
l’obra interpretada en 
flauta. 

  9.  Interpretar partitures 
demostrant unes 
destreses bàsiques 
d’interpretació amb 
l’instrument assignat. 

  9.1.  Participa en les activitats 
d’interpretació 
instrumental de forma 
activa. 

SIEP, 

CSYC, 

CEC 

-  Execució d’una dansa 
adaptada a una obra 
musical. 

10.  Participar i aprendre 
els moviments de la 
dansa proposada. 

10.1.  Participa en l’activitat 
assumint de forma 
responsable el seu 
paper dins de la dansa. 

SIEP, 

CSYC, 

CEC 

11.  Conéixer la forma 
musical de l’obra 
elegida. 

11.1.  Coneix la forma musical 
de l’obra elegida. SIEP, 

CSYC, 

CEC 

-  Anàlisi de la partitura 
d’una cançó. 

12.  Analitzar una partitura i 
detectar els elements 
que falten. 

12.1.  Analitza una partitura i 
detecta aquells 
elements que falten. CAA 

C
O

N
TE

XT
O

S 
M

U
SI

C
AL

S  
i 

C
U

LT
U

R
AL

S  

-  Audició d’una banda 
sonora del s. XX. 

-  La música del s. XX.  
-  Les bandes sonores. 
 
 

13.  Conéixer un exemple 
de música del s. XX. 

13.1.  Coneix les 
característiques 
musicals de la banda 
sonora. 

CAA, 

CEC 

14.  Desenvolupar la 
sensibilitat 
artística en 
activitats 
d’audició del s. 
XX. 

14.1.  Contribuïx a 
desenvolupar la 
seua sensibilitat 
artística. 

CAA, 

CEC 

M
Ú

SI
C

A 
I 

TE
C

N
O

LO
G

IA
 -  Edició musical 

digital. 
15.  Desenvolupar la 

competència 
digital a l’editar i 
transformar una 
composició 
musical a través 
del mòbil o la 
tablet. 

15.1.  Sap canviar les 
seccions d’una 
composició a 
través de 
programes digitals 
d’edició musical. 

CD, 

CMCT 

 

UNITAT 6: Març-Abril 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 

    

ES
C

O
LT

A 

-  La intensitat com a 
qualitat del so i la seua 
finalitat en la música. 

-  Audició d’una obra amb 
canvis d’intensitat. 

  1.  Conéixer el significat 
del concepte 
d’intensitat de so i la 
finalitat de la intensitat 
musical. 

  1.1.  Valora la importància de la 
intensitat del so dins 
d’una composició 
musical. 

CAA, 

CEC 
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-  Els matisos d’intensitat i 
els reguladors. 

-  El caràcter d’obra 
musical. 

 

  2.  Conéixer com es 
representen els 
matisos d’intensitat 
dins de la partitura. 

  2.1.  Adquirix el coneixement 
dels matisos d’intensitat. 

 
CAA, 

CEC 

  3.  Conéixer els indicadors 
de caràcter dins d’una 
obra musical. 

  3.1.  Coneix la funció dels 
reguladors dins de la 
composició musical. CAA, 

CEC 

IN
TE

R
PR

ET
AC

IÓ
 I 

C
R

EA
C

IÓ
 

-  L’entonació com a 
recurs expressiu. 

  4.  Conéixer les 
possibilitats 
expressives de 
l’entonació 
interpretant diferents 
cançons. 

  4.1.  Entona amb afinació 
apropiada en les 
activitats de cant en 
grup. 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

-  Acompanyament de 
xicoteta percussió. 

-  Interpretació amb Flauta 
d’una partitura. 

-  Acompanyament amb 
instrumental Orff de la 
partitura de flauta. 

  5.  Interpretar partitures 
demostrant unes 
destreses bàsiques 
d’interpretació amb 
l’instrument assignat. 

  5.1.  Participa en les activitats 
d’interpretació 
instrumental de forma 
activa. 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

-  El treset en música.   6.  Treballar el treset dins 
d’una composició 
musical. 

  6.1.  Interpreta melodies que 
utilitzen el treset. 

CAA, 

CSYC 

-  Elaboració d’un mapa 
sonor. 

  7.  Desenvolupar habilitats 
per a crear un mapa 
sonor. 

  7.1.  Creació d’un mapa sonor. 
CSYC, 

SIEP 

C
O

N
TE

XT
O

S 
M

U
SI

C
AL

S  
i C

U
LT

U
R

AL
S 

-  Audicions de dferents 
fragments corals del 
Messies De Häendel. 

-  G. F. Händel i el context 
històric artístic en el 
qual va desenvolupar la 
seua obra musical. 

-  El barroc musical. 

  8.  Reconéixer 
auditivament les 
diferents seccions del 
cor en les audicions. 

  8.1.  Discrimina auditivament 
les diferents seccions 
del cor en les audicions. 

CAA, 

CEC 

  9.  Tindre coneixement de 
les característiques 
més importants del 
barroc musical. 

  9.1.  Coneix les 
característiques 
musicals més 
representatives del 
període barroc. 

CAA, 

CEC 
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M
Ú

SI
C

A 
I 

TE
C

N
O

LO
G

IA
 

-  Enregistrament de sons 
de diferent intensitat 
utilitzant tecnologia 
mòbil. 

10.  Gravar sons de l’entorn 
i posar-los en comú 
amb la resta de 
companys. 

10.1.  Grava i discrimina sons 
depenent de la seua 
intensitat sonora. 

CD, 

CMCT 

 

 
UNITAT 7: Abril-Maig 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 

    

ES
C

O
LT

A 

-  Les alteracions i la seua 
escriptura en el pentagrama. 

  1.  Reconéixer les alteracions: 
sostingut, bemoll i becuadro. 

  1.1.  Distingix la manera en què 
afecten la nota cada una de 
les alteracions.  CAA, 

CEC 

-  Conceptes de to i semitò. 
-  Audicions de cançons on 

apareixen el tò i semitò. 

  2.  Conéixer els conceptes de to i 
semitò i la seua finalitat en la 
música. 

  2.1.  Adquirix el coneixement del 
significat del to i semitò. CAA, 

CEC 

-  L’escala i la nota tònica.  
-  Tipus d’escales més 

representatives: escales 
diatònica i pentatònica.  

  3.  Comprendre l’ordenació de les 
notes formant una escala.  

  3.1.  Comprén el concepte d’escala i 
coneix l’estructura interna de 
les escales diatònica i 
pentatònica.  

CAA, 
CEC 

-  Escala major i tonalitat major. 
-  Audicions de fragments que 

utilitzen escales i tonalitats 
majors.  

  4.  Comprendre l’ordenació de les 
notes formant una escala 
major. 

  4.1.  Coneix l’estructura interna de 
l’escala major.  

CAA, 
CEC 

IN
TE

R
PR

ET
AC

IÓ
 I 

C
R

EA
C

IÓ
 

-  L’entonació com a recurs 
expressiu. 

  5.  Conéixer les possibilitats 
expressives de l’entonació 
interpretant cançons. 

  5.1.  Entona amb afinació apropiada 
en les activitats de cant en 
grup. 

CAA, 
CSYC 

-  Acompanyament de xicoteta 
percussió. 

-  Interpretació d’una partitura 
amb Flauta i veu. 

-  Acompanyament amb 
instrumental Orff de la 
partitura.  

  6.  Interpretar partitures 
demostrant unes destreses 
bàsiques d’interpretació amb 
l’instrument assignat. 

  6.1.  Participa en les activitats 
d’interpretació instrumental de 
forma activa. 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

-  Ritme de corxera amb puntillo 
i semicorxera i ritme de 
silenci de corxera i dues 
semicorxeres. 

  7.  Interpretar fragments musicals 
realitzant el ritme de corxera 
amb puntillo i semicorxera i 
ritme de silenci de corxera i 
dues semicorxeres. 

  7.1.  Participa en les activitats 
d’interpretació instrumental 
realitzant el ritme de corxera 
amb puntillo i semicorxera i 
ritme de silenci de corxera i 
dues semicorxeres. 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 
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UNITAT 8: Juny 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 

    

ES
C

O
LT

A 

-  L’interval musical: 
interval melòdic i 
harmònic. 

  1.  Conéixer el concepte de 
l’interval musical i les 
seues variants: interval 
melòdic i harmònic. 

  1.1.  Coneix el concepte de 
l’interval musical i les 
seues variants: interval 
melòdic i harmònic. 

CAA, 

CEC 

-  L’acord: l’acord tríada. 
-  Audició d’una obra que 

utilitze acords tríades. 

  2.  Conéixer en què 
consistix un acord 
tríada i la seua 
utilització dins d’una 

  2.1.  Adquirix el coneixement de 
l’estructura d’un acord 
tríada. 

CAA, 

CEC 

-  Execució d’un Minuet.    8.  Participar i aprendre els 
moviments de la dansa 
proposada. 

  8.1.  Participa en l’activitat assumint 
de forma responsable el seu 
paper dins de la dansa. 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  9.  Conéixer la forma musical de 
Minuet. 

  9.1.  Coneix la forma musical de 
Minuet. 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

-  Elaboració d’un senzill 
fragment melòdic de quatre 
compassos, que utilitze 
l’escala pentatònica. 

10.  Desenvolupar habilitats 
creatives per a crear un 
senzill fragment melòdic de 
quatre compassos, que 
utilitze l’escala pentatònica. 

 
 
 
 
 
 

10.1.  Crea un fragment melòdic de 
quatre compassos, utilitzant 
l’escala pentatònica. 

CAA, 

CSYC 

C
O

N
TE

XT
O

S 
M

U
SI

C
AL

S 
i 

C
U

LT
U

R
AL

S  

-  Audició d’un lied de Schubert. 
-  F. Schubert i el context 

històric artístic en el qual va 
desenvolupar la seua obra 
musical. 

-  La música del romanticisme.  

11.  Conéixer la forma musical del 
lied. 

 
 

11.1.  Coneix la forma estrófica del 
lied. 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

12.  Desenvolupar la sensibilitat 
artística en activitats 
d’audició del romanticisme 
musical. 

12.1.  Contribuïx a desenvolupar la 
seua sensibilitat artística. 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

M
Ú

SI
C

A 
I 

TE
C

N
O

LO
G

IA
 

-  Experimentació amb un piano 
virtual en un dispositiu mòbil 
per a treballar la diferència 
d’altura entre una nota 
blanca i la seua nota negra 
adjacent. 

13.  Experimentar les escales amb 
el piano virtual d’un mòbil o 
una tablet. 

13.1.  Experimenta les escales amb el 
piano virtual d’un mòbil o una 
tablet. 

CD, 

CMCT 
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composició. 
-  Els acords d’una escala. 
-  El xifratge americà 

d’acords. 

  3.  Conéixer els acords 
d’una escala i 
reconéixer el xifratge 
americà d’acords. 

  3.1.  Coneix els acords d’una 
escala i en què consistix 
el xifratge americà. 

CAA, 

CEC 

-  Les parts de la guitarra 
elèctrica i el seu timbre 
característic. 

  4.  Conéixer les parts de la 
guitarra elèctrica i el 
seu timbre 
característic. 

  4.1.  Coneix les parts de la 
guitarra elèctrica i el seu 
timbre característic. 

CAA, 

CEC, 

CMCT 

IN
TE

R
PR

ET
AC

IÓ
 I 

C
R

EA
C

IÓ
 

-  L’entonació com a 
recurs expressiu. 

  5.  Conéixer les possibilitats 
expressives de 
l’entonació interpretant 
Polca costera avall.  

  5.1.  Entona amb afinació 
apropiada en les 
activitats de cant en 
grup. 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

-  Acompanyament de 
xicoteta percussió. 

-  Interpretació amb Flauta 
d’una partitura. 

-  Acompanyament amb 
instrumental Orff de la 
partitura. 

  6.  Interpretar partitures 
demostrant unes 
destreses bàsiques 
d’interpretació amb 
l’instrument assignat. 

  6.1.  Participa en les activitats 
d’interpretació 
instrumental de forma 
activa. 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

-  Elaboració d’una lletra 
que encaixe amb la 
melodia proposada en 
l’apartat d’arranjament 
musical. 

  7.  Desenvolupar habilitats 
per a crear textos. 

  7.1.  Creació d’un text per a una 
melodia donada. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  8.  Conéixer en què 
consistix la professió 
d’arranjador musical. 

  8.1.  Coneixement de la 
professió d’arranjador 
musical. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

C
O

N
TE

XT
O

S 
M

U
SI

C
AL

S 
i 

C
U

LT
U

R
AL

S  

-  Audició d’un Nocturn de 
F. Chopin. 

-  F. Chopin i el context 
històric artístic en el 
qual va desenvolupar la 
seua obra musical. 

-  El romanticisme 
musical. 

  9.  Tindre coneixement de 
les característiques 
més importants del 
romanticisme musical. 

  9.1.  Coneix les característiques 
musicals més 
representatives del 
període del 
romanticisme. 

CAA, 

CEC 

10.  Desenvolupar la 
sensibilitat artística a 
partir d’audicions del 
romanticisme. 

10.1.  Contribuïx a desenvolupar 
la seua sensibilitat 
artística. CAA, 

CEC 

M
Ú

SI
C

A 
I 

TE
C

N
O

LO
G

IA
 

-  Interpretació de 
seqüència d’acords 
amb guitarra o piano 
virtual i creació de 
melodia. 

11.  Desenvolupar habilitats 
digitals per a escollir 
una seqüència 
d’acords i compondre 
una melodia sobre 
l’esmentada 
seqüència. 

11.1.  Desenvolupa habilitats 
digitals per a escollir una 
seqüència d’acords i 
compondre una melodia 
sobre l’esmentada 
seqüència. 

CD, 

CMCT 
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Música 2n ESO: 
Les unitats didàctiques s'organitzen amb la tria de les activitats que desenvoluparan els 

continguts a treballar, tot i tenint en compte els criteris d’avaluació, els criteris de qualificació i 

les competències clau a assolir. Els següents quadres ho representen: 

 

UNITAT 1:  Setembre-Octubre 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 

    

ES
C

O
LT

A 

-  El so i les seues qualitats.  
-  Audicions de fragments 

d’obres per diferenciar 
les qualitats del so.  

  1.  Conéixer el concepte de 
so i les seues qualitats. 

  1.1.  Coneix el concepte de 
so i les seues 
qualitats. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

-  Les pulsacions en 
l’audició. 

-  Audicions d’obres amb 
pulsacions marcades. 

  2.  Saber en què consistixen 
les pulsacions en 
l’audició. 

  2.1.  Sap en què consistixen 
les pulsacions en 
l’audició. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

-  El bolero com a dansa 
ternària. 

-  Audició d’un bolero 
tradicional valencià. 

  3.  Tindre coneixement de la 
forma musical del 
bolero. 

  3.1.  Té coneixement de la 
forma musical del 
bolero. CAA, 

SIEP, 
CEC 

IN
TE

R
PR

ET
AC

IÓ
 I 

C
R

EA
C

IÓ
 

-  Acompanyament de 
xicoteta percussió.
  

-  Acompanyament amb 
instrumental Orff d’una 
cançó. 

  4.  Interpretar partitures 
demostrant unes 
destreses bàsiques 
d’interpretació amb 
l’instrument assignat. 

  4.1.  Participa en les 
activitats 
d’interpretació 
instrumental de forma 
activa. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Interpretació vocal de 
cançons en anglés. 

  5.  Entonar cançons en 
llengua anglesa. 

  5.1.  Entona cançons en 
llengua anglesa. SIEP, 

CSYC, 
CEC 

-  Interpretació vocal i 
instrumental de cançons 
valencianes. 

  6.  Interpretar instrumental i 
vocalment composicions 
musicals valencianes. 

  6.1.  Interpreta instrumental i 
vocalment 
composicions 
musicals valencianes. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Expressió corporal amb 
una composició com a 
base. 

  7.  Participar en les activitats 
d’expressió corporal de 
forma activa. 

  7.1.  Participa en les 
activitats d’expressió 
corporal de forma 
activa. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Experimenta amb obres 
de marcada pulsació. 

  8.  Interioritzar la pulsació a 
través de l’audició. 

  8.1.  Interioritza la pulsació a 
través de l’audició. SIEP, 

CSYC, 
CEC 
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C
O

N
TE

XT
O

S 
M

U
SI

C
AL

S  
i 

C
U

LT
U

R
AL

S 

-  Els instruments de 
percussió. 

  9.  Tindre coneixement de les 
característiques dels 
instruments de 
percussió. 

  9.1.  Té coneixement de les 
característiques dels 
instruments de 
percussió. 

CAA, 
SIEP, 
CEC, 
CMCT 

-  El bolero com a dansa 
ternària. 

10.  Conéixer les 
característiques del 
bolero. 

10.1.  Coneix les 
característiques del 
bolero. 

CAA, 
SIEP, 
CEC, 
CMCT 

-  Un estudi sobre el soroll. 11.  Saber realitzar un treball 
relacionat amb el soroll. 

11.1.  Sap realitzar un treball 
relacionat amb el 
soroll. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

M
Ú

SI
C

A 
 

I T
EC

N
O

LO
G

IA
 

-  La recerca de videos a la 
xarxa sobre l’oïda i la 
percepció del món. 

12.  Saber buscar contingut 
audiovisual a Internet. 

12.1.  Sap buscar contingut 
audiovisual a Internet. 

SIEP, 
CMCT, 

CAA 

 

UNITAT 2: Octubre-Novembre 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 

    

ES
C

O
LT

A 

-  La frase musical. 
-  Audicions per escoltar 

frasses musicals.  

  1.  Conéixer el concepte de 
frase musical i els seus 
components. 

  1.1.  Coneix el concepte de 
frase musical i els 
seus components. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

-  El tempo i les variacions 
del tempo. 

-  Audicions amb variacions 
del tempo. 

  2.  Saber el concepte de 
tempo i les seues 
variacions en l’audició. 

  2.1.  Sap el concepte de 
tempo i les seues 
variacions en 
l’audició. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

-  L’escala pentatònica. 
-  Audicions de cançons i 

melodies amb escales 
pentatòniques. 

  3.  Tindre coneixement de 
l’escala pentatònica. 

  3.1.  Té coneixement de 
l’escala pentatònica. CAA, 

SIEP, 
CEC 

-  Versions de romanços. 
-  Audicions de Romanços. 

  4.  Conéixer en què consistix 
les versions d’un mateix 
romanç. 

  4.1.  Coneix en què consistix 
les versions d’un 
mateix romanç. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

IN
TE

R
PR

ET
AC

IÓ
 I 

C
R

EA
C

IÓ
 -  Practica: la corxera a 

contratemps. 
  5.  Practicar la corxera a 

contratemps i 
interioritzar el ritme. 

  5.1.  Practica la corxera a 
contratemps i 
interioritza el ritme. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Fragments rítmics i 
melòdics amb síl·labes 
rítmiques, percussió 
corporal i instruments. 

  6.  Interpretar partitures 
demostrant unes 
destreses bàsiques 
d’interpretació amb 
l’instrument assignat. 

  6.1.  Participa en les 
activitats 
d’interpretació 
instrumental de forma 
activa. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 
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-  Interpretació vocal de 
composicions angleses. 

  7.  Entonar cançons en 
llengua anglesa. 

  7.1.  Entona cançons en 
llengua anglesa. SIEP, 

CSYC, 
CEC 

-  Interpretació vocal i 
instrumental de cançons 
valencianes. 

  8.  Interpretar instrumental i 
vocalment composicions 
musicals valencianes. 

  8.1.  Interpreta instrumental i 
vocalment 
composicions 
musicals valencianes. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Expressió corporal en 
base a una  composició. 

  9.  Participar en les activitats 
d’expressió corporal de 
forma activa. 

  9.1.  Participa en les 
activitats d’expressió 
corporal de forma 
activa. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Experimentació amb 
composicionsde 
marcada pulsació. 

10.  Interioritzar la pulsació a 
través de l’audició. 

10.1.  Interioritza la pulsació a 
través de l’audició. SIEP, 

CSYC, 
CEC 

C
O

N
TE

XT
O

S 
M

U
SI

C
AL

S  
i 

C
U

LT
U

R
AL

S 

-  La veu humana. 11.  Tindre coneixement de les 
característiques de la 
veu humana. 

11.1.  Té coneixement de les 
característiques de la 
veu humana. 

CAA, 
SIEP, 
CEC, 
CMCT 

-  La jota valenciana. 12.  Conéixer les 
característiques de la 
jota valenciana. 

12.1.  Coneix les 
característiques de la 
jota valenciana. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

-  Un estudi sobre diferents 
versions d’un romanç. 

13.  Saber realitzar un treball 
sobre versions d’un 
romanç. 

13.1.  Sap realitzar un treball 
sobre versions d’un 
romanç. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

M
Ú

SI
C

A 
 

I T
EC

N
O

LO
G

IA
 

-  La recerca del metrònom 
virtual a la xarxa. 

14.  Saber buscar metrònom 
virtual a la xarxa i 
treballar amb diferents 
tempos. 

14.1.  Sap buscar metrònom 
virtual a la xarxa i 
treballa amb diferents 
tempos. SIEP, 

CMCT, 
CAA 

 

UNITAT 3: Novembre- Desembre 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 

    

ES
C

O
LT

A 

-  El motiu musical. La 
repetició i transformació 
de motius. 

-  Audicions per apreciar 
diferents motius 
musicals i la seua 
transformació.  

  1.  Conéixer el concepte de 
motiu musical. La 
repetició i transformació 
de motius. 

  1.1.  Coneix el concepte de 
motiu musical. La 
repetició i 
transformació de 
motius. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

-  Els signes que s’utilitzen 
en música per a indicar 
la repetició amb diferent 
final i la tornada al 
principi. 

  2.  Saber els signes que 
s’utilitzen en música per 
a indicar la repetició amb 
diferent final i la tornada 
al principi. 

  2.1.  Sap els signes que 
s’utilitzen en música 
per a indicar la 
repetició amb diferent 
final i la tornada al 
principi. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 
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-  Experimentació amb 
motius melòdics d’una 
composició. 

  3.  Vivenciar diferents motius 
musicals corporalment. 

  3.1.  Vivència diferents 
motius musicals 
corporalment. CAA, 

SIEP, 
CEC 

IN
TE

R
PR

ET
AC

IÓ
 I 

C
R

EA
C

IÓ
 

-  Pràctica: el ritme de 
negra amb puntillo i 
corxera. 

  4.  Practicar el ritme de negra 
amb puntillo i corxera. 

  4.1.  Practica el ritme de 
negra amb puntillo i 
corxera. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Fragments rítmics i 
melòdics amb síl·labes 
rítmiques, percussió 
corporal i instruments. 

  5.  Interpretar partitures 
demostrant unes 
destreses bàsiques 
d’interpretació amb 
l’instrument assignat. 

  5.1.  Participa en les activitats 
d’interpretació 
instrumental de forma 
activa. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Interpretació vocal de 
composicions en anglés.  

  6.  Entonar cançons en 
llengua anglesa. 

  6.1.  Entona cançons en 
llengua anglesa. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Interpretació vocal i 
instrumental de cançons 
valencianes. 

  7.  Interpretar instrumental i 
vocalment composicions 
musicals valencianes. 

  7.1.  Interpreta instrumental i 
vocalment 
composicions 
musicals valencianes. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Expressió corporal en 
base a una composició. 

  8.  Participar en les activitats 
d’expressió corporal de 
forma activa. 

  8.1.  Participa en les activitats 
d’expressió corporal 
de forma activa. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Experimenta una 
composició de marcada 
pulsació. 

  9.  Interioritzar la pulsació a 
través de l’audició. 

  9.1.  Interioritza la pulsació a 
través de l’audició. SIEP, 

CSYC, 
CEC 

C
O

N
TE

XT
O

S 
M

U
SI

C
AL

S 
i 

C
U

LT
U

R
AL

S  

-  Els instruments de corda 
puntejada. 

10.  Tindre coneixement de les 
característiques dels 
instruments de corda 
puntejada 

10.1.  Té coneixement de les 
característiques dels 
instruments de corda 
puntejada. 

CAA, 
SIEP, 
CEC, 
CMCT 

-  La nadala. 11.  Conéixer les 
característiques de les 
nadales. 

11.1.  Coneix les 
característiques de les 
nadales. 

CAA, 
SIEP, 
CEC, 
CMCT 

-  Un estudi sobre la creació 
de motius musicals. 

12.  Saber realitzar un treball 
sobre la creació de 
motius musicals. 

12.1.  Sap realitzar un treball 
sobre la creació de 
motius musicals. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

M
Ú

SI
C

A 
 

I T
EC

N
O

LO
G

IA
 

-  La recerca d’informació 
musical a la xarxa. 

13.  Saber buscar informació 
musical a la xarxa. 

13.1. Sap buscar informació 
musical a la xarxa. 

SIEP, 
CMCT, 

CAA 

 
UNITAT 4: Gener-Febrer 

Continguts Criteris  Estàndards d’aprenentatge CC 



 113	

d’avaluació avaluables 
    

ES
C

O
LT

A 
-  Les escales diatòniques 

majors i la tonalitat 
major.  

-  Audicions amb escales 
diatòniques I tonalitat 
major. 

  1.  Conéixer el concepte de 
les escales diatòniques 
majors i la tonalitat 
major. 

  1.1.  Coneix el concepte de 
les escales 
diatòniques majors i la 
tonalitat major. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

-  L’escriptura de les 
alteracions. 

 

  2.  Saber com és l’escriptura 
de les alteracions dins de 
la composició musical. 

  2.1.  Sap com és l’escriptura 
de les alteracions dins 
de la composició 
musical. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

IN
TE

R
PR

ET
AC

IÓ
 I 

C
R

EA
C

IÓ
 

-  Pràctica: la corxera amb 
puntillo. 

  3.  Practicar la corxera amb 
puntillo i interioritzar el 
ritme. 

  3.1.  Practica la corxera amb 
puntillo i interioritza el 
ritme.  

-  Fragments rítmics i 
melòdics amb síl·labes 
rítmiques, percussió 
corporal i instruments. 

  4.  Interpretar partitures 
demostrant unes 
destreses bàsiques 
d’interpretació amb 
l’instrument assignat. 

  4.1.  Participa en les activitats 
d’interpretació 
instrumental de forma 
activa. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Interpretació vocal de 
composicions en anglés. 

  5.  Entonar cançons en 
llengua anglesa. 

  5.1.  Entona cançons en 
llengua anglesa. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Interpretació instrumental 
d’una obra clàssica. 

  6.  Interpretar 
instrumentalment 
composicions musicals. 

  6.1.  Interpreta 
instrumentalment 
composicions 
musicals. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Expressió corporal en 
base a una composició. 

  7.  Participar en les activitats 
d’expressió corporal de 
forma activa 

  7.1.  Participa en les activitats 
d’expressió corporal 
de forma activa. SIEP, 

CSYC, 
CEC 

-  Experimenta amb una 
cançó valenciana. 

  8.  Interpretar vocalment una 
cançó valenciana. 

  8.1.  Interpreta vocalment una 
cançó valenciana. SIEP, 

CSYC, 
CEC 

C
O

N
TE

XT
O

S 
M

U
SI

C
AL

S 
i 

C
U

LT
U

R
AL

S  

-  Els instruments de teclat.   9.  Tindre coneixement dels 
instruments de teclat. 

  9.1.  Té coneixement dels 
instruments de teclat. 

CAA, 
SIEP, 
CEC, 
CMCT 

-  L’havanera. 10.  Conéixer les 
característiques de 
l’havanera com a cançó 
marinera. 

10.1.  Coneix les 
característiques de 
l’havanera com a 
cançó marinera. 

CAA, 
SIEP, 
CEC, 
CMCT 

-  Un estudi sobre 
l’evolució de les 
versions. 

11.  Saber realitzar un estudi 
sobre l’evolució de les 
versions. 

11.1.  Sap realitzar un estudi 
sobre l’evolució de les 
versions. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 
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M
Ú

SI
C

A  
 I 

TE
C

N
O

LO
G

IA
 

-  La recerca de vídeos 
musicals a la xarxa. 

12.  Saber buscar vídeos 
musicals a la xarxa. 

12.1.  Sap buscar vídeos 
musicals a la xarxa. 

SIEP, 
CMCT, 

CAA 

 
UNITAT 5: Febrer- Març 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 

    

ES
C

O
LT

A 

-  Els acords d’una escala. 
-  Audició d’acords de 

l’escala.  

  1.  Conéixer l’estructura dels 
acords d’una escala. 

  1.1.  Coneix l’estructura dels 
acords d’una escala. CAA, 

SIEP, 
CEC 

-  Els acords en les distintes 
tonalitats. 

-  Audició d’acords en 
diferents tonalitats. 

  2.  Saber en què consistixen 
els acords en diferents 
tonalitats. 

  2.1.  Sap en què consistixen 
els acords en 
diferents tonalitats. CAA, 

SIEP, 
CEC 

IN
TE

R
PR

ET
AC

IÓ
 I 

C
R

EA
C

IÓ
 

-  Acompanyament de 
xicoteta percussió.
  

 

  3.  Interpretar partitures 
demostrant unes 
destreses bàsiques 
d’interpretació amb 
l’instrument assignat. 

  3.1.  Participa en les 
activitats 
d’interpretació 
instrumental de forma 
activa. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Interpretació vocal de 
composicions angleses. 

  4.  Entonar cançons en 
llengua anglesa. 

  4.1.  Entona cançons en 
llengua anglesa. SIEP, 

CSYC, 
CEC 

-  Interpretació vocal de 
cançons valencianes. 

  5.  Interpretar vocalment 
composicions musicals. 

  5.1.  Interpreta vocalment 
composicions 
musicals 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Interpretació instrumental 
d’una Albada. 

  6.  Interpretar 
instrumentalment 
composicions musicals. 

  6.1.  Interpreta 
instrumentalment 
composicions 
musicals. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Expressió corporal en 
base a una composició. 

  7.  Participar en les activitats 
d’expressió corporal de 
forma activa. 

  7.1.  Participa en les 
activitats d’expressió 
corporal de forma 
activa. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Interpreta albaes amb 
pandereta i claus. 

  8.  Participar de la 
interpretació 
instrumental a través de 
l’audició. 

  8.1.  Participa de la 
interpretació 
instrumental a través 
de l’audició. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 
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C
O

N
TE

XT
O

S 
M

U
SI

C
AL

S  
i C

U
LT

U
R

AL
S 

-  L’acord i l’acord tríada.   9.  Saber què és un acord i 
en què consistix. 

  9.1.  Sap què és un acord i 
en què consistix. CAA, 

SIEP, 
CEC 

-  Els instruments de corda 
fregada. 

10.  Tindre coneixement de les 
característiques dels 
instruments de corda 
fregada. 

10.1.  Té coneixement de les 
característiques dels 
instruments de corda 
fregada. 

CAA, 
SIEP, 
CEC, 
CMCT 

-  La dansà com a dansa 
antiga del folklore 
valencià. 

11.  Conéixer les 
característiques de la 
dansà. 

11.1.  Coneix les 
característiques de la 
dansà 

CAA, 
SIEP, 
CEC, 
CMCT 

-  Creació de motius 
musicals. 

12.  Saber crear motius 
musicals. 

12.1.  Sap crear motius 
musicals. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

M
Ú

SI
C

A 
 

I T
EC

N
O

LO
G

IA
 

-  La recerca de videos a la 
xarxa.  

13.  Saber buscar contingut 
audiovisual a Internet. 

13.1.  Sap buscar contingut 
audiovisual a Internet. 

SIEP, 
CMCT, 

CAA 

 
UNITAT 6: Març-Abril 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 

    

ES
C

O
LT

A 

-  L’interval. L’interval de 
tercera major i menor. 

-  Audició de cançons on 
aparéix la tercera major 
i menor. 

  1.  Conéixer el concepte 
d’interval. 

  1.1.  Coneix el concepte 
d’interval. CAA, 

SIEP, 
CEC 

-  La triada major i menor. 
-  Els matisos d’intensitat i 

els reguladors. 
-  Audicions de tríades i de 

canvis i matisos 
d’intensitat. 

  2.  Saber percebre els 
matisos d’intensitat en 
l’audició. 

  2.1.  Sap percebre els 
matisos d’intensitat en 
l’audició. CAA, 

SIEP, 
CEC 

IN
TE

R
PR

ET
AC

IÓ
 I 

C
R

EA
C

IÓ
 

-  Acompanyament de 
xicoteta percussió. 

-  Acompanyament amb 
instrumental Orff. 

  3.  Interpretar partitures 
demostrant unes 
destreses bàsiques 
d’interpretació amb 
l’instrument assignat. 

  3.1.  Participa en les activitats 
d’interpretació 
instrumental de forma 
activa. SIEP, 

CSYC, 
CEC 

-  Interpretació vocal de 
composicions angleses. 

  4.  Entonar cançons en 
llengua anglesa. 

  4.1.  Entona cançons en 
llengua anglesa. SIEP, 

CSYC, 
CEC 

-  Interpretació vocal i 
instrumental de 
cançons valencianes. 

  5.  Interpretar instrumental i 
vocalment composicions 
musicals. 

  5.1.  Interpreta instrumental i 
vocalment 
composicions 
musicals. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 
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-  Expressió corporal en 
base a una composició. 

  6.  Participar en les activitats 
d’expressió corporal de 
forma activa. 

  6.1.  Participa en les activitats 
d’expressió corporal 
de forma activa. SIEP, 

CSYC, 
CEC 

-  Experimenta amb una 
dansa tradicional 
valenciana. 

  7.  Interpretar amb 
instruments de percussió 
una dansa tradicional de 
bastons. 

  7.1.  Interpreta amb 
instruments de 
percussió una dansa 
tradicional de bastons. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

C
O

N
TE

XT
O

S 
M

U
SI

C
AL

S  
i 

C
U

LT
U

R
AL

S 

-  Els instruments de vent.   8.  Tindre coneixement de les 
característiques dels 
instruments de vent. 

  8.1.  Té coneixement de les 
característiques dels 
instruments de vent. 

CAA, 
SIEP, 
CEC, 
CMCT 

-  Música per a un anunci. 9.  Saber realitzar un treball 
relacionat amb la música 
publicitària. 

9.1.  Sap realitzar un treball 
relacionat amb la 
música publicitària. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

M
Ú

SI
C

A 
I 

TE
C

N
O

LO
G

IA
 -  El teclat musical virtual. 11.  Saber utilitzar un teclat 

musical virtual. 
11.1.  Sap utilitzar un teclat 

musical virtual. 
SIEP, 

CMCT, 
CAA 

 
UNITAT 7: Abril-Maig 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 

    

ES
C

O
LT

A 

-  La textura monòdica i la 
textura polifònica. 

Audicions d’obres amb 
textures monòdiques i 
polifòniques. 

 

  1.  Conéixer i apreciar 
auditivament les 
diferències entre la 
textura monòdica i la 
textura polifònica. 

  1.1.  Coneix i aprecia 
auditivament les 
diferències entre la 
textura monòdica i la 
textura polifònica. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

-  L’articulació. 
-  Audició per escoltar 

l’articulació. 

  2.  Saber reconéixer 
auditivament algun tipus 
d’articulació dins de la 
composició musical. 

  2.1.  Sap reconéixer 
auditivament algun 
tipus d’articulació dins 
de la composició 
musical. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

IN
TE

R
PR

ET
AC

IÓ
 I 

C
R

EA
C

IÓ
 -  Pràctica: l’staccato i el 

legato. 
  3.  Practicar la interpretació 

d’una partitura en la qual 
aparega l’staccato i el 
legato. 

  3.1.  Practica la interpretació 
d’una partitura en la 
qual aparega 
l’staccato i el legato. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Fragments rítmics i 
melòdics amb síl·labes 
rítmiques, percussió 
corporal i instruments. 

  4.  Interpretar partitures 
demostrant unes 
destreses bàsiques 
d’interpretació amb 
l’instrument assignat. 

  4.1.  Participa en les activitats 
d’interpretació 
instrumental de forma 
activa. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 
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-  Interpretació vocal de 
composicions angleses. 

  5.  Entonar cançons en 
llengua anglesa. 

  5.1.  Entona cançons en 
llengua anglesa. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Interpretació instrumental 
i vocal de cançons 
valencianes. 

  6.  Interpretar instrumental i 
vocalment composicions 
musicals. 

  6.1.  Interpreta instrumental i 
vocalment 
composicions 
musicals. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Expressió corporal en 
base a una composició. 

  7.  Participar en les activitats 
d’expressió corporal de 
forma activa. 

  7.1.  Participa en les activitats 
d’expressió corporal 
de forma activa SIEP, 

CSYC, 
CEC 

-  Experimenta amb una 
cançó valenciana. 

  8.  Interpretar vocalment una 
cançó valenciana. 

  8.1.  Interpreta vocalment una 
cançó valenciana. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

C
O

N
TE

XT
O

S 
M

U
SI

C
AL

S 
i 

C
U

LT
U

R
AL

S 

-  Els instruments d’una 
banda de rock. 

  9.  Tindre coneixement dels 
instruments d’una banda 
de rock. 

  9.1.  Té coneixement dels 
instruments d’una 
banda de rock. 

CAA, 
SIEP, 
CEC, 
CMCT 

-  Les valencianes. 10.  Conéixer les 
característiques de les 
valencianes com danses 
valencianes. 

10.1.  Coneix les 
característiques de les 
valencianes com 
danses valencianes. 

CAA, 
SIEP, 
CEC, 
CMCT 

-  Un estudi sobre el 
consum de la música. 

11.  Saber realitzar un estudi 
sobre el consum de la 
música. 

11.1.  Sap realitzar un estudi 
sobre el consum de la 
música. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

M
Ú

SI
C

A 
 

I T
EC

N
O

LO
G

IA
 

-  La recerca de vídeos 
musicals a la xarxa. 

12.  Saber buscar vídeos 
musicals a la xarxa. 

12.1.  Sap buscar vídeos 
musicals a la xarxa. 

SIEP, 
CMCT, 

CAA 

 
UNITAT 8: Maig-Juny 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 

    

ES
C

O
LT

A 

-  L’escala en mode major i 
menor. 

-  Audicions amb escales 
majors i menors. 

  1.  Conéixer les escales 
majors i menors a través 
de les audicions. 

  1.1.  Coneix les escales 
majors i menors a 
través de les 
audicions. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 
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-  Els compassos de 
subdivisió ternària. 

-  Audicions amb subdivisió 
ternària. 

  2.  Saber els tipus de 
compassos de subdivisió 
ternària. 

  2.1.  Sap els tipus de 
compassos de 
subdivisió ternària. CAA, 

SIEP, 
CEC 

-  Pràctica: el ritme de 
subdivisió ternària i la 
interpretació del treset 
de corxeres. 

  3.  Practicar el ritme de 
subdivisió ternària i la 
interpretació del treset 
de corxeres. 

  3.1.  Practica el ritme de 
subdivisió ternària i la 
interpretació del treset 
de corxeres. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Fragments rítmics i 
melòdics amb síl·labes 
rítmiques, percussió 
corporal i instruments. 

  4.  Interpretar partitures 
demostrant unes 
destreses bàsiques 
d’interpretació amb 
l’instrument assignat. 

  4.1.  Participa en les activitats 
d’interpretació 
instrumental de forma 
activa. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

IN
TE

R
PR

ET
AC

IÓ
 I 

C
R

EA
C

IÓ
 

-  Interpretació vocal de 
composicions angleses.  

  5.  Entonar cançons en 
llengua anglesa 

  5.1.  Entona cançons en 
llengua anglesa. SIEP, 

CSYC, 
CEC 

-  Interpretació vocal i 
instrumental de cançons 
valencianes. 

  6.  Interpretar instrumental i 
vocalment composicions 
musicals. 

  6.1.  Interpreta instrumental i 
vocalment 
composicions 
musicals. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Expressió corporal en 
base a una composició. 

  7.  Participar en les activitats 
d’expressió corporal de 
forma activa. 

  7.1.  Participa en les activitats 
d’expressió corporal 
de forma activa. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  Experimenta amb una 
composició amb 
marcada pulsació. 

  8.  Interioritzar la pulsació a 
través de l’audició. 

  8.1.  Interioritza la pulsació a 
través de l’audició. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

C
O

N
TE

XT
O

S 
M

U
SI

C
AL

S 
i 

C
U

LT
U

R
AL

S  

-  Els instruments de la 
banda de música. 

  9.  Tindre coneixement de les 
característiques de la 
banda de música. 

  9.1.  Té coneixement de les 
característiques de la 
banda de música. 

CAA, 
SIEP, 
CEC, 
CMCT 

-  La dansa de gegants i 
capgrossos. 

10.  Conéixer les 
característiques de la 
dansa de gegants i 
capgrossos. 

10.1.  Coneix les 
característiques de la 
dansa de gegants i 
capgrossos. 

CAA, 
SIEP, 
CEC, 
CMCT 

-  Un estudi sobre el 
consum de música. 

11.  Saber realitzar un treball 
sobre el consum de 
música. 

11.1.  Sap realitzar un treball 
sobre el consum de 
música. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

M
Ú

SI
C

A 
 

I T
EC

N
O

LO
G

IA
 

-  La recerca d’informació 
musical a la xarxa. 

12.  Saber buscar informació 
musical a la xarxa. 

12.1.  Sap buscar informació 
musical a la xarxa. 

SIEP, 
CMCT, 

CAA 
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Música 3r ESO: 
Les unitats didàctiques s'organitzen amb la tria de les activitats que desenvoluparan els 

continguts a treballar, tot i tenint en compte els criteris d’avaluació, els criteris de qualificació i 

les competències clau a assolir. Els següents quadres ho representen: 

 
UNITAT 1: Setembre-Octubre 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 

    

ES
C

O
LT

A 

-  La monodia religiosa: el 
cant gregorià. 

-  Audició de monodia 
gregoriana. 

  1.  Reconéixer auditivament 
les característiques 
musicals del cant 
gregorià. 

  1.1.  Reconeix auditivament les 
característiques 
musicals del cant 
gregorià. 

SIEP, 
CEC 

-  La monodia profana: cant 
trobadoresc. 

-  Audició de cant 
trobadoresc. 

  2.  Reconéixer auditivament 
les característiques 
musicals de la música 
trobadoresca. 

  2.1.  Reconeix auditivament les 
característiques 
musicals de la música 
trobadoresca. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

-  La polifonia medieval. 
-  Audició de polifonia 

medieval religiosa i 
profana. 

  3.  Reconéixer auditivament 
les característiques 
musicals de la música 
polifònica religiosa i 
profana. 

  3.1.  Reconeix auditivament les 
característiques 
musicals de la música 
polifònica religiosa i 
profana. CAA, 

SIEP, 
CEC 

IN
TE

R
PR

ET
AC

IÓ
 I 

C
R

EA
C

IÓ
 

 

-  Creació de lletra sobre 
base de música rap. 

  4.  Desenvolupar habilitats 
lingüístiques per a crear 
la lletra basant-se en 
una melodia donada. 

  4.1.  Crea una lletra sobre una 
base musical donada. 

SIEP, 
CCL 

-  Acompanyament de 
xicoteta percussió d’una 
càntiga. 

 

  5.  Interpretar partitures 
demostrant unes 
destreses bàsiques 
d’interpretació amb 
l’instrument assignat. 

  5.1.  Participa en les activitats 
d’interpretació 
instrumental de forma 
activa. 

SIEP, 
CSYC, 
CEC 

-  El taller del lutier: la 
bateria. 

  6.  Crear una bateria a tall de 
cotidiáfono. 

  6.1.  Crea un cotidiáfono amb 
forma de bateria. SIEP, 

CAA, 
CSYC 

-  Els orígens de la música 
occidental. 

-  La notació musical 
medieval: notació 
pneumàtica i quadrada. 

  7.  Conéixer l’origen de la 
música i els precedents 
grecs 

  7.1.  Coneix l’origen de la 
música i la base de la 
música occidental en la 
civilització grega. 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

C
O

N
TE

XT
O

S 
M

U
SI

C
A

LS
 i 

C
U

LT
U

R
AL

S 

-  El cant gregorià. 
-  Audició de cant gregorià. 
-  Música trobadoresca. 

  8.  Tindre coneixement de les 
característiques més 
importants de la 
monodia medieval. 

  8.1.  Coneix les característiques 
musicals més 
representatives de la 
monodia medieval. 

CEC, 
CAA, 
CCL 
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-  Audició de música de 
trobadors. 

  9.  Desenvolupar la 
sensibilitat artística en 
activitats d’audició de 
monodia medieval. 

  9.1.  Contribuïx a desenvolupar 
la seua sensibilitat 
artística. 

CEC, 
CAA, 
CCL 

-  L’Ars Antiqua. 
-  Audició d’una obra de 

l’Ars Antiqua. 

10.  Tindre coneixement de les 
característiques més 
importants de la 
polifonia medieval. 

10.1.  Coneix les característiques 
musicals més 
representatives de la 
polifonia medieval. 

CEC, 
CAA, 
CCL 

11.  Desenvolupar la 
sensibilitat artística en 
activitats d’audició de 
polifonia medieval. 

11.1.  Contribuïx a desenvolupar 
la seua sensibilitat 
artística en relació amb 
l’Ars Antiqua. 

CEC, 
CAA, 
CCL 

-  L’Ars Nova. 
-  Audició d’una obra de 

l’Ars Nova. 

12.  Tindre coneixement de les 
característiques més 
importants de la 
polifonia medieval. 

12.1.  Coneix les característiques 
musicals més 
representatives de la 
polifonia medieval. 

CEC, 
CAA, 
CCL 

13.  Desenvolupar la 
sensibilitat artística en 
activitats d’audició de 
polifonia medieval. 

13.1.  Contribuïx a desenvolupar 
la seua sensibilitat 
artística en relació amb 
l’Ars Nova. 

CEC, 
CAA, 
CCL 

M
Ú

SI
C

A 
I T

EC
N

O
LO

G
IA

 

-  Els motors de cerca de 
contingut a Internet. 

14.  Conéixer els principals 
motors de cerca de 
contingut a Internet. 

14.1.  Coneix els principals 
motors de cerca de 
contingut a Internet. 

SIEP, 
CMCT, 

CAA 

 

UNITAT 2: Octubre-Novembre 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 

    

ES
C

O
LT

A 

-  La música instrumental 
renaixentista. 

-  Audició d’una obra 
instrumental 
renaixentista. 

  1.  Reconéixer auditivament les 
característiques musicals del 
renaixement instrumental. 

  1.1.  Reconeix auditivament les 
característiques musicals del 
renaixement instrumental. 

SIEP 

CEC 
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-  La música vocal 
religiosa. 

-  Audició d’una obra vocal 
religiosa. 

  2.  Reconéixer auditivament la 
polifonia de la música vocal 
religiosa. 

  2.1.  Reconeix auditivament la 
polifonia de la música vocal 
religiosa.  

CAA, 

SIEP 

CEC 

-  La música vocal profana. 
-  Audició d’una obra vocal 

profana. 

  3.  Reconéixer auditivament les 
característiques musicals de la 
música vocal profana. 

  3.1.  Reconeix auditivament les 
característiques musicals de 
la música vocal profana. CAA,  

SIEP, 

CEC 

-  Les escoles europees. 

-  Audició d’una obra de T. 
L. de Victoria. 

  4.  Reconéixer auditivament les 
característiques musicals de la 
música vocal religiosa. 

  4.1.  Reconeix auditivament les 
característiques musicals de 
la música vocal religiosa. CAA 

SIEP 

CEC 

 

-  Creació de motius 
musicals. 

  5.  Desenvolupar habilitats per a 
crear motius melòdics basant-
se en una melodia donada. 

  5.1.  Crea motius sobre una base 
musical donada. 

SIEP 

CEC 

IN
TE

R
PR

ET
AC

IÓ
 I 

C
R

EA
C

IÓ
 

-  Acompanyament de 
xicoteta percussió amb 
flauta i veu. 

-  Acompanyament amb 
instrumental Orff. 

  6.  Interpretar partitures demostrant 
unes destreses bàsiques 
d’interpretació amb 
l’instrument assignat. 

  6.1.  Participa en les activitats 
d’interpretació instrumental de 
forma activa. 

SIEP 

CSYC 

CEC 

-  Treball sobre la veu.   7.  Crear un treball basat en la veu.   7.1.  Crea un treball basat en la veu. SIEP 

CAA 

CSYC 

C
O

N
TE

XT
O

S 
M

U
SI

C
AL

S 
i C

U
LT

U
R

AL
S 

-  La música instrumental 
renaixentista. 

-  Audició d’una obra 
instrumental 
renaixentista. 

  8.  Tindre coneixement de les 
característiques més 
importants de la música 
instrumental renaixentista. 

  8.1.  Coneix les característiques 
musicals més representatives 
de la música instrumental 
renaixentista. CEC 

CAA 

CCL 
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-  La música vocal 
religiosa. 

-  Audició: vocal religiosa 

  9.  Tindre coneixement de les 
característiques més 
importants de la música vocal 
religiosa renaixentista. 

10.  Desenvolupar la sensibilitat 
artística en activitats d’audició 
de la música vocal religiosa 
renaixentista. 

  9.1.  Coneix les característiques 
musicals més representatives 
de la de la música vocal 
religiosa renaixentista. 

10.1.  Contribuïx a desenvolupar la 
seua sensibilitat artística en 
relació amb la música vocal 
religiosa renaixentista. 

CEC 

CAA 

CCL 

-  La música vocal profana. 
-  Audició: vocal profana. 

11.  Tindre coneixement de les 
característiques més 
importants de la música vocal 
profana renaixentista. 

12.  Desenvolupar la sensibilitat 
artística en activitats d’audició 
de la música vocal profana 
renaixentista. 

11.1.  Coneix les característiques 
musicals més representatives 
de la música vocal profana 
renaixentista. 

12.1.  Contribuïx a desenvolupar la 
seua sensibilitat artística en 
relació amb la música vocal 
profana renaixentista. 

CEC 

CAA 

CCL 

-  Les escoles europees. 

-  Audició: obra de T. L. de 
Victoria. 

13.  Tindre coneixement de les 
característiques més 
importants de la música vocal 
religiosa renaixentista de la 
Contrareforma catòlica. 

13.1.  Coneix les característiques més 
importants de la música vocal 
religiosa renaixentista de la 
Contrareforma catòlica. 

CAA 

SIEP 

CEC 
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-  Veu i tecnologia: la presa 
de so. 

14.  Conéixer el procés 
d’enregistrament i edició del 
so. 

14.1.  Coneix el procés 
d’enregistrament i edició del 
so. 

SIEP 

CMCT 

CAA 

CD 

 

UNITAT 3: Novembre-Desembre 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 

    

ES
C

O
LT

A 

-  La música instrumental 
barroca. 

-  Audicions: fragments d’obres 
instrumentals del barroc. 

 

  1.  Reconéixer auditivament les 
característiques musicals 
del Barroc instrumental. 

  1.1.  Reconeix auditivament les 
característiques musicals 
del Barroc instrumental. 

SIEP, CEC 

-  La música vocal profana. 
-  Audició: música vocal profana 

del barroc. 

  2.  Reconéixer auditivament la 
polifonia de la música vocal 
profana. 

  2.1.  Reconeix auditivament la 
polifonia de la música 
vocal profana. 

CAA, SIEP, 
CEC 
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-  La música vocal religiosa. 
-  Audició: música vocal religiosa 

del barroc. 

  3.  Reconéixer auditivament les 
característiques musicals 
de la música vocal religiosa. 

  3.1.  Reconeix auditivament les 
característiques musicals 
de la música vocal 
religiosa. 

CAA, SIEP, 
CEC 

-  L’estil compositiu de J. S. 
Bach. 

-  Audició: Tocata en Re menor, 
J. S. Bach. 

  4.  Reconéixer auditivament 
l’instrument que interpreta 
la tocata. 

  4.1.  Reconeix auditivament 
l’instrument que 
interpreta la tocata. CAA, SIEP, 

CEC 

-  L’estil compositiu de G. F. 
Händel. 

-  Audició: «Segon moviment Alla 
Hornpipe», de la Suite núm. 2 
en Re major, Música aquàtica. 

  5.  Reconéixer auditivament si 
apareixen instruments de 
vent o corda. 

  5.1.  Reconeix auditivament si 
apareixen instruments de 
vent o corda. 

CAA, SIEP, 
CEC 

-  L’estil compositiu d’Antonio 
Vivaldi. 

-  Audició: «Primer moviment 
concert per a violí i orquestra 
de corda», L’hivern, Les 
quatre estacions, d’A. Vivaldi. 

  6.  Reconéixer auditivament 
l’estructura formal. 

  6.1.  Reconeix auditivament 
l’estructura formal. 

CAA, SIEP, 
CEC 

IN
TE
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C
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-  Creació de motius musicals 
amb notes re, mi, sol, la, si. 

  7.  Desenvolupar habilitats per a 
crear motius melòdics 
basant-se en una melodia 
donada. 

  7.1.  Crea motius melòdics sobre 
una base musical 
donada. SIEP, CEC 

-  Acompanyament de xicoteta 
percussió amb flauta. 

-  Acompanyament amb 
instrumental Orff. 

  8.  Interpretar partitures 
demostrant unes destreses 
bàsiques d’interpretació 
amb l’instrument assignat. 

  8.1.  Participa en les activitats 
d’interpretació 
instrumental de forma 
activa. 

SIEP, 
CSYC, CEC 

-  Muntatge de composició 
rítmica. 

  9.  Crear una composició rítmica.   9.1.  Crea una composició 
rítmica. SIEP, CAA, 

CSYC 
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-  La música instrumental 
barroca. 

-  Audicions 
 

10.  Tindre coneixement de les 
característiques més 
importants de la música 
instrumental barroca. 

10.1.  Coneix les característiques 
musicals més 
representatives de la 
música instrumental 
barroca. 

CEC, CAA, 
CCL 

-  La música vocal profana. 
-  Audició. 

11.  Tindre coneixement de les 
característiques més 
importants de l’òpera. 

12.  Desenvolupar la sensibilitat 
artística en activitats 
d’audició d’òpera. 

11.1.  Coneix les característiques 
musicals més 
representatives de 
l’òpera. 

12.1.  Contribuïx a desenvolupar 
la seua sensibilitat 
artística en relació amb 
l’òpera. 

CEC, CAA, 
CCL 

-  La música vocal religiosa. 
-  Audició 

13.  Tindre coneixement de les 
característiques més 
importants del corall 
alemany. 

14.  Desenvolupar la sensibilitat 
artística en activitats 
d’audició del corall alemany. 

13.1.  Coneix les característiques 
musicals més 
representatives del corall 
alemany. 

14.1.  Contribuïx a desenvolupar 
la seua sensibilitat 
artística en relació amb el 
corall alemany. 

CEC, CAA, 
CCL 

-  L’estil compositiu de J. S. 
Bach. 

-  Audició: Tocata en Re menor, 
de J. S. Bach. 

15.  Tindre coneixement de trets 
de l’estil compositiu de J. S. 
Bach 

15.1.  Té coneixement de trets de 
l’estil compositiu de J. S. 
Bach. CAA, SIEP, 

CEC 

-  L’estil compositiu de G. F. 
Händel. 

-  Audició: «Segon moviment Alla 
Hornpipe», de la Suite núm. 2 
en Re major, Música aquàtica. 

16.  Tindre coneixement de trets 
de l’estil compositiu de G. F. 
Händel. 

16.1.  Té coneixement de trets de 
l’estil compositiu de G. F. 
Händel. CAA, SIEP, 

CEC 

-  L’estil compositiu d’Antonio 
Vivaldi. 

-  Audició: «Primer moviment 
concert per a violí i orquestra 
de corda», L’hivern, Les 
quatre estacions, d’A. Vivaldi. 

17. Tindre coneixement de trets 
de l’estil compositiu 
d’Antonio Vivaldi. 

17.1. Té coneixement de trets de 
l’estil compositiu 
d’Antonio Vivaldi. 

CAA, SIEP, 
CEC 
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-  L’enregistrament per pistes. 18.  Conéixer el procés 
d’enregistrament per pistes. 

18.1.  Coneix el procés 
d’enregistrament per 
pistes. 

SIEP, 
CMCT, 

CAA, CD 

 

UNITAT 4: Gener-Febrer 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 

    

ES
C

O
LT

A 

-  Característiques de la música 
clàssica. 

-  Audicions. 

  1.  Reconéixer auditivament les 
característiques musicals 
del classicisme. 

  1.1.  Reconeix auditivament les 
característiques musicals 
del classicisme. 

SIEP 

CEC 

-  La música instrumental 
clàssica. 

-  Audició: «Simfonia núm. 94 en 
sol major», La Sorpresa, de J. 
Haydn. 

  2.  Reconéixer auditivament la 
simfonia. 

  2.1.  Reconeix auditivament la 
simfonia. 

CAA 

SIEP 

CEC 

-  La música vocal clàssica. 
-  Audició: «Che farò senza 

Euridice», Orfeu i Euridice, de 
C. W. Gluck. 

  3.  Reconéixer auditivament les 
característiques musicals 
de la música vocal profana. 

  3.1.  Reconeix auditivament les 
característiques musicals 
de la música vocal 
profana. 

CAA 

SIEP 

CEC 

-  Joseph Haydn. 
-  Audició: «Poco adagio, 

cantabile», Quartet en do 
major, Emperador. 

  4.  Reconéixer auditivament les 
característiques 
compositives de J. Haydn. 

  4.1.  Reconeix auditivament les 
característiques 
compositives de J. 
Haydn. 

CAA 

SIEP 

CEC 

-  W. A. Mozart. 
-  Audició: «Der Vogelfanger bin 

ich ja», La flauta màgica, de 
W. A. Mozart. 

  5.  Reconéixer auditivament les 
característiques 
compositives de W. A. 
Mozart. 

  5.1.  Reconeix auditivament les 
característiques 
compositives de W. A. 
Mozart. 

CAA 

SIEP 

CEC 
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-  L. V. Beethoven. 
-  Audició: «Primer moviment: 

Allegro amb brio», Simfonia 
núm. 5, de L. V. Beethoven. 

  6.  Reconéixer auditivament les 
característiques 
compositives de L. V. 
Beethoven. 

  6.1.  Reconeix auditivament les 
característiques 
compositives de L. V. 
Beethoven. 

CAA 

SIEP 

CEC 
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-  Creació de motius musicals.   7.  Desenvolupar habilitats per a 
crear motius melòdics 
basant-se en una melodia 
donada. 

  7.1.  Crea motius sobre una 
base musical donada. SIEP 

CEC 

-  Acompanyament de xicoteta 
percussió amb flauta i veu. 

-  Acompanyament amb 
instrumental Orff. 

  8.  Interpretar partitures 
demostrant unes destreses 
bàsiques d’interpretació 
amb l’instrument assignat. 

  8.1.  Participa en les activitats 
d’interpretació 
instrumental de forma 
activa. 

SIEP 

CSYC 

CEC 

-  Treball sobre la música en 
diferents èpoques. 

  9.  Crear una taula de doble 
entrada amb els períodes 
de música comparats. 

  9.1.  Crea una taula de doble 
entrada amb els períodes 
de música comparats. 

SIEP 

CAA 

CSYC 
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-  Característiques de la música 
clàssica. 

-  Audicions 

10.  Tindre coneixement de les 
característiques més 
importants de la música 
clàssica. 

10.1.  Coneix les característiques 
musicals més 
representatives de la 
música clàssica. CEC 

CAA 

CCL 

-  La música instrumental 
clàssica. 

-  Audicions. 

11.  Desenvolupar la sensibilitat 
artística en activitats 
d’audició de la música 
instrumental clàssica. 

11.1.  Contribuïx a desenvolupar 
la seua sensibilitat 
artística en relació amb la 
música instrumental 
clàssica. 

CEC 

CAA 

CCL 

-  La música vocal clàssica. 
-  Audicions. 

12.  Desenvolupar la sensibilitat 
artística en activitats 
d’audició de la música vocal 
clàssica. 

12.1.  Contribuïx a desenvolupar 
la seua sensibilitat 
artística en relació amb la 
música vocal profana 
clàssica. 

CEC 

CAA 

CCL 

-  L’estil compositiu de J. Haydn. 
-  Audició: «Poco adagio, 

cantabile» Quartet en do 
major, Emperador. 

13.  Tindre coneixement de trets 
de l’estil compositiu de J. 
Haydn. 

13.1.  Té coneixement de trets de 
l’estil compositiu de J. 
Haydn. 

CEC 

CAA 

CCL 
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-  L’estil compositiu de W. A. 
Mozart. 

-  Audició: «Der Vogelfanger bin 
ich ja», La flauta màgica, de 
W. A. Mozart. 

14.  Tindre coneixement de trets 
de l’estil compositiu de W. 
A. Mozart. 

14.1.  Té coneixement de trets de 
l’estil compositiu de W. A. 
Mozart. 

CEC 

CAA 

CCL 

-  L’estil compositiu de L. V. 
Beethoven 

-  Audició: «Primer moviment: 
Allegro amb brio», Simfonia 
núm. 5, de L. V. Beethoven 

15.  Tindre coneixement de trets 
de l’estil compositiu de L. V. 
Beethoven. 

15.1.  Té coneixement de trets de 
l’estil compositiu de L. V. 
Beethoven. CAA, 

SIEP 

CEC 

M
Ú

SI
C

A 
I T

EC
N

O
LO

G
IA

 

-  Eines multimèdia per a realitzar 
presentacions. 

16.  Adquirir estratègies de 
recerca d’informació i 
d’elaboració de 
presentacions multimèdia. 

16.1.  Adquirix estratègies de 
recerca d’informació i 
d’elaboració de 
presentacions 
multimèdia. SIEP 

CMCT 

CAA 

CD 

 

 
 
UNITAT 5: Febrer-Març 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 

    

ES
C

O
LT

A 

-  La música vocal romàntica  
-  Audicions. 

  1.  Reconéixer auditivament les 
característiques musicals 
de la música vocal 
romàntica. 

  1.1.  Reconeix auditivament les 
característiques musicals 
de la música vocal 
romàntica. 

SIEP, CEC 

-  La música instrumental 
romàntica. 

-  Audicions. 

  2.  Reconéixer auditivament la 
música instrumental 
romàntica. 

  2.1. Reconeix auditivament la 
música instrumental 
romàntica. 

CAA, SIEP, 
CEC 

-  La simfonia romàntica.  
-  Audicions. 

  3.  Reconéixer auditivament les 
característiques musicals 
de la simfonia romàntica. 

  3.1.  Reconeix auditivament les 
característiques musicals 
de la simfonia romàntica. 

CAA, SIEP, 
CEC 
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-  El nacionalisme musical. 
-  Audicions. 

  4.  Reconéixer auditivament 
característiques del 
nacionalisme musical. 

  4.1.  Reconeix auditivament 
característiques del 
nacionalisme musical. CAA, SIEP, 

CEC 

-  Creació de melodies utilitzant 
les notes de l’escala de sol 
major. 

  5.  Desenvolupar habilitats per a 
crear melodies utilitzant les 
notes de l’escala de sol 
major. 

  5.1.  Crea melodies utilitzant les 
notes de l’escala de sol 
major. 

SIEP, CEC 

-  Acompanyament de xicoteta 
percussió amb flauta. 

-  Acompanyament amb 
instrumenta l Orff.  

  6.  Interpretar partitures 
demostrant unes destreses 
bàsiques d’interpretació 
amb l’instrument assignat. 

  6.1.  Participa en les activitats 
d’interpretació 
instrumental de forma 
activa. 

SIEP, 
CSYC, CEC 

-  Interpretació amb flauta 
l’escala de sol major. 

  7.  Interpretar l’escala de sol 
major. 

  7.1.  Interpreta amb flauta 
l’escala de sol major. SIEP, CAA, 

CSYC 
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-  La música vocal romàntica 
-  Audicions. 

  8.  Tindre coneixement de les 
característiques més 
importants de la música 
vocal romàntica. 

  8.1.  Coneix les característiques 
musicals més 
representatives de la 
música vocal romàntica. CEC, CAA, 

CCL 

-  La simfonia romàntica.  
-  Audicions. 

  9.  Tindre coneixement de les 
característiques més 
importants de la simfonia. 

10.  Desenvolupar la sensibilitat 
artística en activitats 
d’audició de la simfonia. 

  9.1.  Coneix les característiques 
musicals més 
representatives de la 
simfonia. 

10.1.  Contribuïx a desenvolupar 
la seua sensibilitat 
artística en relació amb la 
simfonia. 

CEC, CAA, 
CCL 

-  La música instrumental 
romàntica. 

-  Audicions. 

11.  Tindre coneixement de les 
característiques més 
importants de la música per 
a piano. 

12.  Desenvolupar la sensibilitat 
artística en activitats 
d’audició de la música per a 
piano. 

11.1.  Coneix les característiques 
musicals més 
representatives de la 
música per a piano. 

12.1.  Contribuïx a desenvolupar 
la seua sensibilitat 
artística en relació amb la 
música per a piano. 

CEC, CAA, 
CCL 
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-  L’arranjador. 13.  Conéixer l’ofici d’arranjador 
musical. 

13.1.  Coneix l’ofici d’arranjador 
musical. 

SIEP, 
CMCT, 

CAA, CD 

 
UNITAT 6: Març-Abril 
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Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 

    
ES

C
O

LT
A 

-  La música impressionista.  
-  Audicions. 

  1.  Reconéixer auditivament 
les característiques 
musicals de la música 
impressionista. 

  1.1.  Reconeix auditivament les 
característiques 
musicals de la música 
impressionista. 

SIEP, CEC 

-  La música del segon 
nacionalisme.  

-  Audicions. 

  2.  Reconéixer auditivament 
les característiques de 
la música del segon 
nacionalisme.  

  2.1.  Reconeix auditivament les 
característiques de la 
música del segon 
nacionalisme.  CAA, SIEP, 

CEC 

-  La música expressionista. 
-  Audicions. 

  3.  Reconéixer auditivament 
les característiques 
musicals de 
l’expressionisme. 

  3.1.  Reconeix auditivament les 
característiques 
musicals de 
l’expressionisme. CAA, SIEP, 

CEC 

-  El neoclassicisme musical. 
-  Audicions. 

  4.  Reconéixer auditivament 
les característiques 
musicals del 
neoclassicisme. 

  4.1.  Reconeix auditivament les 
característiques 
musicals del 
neoclassicisme. CAA, SIEP, 

CEC 

-  La música a partir de 1950. 
-  Audicions. 

  5.  Reconéixer auditivament 
les característiques 
musicals del 
minimalisme. 

  5.1.  Reconeix auditivament les 
característiques 
musicals del 
minimalisme. 

CAA, SIEP, 
CEC 
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-  Improvisació musical amb 
instruments de percussió. 

  6.  Desenvolupar habilitats 
per a improvisar 
musicalment amb 
instruments de 
percussió. 

  6.1.  Improvisa musicalment 
amb instruments de 
percussió. 

SIEP, CEC 

-  Acompanyament de xicoteta 
percussió amb flauta i veu. 

-  Acompanyament amb 
instrumental Orff. 

  7.  Interpretar partitures 
demostrant unes 
destreses bàsiques 
d’interpretació amb 
l’instrument assignat. 

  7.1.  Participa en les activitats 
d’interpretació 
instrumental de forma 
activa.  

SIEP, 
CSYC, CEC 
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-  Treball sobre dispositius 
tecnològics utilitzats per a 
reproduir música. 

  8.  Crear un treball basat en 
l’estudi de dispositius 
tecnològics utilitzats per 
a reproduir música. 

  8.1.  Crea un treball basat en 
l’estudi de dispositius 
tecnològics utilitzats per 
a reproduir música. 

SIEP, CAA, 
CSYC 
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-  La música impressionista.  
-  Audicions. 

  9.  Tindre coneixement de 
les característiques més 
importants de la música 
impressionista. 

  9.1.  Coneix les 
característiques més 
importants de la música 
impressionista. CEC, CAA, 

CCL 

-  La música del segon 
nacionalisme  

-  Audicions. 

10.  Tindre coneixement de 
les característiques més 
importants de la música 
del segon nacionalisme. 

11.  Desenvolupar la 
sensibilitat artística en 
activitats d’audició de la 
música nacionalista 
acadèmica. 

10.1.  Coneix les 
característiques més 
importants de la música 
del segon nacionalisme.  

11.1.  Desenvolupa la 
sensibilitat artística en 
activitats d’audició de la 
música nacionalista 
acadèmica. 

CEC, CAA, 
CCL 

-  L’expressionisme musical. 
-  Audicions. 

12.  Tindre coneixement de 
les característiques més 
importants de 
l’expressionisme 
musical. 

13.  Desenvolupar la 
sensibilitat artística en 
activitats d’audició de la 
música expressionista. 

12.1.  Coneix les 
característiques més 
importants de 
l’expressionisme 
musical. 

13.1.  Contribuïx a desenvolupar 
la seua sensibilitat 
artística en relació amb 
la música 
expressionista. 

CEC, CAA, 
CCL 

-  La música neoclàssica. 
-  Audicions. 

14.  Tindre coneixement de 
les característiques més 
importants de la música 
neoclàssica. 

14.1.  Coneix les 
característiques més 
importants de la música 
neoclàssica. 

CAA, SIEP, 
CEC 

-  El serialismo integral, la música 
aleatòria, la música concreta, la 
música electrònica i altres 
corrents musicals. 

15.  Tindre coneixement dels 
diferents estils musicals 
de la segona meitat del 
s. XX. 

15.1.  Té coneixement dels 
diferents estils musicals 
de la segona meitat del 
s. XX. 

CEC, CAA, 
CCL 

M
Ú

SI
C

A 
I T

EC
N

O
LO

G
IA

 -  Creació musical amb dispositius 
mòbils. 

16.  Gravar i mesclar amb 
dispositiu mòbil una 
melodia. 

16.1.  Grava i mescla amb 
dispositiu mòbil una 
melodia. 

CAA, SIEP, 
CEC 

 

UNITAT 7: Abril-Maig 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 
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ES
C

O
LT

A  

-  El blues. 
-  El jazz. 
-  Audicions. 

  1.  Reconéixer auditivament les 
característiques musicals 
del blues i del jazz. 

  1.1.  Reconeix auditivament les 
característiques musicals 
del blues i del jazz. 

SIEP, CEC 

-  La música rock. Evolució i 
estils. 

-  Audicions. 

  2.  Reconéixer auditivament les 
característiques musicals 
del rock. 

  2.1.  Reconeix auditivament les 
característiques musicals 
del rock. CAA, SIEP, 

CEC 

-  La música pop i altres estils. 
-  Audicions. 

  3.  Reconéixer auditivament les 
característiques musicals 
del pop. 

  3.1.  Reconeix auditivament les 
característiques musicals 
del pop. CAA, SIEP, 

CEC 

-  El rock i el pop espanyol. 
-  Audicions. 

  4.  Reconéixer auditivament les 
característiques musicals 
del pop espanyol. 

  4.1.  Reconeix auditivament les 
característiques musicals 
del pop espanyol. CAA, SIEP, 

CEC 

-  La cançó d’autor. 
-  Audicions. 

  5.  Reconéixer auditivament les 
característiques musicals 
de la cançó d’autor. 

  5.1.  Reconeix auditivament les 
característiques musicals 
de la cançó d’autor. CAA, SIEP, 

CEC 

IN
TE

R
PR

ET
AC

IÓ
 I 

C
R

EA
C

IÓ
 

-  Improvisació de motius 
musicals amb notes la, si, do i 
re. 

  6.  Desenvolupar habilitats per a 
crear motius melòdics 
basant-se en una melodia 
donada. 

  6.1.  Improvisa motius melòdics 
sobre una base musical 
donada. 

SIEP, CEC 

-  Acompanyament de xicoteta 
percussió amb flauta. 

-  Acompanyament amb 
instrumental Orff. 

  7.  Interpretar partitures 
demostrant unes destreses 
bàsiques d’interpretació 
amb l’instrument assignat. 

  7.1.  Participa en les activitats 
d’interpretació 
instrumental de forma 
activa. 

SIEP, 
CSYC, CEC 

C
O

N
TE

XT
O

S 
M

U
SI

C
AL

S 
I 

C
U

LT
U

R
AL

S  

-  El blues. 
-  El jazz. 
-  Audicions. 

  8.  Tindre coneixement de les 
característiques més 
importants del blues i el 
jazz. 

  8.1.  Coneix les característiques 
musicals més importants 
del blues i el jazz. CEC, CAA, 

CCL 
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-  La música rock. Evolució i 
estils. 

-  Audicions. 

  9.  Tindre coneixement de les 
característiques més 
importants de la música 
rock. 

10.  Desenvolupar la sensibilitat 
artística en activitats 
d’audició de rock. 

  9.1.  Coneix les característiques 
musicals més 
representatives de la 
música rock. 

10.1.  Contribuïx a desenvolupar 
la seua sensibilitat 
artística en relació amb el 
rock. 

CEC, CAA, 
CCL 

-  La música pop i altres estils. 
-  Audicions. 

11.  Tindre coneixement de les 
característiques més 
importants del pop. 

12.  Desenvolupar la sensibilitat 
artística en activitats 
d’audició de cançons pop. 

11.1.  Coneix les característiques 
musicals més 
representatives del pop. 

12.1.  Contribuïx a desenvolupar 
la seua sensibilitat 
artística en relació amb 
les cançons pop. 

CEC, CAA, 
CCL 

-  El rock i el pop espanyol. 
-  Audicions. 

13.  Tindre coneixement de les 
característiques més 
importants del rock i el pop 
espanyol. 

13.1.  Té coneixement de les 
característiques més 
importants del rock i el 
pop espanyol. 

CAA, SIEP, 
CEC 

-  La cançó d’autor. 
-  Audicions. 

14.  Tindre coneixement de les 
característiques més 
importants de la cançó 
d’autor. 

14.1.  Té coneixement de les 
característiques més 
importants de la cançó 
d’autor. 

CAA, SIEP, 
CEC 

M
Ú

SI
C

A 
I T

EC
N

O
LO

G
IA

 -  El món digital: la mescla final. 15.  Conéixer el procés següent a 
l’enregistrament per pistes 
fins a arribar al disc original. 

15.1.  Coneix el procés següent a 
l’enregistrament per 
pistes fins a arribar al 
disc original. 

SIEP, 
CMCT, 

CAA, CD 

 

UNITAT 8: Juny 

Continguts Criteris  
d’avaluació 

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables CC 

    

ES
C

O
LT

A 

-  Característiques de la música 
de tradició oral. 

- Audicions. 

  1.  Reconéixer auditivament les 
característiques de la 
música tradicional. 

  1.1.  Reconeix auditivament les 
característiques de la 
música tradicional. 

SIEP, CEC 

-  Gèneres de la música de 
tradició oral. 

-  Audicions: Cants de ronda. 

  2.  Reconéixer auditivament les 
característiques musicals 
d’un canto de ronda. 

  2.1.  Reconeix auditivament les 
característiques musicals 
d’un canto de ronda. CAA, SIEP, 

CEC 
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-  Danses i balls. 
-  Audicions: Jotes. 

  3.  Reconéixer auditivament les 
característiques d’una jota. 

  3.1.  Reconeix auditivament les 
característiques d’una jota. 

CAA, SIEP, 
CEC 

-  El flamenc. 
-  Audicions: Buleries. Alegries. 

  4.  Reconéixer auditivament les 
característiques principals 
del flamenc. 

  4.1.  Reconeix auditivament les 
característiques principals 
del flamenc. CAA, SIEP, 

CEC 

IN
TE

R
PR

ET
AC

IÓ
 I 

C
R

EA
C

IÓ
 

-  Creació de ritmes sobre 
melodies populars. 

  5.  Desenvolupar habilitats per a 
crear ritmes basant-se en 
una melodia donada. 

  5.1.  Crea ritmes sobre una base 
musical donada. 

SIEP, CEC 

-  Acompanyament de xicoteta 
percussió amb flauta i veu. 

-  Acompanyament amb 
instrumental Orff. 

  6.  Interpretar partitures 
demostrant unes destreses 
bàsiques d’interpretació 
amb l’instrument assignat. 

  6.1.  Participa en les activitats 
d’interpretació instrumental 
de forma activa. 

SIEP, 
CSYC, CEC 

C
O

N
TE

XT
O

S 
M

U
SI

C
AL

S  
I C

U
LT

U
R

AL
S  

-  Característiques de la música 
de tradició oral. 

  7.  Tindre coneixement de les 
característiques més 
importants de la música 
tradicional.  

  7.1.  Coneix les característiques 
musicals més 
representatives de la 
música tradicional.  

CEC, CAA, 
CCL 

-  Gèneres de la música de 
tradició oral. 

 

  8.  Desenvolupar la sensibilitat 
artística en activitats 
d’audició de la música 
tradicional. 

  8.1.  Contribuïx a desenvolupar la 
seua sensibilitat artística en 
relació amb la música 
instrumental tradicional. 

CEC, CAA, 
CCL 

-  Danses i balls. 
 

  9.  Desenvolupar la sensibilitat 
artística en activitats 
d’audició de danses 
tradicionals. 

  9.1.  Contribuïx a desenvolupar la 
seua sensibilitat artística en 
relació amb la música de 
danses tradicionals. 

CEC, CAA, 
CCL 

-  El flamenc. Els pals flamencs. 
 

10.  Tindre coneixement de trets 
característics del flamenc. 

10.1.  Té coneixement de trets 
característics del flamenc.  

CEC, CAA, 
CCL 
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 -  L’edició de vídeo. 11.  Adquirir coneixement de 
diferents eines multimèdia 
per a editar vídeos, com 
Windows Movie Maker o 
Photostage. 

11.1.  Adquirix coneixement de 
diferents eines multimèdia 
per a editar vídeos, com 
Windows Movie Maker o 
Photostage. SIEP, 

CMCT, 
CAA, CD 

 

 

Música 4rt ESO: 
Les unitats didàctiques s'organitzen amb la tria de les activitats que desenvoluparan els 

continguts a treballar, tot i tenint en compte els criteris d’avaluació, els criteris de qualificació i 
les competències clau a assolir. Els següents quadres ho representen: 

 
UNITAT 1: Setembre: El Poder evocatiu de la música: La música programàtica 

Objectius Continguts Criteris d’avaluació CC 
Comprendre el significat 
de la música descriptiva. 
Analitzar les sensacions 
que produïxen de forma 
sonora les qualitats del so. 
Conéixer els aspectes 
fonamentals d’algunes 
obres descriptives, a 
través de guies d’audició.. 
Conéixer i comprendre 
l’evolució de la música 
programàtica. 
Comprendre la utilització 
de les notes musicals, les 
figures i les claus. 
Interpretar cançons amb 
flauta dolça i suport sonor. 
 

Interpretació i Creació: 
Explicació sobre el 
concepte de pentagrama, 
figures i claus. 
Pràctica instrumental per 
entendre el concepte de 
pentagrama, figures i 
claus. 
 
Escolta : 
 
Reconeixement auditiu de 
les qualitats del so, i els 
seus efectes en l’oient 
Audició de música 
programàtica de distints 
períodes. 
Contextos musicals i 
culturals: 
L’evolució de la música 
programàtica. 
L’evolució i aparició del 
pentagrama, les figures i 
les claus.. 
 
 
 
 
Música i tecnologies : 
 
Els efectes musicals de 
les qualitats del so a 
través de les TIC 
 
 
Elements Transversals : 
Comprendre la 
importància d’escoltar 
música de forma activa. 
Actitud crítica sobre el 
missatge sonor de la 
música. 
Apreciar la interpretació 
en grup. 
 
 

Interpretar peces 
instrumentals, augmentant 
el nivell tècnic i expressiu, 
improvisar melodies 
utilitzant els elements del 
llenguatge musical del 
nivell i avaluar els 
processos i els resultats 
per a la millora d’estos. 
 
 
 
Analitzar els elements 
musicals i les formes 
d’organització d’obres 
diverses, a partir de la 
seua audició, amb el 
suport de partitures, textos 
i/o musicogrames, 
emprant una terminologia 
musical adequada. 
 
Identificar l’estil, l’època i/o 
cultura a què pertanyen 
distintes obres, i els 
elements expressius que 
utilitzen, a partir dels seus 
elements musicals, i 
relacionar-les amb altres 
manifestacions artístiques, 
elaborant projectes, amb 
el suport de diferents 
recursos. 
 
Analitzar els processos de 
creació, edició i difusió 
musical i el paper que 
exercixen els 
professionals que hi 
intervenen i assumir els 
diferents rols associats a 
les professions en els 
processos bàsics de la 
producción d’activitats 
musicals. 

CEC 

CAA 

C SC 

CLM 
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Diferenciar les funcions de 
la música en la vida i la 
seua relació amb les 
professions musicals, i 
evidenciar de forma 
reflexiva el paper dels 
mitjans de comunicació en 
la seua difusió i promoció, 
per mitjà de treballs o 
projectes. 
 

 
UNITAT 2: Octubre: Les noves tecnologies al servici de la música: “Música Concreta, 
electrònica i electroacústica. 

Objectius Continguts Criteris d’avaluació CC 
Situar cronològicament 
l’aparició de la música 
concreta, electrònica i 
electroacústica. 
Conéixer les diverses 
fonts sonores de sons 
electrònics. 
Comprendre el punt de 
vista estètic dels 
compositors d’este estil. 
Conéixer els principals 
compositors d’esta 
música. 
Reconéixer auditivament 
alguns dels instruments 
que produïxen sons per 
mitjà de l’electrònica.. 
Interpretar cançons amb 
flauta dolça i suport sonor 

Interpretació i Creació: 
Realitzar activitats per a 
comprendre este tipus de 
música. 
Composició de cançons. 
Realitzar activitats on 
apareguen els signes de 
repetició. 
Lectura instrumental  
 
Escolta : 
 
Reconéixer per mitjà 
d’audicions la música 
concreta, electrònica i 
electracústica. 
Reconéixer visualment i 
auditivament alguns dels 
instruments més 
importants d’esta música. 
Contextos musicals i 
culturals: 
 
La música concreta. 
La música electrònica. 
La música electroacústica.  
Valoració de la música 
electrònica, 
electroacústica i concreta 
com a patrimoni artístic. 
 
Música i tecnologies : 
 
Els instruments 
electrònics. 
 
Valoració de les diverses 
formes de producció dels 
sons. 
 
Elements Transversals 
Apreciació de la 
interpretació en grup. 
 
 
Respecte per les diferents 
manifestacions musicals 
 

Crear, com a forma 
d’expressió d’idees i 
sentiments, composicions 
vocals, instrumentals i 
coreogràfiques, utilitzant 
amb autonomia els 
procediments compositius 
i diferents tècniques i 
recursos tecnològics i 
avaluar el procés i el 
resultat per a la seua 
millora. 
 
 
Analitzar els elements 
musicals i les formes 
d’organització d’obres 
diverses, a partir de la 
seua audició, amb el 
suport de partitures, textos 
i/o musicogrames, 
emprant una terminologia 
musical adequada. 
 
 
 
Identificar l’estil, l’època i/o 
cultura a què pertanyen 
distintes obres, i els 
elements expressius que 
utilitzen, a partir dels seus 
elements musicals, i 
relacionar-les amb altres 
manifestacions artístiques, 
elaborant projectes, amb 
el suport de diferents 
recursos. 
 
 
 
Analitzar els processos de 
creació, edició i difusió 
musical i el paper que 
exercixen els 
professionals que hi 
intervenen i assumir els 
diferents rols associats a 
les professions en els 
processos bàsics de la 
producción d’activitats 
musicals. 
Diferenciar les funcions de 
la música en la vida i la 
seua relació amb les 
professions musicals, i 
evidenciar de forma 

CEC 

CAA 

CSC 

CLM 
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reflexiva el paper dels 
mitjans de comunicació en 
la seua difusió i promoció, 
per mitjà de treballs o 
projectes. 
 

 
UNITAT 3: Novembre: L’Art de la Improvisació: El Jazz 

Objectius Continguts Criteris d’avaluació CC 
Comprendre l’evolució del 
jazz, des dels seus inicis 
fins als nostres dies. 
Conéixer la situació social 
dels músics en cada 
dècada. 
Extraure les 
característiques 
fonamentals dels diferents 
períodes del Jazz. 
Conéixer les formes 
musicals pròpies de 
l’època. 
Conéixer els instruments 
empleats en este estil 
musical. 
Comprendre el significat 
de les alteracions 
musicals. 
Interpretar cançons amb 
flauta dolça i suport sonor. 
 

Interpretació i Creació: 
 
Improvisar amb els 
instruments i la veu sobre 
la roda del blues i del jazz 
 
 
 
Escolta : 
 
Extraure per mitjà 
d’audicions les 
característiques 
fonamentals d’alguns 
estils del Jazz. 
Pràctica instrumental de 
cançons representatives 
del Jazz 
 
Contextos musicals i 
culturals: 
 
L’evolució del Jazz, des 
dels seus inicis fins als 
nostres dies. 
Les característiques de la 
música del Jazz. 
Els instruments més 
empleats en el jazz. 
La lligadura, el punt i el 
calderó. 
Coneixement dels 
aspectes més destacats 
dels músics d’este estil. 
 
 
Música i tecnologies : 
Realitzar activitats en 
xarxa per a comprendre 
l’origen i l’evolució del 
Jazz. 
 
Enregistrar cançons i 
instrumentacions de Jazz 
 
Crear bases d’este estil. 
 
Elements transversals 
 
Valorar les formes de vida 
i fets succeïts al voltant de 
la música jazzística. 
Respectar les diferents 
manifestacions musicals 
d’este estil. 
Valorar la música de Jazz 
com a patrimoni artístic. 
Valorar de forma crítica 
l’escolta d’este estil. 
Apreciar la interpretació 
en grup. 

Interpretar peces vocals 
instrumentals, corporals i 
danses de distintes 
cultures, estils i èpoques 
augmentant el nivell tècnic 
i expressiu, improvisar 
melodies utilitzant els 
elements del llenguatge 
musical del nivell i avaluar 
els processos i els 
resultats per a la millora 
d’estos. 
 
Analitzar els elements 
musicals i les formes 
d’organització d’obres 
diverses, a partir de la 
seua audició, amb el 
suport de partitures, textos 
i/o musicogrames, 
emprant una terminologia 
musical adequada. 
 
Identificar l’estil, l’època i/o 
cultura a què pertanyen 
distintes obres, i els 
elements expressius que 
utilitzen, a partir dels seus 
elements musicals, i 
relacionar-les amb altres 
manifestacions artístiques, 
elaborant projectes, amb 
el suport de diferents 
recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analitzar els processos de 
creació, edició i difusió 
musical i el paper que 
exercixen els 
professionals que hi 
intervenen i assumir els 
diferents rols associats a 
les professions en els 
processos bàsics de la 
producción d’activitats 
musicals. 
 
 
 
Diferenciar les funcions de 
la música en la vida i la 
seua relació amb les 
professions musicals, i 
evidenciar de forma 

CEC 

CAA 

CSC 

CEC 

CLM 
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reflexiva el paper dels 
mitjans de comunicació en 
la seua difusió i promoció, 
per mitjà de treballs o 
projectes. 
 

 
UNITAT 4:Desembre-Gener: La música de les noves generacions: Pop i Rock 
internacional 

Objectius Continguts Criteris d’avaluació CC 
Situar cronològicament 
cada uns dels corrents 
musicals que sorgixen 
amb el pop i el rock 
internacional.. 
Conéixer la situació social, 
de cada dècada. 
Extraure les 
característiques 
fonamentals d’esta 
musica, a través 
d’audicions. 
Conéixer els artistes més 
rellevants d’este estil 
musical. 
Comprendre el concepte 
de versió.. 
Conéixer i comprendre el 
significat dels compassos 
simples, compostos i 
d’amalgama. 
Interpretar cançons amb 
flauta dolça i suport sonor. 
 

Interpretació i Creació: 
Realitzar activitats per a 
comprendre la música 
Pop-rock. 
Realitzar activitats on 
apareguen els compassos 
simples, compostos i 
d’amalgama. 
Pràctica instrumental de 
cançons i danses 
representatives del la 
música Pop-rock. 
 
Escolta : 
 
Extraure per mitjà 
d’audicions les 
característiques 
fonamentals de la música 
Pop-rock. 
Audició i pràctica d’una 
cançó amb diferents 
versions. 
Contextos musicals i 
culturals: 
 
L’evolució del Pop i el 
Rock, des dels seus inicis 
fins als nostres dies. 
Les característiques de la 
música Pop i Rock. 
Els artistes i moviments 
més importants del Pop-
Rock. Coneixement dels 
aspectes més destacats 
dels músics d’este estil. 
Les versions. 
Els compassos simples, 
compostos i d’amalgama 
 
 
Música i tecnologies : 
 
Realitzar activitats en 
xarxa per a comprendre 
l’origen i l’evolució del Pop 
i del Rock 
 
Enregistrar cançons i 
instrumentacions de Pop i 
Rock 
 
Crear bases d’estos estils. 
 
Elements transversals : 
 
Valorar els diversos fets 
succeïts al voltant de la 
música Pop-rock. 
Respectar les diferents 
manifestacions musicals 

Interpretar peces vocals 
instrumentals, corporals i 
danses de distintes 
cultures, estils i èpoques 
augmentant el nivell tècnic 
i expressiu, improvisar 
melodies utilitzant els 
elements del llenguatge 
musical del nivell i avaluar 
els processos i els 
resultats per a la millora 
d’estos. 
 
 
 
 
Analitzar els elements 
musicals i les formes 
d’organització d’obres 
diverses, a partir de la 
seua audició, amb el 
suport de partitures, textos 
i/o musicogrames, 
emprant una terminologia 
musical adequada. 
 
Analitzar l’evolució de la 
música popular moderna i 
el seu desenrotllament 
sociocultural, i argumentar 
sobre les seues 
característiques, 
expressant les seues 
opinions amb una actitud 
oberta i respectuosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analitzar els processos de 
creació, edició i difusió 
musical i el paper que 
exercixen els 
professionals que hi 
intervenen i assumir els 
diferents rols associats a 
les professions en els 
processos bàsics de la 

CEC 

CAA 

CSC 

CLE 
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de cada dècada. 
Valorar la música Pop-
rock com a patrimoni 
artístic. 
Apreciar la interpretació 
en grup. 

producción d’activitats 
musicals. 
 
 
Diferenciar les funcions de 
la música en la vida i la 
seua relació amb les 
professions musicals, i 
evidenciar de forma 
reflexiva el paper dels 
mitjans de comunicació en 
la seua difusió i promoció, 
per mitjà de treballs o 
projectes. 
 

 
UNITAT 5: Febrer: La música de les noves generacions: Pop i Rock espanyol 

Objectius Continguts Criteris d’avaluació CC 
Situar cronològicament 
cada uns dels corrents 
musicals que sorgixen 
amb el pop i el rock 
espanyol. 
Conéixer la situació social, 
de cada dècada a 
Espanya. 
Extraure les 
característiques 
fonamentals de la música 
pop i rock espanyola, a 
través d’audicions. 
Conéixer els artistes més 
rellevants del Pop-rock 
espanyol. 
Conéixer i comprendre el 
significat dels signes de 
prolongació. 
Interpretar cançons amb 
flauta dolça i suport sonor. 
 

Interpretació i Creació: 
Realitzar activitats per a 
comprendre la música 
Pop-rock espanyola. 
Realitzar activitats on 
apareguen els diferents 
signes de prolongació 
Pràctica instrumental de 
cançons representatives 
de la música Pop-rock 
espanyola. 
 
Escolta : 
 
Extraure per mitjà 
d’audicions les 
característiques 
fonamentals de la música 
Pop-rock espanyola. 
Contextos musicals i 
culturals: 
 
L’evolució del Pop i el 
Rock espanyol, des dels 
seus inicis fins als nostres 
dies. 
Les característiques de la 
música Pop i Rock 
espanyola. 
Els artistes i moviments 
més importants del Pop-
Rock espanyol. 
 
Els signes de prolongació. 
 
 
Música i tecnologies : 
 
Realitzar activitats en 
xarxa per a comprendre 
l’origen i l’evolució del Pop 
i del Rock espanyol 
 
Enregistrar cançons i 
instrumentacions de Pop i 
Rock espanyol 
 
Crear bases d’estos estils. 
 
 
Elements Transversals : 
 
Valorar els diversos fets 
succeïts al voltant de la 

Interpretar peces vocals 
instrumentals, corporals i 
danses de distintes 
cultures, estils i èpoques 
augmentant el nivell tècnic 
i expressiu, improvisar 
melodies utilitzant els 
elements del llenguatge 
musical del nivell i avaluar 
els processos i els 
resultats per a la millora 
d’estos. 
 
 
 
 
Analitzar els elements 
musicals i les formes 
d’organització d’obres 
diverses, a partir de la 
seua audició, amb el 
suport de partitures, textos 
i/o musicogrames, 
emprant una terminologia 
musical adequada. 
Analitzar l’evolució de la 
música popular moderna i 
el seu desenrotllament 
sociocultural, i argumentar 
sobre les seues 
característiques, 
expressant les seues 
opinions amb una actitud 
oberta i respectuosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analitzar els processos de 
creació, edició i difusió 
musical i el paper que 
exercixen els 
professionals que hi 
intervenen i assumir els 
diferents rols associats a 
les professions en els 
processos bàsics de la 
producción d’activitats 
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música Pop-rock a 
Espanya. 
Respectar les diferents 
manifestacions musicals 
de cada dècada. 
Valorar la música Pop-
rock com a patrimoni 
artístic. 

Apreciar la interpretació 
en grup. 

 

musicals. 
 
 
 
Diferenciar les funcions de 
la música en la vida i la 
seua relació amb les 
professions musicals, i 
evidenciar de forma 
reflexiva el paper dels 
mitjans de comunicació en 
la seua difusió i promoció, 
per mitjà de treballs o 
projectes. 
 

 
UNITAT 6: Març: Els sons més exòtics: Música ètnica 

Objectius Continguts Criteris d’avaluació CC 
Conéixer i comprendre la 
música tradicional de 
països d’altres continents i 
cultures. 
Conéixer instruments i 
agrupacions instrumentals 
d’altres països i cultures. 
Conéixer i comprendre la 
música del flamenc 
Conéixer les figures més 
destacades del flamenc. 
Comprendre el significat 
de l’escala musical. 
Interpretar cançons amb 
flauta dolça i suport sonor. 

Interpretació i Creació: 
Realitzar activitats per a 
comprendre les diverses 
formes de realitzar música 
en altres continents i 
cultures. 
Realitzar activitats per a 
comprendre les diverses 
formes de realitzar la 
música flamenca. 
Realitzar activitats on es 
manipule l’escala musical. 
Lectura instrumental. 
 
Escolta : 
 
Extraure per mitjà 
d’audicions les 
característiques 
fonamentals de la música 
d’altres cultures. 
Extraure per mitjà 
d’audicions les 
característiques 
fonamentals de la música 
flamenca. 
Contextos musicals i 
culturals: 
 
La música subsahariana 
La música àrab. 
La música xinesa. 
La música índia. 
La música en el sud-est 
asiàtic. 
El flamenc. 
L’escala musical. 
 
Música i tecnologies : 
 
Realitzar activitats en 
xarxa per a comprendre 
l’origen i l’evolució de 
totes estes músiques. 
 
Enregistrar cançons i 
instrumentacions d’estes 
músiques 
 
Crear bases d’estos estils. 
 
Elements Transversals : 
 
Valorar i respectar les 

Interpretar peces vocals 
instrumentals, corporals i 
danses de distintes 
cultures, estils i èpoques 
augmentant el nivell tècnic 
i expressiu, improvisar 
melodies utilitzant els 
elements del llenguatge 
musical del nivell i avaluar 
els processos i els 
resultats per a la millora 
d’estos. 
 
 
 
 
 
 
Analitzar els elements 
musicals i les formes 
d’organització d’obres 
diverses, a partir de la 
seua audició, amb el 
suport de partitures, textos 
i/o musicogrames, 
emprant una terminologia 
musical adequada. 
 
 
 
 
 
Realitzar crítiques sobre 
diverses obres, gèneres, 
estils, cultures, i expressar 
opinions personals sobre 
les mateixes, de forma 
oral i escrita, per mitjà de 
treballs i/o projectes, 
utilitzant diverses fonts 
d’informació. 
 
 
 
Analitzar els processos de 
creació, edició i difusió 
musical i el paper que 
exercixen els 
professionals que hi 
intervenen i assumir els 
diferents rols associats a 
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formes de vida i costums 
d’altres cultures. 
Respectar les diferents 
manifestacions musicals 
de cada lloc. 
Valorar la música d’altres 
països com a patrimoni 
cultural. 
Apreciar la interpretació 
en grup. 
 
 
 

les professions en els 
processos bàsics de la 
producción d’activitats 
musicals. 
 
 
 
 
Diferenciar les funcions de 
la música en la vida i la 
seua relació amb les 
professions musicals, i 
evidenciar de forma 
reflexiva el paper dels 
mitjans de comunicació en 
la seua difusió i promoció, 
per mitjà de treballs o 
projectes. 
 

 
UNITAT 7: Abril: Música visual: La música en el teatre i el cine 

Objectius Continguts Criteris d’avaluació CC 
Conéixer els aspectes 
històrics, socioculturals i 
musicals que sorgixen al 
voltant del cine. 
 
Conéixer les primeres 
manifestacions musicals 
amb posada en escena. 
 
Extraure per mitjà 
d’audicions i projeccions 
l’ocupació de la música en 
el cine. 
 
Conéixer l’evolució de la 
música en el cine. 
 
Realitzar activitats sobre 
la música del cine i els 
musicals. 
 
Interpretar cançons amb 
flauta dolça i suport sonor. 
 

Interpretació i Creació: 
Realitzar activitats per a 
conéixer l’evolució de la 
música en el cine. 
Activitats per a 
comprendre el semitò 
diatònic i cromàtic. 
Pràctiques instrumentals 
amb flauta dolça i suport 
sonor.  
Crear música per acoplar-
la a cine mut. 
 
Escolta : 
 
Extraure a través de 
l’audició la relació entre 
música i imatge. 
Contextos musicals i 
culturals: 
 
L’òpera. 
 
La sarsuela. 
El Katakali. 
L’òpera xinesa. 
La música en el cine. 
Els semitons diatònics i 
cromàtics. 
 
Música i tecnologies : 
 
Realització de projeccions, 
per a analitzar l’ús de la 
música en diferents 
imatges. 
Crear música per acoplar-
la a cine mut, amb l’ús de 
les TIC 
  
Elements Transversals : 
 
Valorar les formes 
d’emprar la música amb 
les imatges. 
Sensibilitat i capacitat 
d’apreciar la relació de 
música i imatge.. 
Valorar la importància de 
la música en el cine. 

Crear, com a forma 
d’expressió d’idees i 
sentiments, composicions 
vocals, instrumentals i 
coreogràfiques, utilitzant 
amb autonomia els 
procediments compositius 
i diferents tècniques i 
recursos tecnològics i 
avaluar el procés i el 
resultat per a la seua 
millora. 
Analitzar els processos de 
creació, edició i difusió 
musical i el paper que 
exercixen els 
professionals que hi 
intervenen i assumir els 
diferents rols associats a 
les professions en els 
processos bàsics de la 
producción d’activitats 
musicals. 
 
 
Realitzar crítiques sobre 
diverses obres, gèneres, 
estils, cultures, i expressar 
opinions personals sobre 
les mateixes, de forma 
oral i escrita, per mitjà de 
treballs i/o projectes, 
utilitzant diverses fonts 
d’informació. 
 
 
 
 
Analitzar els processos de 
creació, edició i difusió 
musical i el paper que 
exercixen els 
professionals que hi 
intervenen i assumir els 
diferents rols associats a 
les professions en els 
processos bàsics de la 
producción d’activitats 
musicals. 
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Disfrutar de l’anàlisi 
musical amb projecció 
d’imatges. 
Valoració de l’adquisició 
d’un repertori instrumental. 
 

 
 
Diferenciar les funcions de 
la música en la vida i la 
seua relació amb les 
professions musicals, i 
evidenciar de forma 
reflexiva el paper dels 
mitjans de comunicació en 
la seua difusió i promoció, 
per mitjà de treballs o 
projectes. 
 

 
 
UNITAT 8: Maig: La música al servici del Consumisme: Música i Publicitat 

Objectius Continguts Criteris d’avaluació CC 
Comprendre el sentit de la 
publicitat. 
Conéixer i comprendre les 
possibles motivacions d’un 
consumidor.. 
Conéixer els diversos 
grups de consumidors. 
Analitzar els mecanismes 
del llenguatge de la 
publicitat. 
Analitzar els mecanismes 
de la publicitat i la seua 
relació amb la música 
emprada. 
Realitzar l’anàlisi d’un 
anunci publicitari. 
Creació d’anuncis 
publicitaris. 
Realitzar activitats amb 
intervals melòdics. 
Interpretar cançons amb 
flauta dolça i suport sonor. 

Interpretació i Creació: 
Crear i interpretar un 
anunci amb la seua 
música 
 
Escolta : 
 
Realitzar activitats per a 
comprendre la música en 
la publicitat des de 
diferents aspectes. 
Realitzar activitats per a 
comprendre els intervals. 
Contextos musicals i 
culturals: 
 
Evolució de la publicitat. 
Motivacions del 
consumidor. 
Grups de consumidors. 
Classificació dels objectes 
d’un anunci. 
El color en els anuncis 
publicitaris. 
El Màrqueting. 
L’ús de la música en la 
publicitat. 
L’interval melòdic. 
 
Música i tecnologies : 
 
Projeccions d’anuncis per 
a la seua anàlisi. 
 
Elements Transversals : 
 
Sensibilitat i capacitat de 
crítica davant dels anuncis 
publicitaris . 
Respectar les diferents 
formes de publicitat. 
Valorar la música 
emprada en els anuncis. 
Respecte per les 
consignes d’interpretació i 
pel gest del professor o la 
professora com a requisits 
necessaris per a una bona 
interpretació. 
 

Crear, com a forma 
d’expressió d’idees i 
sentiments, composicions 
vocals, instrumentals i 
coreogràfiques, utilitzant 
amb autonomia els 
procediments compositius 
i diferents tècniques i 
recursos tecnològics i 
avaluar el procés i el 
resultat per a la seua 
millora. 
Analitzar els processos de 
creació, edició i difusió 
musical i el paper que 
exercixen els 
professionals que hi 
intervenen i assumir els 
diferents rols associats a 
les professions en els 
processos bàsics de la 
producción d’activitats 
musicals. 
Realitzar crítiques sobre 
diverses obres, gèneres, 
estils, cultures, i expressar 
opinions personals sobre 
les mateixes, de forma 
oral i escrita, per mitjà de 
treballs i/o projectes, 
utilitzant diverses fonts 
d’informació. 
 
 
 
 
 
 
Utilitzar diferents recursos 
digitals per a l’educació 
auditiva i la creació de 
produccions musicals i 
audiovisuals, per mitjà de 
diverses aplicacions 
informàtiques d’àudio i de 
vídeo i compartir materials 
propis per mitjà dels 
servicis de la web social 
respectant les normes i les 
llicències d’ús i difusió. 
Diferenciar les funcions de 
la música en la vida i la 
seua relació amb les 
professions musicals, i 
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evidenciar de forma 
reflexiva el paper dels 
mitjans de comunicació en 
la seua difusió i promoció, 
per mitjà de treballs o 
projectes. 
 

 
UNITAT 9: Juny: La música com a producte: el consum musical en la societat actual 

Objectius Continguts Criteris d’avaluació CC 
Conéixer i comprendre les 
estratègies per a convertir 
la música en un producte. 
Extraure conclusions 
sobre la nostra actitud 
sobre el consum musical. 
Conéixer els mitjans que 
faciliten el consum de la 
música.. 
Obtindre informació per a 
comprendre el problema 
de la contaminació 
acústica. 
Realitzar activitats amb 
intervals harmònics. 
Interpretar cançons amb 
flauta dolça i suport sonor. 

Interpretació i Creació: 
Realitzar activitats amb 
intervals harmònics. 
 
Escolta : 
 
Audició d’obres per a 
escoltar-les com a bons 
oients. 
Contextos musicals i 
culturals: 
 
Estratègies per a convertir 
la música en un producte. 
La música com a producte 
de consum. 
Els mitjans audiovisuals. 
La contaminació acústica. 
Els intervals harmònics. 
Extraure conclusions 
sobre la música com a 
producte de consum, a 
través de la lectura de 
textos. 
 
Música i tecnologies : 
 
Realització d’activitats per 
a conéixer les estratègies 
emprades que convertixen 
la música en un producte. 
Investigar i analitzar els 
productes musicals que 
ens rodegen. 
Observar i analitzar els 
efectes nocius que ens 
produïx la contaminació 
acústica. 
 
Elements Transversals : 
 
Reflexionar sobre la 
música com a producte.. 
Valorar l’actitud de bon 
oient, davant de la 
publicitat de la música. 
Interés per conéixer les 
estratègies per a convertir 
la música un producte. 
Reflexionar sobre els 
efectes nocius que 
produïx la contaminació 
acústica. 
Apreciar i valorar la 
interpretació en grup. 
 

Interpretar peces vocals 
instrumentals, corporals i 
danses de distintes 
cultures, estils i èpoques 
augmentant el nivell tècnic 
i expressiu, improvisar 
melodies utilitzant els 
elements del llenguatge 
musical del nivell i avaluar 
els processos i els 
resultats per a la millora 
d’estos. 
 
 
 
Analitzar els elements 
musicals i les formes 
d’organització d’obres 
diverses, a partir de la 
seua audició, amb el 
suport de partitures, textos 
i/o musicogrames, 
emprant una terminologia 
musical adequada. 
 
Realitzar crítiques sobre 
diverses obres, gèneres, 
estils, cultures, i expressar 
opinions personals sobre 
les mateixes, de forma 
oral i escrita, per mitjà de 
treballs i/o projectes, 
utilitzant diverses fonts 
d’informació. 
 
 
 
 
Utilitzar diferents recursos 
digitals per a l’educació 
auditiva i la creació de 
produccions musicals i 
audiovisuals, per mitjà de 
diverses aplicacions 
informàtiques d’àudio i de 
vídeo i compartir materials 
propis per mitjà dels 
servicis de la web social 
respectant les normes i les 
llicències d’ús i difusió. 
 
 
Diferenciar les funcions de 
la música en la vida i la 
seua relació amb les 
professions musicals, i 
evidenciar de forma 
reflexiva el paper dels 
mitjans de comunicació en 
la seua difusió i promoció, 
per mitjà de treballs o 
projectes. 
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7. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS D’ÈXIT 
 

Considerem que ha d'haver també una avaluació del nostre treball, tant pel que fa a què 

ensenyem com al cóm ensenyem. 

S'ha de fer a través de l’anàlisi dels resultats i de la reflexió individual o en grup mitjançant 

conèixer si: 

• S’ha adaptat el material al nivell de l’alumnat. 

• Les explicacions han estat eficients.  

• Les activitats han segut adients.  

• S’han tingut en compte els coneixements previs de l’alumnat. 

 

En aquest apartat pretenem promoure la reflexió docent i l’autoavaluació de la realització i el 
desenvolupament de programacions didàctiques. Per a això, en finalitzar cada unitat didàctica 

es proposa una seqüència de preguntes que permeten al docent avaluar el funcionament del 

programat a l’aula i establir estratègies de millora per a la mateixa unitat.  

De la mateixa manera proposem una eina per a l’avaluació de la programació didàctica en el 

seu conjunt, es pot realitzar al final de cada trimestre per a recollir les millores.  Ho mostra el 
següent quadre: 

 

ASPECTES A 
AVALUAR A DESTACAR... A MILLORAR... 

PROPOSTES DE 
MILLORA 

PERSONAL 
    Temporalització de les 
unitats didàctiques    

Desenvolupament dels 
objectius didàctics    

Maneig dels continguts 
de la unitat    

Descriptors  
i acompliments 
competencials 

   

Realització de tasques    

Estratègies 
metodològiques 
seleccionades 
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Pel que fa als indicadors d’èxit, ens basarem en el compliment i assoliment dels indicats en el 

document pont que l´’equip de formació del professorat de la Conselleria d’Educació ha 

elaborat per a servir de guia al professorat. Són els següents: 

Bloc 1: Interpretació i Creació 

1r ESO:   

- BL1.1.1. Interpreta cançons i peces vocals de diversos estils i cultures corresponents al 
nivell, refermant la tècnica vocal per a aconseguir una expressió adequada a través de 
la respiració abdominal. 

- BL1.1.2. Improvisa melodies senzilles a través d’imitacions i diàlegs melòdics i matisos 
dinàmics, gaudint de les aportacions individuals i del grup. 

- BL1. 2.1. Interpreta amb els instruments i el cos peces musicals de diversos estils i 
cultures, refermant la tècnica mitjançant una correcta posició del cos, els braços i les 
mans. 

- BL 1. 2.2. Improvisa acompanyaments rítmics, gaudint de les aportacions individuals i 
del grup. 

- BL1.3.1. Interpreta danses de distintes cultures i estils, refermant la tècnica corporal 
per a desinhibir-se. 

- BL1.3.2. Improvisa coreografies grupals utilitzant els elements musicals del nivell. 
- BL1.3.3. Gaudeix de les propostes pròpies i del grup. 
- BL1.4.1. Crea composicions vocals, instrumentals i coreogràfiques seguint instruccions, 

models i guies, i utilitzant els elements del llenguatge musical del nivell i diferents 
tècniques. 

- BL1.4.2. Presenta les seues propostes creatives amb confiança i desinhibició. 
 

2n ESO:   

- BL1.1.1. Interpreta peces vocals de distintes èpoques i estils corresponents al nivell, 
cuidant la tècnica vocal i l’expressió a través de l’emissió i dels ressonadors. 

- BL1.1.2. Improvisa peces vocals utilitzant els elements del llenguatge musical 
estudiats, avaluant els processos i els resultats per a millorar-los. 

- BL1.2.1. Interpreta amb els instruments i el cos peces musicals de distintes èpoques i 
estils, cuidant la tècnica interpretativa a través de la independència de les distintes 
parts del cos. 

- BL1.2.2. Improvisa utilitzant els elements del llenguatge musical, mostrant interès per 

Recursos    

Claredat en els criteris  
d’avaluació    

Ús de diverses eines 
d’avaluació    

Dossier d’aprenentatge 
d’evidències  
dels estàndards 
d’aprenentatge 

   

Atenció a la diversitat    

Interdisciplinarietat    
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les possibilitats sonores dels objectes que ens envolten. 
- BL1.3.1. Interpreta danses de distintes èpoques i estils, cuidant la tècnica corporal a 

través dels diversos moviments corporals. 
- BL1.3.2. Improvisa coreografies de manera individual i en grup utilitzant els elements 

musicals del nivell. 
- BL1.3.3. Respecta el patrimoni cultural i tradicional que ens envolta. 
- BL1.4.1. Crea composicions vocals, instrumentals i coreogràfiques seguint pautes i 

models, amb supervisió, utilitzant els elements del llenguatge musical i els 
procediments compositius treballats, fent servir diverses tècniques. 

- BL1.4.2. Avalua els resultats de les seues creacions per a mirar de millorar-los. 
 

 

3r ESO:  

- BL1.1.1. Interpreta peces vocals de distintes èpoques, estils i cultures corresponents al 
nivell, buscant el perfeccionament tècnic i expressiu a través de l’articulació. 

- BL1.1.2. Improvisa en grup peces vocals utilitzant diferents tipus d’escales 
corresponents al nivell, mostrant obertura i respecte cap a les propostes del professor i 
dels companys. 

- BL1.2.1. Interpreta amb els instruments i el cos peces musicals de distintes èpoques, 
estils i cultures, buscant el perfeccionament tècnic i expressiu. 

- BL1.2.2. Improvisa utilitzant diferents tipus d’escales, participant de manera activa en 
l’activitat instrumental i en les seues distintes manifestacions. 

- BL1.3.1. Interpreta danses de distintes èpoques, estils i cultures, buscant el 
perfeccionament tècnic i expressiu del cos a través de les formes, ritmes i melodies. 

- BL1.3.2. Improvisa coreografies utilitzant els elements del moviment com a mitjà per a 
enriquir la percepció musical i els seus valors estètics. 

- BL1.3.3. Respecta el propi cos i el dels companys com a verdader instrument musical. 
- BL1.4.1. Crea composicions vocals, instrumentals i coreogràfiques utilitzant amb 

fluïdesa les diferents tècniques, els procediments compositius i els tipus formals 
treballats. 

- BL1.4.2. Avalua el procés creatiu i els resultats per a millorar-los. 
 

4t ESO:  

- BL1.1.1. Interpreta peces vocals instrumentals, corporals i danses de distintes cultures, 
estils i èpoques corresponents al nivell, augmentant el nivell tècnic per a aconseguir 
una expressió precisa. 

- BL1.1.2. Improvisa melodies utilitzant els elements del llenguatge musical i d’expressió 
del nivell, avaluant els processos i els resultats propis i del grup per a millorar-los. 

- BL1.2.1. Crea, com a forma d’expressió d’idees i sentiments, composicions vocals, 
instrumentals i coreogràfiques, utilitzant amb naturalitat els procediments compositius i 
les diferents tècniques i recursos. 

- BL1.2.2. Avalua el procés creatiu i els resultats per a millorar-los. 
- BL1.3.1. Analitza els processos de creació, edició i difusió musical i el paper que 

exerceixen els professionals que en ells intervenen. 
- BL1.3.2. Assumeix els diferents rols associats a les professions en els processos 

bàsics de la producció d’activitats musicals. 
 

Bloc 2: ESCOLTA 

1r ESO:  

- BL2.1.1. Identifica els diversos timbres, registres i agrupacions musicals dels estils 
corresponents al nivell, a través d’audicions diverses. 

- BL2.1.2. Identifica diverses gammes dinàmiques dels estils corresponents al nivell i la 
seua representació gràfica, a través d’audicions diverses. 

- BL2.1.3. Mostra una actitud d’atenció durant l’escolta. 
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- BL2.2.1. Identifica mitjançant diversos llenguatges els elements musicals de diverses 
obres treballades en el nivell educatiu, a partir de gravacions i interpretacions en viu, 
amb suport de partitures. 

- BL2.2.2. Identifica mitjançant diversos llenguatges les formes d’organització formal de 
diverses obres treballades en el nivell educatiu, a partir de gravacions i interpretacions 
en viu, amb suport de partitures. 

- BL2.3.1. Discrimina les possibilitats del so a través de distintes formes de producció 
corresponents als BL2.3.2. continguts del nivell educatiu. 

- BL2.3.3. Representa els processos implicats de forma gràfica. 
- Identifica situacions quotidianes en què es produeix un ús indiscriminat del so. 

 

2n ESO: 

- BL2.1.1. Identifica els diversos timbres, registres i agrupacions musicals del 
Renaixement, del Barroc i del Classicisme, a través d’audicions diverses. 

- BL2.1.2. Identifica les diverses gammes i canvis dinàmics del Renaixement, del Barroc 
i del Classicisme i la seua representació gràfica, a través d’audicions diverses. 

- BL2.1.3. Mostra una actitud d’atenció i silenci durant l’escolta. 
- BL2.2.1. Identifica mitjançant diversos llenguatges els elements musicals de diverses 

obres treballades en el nivell educatiu, a partir de gravacions i interpretacions en viu, 
amb suport de partitures. 

- BL2.2.2. Identifica mitjançant diversos llenguatges les formes d’organització formal de 
diverses obres treballades en el nivell educatiu, a partir de gravacions i interpretacions 
en viu, amb suport de partitures. 

- BL2.3.1. Discrimina les possibilitats del so a través de distintes formes de producció 
corresponents als continguts del nivell educatiu. 

- BL2.3.2.Descriu els processos implicats de manera verbal. 
- BL2.3.3. Identifica situacions quotidianes en què es produeix un ús indiscriminat del so, 

analitzant-ne les causes i proposant solucions. 
 

3r ESO: 

- BL2.1.1.Identifica els diversos timbres, registres i agrupacions musicals del segle XIX, 
a través d’audicions diverses. 

- BL2.1.2. Identifica les Diverses gammes i canvis dinàmics del segle XIX i la seua 
representació gràfica, a través d’audicions diverses. 

- BL2.1.3. Mostra una actitud d’atenció i silenci durant l’escolta. 
- BL2.2.1. Analitza els elements musicals de diverses obres treballades en el nivell 

educatiu, a partir de gravacions i interpretacions en viu, i mitjançant la utilització de 
partitures. 

- BL2.2.2. Analitza les formes d’organització de de diverses obres treballades en el nivell 
educatiu, a partir de gravacions i interpretacions en viu, i mitjançant la utilització de 
partitures. 

- BL2.3.1. Discrimina les possibilitats del so a través de distintes formes de producció 
dels continguts del nivell educatiu. 

- BL2.3.2. Descriu els processos implicats de forma gràfica i verbal. 
- BL2.3.3. Elabora propostes verbals o audiovisuals, per a la millora de l’entorn acústic. 

 

4rt ESO: 

- BL2.1.1. Analitza els elements musicals de diverses obres treballades en el nivell 
educatiu, a partir de la seua audició, amb el suport de partitures, textos o 
musicogrames. 

- BL2.1.2. Analitza les formes d’organització de diverses obres treballades en el nivell 
educatiu, a partir de la seua audició, amb el suport de partitures, textos o 
musicogrames. 

- BL2.1.3. Fa servir una terminologia musical adequada en el procés d’anàlisi de les 
audicions corresponents als continguts del nivell educatiu. 
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- BL2.2.1. Realitza crítiques sobre diverses obres, gèneres, estils i cultures dels 
continguts corresponents al nivell, mitjançant treballs o projectes, utilitzant diverses 
fonts d’informació. 

- BL2.2.2. Expressa opinions personals sobre diverses obres, gèneres, estils i cultures 
dels continguts corresponents al nivell, oralment i escrita, utilitzant diverses fonts 
d’informació. 

- BL2.3.1. Diferencia les funcions de la música en la vida i la seua relació amb les 
professions musicals. 

- BL2.3.2. Analitza el paper dels mitjans de comunicació en la difusió i promoció de la 
música, evidenciant-ho mitjançant treballs i projectes. 

 

Bloc 3: Contextos Musicals i Culturals 

1r ESO:  

- BL3.1.1. Identifica, a partir dels seus elements musicals, l’estil, l’època o la cultura de 
distintes obres de músiques del món, del jazz, del flamenc, d’estil contemporani i de la 
música popular moderna, a través d’audicions en contextos diversos. 

- BL3.1.2. Identifica els mitjans expressius que utilitzen distintes obres dels estils 
treballats, a través d’audicions en contextos diversos. 

- BL3.2.1. Argumenta sobre diverses obres analitzades de músiques del món, del jazz, 
del flamenc, de tendències contemporànies i de la música popular moderna en els seus 
contextos socioculturals, oralment i escrita. 

- BL3.2.2. Expressa de forma raonada la seua opinió sobre les obres analitzades de 
músiques del món, del jazz, del flamenc, de tendències contemporànies i de la música 
popular moderna, oralment i escrita. 

- BL3.2.3. Mostra interès per ampliar la perspectiva i les seues preferències musicals en 
les seues argumentacions i en l’expressió d’opinions raonades a partir de l’estudi dels 
estils corresponents al nivell. 

- BL3.3.1. Analitza les funcions de la música en la dansa i les arts plàstiques, dels 
gèneres i estils corresponents al nivell educatiu, a partir d’activitats i projectes, utilitzant 
recursos textuals. 

- BL3.3.2. Avalua les aportacions al desenvolupament personal i col·lectiu de les 
funcions de la música en la dansa i les arts plàstiques. 

 

2n ESO: 

- BL3.1.1. Identifica a partir dels seus elements musicals l’estil, l’època o la cultura que 
utilitzen distintes obres de l’Edat Moderna, a través d’audicions en contextos diversos. 

- BL3.1.2. Identifica els mitjans expressius que utilitzen distintes obres de l’Edat 
Moderna, a partir dels seus elements musicals, a través d’audicions en contextos 
diversos. 

- BL3.2.1. Argumenta sobre diverses obres analitzades i gèneres musicals de l’Edat 
Moderna en els seus contextos socioculturals, oralment i escrita. 

- BL3.2.2. Expressa de forma raonada la seua opinió sobre les obres analitzades de 
l’Edat Moderna, oralment i escrita. 

- BL3.2.3. Es mostra obert en les seues argumentacions i en l’expressió d’opinions 
raonades a partir de l’estudi dels estils corresponents al nivell. 

- BL3.3.1. Analitza les funcions de la música en el teatre, el cine i altres llenguatges, dels 
gèneres i estils corresponents al nivell educatiu, a partir d’activitats i projectes, utilitzant 
recursos textuals. 

- BL3.3.2. Avalua les aportacions al desenvolupament personal i col·lectiu de les 
funcions de la música en el teatre, cine i altres llenguatges. 

 

3r ESO: 
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- BL3.1.1. Analitza a partir dels seus elements musicals l’estil, l’època o la cultura que 
utilitzen distintes obres de l’Edat Mitjana i de l’Edat Contemporània, a través 
d’audicions en contextos diversos. 

- BL3.1.2. Analitza els mitjans expressius que utilitzen distintes obres de l’Edat Mitjana i 
de l’Edat Contemporània, a través d’audicions en contextos diversos. 

- BL3.2.1. Argumenta sobre diverses obres analitzades i gèneres musicals de l’Edat 
Mitjana i de l’Edat Contemporània en els seus contextos socioculturals., oralment i 
escrita. 

- BL3.2.2. Expressa de forma raonada la seua opinió sobre les obres analitzades de 
l’Edat Mitjana i de l’Edat Contemporània, oralment i escrita. 

- BL3.2.3. Supera estereotips en la seua argumentacions i en l’expressió d’opinions 
raonades a partir de l’estudi dels estils corresponents al nivell. 

- BL3.3.1. Analitza les funcions de la música en les matemàtiques, arquitectura i poesia, 
dels gèneres i estils corresponents al nivell educatiu, a partir d’activitats i projectes, 
utilitzant recursos textuals, i avaluar les seues aportacions al desenvolupament 
personal i col·lectiu. 

- BL3.3.2. Avalua les aportacions al desenvolupament personal i col·lectiu de les 
funcions de la música en les matemàtiques, arquitectura i poesia. 

 

4rt ESO: 

- BL3. 2.1. Identifica a partir dels seus elements musicals l’estil, l’època o la cultura que 
utilitzen distintes obres corresponents al nivell educatiu. 

- BL32.2. Identifica els elements expressius que utilitzen distintes obres corresponents al 
nivell educatiu, utilitzant diferents recursos. 

- BL3.2.3. Relaciona diverses obres musicals corresponents al nivell educatiu amb altres 
manifestacions artístiques, elaborant projectes. 

- BL3.1.1. Argumenta sobre les característiques de la música popular moderna, 
analitzant la seua evolució i desenvolupament sociocultural. 

- BL3.1.2. Expressa de forma raonada la seua opinió sobre les obres analitzades de la 
música popular moderna. 

- BL3.1.3. Mostra una actitud oberta i respectuosa en les seues argumentacions i en 
l’expressió d’opinions raonades a partir de l’estudi dels estils corresponents al nivell. 

 

Bloc 4: Música i Tecnologies 

1r ESO: 

- BL4.1.1. Aplica els recursos digitals per a l’educació auditiva i la creació 
d’acompanyaments i sonoritzacions senzilles. 

- BL4.1.2. Utilitza aplicacions informàtiques de gravació, edició d’àudio i edició de 
partitures, respectant les normes que regulen la propietat, l’honor, la intimitat i la 
imatge. 

 

2n ESO: 

- BL4.1.1. Aplica els recursos digitals per a l’educació auditiva i la creació de melodies, 
acompanyaments i xicotetes produccions musicals. 

- BL4.1.2. Utilitza aplicacions informàtiques d’edició d’àudio, de vídeo, de partitures i 
seqüenciadors, respectant les normes que regulen la propietat intel·lectual, l’honor, la 
intimitat i la imatge. 

 

3r ESO: 

- BL4.1.1. Aplica els recursos digitals per a l’educació auditiva i la creació de ritmes, 
melodies i acompanyaments. 
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- BL4.1.2. Utilitza aplicacions d’edició d’àudio, de vídeo, de partitures i seqüenciadors en 
produccions musicals i audiovisuals. 

- BL4.1.3. Comparteix materials propis mitjançant els serveis del web social, respectant 
les normes i les llicències d’ús. 

 

4rt ESO: 

- BL4.1.1. Aplica diferents recursos digitals per a l’educació auditiva i la creació musical. 
- BL4.1.2. Utilitza aplicacions informàtiques d’àudio i de vídeo per a la creació de 

produccions musicals i audiovisuals. 
- BL4.1.3. Comparteix materials propis i del grup mitjançant els serveis del web social i 

les TIC, respectant les normes i les llicències d’ús i de difusió. 
 

Bloc 5: Elements Transversals a la Matèria: 

1r ESO: 

- BL5.1.1. Interpreta textos orals sobre coneixements de l’assignatura de Música del 
nivell educatiu, procedents de fonts diverses, utilitzant les estratègies de comprensió 
oral del nivell educatiu. 

- BL5.2.1. Planifica l’elaboració de textos orals sobre coneixements de l’assignatura de 
Música del nivell educatiu, ajustant-se a les propietats textuals de cada tipus i situació 
comunicativa. 

- BL5.2.2. Pronuncia amb claredat i aplica les normes de la prosòdia i la correcció 
gramatical del nivell educatiu quan expressa oralment textos sobre coneixements de 
l’assignatura de Música. 

- BL5.2.3. Transmet de manera organitzada els seus coneixements, fent servir un 
llenguatge no discriminatori quan expressa oralment textos sobre coneixements de 
l’assignatura de Música del nivell educatiu. 

- BL5.3.1. Participa en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic 
(col·loquis, debats, etc.), social o professional, aplicant-hi les estratègies lingüístiques i 
no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral, fent servir un 
llenguatge no discriminatori. 

- BL5.4.1. Reconeix la terminologia conceptual de l’assignatura de Música adequada al 
nivell educatiu. 

- BL5.4.2. Expressa oralment i per escrit els seus coneixements, utilitzant correctament 
la terminologia conceptual de l’assignatura de Música adequada al nivell educatiu. 

- BL5.5.1. Interpreta textos continus i discontinus (crítiques, biografies, articles, etc.), en 
formats diversos i presentats en suport paper i digital, utilitzant les estratègies de 
comprensió lectora del nivell educatiu. 

- BL5.6.1. Planifica l’elaboració de textos escrits (comentaris, crítiques i valoracions) 
sobre els coneixements de l’assignatura de Música del nivell educatiu, ajustant-se a les 
propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa. 

- BL5.6.2. Escriu textos (comentaris, crítiques i valoracions) sobre coneixements de 
l’assignatura de Música de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional en 
diversos formats i suports, cuidant-ne els aspectes formals i aplicant-hi les normes de 
correcció ortogràfica i gramatical del nivell educatiu. 

- BL5.6.3. Transmet de manera organitzada els seus coneixements, fent servir un 
llenguatge no discriminatori quan escriu textos sobre coneixements de l’assignatura de 
Música del nivell educatiu. 

- BL5.7.1. Busca i selecciona informació en diverses fonts de manera contrastada per a 
ampliar coneixements i elaborar textos sobre els coneixements de l’assignatura de 
Música del nivell educatiu de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional. 

- BL5.7.2. Organitza la informació obtinguda en distintes fonts mitjançant diversos 
procediments de síntesi o presentació dels continguts, i la utilitza per a elaborar textos 
sobre els coneixements de l’assignatura de Música del nivell educatiu, citant-ne 
adequadament la procedència. 

- BL5.8.1. Realitza de manera eficaç tasques o projectes del nivell educatiu, sent 
conscient de les seues fortaleses i febleses. 
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- BL5.8.2. Té iniciativa per a emprendre i proposar accions quan realitza tasques o 
projectes del nivell educatiu, i actua amb flexibilitat, buscant solucions alternatives a les 
dificultats trobades durant el seu desenvolupament. 

- BL5.8.3. Mostra curiositat i interès durant la planificació i el desenvolupament de 
tasques o projectes del nivell educatiu en què participa. 

- BL5.9.1. Planifica tasques o projectes del nivell educatiu, individuals o col·lectius, fent 
una previsió de recursos i temps ajustada als objectius proposats, adaptant la 
planificació realitzada a canvis i imprevistos, transformant les dificultats en possibilitats. 

- BL5.9.2. Avalua amb ajuda de guies el producte final i el procés seguit en el 
desenvolupament de tasques o projectes individuals i col·lectius del nivell educatiu. 

- BL5.9.3. Comunica personalment els resultats obtinguts en la realització de tasques i 
projectes del nivell educatiu. 

- BL5.10.1. Reconeix els estudis i les professions vinculats amb els coneixements de 
l’àrea de Música del nivell educatiu, i identifica els coneixements, les habilitats i les 
competències que requereixen. 

- BL5.10.2. Relaciona els coneixements, les habilitats i les competències que 
requereixen els estudis i les professions vinculats amb els coneixements de l’àrea de 
Música del nivell educatiu amb les seues pròpies fortaleses i interessos. 

- BL5.11. 1. Assumeix, seguint pautes i models, diversos rols amb eficàcia i 
responsabilitat quan participa en equips de treball per a assolir metes comunes. 

- BL5.11.2. Dóna suport, seguint pautes i models, als seus companys i companyes, 
demostrant empatia, i reconeix les seues aportacions quan participa en equips de 
treball per a assolir metes comunes. 

- BL5.11.2. Dóna suport, per iniciativa pròpia, als seus companys i companyes influint 
positivament en el grup i generant implicació en la tasca quan participa en equips de 
treball per a assolir metes comunes. 

- BL5.11.3. Resol, seguint pautes i models, els conflictes i les discrepàncies habituals 
que apareixen en la interacció amb els seus companys i companyes mentre participa 
en equips de treball utilitzant el diàleg igualitari. 

- BL5.12.1. Busca i selecciona informació sobre coneixement de l’assignatura de Música 
del nivell educatiu (documents de text, imatges, bandes sonores, vídeos, etc.) de 
manera contrastada en mitjans digitals (com ara webs especialitzats, diccionaris i 
enciclopèdies en línia, etc.). 

- BL5.12.2. Enregistra en paper o emmagatzema digitalment en dispositius informàtics i 
serveis de la xarxa, de manera acurada i ordenada, la informació sobre coneixements 
de l’assignatura de Música del nivell educatiu seleccionada prèviament. 

- BL5.13.1. Col·labora per a construir un producte o tasca col·lectiva, compartint 
informació i continguts digitals i fent servir, seguint pautes i models, eines de 
comunicació TIC i entorns virtuals d’aprenentatge. 

- BL5.13.2. Es comunica per mitjans digitals i mòduls cooperatius en entorns personals 
d’aprenentatge del nivell educatiu, aplicant-hi bones maneres de conducta, prevenint, i 
si cal denunciant i protegint uns altres companys, males pràctiques com el 
ciberassetjament. 

 

2n ESO:  

- BL5.1.1. Interpreta textos orals sobre coneixements de l’assignatura de Música del 
nivell educatiu, procedents de fonts diverses, utilitzant les estratègies de comprensió 
oral del nivell educatiu. 

- BL5.2.1. Planifica l’elaboració de textos orals sobre coneixements de l’assignatura de 
Música del nivell educatiu, ajustant-se a les propietats textuals de cada tipus i situació 
comunicativa. 

- BL5.2.2. Pronuncia amb claredat i aplica les normes de la prosòdia i la correcció 
gramatical del nivell educatiu quan expressa oralment textos sobre coneixements de 
l’assignatura de Música. 

- BL5.2.3. Transmet de manera organitzada els seus coneixements, fent servir un 
llenguatge no discriminatori quan expressa oralment textos sobre coneixements de 
l’assignatura de Música del nivell educatiu. 
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- BL5.3.1. Participa en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic 
(col·loquis, debats, etc.), social o professional, aplicant-hi les estratègies lingüístiques i 
no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral, fent servir un 
llenguatge no discriminatori. 

- BL5.4.1. Reconeix la terminologia conceptual de l’assignatura de Música adequada al 
nivell educatiu. 

- BL5.4.2. Expressa oralment i per escrit els seus coneixements, utilitzant correctament 
la terminologia conceptual de l’assignatura de Música adequada al nivell educatiu. 

- BL5.5.1. Interpreta textos continus i discontinus (crítiques, biografies, articles, etc.), en 
formats diversos i presentats en suport paper i digital, utilitzant les estratègies de 
comprensió lectora del nivell educatiu. 

- BL5.6.1. Planifica l’elaboració de textos escrits (comentaris, crítiques i valoracions) 
sobre els coneixements de l’assignatura de Música del nivell educatiu, ajustant-se a les 
propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa. 

- BL5.6.2. Escriu textos (comentaris, crítiques i valoracions) sobre coneixements de 
l’assignatura de Música de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional en 
diversos formats i suports, cuidant-ne els aspectes formals i aplicant-hi les normes de 
correcció ortogràfica i gramatical del nivell educatiu. 

- BL5.6.3. Transmet de manera organitzada els seus coneixements, fent servir un 
llenguatge no discriminatori quan escriu textos sobre coneixements de l’assignatura de 
Música del nivell educatiu. 

- BL5.7.1. Busca i selecciona informació en diverses fonts de manera contrastada per a 
ampliar coneixements i elaborar textos sobre els coneixements de l’assignatura de 
Música del nivell educatiu de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional. 

- BL5.7.2. Organitza la informació obtinguda en distintes fonts mitjançant diversos 
procediments de síntesi o presentació dels continguts, i la utilitza per a elaborar textos 
sobre els coneixements de l’assignatura de Música del nivell educatiu, citant-ne 
adequadament la procedència. 

- BL5.8.1. Realitza de manera eficaç tasques o projectes del nivell educatiu, sent 
conscient de les seues fortaleses i febleses. 

- BL5.8.2. Té iniciativa per a emprendre i proposar accions quan realitza tasques o 
projectes del nivell educatiu, i actua amb flexibilitat, buscant solucions alternatives a les 
dificultats trobades durant el seu desenvolupament. 

- BL5.8.3. Mostra curiositat i interès durant la planificació i el desenvolupament de 
tasques o projectes del nivell educatiu en què participa. 

- BL5.9.1. Planifica tasques o projectes del nivell educatiu, individuals o col·lectius, fent 
una previsió de recursos i temps ajustada als objectius proposats, adaptant la 
planificació realitzada a canvis i imprevistos, transformant les dificultats en possibilitats. 

- BL5.9.2. Avalua amb ajuda de guies el producte final i el procés seguit en el 
desenvolupament de tasques o projectes individuals i col·lectius del nivell educatiu. 

- BL5.9.3. Comunica personalment els resultats obtinguts en la realització de tasques i 
projectes del nivell educatiu. 

- BL5.10.1. Reconeix els estudis i les professions vinculats amb els coneixements de 
l’àrea de Música del nivell educatiu, i identifica els coneixements, les habilitats i les 
competències que requereixen. 

- BL5.10.2. Relaciona els coneixements, les habilitats i les competències que 
requereixen els estudis i les professions vinculats amb els coneixements de l’àrea de 
Música del nivell educatiu amb les seues pròpies fortaleses i interessos. 

- BL5.11.1. Assumeix, amb supervisió, diversos rols amb eficàcia i responsabilitat quan 
participa en equips de treball per a assolir metes comunes. 

- BL5.11.2. Dóna suport, per iniciativa pròpia, als seus companys i companyes influint 
positivament en el grup i generant implicació en la tasca quan participa en equips de 
treball per a assolir metes comunes. 

- BL5.11.3. Resol, amb supervisió, els conflictes i les discrepàncies habituals que 
apareixen en la interacció amb els seus companys i companyes mentre participa en 
equips de treball utilitzant el diàleg igualitari. 

- BL5.12.1. Busca i selecciona informació sobre coneixement de l’assignatura de Música 
del nivell educatiu (documents de text, imatges, bandes sonores, vídeos, etc.) de 
manera contrastada en mitjans digitals (com ara webs especialitzats, diccionaris i 
enciclopèdies en línia, etc.). 
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- BL5.12.2. Enregistra en paper o emmagatzema digitalment en dispositius informàtics i 
serveis de la xarxa, de manera acurada i ordenada, la informació sobre coneixements 
de l’assignatura de Música del nivell educatiu seleccionada prèviament. 

- BL5.13.1. Col·labora per a construir un producte o tasca col·lectiva, compartint 
informació i continguts digitals i fent servir, seguint pautes i models, eines de 
comunicació TIC i entorns virtuals d’aprenentatge. 

- BL5.13.2. Es comunica per mitjans digitals i mòduls cooperatius en entorns personals 
d’aprenentatge del nivell educatiu, aplicant-hi bones maneres de conducta, prevenint, i 
si cal denunciant i protegint uns altres companys, males pràctiques com el 
ciberassetjament. 

 

3r ESO: 

- BL5.1.1. Interpreta textos orals sobre coneixements de l’assignatura de Música del 
nivell educatiu, procedents de fonts diverses, utilitzant les estratègies de comprensió 
oral del nivell educatiu. 

- BL5.2.1. Planifica l’elaboració de textos orals sobre coneixements de l’assignatura de 
Música del nivell educatiu, ajustant-se a les propietats textuals de cada tipus i situació 
comunicativa. 

- BL5.2.2. Pronuncia amb claredat i aplica les normes de la prosòdia i la correcció 
gramatical del nivell educatiu quan expressa oralment textos sobre coneixements de 
l’assignatura de Música. 

- BL5.2.3. Transmet de manera organitzada els seus coneixements, fent servir un 
llenguatge no discriminatori quan expressa oralment textos sobre coneixements de 
l’assignatura de Música del nivell educatiu. 

- BL5.3.1. Participa en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic 
(col·loquis, debats, etc.), social o professional, aplicant-hi les estratègies lingüístiques i 
no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral, fent servir un 
llenguatge no discriminatori. 

- BL5.4.1. Reconeix la terminologia conceptual de l’assignatura de Música adequada al 
nivell educatiu. 

- BL5.4.2. Expressa oralment i per escrit els seus coneixements, utilitzant correctament 
la terminologia conceptual de l’assignatura de Música adequada al nivell educatiu. 

- BL5.5.1. Interpreta textos continus i discontinus (crítiques, biografies, articles, etc.), en 
formats diversos i presentats en suport paper i digital, utilitzant les estratègies de 
comprensió lectora del nivell educatiu. 

- BL5.6.1. Planifica l’elaboració de textos escrits (comentaris, crítiques i valoracions) 
sobre els coneixements de l’assignatura de Música del nivell educatiu, ajustant-se a les 
propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa. 

- BL5.6.1. Escriu textos (comentaris, crítiques i valoracions) sobre coneixements de 
l’assignatura de Música de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional en 
diversos formats i suports, cuidant-ne els aspectes formals i aplicant-hi les normes de 
correcció ortogràfica i gramatical del nivell educatiu. 

- BL5.6.2. Transmet de manera organitzada els seus coneixements, fent servir un 
llenguatge no discriminatori quan escriu textos sobre coneixements de l’assignatura de 
Música del nivell educatiu. 

- BL5.7.1. Busca i selecciona informació en diverses fonts de manera contrastada per a 
ampliar coneixements i elaborar textos sobre els coneixements de l’assignatura de 
Música del nivell educatiu de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional. 

- BL5.7.2. Organitza la informació obtinguda en distintes fonts mitjançant diversos 
procediments de síntesi o presentació dels continguts, i la utilitza per a elaborar textos 
sobre els coneixements de l’assignatura de Música del nivell educatiu, citant-ne 
adequadament la procedència. 

- BL5.8.1. Realitza de manera eficaç tasques o projectes del nivell educatiu, sent 
conscient de les seues fortaleses i febleses. 

- BL5.8.2. Té iniciativa per a emprendre i proposar accions quan realitza tasques o 
projectes del nivell educatiu, i actua amb flexibilitat, buscant solucions alternatives a les 
dificultats trobades durant el seu desenvolupament. 
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- BL5.8.3. Mostra curiositat i interès durant la planificació i el desenvolupament de 
tasques o projectes del nivell educatiu en què participa. 

- BL5.9.1. Planifica tasques o projectes del nivell educatiu, individuals o col·lectius, fent 
una previsió de recursos i temps ajustada als objectius proposats, adaptant la 
planificació realitzada a canvis i imprevistos, transformant les dificultats en possibilitats. 

- BL5.9.2. Avalua amb ajuda de guies el producte final i el procés seguit en el 
desenvolupament de tasques o projectes individuals i col·lectius del nivell educatiu. 

- BL5.9.3. Comunica personalment els resultats obtinguts en la realització de tasques i 
projectes del nivell educatiu. 

- BL5.10.1. Reconeix els estudis i les professions vinculats amb els coneixements de 
l’àrea de Música del nivell educatiu, i identifica els coneixements, les habilitats i les 
competències que requereixen. 

- BL5.10.2. Relaciona els coneixements, les habilitats i les competències que 
requereixen els estudis i les professions vinculats amb els coneixements de l’àrea de 
Música del nivell educatiu amb les seues pròpies fortaleses i interessos. 

- BL5.11.1. Assumeix, de manera autònoma, diversos rols amb eficàcia i responsabilitat 
quan participa en equips de treball per a assolir metes comunes. 

- BL5.11.2. Dóna suport, per iniciativa pròpia, als seus companys i companyes, 
demostrant empatia, i reconeix les seues aportacions quan participa en equips de 
treball per a assolir metes comunes. 

- BL5.11.3. Resol, de manera autònoma, els conflictes i les discrepàncies habituals que 
apareixen en la interacció amb els seus companys i companyes mentre participa en 
equips de treball utilitzant el diàleg igualitari. 

- BL5.12.1. Busca i selecciona informació sobre coneixement de l’assignatura de Música 
del nivell educatiu (documents de text, imatges, bandes sonores, vídeos, etc.) de 
manera contrastada en mitjans digitals (com ara webs especialitzats, diccionaris i 
enciclopèdies en línia, etc.). 

- BL5.12.2. Enregistra en paper o emmagatzema digitalment en dispositius informàtics i 
serveis de la xarxa, de manera acurada i ordenada, la informació sobre coneixements 
de l’assignatura de Música del nivell educatiu seleccionada prèviament. 

- BL5.13.1. Col·labora per a construir un producte o tasca col·lectiva, compartint 
informació i continguts digitals i fent servir, seguint pautes i models, eines de 
comunicació TIC i entorns virtuals d’aprenentatge. 

- BL5.13.2. Es comunica per mitjans digitals i mòduls cooperatius en entorns personals 
d’aprenentatge del nivell educatiu, aplicant-hi bones maneres de conducta, prevenint, i 
si cal denunciant i protegint uns altres companys, males pràctiques com el 
ciberassetjament. 

 

4rt ESO: 

- BL5.1.1. Interpreta textos orals sobre coneixements de l’assignatura de Música del 
nivell educatiu, procedents de fonts diverses, utilitzant les estratègies de comprensió 
oral del nivell educatiu. 

- BL5.2.1. Planifica l’elaboració de textos orals sobre coneixements de l’assignatura de 
Música del nivell educatiu, ajustant-se a les propietats textuals de cada tipus i situació 
comunicativa. 

- BL5.2.2. Pronuncia amb claredat i aplica les normes de la prosòdia i la correcció 
gramatical del nivell educatiu quan expressa oralment textos sobre coneixements de 
l’assignatura de Música. 

- BL5.2.3. Transmet de manera organitzada els seus coneixements, fent servir un 
llenguatge no discriminatori quan expressa oralment textos sobre coneixements de 
l’assignatura de Música del nivell educatiu. 

- BL5.3.1. Participa en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic 
(col·loquis, debats, etc.), social o professional, aplicant-hi les estratègies lingüístiques i 
no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral, fent servir un 
llenguatge no discriminatori. 

- BL5.4.1. Reconeix la terminologia conceptual de l’assignatura de Música adequada al 
nivell educatiu. 
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- BL5.4.2. Expressa oralment i per escrit els seus coneixements, utilitzant correctament 
la terminologia conceptual de l’assignatura de Música adequada al nivell educatiu. 

- BL5.5.1. Interpreta textos continus i discontinus (crítiques, biografies, articles, etc.), en 
formats diversos i presentats en suport paper i digital, utilitzant les estratègies de 
comprensió lectora del nivell educatiu. 

- BL5.6.1. Planifica l’elaboració de textos escrits (comentaris, crítiques i valoracions) 
sobre els coneixements de l’assignatura de Música del nivell educatiu, ajustant-se a les 
propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa. 

- BL5.6.2. Escriu textos (comentaris, crítiques i valoracions) sobre coneixements de 
l’assignatura de Música de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional en 
diversos formats i suports, cuidant-ne els aspectes formals i aplicant-hi les normes de 
correcció ortogràfica i gramatical del nivell educatiu. 

- BL5.6.3. Transmet de manera organitzada els seus coneixements, fent servir un 
llenguatge no discriminatori quan escriu textos sobre coneixements de l’assignatura de 
Música del nivell educatiu. 

- BL5.7.1. Busca i selecciona informació en diverses fonts de manera contrastada per a 
ampliar coneixements i elaborar textos sobre els coneixements de l’assignatura de 
Música del nivell educatiu de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional. 

- BL5.7.2. Organitza la informació obtinguda en distintes fonts mitjançant diversos 
procediments de síntesi o presentació dels continguts, i la utilitza per a elaborar textos 
sobre els coneixements de l’assignatura de Música del nivell educatiu, citant-ne 
adequadament la procedència. 

- BL5.8.1. Realitza de manera eficaç tasques o projectes del nivell educatiu, sent 
conscient de les seues fortaleses i febleses. 

- BL5.8.2. Té iniciativa per a emprendre i proposar accions quan realitza tasques o 
projectes del nivell educatiu, i actua amb flexibilitat, buscant solucions alternatives a les 
dificultats trobades durant el seu desenvolupament. 

- BL5.8.3. Mostra curiositat i interès durant la planificació i el desenvolupament de 
tasques o projectes del nivell educatiu en què participa. 

- BL5.9.1. Planifica tasques o projectes del nivell educatiu, individuals o col·lectius, fent 
una previsió de recursos i temps ajustada als objectius proposats, adaptant la 
planificació realitzada a canvis i imprevistos, transformant les dificultats en possibilitats. 

- BL5.9.2. Avalua amb ajuda de guies el producte final i el procés seguit en el 
desenvolupament de tasques o projectes individuals i col·lectius del nivell educatiu. 

- BL5.9.3. Comunica personalment els resultats obtinguts en la realització de tasques i 
projectes del nivell educatiu. 

- BL5.10.1. Reconeix els estudis i les professions vinculats amb els coneixements de 
l’àrea de Música del nivell educatiu, i identifica els coneixements, les habilitats i les 
competències que requereixen. 

- BL5.10.2. Relaciona els coneixements, les habilitats i les competències que 
requereixen els estudis i les professions vinculats amb els coneixements de l’àrea de 
Música del nivell educatiu amb les seues pròpies fortaleses i interessos. 

- BL5.11.1. Col·labora en l’organització d’un equip de treball, assignant rols i gestionant 
recursos amb eficàcia i responsabilitat quan participa en equips de treball per a assolir 
metes comunes. 

- BL5.11.2. Dóna suport, amb supervisió, als seus companys i companyes, demostrant 
empatia, i reconeix les seues aportacions quan participa en equips de treball per a 
assolir metes comunes. 

- BL5.11.3. Actua de manera informal com a mediador en els conflictes i les 
discrepàncies habituals que apareixen en la interacció amb els seus companys i 
companyes mentre participa en equips de treball utilitzant el diàleg igualitari. 

- BL5.12.1. Busca i selecciona informació sobre coneixement de l’assignatura de Música 
del nivell educatiu (documents de text, imatges, bandes sonores, vídeos, etc.) de 
manera contrastada en mitjans digitals (com ara webs especialitzats, diccionaris i 
enciclopèdies en línia, etc.). 

- BL5.12.2. Enregistra en paper o emmagatzema digitalment en dispositius informàtics i 
serveis de la xarxa, de manera acurada i ordenada, la informació sobre coneixements 
de l’assignatura de Música del nivell educatiu seleccionada prèviament. 
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- BL5.13.1. Col·labora per a construir un producte o tasca col·lectiva, compartint 
informació i continguts digitals i fent servir, seguint pautes i models, eines de 
comunicació TIC i entorns virtuals d’aprenentatge. 

- BL5.13.2. Es comunica per mitjans digitals i mòduls cooperatius en entorns personals 
d’aprenentatge del nivell educatiu, aplicant-hi bones maneres de conducta, prevenint, i 
si cal denunciant i protegint uns altres companys, males pràctiques com el 
ciberassetjament. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Justificació de la programació 

L’àrea Llenguatge i pràctica musical es concep com una continuació de la formació musical 
rebuda per l’alumnat en l’etapa anterior que li permet ampliar, desenrotllar i aplicar, amb 

autonomia i en contextos diversos, els coneixements que contribuïxen a l’adquisició d’una 

sòlida cultura musical. Considerant que la finalitat primordial de la música és la comunicació, 

pareix necessari que l’alumnat dispose de ferramentes que li permeten comprendre el fet 

musical. 

Les disciplines musicals afavorixen l’educació integral de l’alumnat, ja que no sols desenrotllen 

la creativitat, la sensibilitat artística o el criteri estètic, sinó que també l’ajuden a adquirir els 

coneixements i les habilitats necessaris per a construir la seua personalitat, a desenrotllar el 

pensament crític i a convertir-se en ciutadans madurs, responsables i autònoms. Tal com 

demostren nombrosos estudis publicats, la pràctica musical millora la memòria, la concentració, 

la psicomotricitat, el control de les emocions, l’autoestima, les habilitats per a enfrontar-se a un 

públic o la capacitat per a treballar en grup. 

El principal objectiu de la matèria Llenguatge i Pràctica Musical ha de ser despertar l’interés de 

l’alumnat per a participar en l’aprenentatge de forma activa, informada i lúdica, des dels 

diferents rols com a oient, intèrpret o compositor, tant en la vida acadèmica com en la vida 

privada. L’ensenyança d’esta assignatura ha de partir dels coneixements previs, gustos i 

costums musicals de l’alumnat, i abordar-se des de la pràctica musical conscient i responsable, 

vinculada a la reflexió sobre els mitjans empleats i l’avaluació constant sobre el que es realitza. 
Estos principis, orientats al desenrotllament de les capacitats perceptives i expressives i a la 

comprensió del fet musical serviran com a base per a consolidar aprenentatges que 

transcendisquen el context en què es van produir. 

L’expressió i el llenguatge musical són els dos àmbits del coneixement entorn dels quals 

s’organitza la matèria, cosa que suposa un aprofundiment en els continguts ja treballats en els 
blocs “Escolta” i “Interpretació” de l’etapa secundària, amb el llenguatge musical com a element 

vertebrador. 

Els continguts estan estructurats en blocs diferenciats a fi de facilitar-ne la comprensió.  

El primer bloc, “Destreses musicals”, desenrotlla les capacitats auditives i les habilitats vocals i 

psicomotores, buscant la millora dels resultats expressius a partir d’una major consciència 

corporal i un major coneixement de les característiques i funcionament.  

El segon bloc, “L’audició comprensiva”, constituïx l’inici del procés d’interiorització de les 

estructures i els elements del llenguatge musical, amb el suport de la lectoescriptura musical.  

El tercer bloc, “Teoria musical”, oferix el vocabulari necessari per a un correcte enteniment i 

utilització del llenguatge musical.  
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El quart bloc, “La creació i la interpretació”, desenrotlla, d’una banda, l’exploració creativa dels 

elements musicals a través de la improvisació, la creació d’arranjaments i la composició i, d’una 

altra, l’expressió musical a través d’un repertori ampli i variat que permet l’aplicació i reforç dels 

coneixements del llenguatge musical adquirits.  

El quint bloc, “Les tecnologies aplicades al so”, promou l’ús de les tecnologies de la informació i 

la comunicació com a suport a la creació i interpretació musical. Les TIC són un important 

recurs per a l’educació auditiva, així com per a la comunicació i l’obtenció d’informació sobre 

músiques de tots els estils i cultures.  

El sext bloc, denominat “Elements transversals a la matèria”, incorpora elements comuns a 

totes les àrees per al desenrotllament de les competències transversals, i complementa els 

continguts de la matèria. 

Atés que els diferents blocs i àmbits de la matèria (expressió i llenguatge musical) es 

complementen, interactuen i es desenrotllen mútuament, s’ha de mantindre l’enfocament global 

d’etapes anteriors i organitzar els continguts de forma combinada en les diferents activitats 
d’ensenyança i aprenentatge. La comprensió dels elements morfològics i sintàctics del 

llenguatge musical millora, al seu torn, les capacitats expressives per mitjà de la interpretació i 

la creació musical, completant així el procés d’adquisició d’un llenguatge propi.  

De la mateixa manera, l’ús adequat del llenguatge musical com a instrument de comunicació ha 

de potenciar-se des de l’audició comprensiva, la memòria musical i la pràctica vocal i 
instrumental, amb el suport de la lectoescriptura musical per a fixar i enriquir els elements 

lingüístics. 

1.2. Contextualització 

Enguany cursen l’optativa de Llenguatge i Pràctica Musical 37 alumnes. Estan distribuïts en 

dos grups, de 21 i 16, conformats en base a les altres optatives que tenen. En els dos grups hi 

ha alumnat de les tres modalitats de batxillerat. 

1.2.1 Particularitats de la nostra àrea per afegir al Pla de Contingència de l’IES. 
L’Educació musical és fonamental en l’àmbit escolar per al desenvolupament personal de 

l’alumnat perquè té efectes positius en el desenvolupament cognitiu, creatiu, intel·lectual i 

psicològic dels i les adolescents. No obstant això, precisa de la pràctica d’activitats que poden 

generar la projecció de gotes a l’aire (ús d’instruments de vent i cant) i en el cas del ball es 

produeix el contacte i la eliminació de la distancia de seguretat. Es tracta d’activitats potencials 

com a font de contagi. Comptem amb dues aules específiques on l’alumnat s’ha de desplaçar. 

Comptem també amb instrumental propi de les aules de música que en diferents sessions van 

a ser utilitzats per alumnat diferent. 

Però, tot i això, pensem que paga la pena continuar fent música en les aules de música i 

aprofitar al màxim que puguem els recursos dels que disposem.  
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Per poder dur-ho a terme, ens hem plantejat una sèrie de mesures que descrivim a continuació:  

Durant el curs acadèmic 2020-21 i degut al COVID-19 

- En el centre s’ha intentat fer agrupacions horàries per tal d’evitar al màxim la mobilitat 

de l’alumnat. En el cas de 1r de batxillerat, hem agrupat dues de les tres hores.  

- Les aules es mantindran sempre ventilades. 

- Les cadires i els instruments de les dues aules estan ja col·locats a distància de metre i 

mig. 

- L’alumnat anirà sempre amb la mascareta posada. 
- No anem a fer ús de la flauta com instrument d’aula per tal de preservar que l’alumnat 

vaja en mascareta i evitar fonts de contagi. 

- Durant una mateixa sessió l’alumnat no podrà compartir l’instrumental d’aula ni cap 

altre material.  

- No se repartiran partitures i l’alumnat tindrà dues formes d’accedir a elles: 

Descarregant-les de l’aula virtual i portant-les a classe impreses com a material 

propi. 

Visualitzant-les a través del mòbil 

- El professorat farà servir la pantalla de l’aula per projectar les particelles i fer el treball 

de muntatge de l’obra. 

- La higienització de mans de l’alumnat i professorat es realitzarà a l’entrada i a l’eixida 
de l’aula. 

	

Dotació higiènica mínima de les aules de Música: 

-Dispensador de Gel hidroalcohòlic per a la neteja de les mans. 

- Caixes de paper individual. 

- Desinfectant de pistola per als instruments, les cadires, els faristols  i totes les 

superfícies de l’aula. 

- Paperera amb borsa protegida amb tapa i accionada per pedal. 
 

Protocol general d’entrada i eixida de les classes:  

L’alumnat entrarà a l’aula de manera individual, sense amuntonar-se en el passadís i deixant 

que primer surta l’alumnat que està a l’aula. Quan l’alumnat entre a l’aula es netejarà les mans i 

tindrà un lloc assignat (sempre el mateix) i depenent de l’activitat que es faça, canviaran o no 
de lloc. Els canvis els decidirà i controlarà el professorat i es faran per parelles, ocupant el lloc 

de l’altre/a i netejant la nova cadira o tamboret que ocupen. El  professorat accionarà el 

producte de neteja i l’alumnat passarà el paper per expandir-lo sobre la zona a netejar. En eixir, 

tornaran a netejar-se les mans. 
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Protocol per a les activitats d’Expressió Instrumental:  

- Cada instrument ha de tindre les seues baquetes. El professorat gastarà les seues. 

- Els instruments tindran els seus llocs assignats, tant per a les activitats de conjunt 

instrumental com per a les altres activitats. 

- Cada alumne/a tindrà el seu faristol. 

- Els instruments els netejarà l’alumnat que entre a l’aula (làmines, baquetes i faristol). 

- Els ukeleles, guitarres, baix elèctric, etc els afinarà el professorat, que prèviament ja 

s’haurà netejat les mans i que, a més durà sempre la mascareta. 

	

Protocol per a les activitats d’Expressió Vocal:  

- Es cantarà amb la mascareta posada i respectant la distància de seguretat (cadascú/na 
des del seu lloc (asseguts/des o drets).  

- El professorat distribuirà a l’alumnat per veus. 

- Si cal tindre el text o la partitura, es projectaran. 

	

Protocol per a les activitats d’Expressió Corporal:  

- No es podran fer activitats que impliquen desplaçaments per l’aula. 

- Les activitats es podran fer asseguts/des o drets. 

- Cada alumne/a romandrà en el seu lloc des d’on es podran fer activitats de 
dramatització, percussió corporal, estiraments, relaxació i ball o dansa individual. 

- En el cas de poder utilitzar el pati, es podran fer activitats corporals (dramatitzacions, 
dansa, performances)  amb desplaçaments que respecten el distanciament. 

 

Protocol per a les activitats d’Audició, Notació, i Coneixement del Context Social que 
envolta la música:  

L’alumnat escoltarà i farà les activitats d’aquests apartats asseguts/des en el seu lloc de 

referència.  

Protocol per a les activitats de Creació:  

Com crear és una capacitat transversal que es pot desenvolupar des de qualsevol de les 

expressions esmentades, l’alumnat ho farà de manera individual (i des del lloc on calga) si es 
desenvolupa com activitat presencial, i en parelles o grups reduïts si es desenvolupa de forma 

on-line i a través de les noves tecnologies.  
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2. ELEMENTS CURRICULARS 

2.1. Objectius d’etapa 

L'ensenyament del Llenguatge i pràctica musical al Batxillerat tindrà com a finalitat el 

desenvolupament dels següents objectius: 

Expressar-se musicalment a través de la improvisació, la composició, la interpretació 

instrumental, el cant, el moviment, gaudint i compartint la vivència amb els companys i 
companyes. (Objectius generals amb el quals es relaciona: 2, 4, 11, 12 i 15) 

Percebre conscientment els elements constitutius del llenguatge i els diferents paràmetres 

musicals, partint de la pròpia experiència auditiva o de la interpretació memoritzada o 

improvisada, de diferents peces musicals, prestant especial atenció a les pròpies de la tradició 

musical de la Comunitat Valenciana (Objectius generals amb el quals es relaciona: (4 i 12) 

Interioritzar el pols musical, desenvolupant la coordinació motriu, a través de la realització de 

ritmes, d’activitats de dansa i moviment, evolucionant a l’espai i construint figures harmonioses 

d'acord amb el caràcter de la música. (Objectius generals amb el quals es relaciona: 4,12 i 13) 

Utilitzar una correcta emissió de la veu per a la reproducció intervàlica i melòdica general, fins 

considerar-la com un mitjà expressiu propi. (Objectius generals amb el quals es relaciona: 12) 

Percebre i executar amb independència estructures i desenvolupaments rítmics i / o melòdics 

simultanis, utilitzant la dissociació auditiva i motriu. (Objectius generals amb el quals es 

relaciona: 12) 

Desenvolupar la memòria i l’«oïda interna» per relacionar l'audició amb l’escriptura, així com 

per reconèixer timbres, estructures, formes, indicacions dinàmiques, expressives, temporals o 

d'altres. (Objectius generals amb el quals es relaciona: 4 i 12) 

Reconèixer a través de l’audició, de l'experimentació i de la lectura dels acords, les estructures 

harmòniques bàsiques, les seves normes i els sons d'ornamentació i intensificació expressiva. 

(Objectius generals amb el quals es relaciona: 12) 

Conèixer i utilitzar algunes de les possibilitats que ofereixen les tecnologies aplicades a la 
música i la dansa, tant en la composició com en l'escriptura o en l'enregistrament audiovisual. 

(Objectius generals amb el quals es relaciona: 9) 

Ser conscient de la importància que tenen les normes i regles que regeixen l'activitat musical 

de conjunt i acceptar la responsabilitat que, com a membre d'un grup, es contreu amb la 

música i els companys i companyes. (Objectius generals amb el quals es relaciona: 11) 

Practicar i conèixer els elements bàsics del llenguatge musical relatius a la música clàssica, així 

com els de jazz, el pop, el rock, el flamenc, la música procedent d'altres cultures i els més 



 162	

comuns del llenguatge musical contemporani, prestant especial atenció a aquells utilitzats de 

forma habitual en la música de la Comunitat Valenciana. (Objectius generals amb el quals es 

relaciona: 8, 12 i 15) 

2.2. i 2.3. Continguts i Criteris d’Avaluació 

El llenguatge i la pràctica musical es planteja com una matèria eminentment pràctica. Els 

continguts de la matèria tenen l’objectiu d’aconseguir agilitat en la lectura de partitures de tot 

tipus, de millorar la interpretació tant vocal com instrumental, de conèixer i treballar repertori 

musical de diversos estils i èpoques i de plantejar activitats de creació musical que permeten a 
l’alumnat utilitzar els coneixements de llenguatge musical adquirits per a expressar-se. 

Bloc 1: Destreses musicals.  
 

Continguts Criteris d’avaluació 
 

CC 
 

- L’aparell fonador. Reconeixement dels seus òrgans i funcions, a 
través del 
visionat de vídeos. 
- Realització d’exercicis per a l’adquisició de la tècnica vocal basats 
en la relaxació, la respiració, l'emissió, l'afinació, l'articulació, etc. 
- Reproducció vocal, a partir de l'audició d’intervals, models melòdics 
senzills, 
acords arpegiats, a partir de diferents altures. 
- Interpretació vocal de fragments musicals adaptats al nivell, amb 
una correcta tècnica vocal i afinació, aplicant les indicacions 
relatives a l’expressió, dinàmica i agògica, presents en la partitura. 
- Interpretació vocal o instrumental, de fórmules rítmiques bàsiques 
originades pel pols binari o ternari, les seues variants, grups de 
valoració especial, canvis de compàs, la síncope, l’anacrusi, etc. 
- Interpretació vocal o instrumental, d’estructures i desenrotllaments 
rítmics i melòdics simultanis de fragments o peces breus, amb canvi 
de compàs o sense, en un tempo establert, per al desenrotllament 
de la lateralitat i la dissociació motriu. 
- Pràctica de la lectura i escriptura musical tant melòdicament com 
harmònicament, utilitzant les claus de Sol i Fa en quarta. 
- Reconéixer la importància de la lectura i l’escriptura musical per a 
aprofundir en l’aprenentatge del llenguatge musical. 
 

BL1.1. Produir estructures rítmiques i polirítmiques, intervals, 
escales, esquemes melòdics i polifònics, així com acords diversos, 
en un tempo establit, de forma individual o conjunta, amb suport 
de la partitura i sense, i millorar la tècnica vocal i instrumental 
segons les possibilitats de partida 

CEC 
 

  

Bloc 2: L’audició comprensiva.  
 

Continguts Criteris d’avaluació 
 

CC 
 

- Reconeixement auditiu del pols d’una obra o fragment, així com 
de l’accent periòdic, i interiorització per a mantindre'l durant breus 
períodes de silenci. 
- Identificació auditiva d’aspectes rítmics, melòdics, tonals, 
modals, cadencials, formals, texturals, etc., de les obres 
escoltades o interpretades. 
- Identificació auditiva de les característiques pròpies de cada estil 
o gènere musical, tant les que tenen com a fonament el llenguatge 
de la música culta com les que tenen com a fonament els 
llenguatges musicals contemporanis, el jazz, el rock i el flamenc. 
- Identificació auditiva i sobre partitura dels instruments i 
agrupacions més rellevants en les obres escoltades. 
- Descripció del mode de producció del so en cada cas concret i la 
pertinença a famílies i subfamílies. 
- Audició d’obres musicals, seguint la partitura i pràctica de la 
lectura i escriptura musical com a suport a l’audició. 
- Interés, respecte i curiositat per la diversitat de propostes 
musicals, així com pels gustos musicals d’altres persones. 
- El ritme en la música.  Discriminació auditiva, transcripció i 
anàlisi de ritmes binaris i ternaris, simples i complexos, regulars i 
irregulars. 
- Transcripció en partitura de diversos esquemes rítmics que 

BL2.1. Descriure els trets característics de les obres escoltades i 
interpretades, de diferents gèneres i estils per a una millor 
comprensió i gaudi. 
BL2.2. Identificar auditivament intervals, acords, fragments 
melòdics, esquemes rítmics i de combinacions dels dits elements, 
i fer la transcripció. 

CEC 
CEC 
CAA 
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incloguen notes a contratemps, síncopes i grups de valoració 
especial. 
- Descripció dels diferents tempos i canvis de moviment escoltats 
adoptant una terminologia musical adequada. 
- Identificació auditiva i gràfica dels matisos d’articulació: legato i 
staccato. 
- La melodia. Reconeixement auditiu d’intervals consonants i 
dissonants a partir de l’escala diatònica. 
- Les escales. Discriminació auditiva del tipus d’escala. Audició i 
lectura d’escales pentatòniques i cromàtiques. 
- Audició de melodies de distinta intervàl·lica i caràcter, i expressió 
verbal de les sensacions i emocions generades. 
- Identificació d’errors o diferències entre un fragment escrit i el 
que s'escolta. Dictat rítmic i melòdic. 
- L’harmonia. Consonància i dissonància. 
- Reconeixement d’acords majors, menors, 
augmentats, disminuïts i de 7a. Audició d’acords de 7a i 9a. 
- Identificació auditiva i anàlisi en la partitura de diverses 
seqüències cadencials. Audició i diferenciació d’acords i arpegis 
mitjançant l’audició de peces de diferents estils, amb suport de 
partitures. 
- La forma musical dels dits elements a una partitura. 
- Anàlisi de la sintaxi i diferents principis de configuració de la 
forma en obres de diversos estils. 
- Pràctica de la lectura d’obres musicals utilitzant partitures per a 
seguir-les. 
- Valorar la importància de la lectura i l’escriptura musical per a 
aprofundir en l’aprenentatge del llenguatge musical. 
 
 
 

 

Bloc 3: La Teoria musical.  
 

Continguts Criteris d’avaluació 
 

CC 
 

 
- Identificació dels diferents tipus de notació al llarg de la història 
fins a la música contemporània, a partir de la reproducció de 
partitures originals, 
inclosa la notació en l’Edat Mitjana i Contemporània. 
- Reconeixement i aplicació de les normes en la notació referides 
a l'altura i alteracions, la duració, les abreviatures i els signes de 
repetició i les claus. 
- Identificació dels diferents tipus de ritmes: binari/ternari, 
simple/compost, de començament anacrústic, tètic i acèfal, de final 
masculí i femení, de 
valoració especial, síncope, contratemps i polirítmia. 
- Identificació, classificació i ocupació dels diferents tipus de 
compassos. 
- Reconeixement, classificació i producció de diferents tipus 
d’intervals, així com la seua descripció qualitativa i quantitativa. 
- Reconeixement, classificació i producció dels diferents tipus 
d’escales, incloses la cromàtica, la pentatònica, l'hexàtona i la del 
blues. 
- Reconeixement dels diferents modes i la classificació en distintes 
èpoques històriques: modes grecs, modes gregorians, modes del 
Renaixement, etc. 
- Identificació i ocupació dels diferents termes i signes utilitzats en 
l’expressió agògica: uniformes, graduals, momentanis, de canvi 
sobtat, de retorn al 
moviment. Fermata. 
- Identificació i ocupació dels diferents termes i signes utilitzats en 
l’expressió dinàmica: matisos uniformes (pp-ff), graduals i canvis 
bruscos. 
- Reconeixement dels termes i signes d’accentuació, d’articulació i 
fraseig, expressius bàsics d’interpretació, així com del caràcter. 
- Identificació i anàlisi dels elements bàsics de la tonalitat. Els 
graus tonals, tipus de modulació i el concepte d’atonalitat. 
Armadures (orde de sostinguts i bemolls). Les tonalitats veïnes. 
Els acords, inclosa la classificació i disposició de tètrades. 
- Anàlisi dels diferents tipus de cadències i les seues funcions. 
- Identificació i descripció de notes estranyes a l’acord i notes 
d’adorn. 

 
BL3.1. Reconéixer, a través de partitures convencionals i 
contemporànies, els termes i signes del llenguatge musical referits 
al ritme, la melodia, l'harmonia, la forma i l'expressió musical. 
 

CEC 
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- Fonaments bàsics d’acústica musical. El fenomen 
fisicoharmònic. 
- Descripció dels diferents sistemes d’afinació: sistema temperat, 
de Zarlino, de Pitàgores i de Holder. 
- Organologia: classificació dels instruments i agrupacions 
instrumentals. Instruments transpositors. El transport musical i les 
seues aplicacions. 
- Reconeixement de la forma amb suport de la partitura. 
Identificació de frases, semifrases i motius, així com tipus de 
començaments i final. La 
repetició, la variació i el contrast. 
- Reflexió sobre la importància de la forma com a mostra 
fonamental de la presència dels principis artístics d’unitat/varietat i 
equilibri/contrast en una 
obra 
- Identificació i descripció de formes simples i la resta de 
representatives de la música culta. 
- Gènere musical: instrumental/vocal, culta/folklòrica/lleugera, 
religiós/profà, de cambra/simfònic, representada, funcional, 
descriptiva, programàtica, abstracta, per a la imatge, escènica, 
etc. 
- Reconeixement, en diferents suports, dels element bàsics del 
llenguatge musical, inclosos els signes gràfics contemporanis. 
- Valoració del llenguatge musical com a llenguatge universal 
capaç de transmetre un missatge artístic. 
 

. 

 

Bloc 4: La creació i la interpretació.  
 

Continguts Criteris d’avaluació 
 

CC 
 

 
- Interpretació de variacions de fórmules rítmiques conegudes i 
improvisació 
lliure, amb el pols i el compàs del fragment escoltat, de manera 
individual i 
conjunta. 
Improvisació d’estructures rítmiques sobre un fragment escoltat de 
manera 
individual i conjunta. 
Interiorització del pols. Realització de ritmes a través de la pràctica 
d’activitats de dansa i moviment evolucionant en l’espai, i 
component 
figures harmonioses acords amb el caràcter de la música. 
- Improvisació de coreografies, de forma individual i en grup, 
aplicant 
elements musicals i expressius treballats. 
Creació de coreografies grupals adequant-ne la concepció al 
caràcter formal 
i expressiu d’una obra creada a partir d’una melodia donada o 
composta 
prèviament. 
- Respecte com a espectador i intèrpret de totes les propostes 
musicals i 
coreogràfiques. 
- Interpretació vocal, instrumental i amb el cos, de formules 
rítmiques 
basades en combinacions d’accentuació, canvis de compàs i 
diferents 
tempos, buscant la correcció en la interpretació de contratemps i 
polirítmies. 
- Interpretació amb l’instrumental d’aula amb una tècnica correcta. 
Interpretació de peces vocals, instrumentals i de percussió 
corporal a 
diverses veus, mostrant un domini en la interpretació. 
- Ampliació del repertori de cançons i peces vocals, instrumentals i 
de 
percussió corporal, desenrotllant esperit crític, capacitat de 
memorització, 
sensibilitat musical i capacitat expressiva. 
- Interpretació memoritzada d’obres instrumentals i vocals, 
adequades al 

 
BL4.1. Produir corporalment exercicis psicomotors i estructures 
rítmiques sobre un fragment escoltat, de manera individual i 
conjunta, i incorporar moviment coreogràfic, mostrant una actitud 
respectuosa com a espectador i com a intèrpret. Enguany amb 
l’afegit de mantindré el distanciament. 
 
BL4.2. Crear melodies tonals i modals, individual o 
col·lectivament, i interpretar de memòria fragments d’obres 
seleccionats prèviament, superant les inhibicions per a controlar la 
por escènica. 
 

CEC 
SIEE 
CSC 
CEC 
SIEE 
CAA 
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nivell, de fragments d’obres seleccionats prèviament, amb 
acompanyament 
o sense. 
- Creació de peces musicals sobre escales de diferents estils i 
tonalitat, de 
forma individual i en grup. 
- Creació i interpretació de melodies tonals i modals, a partir 
d’elements 
morfològics del llenguatge musical proposats, refermant i ampliant 
el 
domini dels elements musicals. 
- Valoració de les aportacions del grup i desenrotllament d’un 
esperit crític. 
- Elaboració d’arreglaments per a cançons senzilles. 
- Coneixement del repertori treballat i capacitat de memorització, 
sensibilitat 
musical i capacitat expressiva. 
- Pràctica de tècniques per a controlar la por escènica. 
- Respecte com a espectador i intèrpret de totes les propostes 
musicals. 
 

 

Bloc 5: Les tecnologies aplicades al so.  
 

Continguts Criteris d’avaluació 
 

CC 
 

 
- La música en les produccions audiovisuals: el cinema musical, el 
musical, 
l’òpera. 
- La música en els mitjans de comunicació i els videojocs. Evolució 
dels 
formats utilitzats i tractament. 
- Utilització d’aplicacions informàtiques i dispositius electrònics per 
a 
l’audició, improvisació i interpretació de peces diverses. 
- Edició de partitures per mitjà de programes informàtics, 
aplicacions per a dispositius mòbils i ferramentes web. 
- Components d’un estudi de gravació: ordinadors, programari, 
taules de mescles, monitors, microfonia, etc. 
- Gravació i edició de vídeo digital. Principis i elements bàsics del 
llenguatge audiovisual. 
- Fer projectes en què intervinguen sistemes de gravació i 
processament del so, així com creació de produccions musicals i 
audiovisuals en diferents contextos, dins i fora del centre. 
- Sonorització d’imatges, mitjançant diaporames, espots 
publicitaris, i fragments cinematogràfics, per mitjà de fragments 
musicals preexistents o de creació pròpia. 
- Experimentació a partir de la síntesi del so: el mostreig 
(samplers), multipistes, etc. 
- Els recursos tecnològics en la música d’avantguarda. 
- Utilització de programari musical per a visualitzar les 
característiques acústiques del so; transmissió sonora, paràmetres 
de les ones sonores, el timbre dels instruments i de les veus, etc. 
- Utilització de les xarxes i servicis d’àudio i vídeo de la 
web social per a compartir creacions i interpretacions. 
- Utilització de les llicències Copyright vs Copyleft, Creative 
Commons. 
- Atenció i manteniment dels instruments electrònics, dispositius 
mòbils i ordinadors. 
 

 
BL5.1. Elaborar projectes sonors i musicals, utilitzant distints 
recursos digitals i aplicacions informàtiques d’àudio i vídeo per a 
l’educació auditiva i l’expressió musical, de forma autònoma i 
crítica, respectant les normes i les llicències d’ús i difusió. 
 

CEC 
CD 
SIEE 
 

 

 

Bloc 6: Elements transversals a la matèria 
 

Continguts Criteris d’avaluació 
 

CC 
 

- Estratègies de comprensió oral: activació de coneixements 
previs, manteniment de l’atenció, selecció de la informació; 
memorització i retenció de la informació. 
- Tipus de text: descriptius, instructius, expositius i de manera 
especial argumentatius. 

BL7.1. Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts 
diverses utilitzant les estratègies de comprensió oral per a obtindre 
informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació 
dels seus coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge. 
 

CCLI 
CAA 
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- Planificació de textos orals 
- Prosòdia. Ús intencional de l’entonació i les pauses. 
- Normes gramaticals 
- Propietats textuals de la situació comunicativa: adequació, 
coherència i cohesió. 
- Respecte en l’ús del llenguatge. 
-Situacions d’interacció comunicativa (conversacions, entrevistes, 
col·loquis, debats, etc.) 
- Estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, manteniment i 
conclusió; cooperació, normes de cortesia, fórmules de 
tractament, etc. 
- Glossari termes conceptuals del nivell educatiu. 
- Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la 
lectura. 
- Tipus de text. Lectura i escriptura de textos narratius, descriptius, 
instructius, expositius i de manera especial argumentatius. 
- Estratègies d’expressió escrita: planificació, escriptura, revisió i 
reescriptura. 
- Formats de presentació 
- Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals (signes de 
puntuació, concordança entre els elements de l’oració, ús de 
connectors oracionals, 
etc.). 
- Propietats textuals en situació comunicativa: adequació, 
coherència i cohesió. 
- Estratègies de cerca i selecció de la informació 
- Procediments de síntesi de la informació 
- Procediments de presentació de continguts 
- Procediments de citació i paràfrasi. 
- Bibliografia i bibliografia web. 
- Imaginació i creativitat 
- Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats. 
Autoconcepte positiu. 
- Proactivitat. 
- Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i 
capacitat d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i 
fracassos. Perseverança, 
flexibilitat. 
- Procés estructurat de presa de decisions. 
- Responsabilitat 
- Pensament alternatiu. 
- Pensament causal i conseqüencial. 
- Sentit crític. 
- Pensament mitjans-fi 
- Pensament alternatiu 
- Estratègies de planificació, organització i gestió de projectes. 
Selecció de la informació tècnica i recursos materials. 
- Procés estructurat de presa de decisions. - Calibratge 
d’oportunitats i riscos. 
- Estratègies de supervisió i resolució de problemes. 
- Avaluació de processos i resultats. 
- Valoració de l’error com a oportunitat. 
- Habilitats de comunicació. 
- Estudis i professions vinculats amb els coneixements de l’àrea. 
- Autoconeixement d’aptituds i interessos. 
- Procés estructurat de presa de decisions. 
- Assumpció de distints rols en equips de treball.       - Lideratge. 
- Pensament de perspectiva 
- Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. 
- Estratègies de motivació i automotivació. 
- Tècniques d’escolta activa 
- Diàleg igualitari. 
- Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges 
cooperatiu. 
- Responsabilitat i sentit ètic. 
- Eines digitals de cerca i visualització. 
- Cerca en blogs, wikis, fòrums, banc de sons, pàgines web 
especialitzades, diccionaris i enciclopèdies en línia, bases de 
dades especialitzades o o per mitjà de la sindicació de fonts de 
continguts (RSS), etc. 
- Estratègies de filtratge en la cerca de la informació. 
- Emmagatzematge de la informació digital en dispositius 
informàtics i servicis de la xarxa. 
- Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la cerca i 
contrast d’informació. 
- Organització de la informació seguint diferents criteris. 

BL7.2. Expressar oralment textos prèviament planificats, de l’àmbit 
personal, acadèmic, social o professional, amb una pronunciació 
clara, aplicant les normes de la prosòdia i la correcció gramatical del 
nivell educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i 
situació comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els 
seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori. 
 
BL7.3. Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, 
acadèmic, social o professional aplicant les estratègies lingüístiques 
i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral 
utilitzant un llenguatge no discriminatori. 
 
BL7.4. Reconéixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del 
nivell educatiu i utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites 
de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional. 
 
BL7.5. Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper 
i digital, utilitzant les estratègies de comprensió lectora del nivell 
educatiu per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el 
contingut, l’ampliació dels seus coneixements i la realització de 
tasques d’aprenentatge. 
 
BL7.6. Escriure textos de l’àmbit personal, acadèmic, social o 
professional en diversos formats i suports, atenent-ne els aspectes 
formals, aplicant les normes de correcció ortogràfica i gramatical del 
nivell educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i 
situació comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els 
seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori. 
 
BL7.7. Buscar i seleccionar informació en diverses fonts de forma 
contrastada i organitzar la informació obtinguda per mitjà de 
diversos procediments de síntesi o presentació dels continguts; per 
a ampliar els seus coneixements i elaborar textos de l’àmbit 
personal, acadèmic, social o professional i del nivell educatiu, citant-
ne adequadament la procedència. 
 
BL7.8. Gestionar de forma eficaç tasques o projectes, fer propostes 
creatives i confiar en les seues possibilitats, mostrar energia i 
entusiasme durant el seu desenrotllament, prendre decisions 
raonades assumint riscos i responsabilitzar-se de les pròpies 
accions i de les seues conseqüències. 
 
BL7.9. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, 
descrivint accions, recursos materials, terminis i responsabilitats per 
a aconseguir els objectius proposats, adequar el pla durant el seu 
desenrotllament considerant diverses alternatives per a transformar 
les dificultats en possibilitats, avaluar el procés i el producte final i 
comunicar de forma creativa els resultats obtinguts amb el suport 
dels recursos adequats. 
 
BL7.10. Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, 
professions i estudis vinculats amb els coneixements del nivell 
educatiu, analitzar els coneixements, habilitats i competències 
necessàries per al seu desenrotllament i comparar-les amb les 
seues pròpies aptituds i interessos per a generar alternatives davant 
de la presa de decisions vocacional. 
 
BL7.11. Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i 
gestionant recursos perquè tots els seus membres hi participen i 
arriben a les metes comunes, influir positivament en els altres 
generant implicació en la tasca i utilitzar el diàleg igualitari per a 
resoldre conflictes i discrepàncies, actuant amb responsabilitat i 
sentit ètic. Enguany sols podran fer servir el treball on-line. 
 
BL7.12. Buscar i seleccionar informació, documents de text, 
imatges, bandes sonores, vídeos, etc. a partir d’una estratègia de 
filtratge i de forma contrastada en mitjans digitals com xarxes 
socials, banc de sons, pàgines web especialitzades, diccionaris i 
enciclopèdies en línia o bases de dades especialitzades, etc., i 
registrar-la en paper de forma atenta o emmagatzemar-la 
digitalment en dispositius informàtics i servicis de la xarxa. 
 
BL7.13. Col·laborar i comunicar-se per a construir un producte o 
tasca col·lectiva filtrant i compartint informació i continguts digitals 
seleccionant les eines de comunicació TIC, servicis de la web social 
i entorns virtuals d’aprenentatge. Aplicar bones formes de conducta 

 
 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 

 
 
 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 
 
 

SIEE 
CAA 
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SIEE 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 

SIEE 
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- Ús de les eines més comunes de les TIC per a col·laborar i 
comunicar-se amb la resta del grup amb la finalitat de planificar el 
treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les idees 
alienes, etc. 
- Compartir informació i recursos; i construir un producte o meta 
col·lectiu. 
- Correu electrònic. 
- Mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge. 
Servicis de la web social com blogs, wikis, fòrums, etc. 
- Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció del mateix 
individu i d’altres de les males pràctiques com el ciberassetjament. 
- Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació 
segons este. 
- Hàbits i conductes per a filtrar la font d’informació més completa i 
compartir-la amb el grup. 
- Realització, formatació senzilla i impressió de documents de text. 
- Disseny de presentacions multimèdia. 
- Tractament de la imatge. 
- Producció senzilla d’àudio i vídeo. 
- Eines de producció digital en la web. 
- Drets d’autor i llicències de publicació. 
 

en la comunicació i previndre, denunciar i protegir altres de les 
males pràctiques com el ciberassetjament. 
 
BL7.14. Crear i editar continguts digitals com documents de text, 
presentacions multimèdia i produccions audiovisuals amb sentit 
estètic, utilitzant aplicacions informàtiques d’escriptori o servicis de 
la web per a una millor comprensió dels continguts treballats, 
coneixent com aplicar els diferents tipus de llicències. 

CSC 
 
 
 
 
 

CD 
 CD 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 

CD 

 

2.4. Competències 

La matèria Llenguatge i pràctica musical contribuïx de manera especial a l’adquisició de la 

competència en consciència i expressions culturals. Una millor comprensió del fet musical des 

de l’audició, la interpretació i la creació afavorixen la consideració de la música com a font 

d’enriquiment personal. L’expressió artística a partir de l’aprofundiment en el coneixement del 

llenguatge musical permet expressar i compartir noves idees i sentiments amb una actitud 

oberta i respectuosa.  

Respecte a la competència en comunicació lingüística, des de la matèria es desenrotllen 

destreses a través de la lectura i la producció de textos, així com l’expressió de fets i opinions 

per mitjà de l’escolta i el diàleg. D’altra banda, en la mesura que és un llenguatge amb un codi 

propi, la música contribuïx a l’aprenentatge d’un vocabulari específic.  

Quant a la competència digital, des del bloc “Les tecnologies aplicades al so” es practica la 

recerca, la selecció i la transformació de la información musical, així com l’audició d’obres de 

diferents estils i èpoques. També es promou l’ús d’aplicacions informàtiques per a l’educació 

auditiva. Tenen una gran importància en l’àrea les aplicacions d’edició d’àudio i d’edició de 

partitures, ja que suposen un reforç fonamental per a l’expressió musical.  

La matèria desenrotlla al seu torn la competència en matemàtica i competències bàsiques en 

ciència i tecnologia mitjançant la representació dels paràmetres sonors en la partitura que 

reflectisca els atributs, les relacions temporals i les proporcions de diversos elements musicals. 

Pel que fa a les competències socials i cíviques, la participació en activitats musicals, 

especialmente interpretació i creació en grup, promou l’adquisició d’habilitats de relació. Les 

experiències col·lectives oferixen l’oportunitat de coordinar les accions i els esforços propis 

amb els del grup i responsabilitzar-se dels resultats.  

Quant a la competència en el sentit de la iniciativa i esperit emprenedor, es potencien les 

habilitats de planificació i elaboració de tasques personals i col·lectives. També es promou la 
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competència en aprendre a aprendre al desenrotllar l’aprenentatge autònom, la reflexió i 

l’anàlisi, així com un alt grau de motivació per a assolir els objectius proposats a través dels 

projectes d’àrea. 

2.4.1. Codis de les Competències del  Currículum 

CCLI: competència en comunicació lingüística. 

CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 

CD: competència digital. 

CAA: competència en aprendre a aprendre. 

CSC: competències socials i cíviques. 

SIEE: sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. 

CEC: consciència i expressions cuturals. 

 

3. AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE DE L’ALUMNAT 
Considerem dos tipus d'avaluació: 

• FORMATIVA: Permet al professorat conèixer, analitzar i prendre decisions respecte a 

com afavorir el progrés de l'estudiantat i 

• FORMADORA: Afavoreix que l'alumnat duga a terme processos d'autoregulació per a 

millorar el seu aprenentatge. 
A més considerem que l'avaluació en música deu: 

• Ser reguladora de l'aprenentatge i de l'ensenyament per a reorientar les decisions 

docents i les accions discents. 

• Que els moments d'avaluació, objectius i criteris han de ser compartits i consensuats. 

• Que hem de tindre en compte dos tipus d'avaluació: “criterial” (resultats obtinguts per 

cada alumne o alumna) i “normativa” (resultats obtinguts pel grup) 

• Ser Integral: l'enfocament per competències comprèn el saber (continguts 

conceptuals), el saber fer (continguts procedimentals), el ser (continguts actitudinals) i 

el saber estar (context) 

• Contínua: el referent no són les activitats puntuals sinó els objectius, en clau de 

competències, que es pretén aconseguir. Un tret de la música és el seu caràcter 

acumulatiu, per tant requereix una retroalimentació constant.  

• Multidimensional: ha de contemplar també factors que no poden avaluar-se amb un 

nombre o sigla (Ex: el nivell d'ansietat o el grau de control en la interpretació) 

• Com avaluar tots els moments i dimensions és impossible, cal escollir moments i 

aspectes puntuals representatius del procés i el producte, sense perdre de vista la 
continuïtat i la multidimensionalitat. 

 

3.1. Relació dels criteris d’avaluació amb els instruments d’avaluació 
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Criteris d'avaluació  
A continuació incloem els Criteris d'Avaluació generals d'aquesta programació juntament amb 

la seua relació amb els Objectius d'Àrea: 
 

Objectius d’Àrea 

Criteris d’Avaluació  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

1. Improvisar, individualment o col·lectivament, breus melodies tonals i modals, 

xicotetes formes musicals partint de premisses relatives a diferents aspectes del 

llenguatge musical. 

 

X 

         

X 

2. Reconèixer auditivament el pols d'una obra o fragment, així com l'accent periòdic, i 

interioritzar-lo per mantenir-lo durant breus períodes de silenci. 

  

X 

 

X 

       

3. Entonar amb una correcta emisió de la  veu, individual o conjuntament, una  
melodia o cançó amb o sense acompanyament. 

    

X 

      

4. Identificar i executar instrumental o vocalment, estructures i desenvolupaments 

rítmics o melòdics simultanis d'una obra breu o fragment, amb o sense canvi de 

compàs, en un tempo establert. 

     

X 

     

5. Realitzar exercicis psicomotors i improvisar estructures rítmiques sobre un fragment 

escoltat de manera tant individual com conjunta. 

     

X 

     

6. Identificar i reproduir intervals, models melòdics senzills, escales o acords arpegiats 

a partir de diferents altures. 

      

X 

    

7. Interpretar de memòria, individualment o conjuntament, fragments d'obres del 

repertori seleccionats entre els proposats per l'alumne o alumna. 

      

X 

    

8. Reconèixer auditivament i descriure amb posterioritat els trets característics de les 

obres escoltades o interpretades. 

        

X 

  

9. Improvisar o compondre i interpretar una breu obra musical per a una melodia 
donada, que necessite la participació de diversos executants i incorporar moviment 

coreogràfic, utilitzant els coneixements musicals adquirits i guardant el distanciament 

de seguretat. 

         

X 

 

 

 

El fet que es tracte d’una assignatura molt pràctica, fa imprescindible l’assistència de l’alumnat. 

És per això que els retards i les faltes d’assistència poden arribar a restar punts de la nota final. 

 

Pel que fa a la translació en notes d’avaluació tenim en compte: 

 

• Pràctica musical (50%): totes les activitats pràctiques (interpretació musical, 
coreogràfiques, d’expressió…) es valoraran fent exposicions de grup, fent un registre 

de notes de classe i tenint en compte les rúbriques de coavaluació entre l’alumnat i 

d’avaluació del professorat. 

• Tasques de treball diari (50%): on es tindrà en compte la participació en les activitats 

desenvolupades en cada sessió. 

 

L’avaluació és continua. Si no s’arriba a un 5 a final de curs, l’alumne/a s’haurà de presentar a 
la recuperació extraordinària de juny amb un examen dels continguts que no haja assolit. 
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A continuació enumerem alguns dels procediments i instruments que es poden emprar per 

avaluar el procés d'aprenentatge i la seva temporalització: 

 

- Observació sistemàtica diària 

- Observació directa del treball a l'aula. 

- Revisió dels quaderns de classe. 
- Registre anecdótic o personal per a cada un dels alumnes. 

 

Analitzar les produccions dels alumnes setmanal o quinzenalment 

- Quadern de classe. 

- Resums. 

- Activitats a classe (audició, interpretació, creació, exercicis, respostes a preguntes, etc.). 

- Produccions musicals i escrites. 

- Treballs monogràfics. 
- Memòries d'investigació. 

 

Avaluar les exposicions orals dels alumnes, almenys, una vegada per avaluació. 

- Debats 

- Posades en comú. 

- Crítiques musicals 

- Diàlegs 
- Entrevista 

 

Realitzar proves específiques cada dos o tres unitats didàctiques. 

-objectives. 

-obertes. 

Exposició d'un tema, en grup o individualment. 

Interpretació individual i en grup. 
Anàlisi d'audicions. 

-Activitats d'improvisació i creació, individual i en grup. 

-Resolució d'exercicis 

-Autoavaluació 

-Coavaluació (Amb l’ús de Rúbriques) 
 
3.2. Criteris de qualificació 
Dins d'aquest apartat incloem els indicadors que farem servir per avaluar els continguts i les 

competències dels nostres alumnes per a aquesta programació didàctica, indicant els que 
considerem com a mínims. 

UNITATS DIDÀCTIQUES CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

1. El sò i les seues qualitats 1. Coneix el mecanisme de producció i transmissió del so. (Mínim) 

2. Reconeix les parts de l'orella i investiga sobre la seva anatomia. 
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3. Investiga i comprèn els temes de ressonància i acústica dels espais. 

4. Distingeix en l'audició d'obres musicals de diversos estils a l'ús en la 

música de les diverses qualitats del so. (Mínim) 

5. Interpreta obres vocals, instrumentals o mixtes, individual o 

col·lectivament. 

6. Realitza lectura rítmica amb claus de sol en partitures melòdiques i 

harmòniques. (Mínim) 

7. Distingeix i identifica les característiques de les qualitats del so. (Mínim) 

8. Practica exercicis de tècnica vocal i instrumental. 

9. Entona intervals melòdics i harmònics, individual i col·lectivament. 

2. La representació de l’alçada 10. Coneix l'origen i l'evolució de la notació musical des de l'Edat Mitjana fins 

als nostres dies. 

11. Distingeix les claus musicals i reconeix en elles l'altura de les vuitenes i 

els instruments i veus que utilitzen cadascuna. (Mínim) 

12. Anomena les notes en claus de sol, fa en 3a i 4a i do en 1ª, 2ª, 3ª i 4ª. 

13. Coneix la classificació dels intervals i l'aplica a casos pràctics. (Mínim) 

14. Llegeix notes agudes i greus en clau de sol amb línies addicionals. 

(Mínim) 

15. Realitza lectura rítmica en claus de sol i fa en 4a en partitures 

melòdiques i harmòniques. (Mínim) 

16. Practica exercicis de tècnica vocal i instrumental. 

17. Interpreta obres vocals, instrumentals o mixtes, individual o 

col·lectivament. 

18. Entona intervals melòdics i harmònics, individual i col·lectivament. 

19. Comprèn la qualitat de l'alçada i reconeix els elements del llenguatge 

musical que la representen. (mínim) 

20. Coneix i utilitza correctament les alteracions. 

3. La representació de la durada 21. Comprèn la qualitat de la durada i reconeix els elements del llenguatge 

musical que la representen. (Mínim) 

22. Coneix l'evolució de la representació rítmica al llarg de la història. 

23. Coneix les grafies de les fórmules bàsiques originades pel pols binari i 

ternari, les seves variants, grups de valoració especial, canvis de compàs, 

síncope, anacrusi, etc. (Mínim) 

24. Realitza, vocal o instrumentalment, les fórmules rítmiques esmentades. 

(Mínim) 

25. Realitza simultàniament diferents ritmes amb instruments de percussió o 

percussió corporal. 

26. Percep, identifica i transcriu el pols, el compàs, l'accent i fórmules 

rítmiques diverses. (Mínim) 

27. Realitza lectura i escriptura rítmica en claus de sol i fa en 4a en partitures 

melòdiques i harmòniques. (Mínim) 

28. Interpreta obres vocals, instrumentals o mixtes amb una tècnica 

adequada. 

29. Identifica característiques melòdiques i rítmiques en audicions d'obres 

musicals de música culta, jazz, rock o música folklòrica. 

30. Practica exercicis de tècnica vocal i instrumental. 

4. La veu i l’aparell fonador 31. Coneix la fisiologia de la veu, les parts de l'aparell fonador i el seu 

funcionament. (Mínim) 

32. Coneix la classificació de les veus segons diversos criteris. (Mínim) 

33. Distingeix els tipus de veus en audicions d'obres musicals de diferent 
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procedència, èpoques i estils. 

34. Interpreta obres vocals, instrumentals o mixtes aplicant les millores 

apreses en la tècnica vocal i instrumental. (Mínim) 

35. Practica exercicis de tècnica vocal i instrumental. 

36. Realitza lectura i escriptura rítmica en claus de sol i fa en 4a en partitures 

melòdiques i harmòniques en progressió de dificultat. (Mínim) 

37. Aplica la tècnica vocal estudiada a l'entonació d'intervals, escales i 

arpegis. (Mínim) 

38. Interpreta memoritzades peces vocals a una i dues veus. 

39. Reconeix, identifica i transcriu intervals, fragments melòdics i esquemes 

rítmics interpretats amb anticipació. 

5. La intensitat i l’expressió de la 

música 

40. Coneix el concepte de dinàmica com a representació de la intensitat en 

música. (Mínim) 

41. Coneix i utilitza els termes de dinàmica i expressió musical més 

habituals. (Mínim) 

42. Interpreta música vocal o instrumental atenent les indicacions relatives a 

l'expressió, dinàmica, agògica, articulació de sons, atacs, ornaments i 

frasejos. (Mínim) 

43. Reconeix en l'audició d'obres de diferents estils i èpoques els conceptes 

anteriors. (Mínim) 

44. Compon i improvisa peces musicals, individualment i en grup, a partir 

d'elements morfològics del llenguatge musical treballats prèviament. 

45. Realitza lectura i escriptura rítmica en claus de Sol i Fa en 4a (mínim). 

46. Practica exercicis de tècnica vocal i instrumental. 

47. Coneix la història de la praxi interpretativa. 

48. Utilitza editors de partitures i sistemes de gravació analògica o digital en 

interpretacions o creacions pròpies. 

6. El colorit sonor: els instruments 

musicals. 

 49. Coneix i distingeix els diferents instruments de l'orquestra, les seves 

famílies i classificació. (Mínim) 

50. Coneix alguns instruments importants d'altres cultures 

i de l'antiguitat. 

51. Diferencia el timbre de diferents instruments. (Mínim) 

52. Coneix els diferents tipus d'agrupacions instrumentals, els instruments de 

cadascuna i la seva col·locació. (Mínim) 

53. Investiga sobre la història de les formacions orquestrals. 

54. Practica exercicis de tècnica vocal i instrumental. 

55. Realitza lectura i escriptura rítmica en claus de sol i fa en 4a. (Mínim) 

56. Interpreta de manera memoritzada obres vocals adequades al nivell, 

amb o sense acompanyament. 

57. Interpreta obres vocals, instrumentals i mixtes amb una tècnica 

adequada, individual o col·lectivament. 

58. Utilitza sistemes d'enregistrament analògic i digital per arxivar les seves 

cançons. 

 

7. L’organització del sò 59. Coneix els conceptes de tonalitat, modalitat, funcions 

tonals, escales i modes. (Mínim) 

60. Coneix els fonaments del sistema tonal i el principi de l'escala musical. 

61. Construeix escales majors i menors en totes les tonalitats. 

62. Coneix i aplica el cicle o cercle de cinquenes per a la construcció 

d'escales. (Mínim) 
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63. Coneix la història del sistema tonal d'occident i el compara amb altres 

sistemes tonals. 

64. Reconeix en una partitura la tonalitat i la modalitat de la mateixa. (Mínim) 

65. Interpreta obres vocals, instrumentals i mixtes amb una tècnica 

adequada, individual i col·lectivament. 

66. Practica exercicis de tècnica vocal i instrumental. 

67. Realitza lectura i escriptura rítmica en claus de sol i fa en 4a. (Mínim) 

8. El teixit i l’harmonia musical 68. Comprèn el sentit que té la textura en les composicions musicals. 

69. Coneix els diferents tipus de textura. (Mínim) 

70. Classifica intervals harmònics. 

71. Descobreix com es formen els principals acords. (Mínim) 

72. Reconeix diferents tipus de textura en l'audició. (Mínim) 

73. Diferència textures musicals en una partitura. 

74. Forma acords a partir d'un so donat. (Mínim) 

75. Coneix els principals sistemes de xifrat d'acords. (Mínim) 

76. Interpreta acords senzills en un instrument polifònic. 

77. Reconeix cadències i modulacions en partitures i audicions.(Mínim) 

78. Elaborar arranjaments senzills per a cançons, individualment o en grup. 

79. Interpreta la partitura resultant de les composicions realitzades. 

9. La música i les noves tecnologies 80. Identifica els elements que han contribuït a l'evolució 

de la música en els últims anys. 

81. Explica la relació de la música amb les últimes tecnologies. (Mínim) 

82. Coneix els estils de la música popular del segle XX i els elements de la 

música cinematogràfica. 

83. Interpreta partitures vocals i instrumentals de cançons 

pop rock i del cinema i la televisió. 

84. Utilitza sistemes d'enregistrament analògic i digital per a 

arxivar les seves cançons. (Mínim) 

85. Utilitza internet per buscar cançons dels nous estils. 

86. Elabora arranjaments senzills o realitza improvisacions per algunes 

cançons trobades. 

 
4. METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES  
4.1. Enfocaments Metodològics  
La metodologia proposada en la programació d'àrea es fonamenta en una concepció 

significativa de l’aprenentatge dins d’un model de currículum obert. L'aprenentatge de la música 

necessita un tractament global i cíclic. La música s'aprèn com un tot global, i les destreses 

necessàries s'enriqueixen i es recolzen mútuament al llarg de tot el procés educatiu. 

Per aconseguir un aprenentatge significatiu i motivador, els continguts parteixen tant com es 

pot de l’experiència, l’entorn i el bagatge musical de l’alumnat. Es potencien sobretot les 

activitats d’aprenentatge que creen hàbits procedimentals i actitudinals. Una vegada assolits, 

es progressa en la recerca de l’autonomia de l’alumnat i en la inclusió de continguts 

conceptuals, en coherència amb el moment maduratiu de cada edat. Els conceptes sorgeixen 

com a concreció teòrica a partir de l’experimentació i la vivència pròpies. 

En l’assignatura de Llenguatge i pràctica musical de 1r de batxillerat, la metodologia emprada 

combina diferents mètodes: l'ensenyament expositiu-actiu, en el que els continguts tractats 
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pertanyen essencialment a aspectes conceptuals però que no estan deslligats de la pràctica 

sinó que es treballen paral·lelament o com a conseqüència d'esta; l'ensenyament per 

descobriment guiat, mitjançant l'aportació d'ajudes i amb la finalitat que siga l'alumnat qui acabe 

de configurar el contingut de l'aprenentatge; l'ensenyament per descobriment autònom, que es 

potència fent que l'alumnat desenvolupe la curiositat per allò treballat a classe i ho aplique a 

nous aprenentatges a casa; i l'ensenyament per a la pràctica autotélica, que s'entén com el 
desenvolupament d'una actitud didàctica que impregna l'ensenyament de la música per a 

promoure experiències plenes i gratificants. 

 

4.2. Didàctiques específiques 
Les activitats d’ensenyament –aprenentatge treballen els fets d’escoltar, imitar, interpretar, 

improvisar, crear, expressar-se corporalment, i llegir, escriure i compondre música. 

Partim d’una avaluació inicial a fi d’adequar els continguts als coneixements previs de l’alumnat 

i adaptar la metodologia per aconseguir una millor atenció a la diversitat. 

L'expressió vocal, instrumental i corporal, junt amb la pràctica de l'audició, constitueixen l'eix al 

voltant del qual gira el procés educatiu. Aquests continguts assoleixen especial significació 

quan l'alumne es capaç de relacionar-los amb les seues vivències. 

Els procediments hauran d'ésser el punt de partida de l'assimilació conceptual posterior. 

Convindrà tindre pressent que en l'expressió vocal, en la instrumental i en el moviment, és tan 

important el procés com el resultat aconseguit. Els conceptes de ritme, melodia, harmonia i 

forma, junt amb les qualitats tímbriques i dinàmiques del so, queden definitivament 

interioritzades quan s'executen a través de la dansa, el cant i la interpretació instrumental.  

Són igualment importants els continguts actitudinals relatius a la participació activa i 

responsabilitat grupal de l'alumnat en l'actuació i resultat global. 

La situació en grup en què es desenvolupa l'educació musical és un factor didàctic important, 

que requereix d'una important flexibilitat en l'organització de les activitats. A més caldrà un 

apropament per part del professorat cap al món musical de l'alumnat, per a possibilitar i afavorir 

un apropament a la música amb un caràcter lúdic, creatiu i més significatiu, donant-li un major 

protagonisme en el propi procés d'aprenentatge. 

No es descartarà l'estratègia expositiva, presentant els temes i afavorint la participació de 

l'alumnat amb preguntes motivadores que enceten debats. 

S'afavorirà també la participació de l'alumnat en l'avaluació proporcionant-li informació sobre el 

moment en què es troba en el procés d'aprenentatge. 

 

Així, utilitzarem el següent tipus d’activitats: 

-Interpretacions individuals i en grup (instrumentals i danses). Els instruments utilitzats per a les 

interpretacions seran els disponibles a l'aula. 

-Cant col·lectiu (donat que els i les adolescents solen presentar moltes inhibicions a l'hora de 

cantar sols). 

-Lectura i anàlisi de partitures. 
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-Lectura, anàlisi i comentari de textos i llibres. 

-Treballs de recerca i investigació sobre temes proposats (individuals i/o en grups de dos o tres 

alumnes). 

-Exercicis i treballs de creativitat individual i en grup reduït, guardant el distanciament de 

seguretat. 
-Realització dels exercicis i conclusions al quadern de classe. 

-Debats a classe. 

-Audicions i anàlisi d'obres musicals i àudio- visuals. 

-Elaboració d'esquemes, síntesi i mapes conceptuals. 

-Enregistraments de les interpretacions de l’ alumnat a l'aula. 

-Enregistraments de creacions del propi alumnat. 

-Visualització, anàlisi i creació de musicogrames. 

 

RECURSOS ESPACIALS 

Dues aules específiques de música relativament amples, que permeten la col·locació dels 

instruments i activitats de moviment i dansa. 

EOUIPAMENT DE LES AULES 

-Instruments musicals: 

-Teclat-Seqüenciador 

-Instrumental Orff (carillons, xilòfons i metal·lòfons) 

-Instrumental molt variat de xicoteta percussió: cròtals, caixa xinesa, claus, güiro, pandero, 

pandereta, cascavells, castanyetes, bongos, timbal, platets... 
- Guitarres acústiques i elèctriques 

- 2 Baixos elèctrics 

- 2 bateries acústiques i una elèctrica 

- Un consort de flautes barroques 

- 65 llàmines i 26 parells de baquetes per a l’instrumental Orff 

- 30 estoretes per a relaxació corporal 

- Un equip d’iluminació per transformar l’aula Èrik en un escenari amb: 4 focus, taula de llum i 

ganxos per fixar els focus a les parets 

- Un teclat model Yamaha P-125 BK Stage Bundle (pack de teclat, suport, banqueta i funda) 

- Una aspiradora de mà per netejar els instruments 

- 50 carillons cromàtics amb maletí que els fem servir per a que l’alumnat puga dur-los a casa 

per a estudiar en qualitat de préstec (comprats per l’AMPA amb la dotació econòmica que 

reben de l’ajuntament per a la compra de materials didàctics) 

- 50 ukeleles comprats per l’AMPA 

- 10 faristols comprats per l’AMPA a més dels que ja teniem 

-Equip de música: 

- 2 Ordinadors amb targeta de so. 

-Taula de mescles. 
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-Pantalla. 

-Canó de projecció. 

-Material didàctic: 

o Arxiu de partitures vocals i instrumentals. 

o CDs . 

• Programes de música per a la utilització de les noves tecnologies. 

• Material de Reforç i ampliació 

• Discos compactes, per a la reproducció del repertori, abarcant tots els estils, gèneres, 

formes i agrupacions musicals. 

• Fitxes per a l’alumnat de ritme, lectura i audicions amb musicogrames. - Discografia de 

tots els estils que es troba al Departament. 

-Mobiliari: 

-Pissarra pautada i normal 

-Armaris per guardar l ́instrumental. 

-Prestatgeria per a llibres i material didàctic. 

-Quadres i làmines d'instruments musicals i grups instrumentals. 

-30 cadires de pala i 30 tamborets (enguany 23 cadires de pala en cada aula -hem tret els 

tamborets-) 

 
4.3. Nova Metodologia que contemple activitats presencials i no presencials 

Tipus d’activitats que contemplen la 
presencialitat i la no presencialitat 

Aplicació o 
recurs utilitzat 

Plataforma 
utilitzada 

Forma d’avaluar 

Audicions actives per identificar els 
elements de la música; tipus 
d’instruments i de veus; estils musicals, 
formacions musicals, etc 

-Vídeo i/o Àudio 
de l’audició 
 
-Qüestionaris 

Aula virtual S’avaluen les 
respostes als 
qüestionaris 

Recerca d’informació per ampliar 
conceptes treballats prèviament a 
classe o a les classes impartides de 
forma on-line 

-Classroom 
 
-Qüestionaris 
 

Aula virtual S’avaluen les 
respostes als 
qüestionaris 

Activitats de creació de textos, 
melodies, acompanyaments a través 
d’aplicacions tecnològiques 

Soundtrap Aula virtual S’avaluen les 
creacions 
realitzades  

Interpretacions musicals amb bases 
enregistrades i llegint partitures senzilles 
o improvisant amb notes donades, amb 
la veu, la flauta (sols on-line), l’ukelele 
i/o el carilló (prestats) o instruments de 
percussió fabricats a casa. 

-Enregistrament 
en vídeo de la 
interpretació 
 
-Enviament per 
Wetransfer o 
whatsapp 

Aula virtual S’avaluen les 
interpretacions 
enregistrades 

Creació de fragments rítmics i/o 
melòdics d’un nombre determinat de 
compassos en ritmes binaris, ternaris, 
quaternaris, amb subdivisions i figures 
rítmiques de menor a major dificultat, 
depenent del nivell educatiu. 

-Enregistrament 
en vídeo de la 
interpretació 
 
-Enviament per 
Wetransfer o 
whatsapp 

Aula virtual S’avaluen les 
interpretacions 
enregistrades 
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 Enregistrar sons de     l’entorn 
identificant els elements de la música 
que se’ls demana 

- 

- Enregistrament 
en vídeo 
 
-Enviament per 
Wetransfer o 
whatsapp 

Aula virtual S’avaluen els 
sons enregistrats 

Conèixer com processar cançons o 
sons amb aplicació de telèfon mòbil o 
tablet. 

-GarageBand 
(Mac) 
-Walk band 
(Android o PC) 

Aula virtual S’avalua el treball 
realitzat 

Saber modificar el tempo d’una cançó 
amb una aplicació de tecnologia mòbil. 

-GarageBand  
-BandLab 

Aula virtual S’avalua el treball 
realitzat 

Practicar el reconeixement de figures 
rítmiques i la seua durada 

- Enregistrament 
en vídeo 
 
-Enviament per 
Wetransfer o 
whatsapp 

Aula virtual S’avalua la 
interpretació 
enregistrada 

Practicar la presa de so i 
l’enregistrament per  
pistes 

-BandLab 
-GarageBand 

Aula virtual S’avalua el treball 
realitzat 

Recerca sobre l’audició de música en la 
vida  
quotidiana, en els 
 espectacles i en els 
 mitjans audiovisuals 

-Fitxa amb 
informació sobre 
què han de cercar 
-Treball de la 
recerca 

Aula virtual S’avaluen els 
treballs 
presentats 

Interpretació de 
percussions corporals que acompanyen 
a cançons o músiques, per imitació 

-Vídeo amb 
l’explicació de la 
percussió corporal 
- Enregistrament 
en vídeo 
-Enviament per 
Wetransfer o 
whatsapp 

Aula virtual S’avalua la 
interpretació 
enregistrada 

Creació de 
percussions corporals per acompanyar 
cançons o músiques triades per 
l’alumnat o suggerides pel professorat 

- Enregistrament 
en vídeo 
 
-Enviament per 
Wetransfer o 
whatsapp 

Aula virtual S’avalua la 
interpretació 
enregistrada 

Acompanyament de 
 cançons amb acords,  
amb l’Ukelele 

-Vídeo tutorial del 
professorat 
- Enregistrament 
en vídeo 
-Enviament per 
Wetransfer o 
whatsapp 

Aula virtual S’avalua la 
interpretació 
enregistrada 

Elaboració d’un Mapa 
Sonor que contemple 
diferents elements de la música i 
qualitats del so 

-Fitxa amb 
informació sobre 
quins elements i 
qualitats del so 
han d’apareixer en 
el Mapa sonor 

Aula virtual S’avalua el Mapa 
sonor realitzat 

Edició i transformació 
d’una composició musical a través del 
mòbil o la 
tablet 

-Noteflight Aula virtual S’avalua el treball 
realitzat 

Ballar danses de diferents estils per 
imitació o creació pròpia 

-Vídeo tutorial del 
professorat 

Aula virtual S’avalua la 
interpretació 
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- Enregistrament 
en vídeo 
-Enviament per 
Wetransfer o 
whatsapp 

enregistrada 

Crear melodies en diferents escales 
majors i menors, segons el nivell 
acadèmic  

-Fitxa amb 
informació 
sobre els tipus 
d’escales 
-Enregistrament 
de la melodia 
creada 

Aula virtual S’avalua l’àudio 
realitzat 

Cercar informació i elaborar un treball o 
seguir vídeos i prendre apunts per 
respondre qüestionaris sobre les 
característiques i 
 els/les compositors/es 
 més destacats/des del diferents estils 
musicals: Renaixement, Barroc, 
 Classicisme, Romanticisme, 
Impressionisme, Expressionisme, i els  
diferents estils sorgits a partir de 1950 

-Classroom 
-Fitxa amb 
informació sobre 
allò que han de 
cercar 
 
-Treballs de la 
recerca 
 
O 
 
Qüestionaris 

Aula virtual S’avaluen els 
treballs 
presentats 

Cercar informació sobre la professió de 
productor musical i l’ofici d’arranjador 

-Fitxa amb 
informació sobre 
allò que han de 
cercar 
 
-Informe de la 
recerca 
 

Aula virtual S’avaluen els 
treballs 
presentats 

Elaborar un treball sobre dispositius 
tecnològics utilitzats per a reproduir 
música. 

-Fitxa amb 
informació sobre 
allò que han de 
cercar 
 
-Informe de la 
recerca 
 

Aula virtual S’avaluen els 
treballs 
presentats 

Elaborar música per a un anunci de 
radio i/o per a un anunci de tv 
 

-Vídeo tutorial del 
professorat 
-Enregistrament 
de l’àudio i/o del 
vídeo 
 

Aula virtual S’avalua l’àudio o 
vídeo realitzat 

Elaborar un treball sobre el consum en 
la música 

-Fitxa amb 
informació sobre 
allò que han de 
cercar 
 
-Informe de la 
recerca 
 

Aula virtual S’avaluen els 
treballs 
presentats 

Cercar informació i  
elaborar un treball o seguir un vídeo 
explicatiu i 
prendre apunts per  
respondre un qüestionari sobre les 
característiques del Blues, els diferents 

-Classroom i/o 
vídeos explicatiu 
- Qüestionaris 
 
o 
 

Aula virtual S’avaluen els 
treballs o 
Qüestionaris 
presentats 
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estils del Jazz i l’evolució del mateix, 
l’origen de la 
 música rock i la seua 
 evolució en diferents 
 estils, les característiques  
de la música pop, la cançó 
 d’autor i qui són els seus compositors 
més  
representatius i l’origen i  
l’evolució del flamenc 

 

-Fitxa amb 
informació sobre 
allò que han de 
cercar i treball de 
la recerca 
 

Cercar informació i 
elaborar un treball o 
seguir un vídeo explicatiu i prendre 
apunts per 
respondre un qüestionari sobre les 
diferencies  
entre les danses rituals i  
les danses 
d’entreteniment 

-Classroom i/o 
vídeo explicatiu 
-Qüestionari 
 
o 
 
-Fitxa amb 
informació sobre 
allò que han de 
cercar i treball de 
la recerca 

Aula virtual S’avaluen els 
treballs o 
Qüestionaris 
presentats 

Cercar informació i 
elaborar un treball o 
seguir un vídeo explicatiu i prendre 
apunts per 
respondre un qüestionari sobre els 
factors que 
influïxen en les 
preferències i les modes 
musicals 
 

-Classroom i/o 
vídeo explicatiu 
-Qüestionari 
 
o 
 
-Fitxa amb 
informació sobre 
allò que han de 
cercar i treball de 
la recerca 

Aula virtual S’avaluen els 
treballs o 
Qüestionaris 
presentats 

Cercar informació i 
elaborar un treball o 
seguir un vídeo explicatiu i prendre 
apunts per 
respondre un qüestionari sobre els 
àmbits 
professionals de la 
música, identificació i  
descripció de les  
diferents facetes i 
 especialitats en el treball dels músics 

-Classroom i/o 
vídeo explicatiu 
-Qüestionari 
 
o 
 
-Fitxa amb 
informació sobre 
allò que han de 
cercar i treball de 
la recerca 

Aula virtual S’avaluen els 
treballs o 
Qüestionaris 
presentats 

Sonoritzar imatges fixes i en moviment 
per mitjà de la selecció de músiques 
preexistents o la creació de bandes 
sonores 
originals 

-Openshot Aula virtual S’avaluen els 
vídeos presentats 

 
5. MESURES DE RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ A L'ALUMNAT AMB 
NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU O AMB ALUMNAT QUE REQUEREIX 
ACTUACIONS PER A LA COMPENSACIÓ DE LES DESIGUALTATS 

La diversitat a l'aula pot materialitzar-se bàsicament de quatre formes: diversitat cultural, 

diversitat d'interessos, diversitat de capacitats i aptituds, i, presència a l'aula d'alumnat amb 

algun tipus de diversitat funcional. 
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Des de l'àrea de música s'ha de donar resposta a les necessitats educatives que planteja 

aquesta diversitat dintre de l'aula. Els materials utilitzats estan dissenyats per oferir possibilitats 

diversificades, encara que serà el/la professor/a, amb una actitud oberta i receptiva, qui capte 

aquesta realitat canviant, i oferte solucions variades i adaptades a cada cas. 

Les estratègies per possibilitar una correcta atenció a la diversitat seran les següents:  

l Pel que fa a la diversitat cultural, diversitat d'interessos i diversitat de capacitats i aptituds: 

-Activitats d'aprenentatge variades i amb gran possibilitat de canvi de rols, de manera que 

permeta diferents modalitats o vies d'aprenentatge i diferents graus de dificultat. 

-Materials didàctics variats i flexibles. 

-Diferents maneres d'agrupament d'alumnat, combinant el treball individual amb el treball 

col·lectiu i amb xicotets grups heterogenis, així com tutoritzacions per parelles. 

-La diversitat d'instruments musicals així com de línies musicals, que ofereix el repertori de 

l'aula, facilitaran solucions a les diferents capacitats tècniques i de coneixements dins d'una 

mateixa classe. 

-Adaptacions curriculars significatives o no significatives en funció de les específiques 

necessitats de l'alumnat. 

-Activitats de reforç i ampliació. 

 

l Pel que fa a la presència a l'aula d'alumnat amb algun tipus de diversitat funcional: 

 

Alumnat amb diversitat funcional auditiva:  

Donada la importància del sentit de l'oïda per al desenvolupament de la matèria i en general 

per a l'educació musical- , es proposa: 

1. Presa de contacte amb el fenomen sonor, a través de la vibració. 

2. Sensacions i efectes produïts per la música a través del sentit del tacte. 

3. Desenvolupament psicomotriu i experimentació amb el ritme, com a sensació i velocitats. 

4. Timbre. Reconeixement visual dels distints instruments. 

5. Sensació tàctil, produïda per sons de distintes alçades, per mitjà de la major o menor 

velocitat de vibració. 

6. Sensació tàctil, produïda per sons de distintes intensitats, per mitjà de la major o menor 

amplitud d'ona.  
7. S'adaptarà el bloc de continguts, que contempla l'expressió vocal i la pràctica instrumental. 

 

Alumnat amb diversitat funcional física: 

Aquell alumnat que tinga alguna diversitat funcional física que els impedisca la pràctica de 

l'instrument escolar (enguany l’Ukelele), optaran per l'instrumental ORFF, podent ser instrument 
d'afinació determinada (xilòfons, Metal·lòfons ...) o d'afinació indeterminada (claus, cabasseta, 

pandero, pandereta, triangle) A més, s'adaptarà el repertori, tant a nivell de pràctica 

instrumental individual com de les seues funcions dins del conjunt instrumental. En el cas 

d'alumnat amb diversitat funcional física que els impossibiliten la pràctica dels instruments 
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musicals, se suprimirà el bloc de continguts corresponent a la pràctica instrumental per a 

desenvolupar la resta dels continguts. 

 

6. UNITATS DIDÀCTIQUES 
6.1. Organització de les unitats didàctiques 
Establim la següent seqüènciaicó de continguts en termes d’Unitats Didàctiques, incloent la 

seua relació amb els objectius d’àrea. 

 
Objectius Àrea 

Unitats 
Didàctiques 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

1. “El sò i les 

seues 

qualitats” 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

X 

 

X 

 

2. “La 

representació 

de l’alçada” 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

X 

 

3. “La 

representació 

de la durada” 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

    

X 

 

X 

4. “La veu i 

l’aparell 

fonador” “ 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

X 

 

 5. “ La 

intensitat i 

l’expressió de 

la música” 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

X 

 

X 

6. “El colorit 

sonor: els 

instruments 

musicals” 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

   

X 

 

X 

7. 

“L’organització 

del so” 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

8. “El teixit i 

l’harmonia 

musical” 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

9. “La música i 

les noves 

tecnologies” 

  

X 

      

X 

  

X 

 

 
6.2. Activitats de reforç i d’ampliació 
Les activitats presentades als materials permeten una gran flexibilitat d'aplicació i adaptació, 

tant a nivell individual com a nivell de treball col·lectiu i de grup. 
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La vivència de l'experiència musical no es planteja als materials a partir d'un únic camí sinó des 

de les diferents vies representades per l'audició, la interpretació, la creació, la reflexió i el 

debat. 

La major part del repertori que es treballa tant d'audició com d'interpretació, admet diferents 

nivells d'aprofundiment. La majoria de les peces o dels exercicis vocals i instrumentals, 

permeten una interpretació adaptada a cada grup, i dintre del mateix grup, una adaptació a 

diferents nivells i ritmes d'aprenentatge. 

A l'aula de música pot donar-se el cas també, que en un grup ens trobem amb alumnat que 

estudia música extraescolarment junt amb els que sols l'han estudiada en Primària i 

Secundària. Això suposa en el primer cas, un domini superior del llenguatge musical i de la 

tècnica instrumental. Mitjançant l'avaluació inicial s'obté la informació necessària respecte a 

l'experiència musical de l'alumnat, per tal de planificar les estratègies i l'adaptació al seu nivell 
de coneixements. 

Així, treballem amb: 

-Activitats d'aprenentatge variades i amb gran possibilitat de canvi de rols, de manera que 

permeta diferents modalitats o vies d'aprenentatge, diferents graus de dificultat,... 

-Materials didàctics variats i flexibles. 

-Diferents maneres d'agrupament d'alumnat, combinant el treball individual amb el treball 

col·lectiu i amb xicotets grups heterogenis, així com agrupaments flexibles que transcendeixen 

el marc de l'aula. 

-Diversitat d'instruments musicals així com de línies musicals, que ofereix el repertori de l'aula, 

que faciliten solucions a les diferents capacitats tècniques i de coneixements dins d'una 

mateixa classe. 

- A més, en l’actual curs, cal plantejar-se la contemplació d’un escenari d’ensenyament on-line 

amb activitats que posssibiliten al professorat interactuar amb l’alumnat tant grupal com 

individualment. A través d’aplicacions proporcionades per la Conselleria d’Educació 

(Classroom, Webex, Aules, etc) des de l’àrea de música, si es dona el cas, plantejarem 

activitats de recerca, curiositat, creativitat, ampliació, aprofundiment, treball en equip i pràctica 

musical amb instruments fabricats a casa o amb instruments emprats de l’aula, com carillons i 

ukeleles.  

 
6.3. Elements transversals 
Respecte als elements transversals, la “comprensió lectora”, així com “l’expressió oral” i 
“l’expressió escrita” tenen una presència destacada des de la matèria, ja que l’ús del llenguatge 

verbal en totes les seues modalitats comunicatives és un element fonamental per a 

comprendre, analitzar i valorar els processos vinculats a un llenguatge no semàntic com el 

musical. La comunicació audiovisual està present en l’aula a través dels abundants recursos 

específics en suport audiovisual: concerts, òperes, musicals, etc.  

Quant a les TIC, la seua presència està reforçada per un bloc de continguts específic. I pel que 

fa a l’emprenedoria i l’educació cívica i constitucional, s’hi contemplen a partir del treball 
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col·laboratiu necessari en les tasques d’interpretació i creació grupal, en les quals el respecte i 

els valors cívics són essencials. 

En el segle XXI els sistemes educatius han de donar resposta a les necessitats dels ciutadans i 
adaptar-se als requeriments de la vida contemporània. Per això, en línia amb les 

recomanacions del Parlament Europeu, s’han d’incorporar plantejaments metodològics 

coherents amb el desenrotllament de les competències, les quals han d’integrar-se amb la 

resta d’elements curriculars per a propiciar una renovació de la pràctica docent.  

Es proposen nous enfocaments en l’aprenentatge i avaluació que han de suposar un canvi en 
el paper de l’alumnat com a protagonista del seu aprenentatge. La competència es contempla 

com a coneixement en la pràctica, un coneixement adquirit a través de la participació activa en 

la realització de tasques.  

El rol del docent s’ha d’orientar al disseny de situacions d’aprenentatge que afavorisquen 

l’aplicació dels coneixements apresos. Hui més que mai és necessari incorporar a les aules els 

últims avanços que desenrotllen les ciències de l’educació. El treball competencial, lluny del 
mètode únic, convida a la integració dels diversos mètodes actius d’ensenyança: el treball 

cooperatiu, l’aprenentatge basat en projectes, l’estudi de casos, etc. 

L’avaluació ha de ser un procés continu d’obtenció d’informació per a la presa de decisions 

sobre la millora del procés d’ensenyança-aprenentatge. Els criteris d’avaluació estan redactats 

com resultats d’aprenentatge amb l’objecte de possibilitar-ne l’observació i avaluació en 
contextos reals. La seua sintaxi permet una millor selecció dels instruments més adequats 

(proves objectives, entrevistes, qüestionaris, escales d’observació, etc.) per a avaluar els 

diferents tipus de continguts. Les rúbriques són un instrument molt apropiat per a valorar els 

treballs d’investigació i les produccions de les i dels alumnes, atés que aporten objectivitat i 

precisió a l’avaluació. Igual que els portafolis, faciliten l’autoavaluació i la coavaluació entre 

iguals i, per tant, la reflexió crítica per a aconseguir l’autonomia de l’alumnat. Per la seua 

banda, les diferents proves (escrites o orals) són molt útils per a avaluar els continguts 
conceptuals. L’avaluació competencial requerix varietat i adequació en l’ús d’instruments 

d’avaluació perquè cap tipus de continguts quede al marge. D’esta manera s’aconseguix un 

procés complet i una avaluació autèntica, necessària per a millorar els models d’ensenyança-

aprenentatge.  

6.4. Activitats complementàries i extraescolars 
En una assignatura com la música, l'alumnat necessita una impregnació i un context directe 

amb el fet musical. Seran necessàries tot tipus d'activitats dins i fora de l'aula. 

Enguany, com a conseqüència de la COVID-19, no podem contemplar el cicle de concerts Art 

de Prop i exposar al nostre alumnat a relacionar-se amb músics i ballarins professionals perquè 

la normativa del Plà de contingència contempla que cal restringir al màxim l’entrada al centre 

de persones alienes al mateix i, a més, es tracta d’una activitat que implica que el màxim 

nombre possible d’alumnat i professorat puga participar en els concerts i espectacle de dansa 
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com a públic. Això impossibilita el distanciament que cal mantidre. Tampoc podem realitzar els 

concerts en les Escoletes Infantils i els concerts al nostre propi centre, així com el taller de 

Dansa per a adolescents que solem organitzar durant la primera setmana de juliol. 

 

La participació en les trobades de Com Sona l’ESO són un exemple d’aquest apartat. El nostre 

centre participa des del curs 2004-2005. Enguany, des de l’organització de Com Sona l’ESO, 

ens hem plantejat un altre format diferent a la trobada. Es tracta d’enregistrar un disc amb 10 

cançons i amb una durada d’entre 30 i 40 minuts per a penjar-lo en Spotify. Per a tal fi, 

l'organització “Com Sona L'ESO” (a la qual pertanyem els tres professors de música del nostre 

institut amb plaça definitiva) convocarà un concurs de creació de lletres de cançons i amb 

aquelles que siguen seleccionades es crearan els materials que, una vegada enregistrats, 

serviran de base per a l’estudi a les aules dels instituts participants. En el mes d’abril cada 
centre enregistrarà el treball fet amb el seu alumnat i ho enviarà a CSE per a poder fer el 

muntatge d’allò que després apareixerà a Spotify. Aquest nou format no pot contemplar (perquè 

no es deu fer) la part escènica de la trobada ni la part que li dona nom, la pròpia trobada física 

d’alumnat i professorat però, per contra, facilita la participació il·limitada d’alumnat i professorat, 

així com d’alumnat extrobador. Els enregistraments dels àudios els farem amb mascaretes i 

mantenint el distanciament de metre i mig (segurament caldrà fer-los al gimnàs o a les aules de 

música amb grups reduïts i mesclant després les pistes gravades). 

 
6.5. Distribució temporal de les U.D. 
1ª Avaluació: Unitats 1, 2 i 3 

2ª Avaluació: Unitats 4, 5 i 6 

3ª Avaluació: Unitats 7 i 8 

La Unitat Didàctica 9 es treballa de forma transversal i pràctica en totes les U.D. 

 

7. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS D’ÈXIT 

Considerem que ha d'haver també una avaluació del nostre treball, tant pel que fa a què 

ensenyem com al cóm ensenyem. 

s'ha de fer a través de l’anàlisi dels resultats i de la reflexió individual o en grup mitjançant 

conèixer si: 

• S’ha adaptat el material al nivell de l’alumnat. 

• Les explicacions han estat eficients.  

• Les activitats han segut adients.  

• S’han tingut en compte els coneixements previs de l’alumnat. 

 

En aquest apartat pretenem promoure la reflexió docent i l’autoavaluació de la realització i el 

desenvolupament de programacions didàctiques. Per a això, en finalitzar cada unitat didàctica 

es proposa una seqüència de preguntes que permeten al docent avaluar el funcionament del 

programat a l’aula i establir estratègies de millora per a la mateixa unitat.  
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De la mateixa manera proposem una eina per a l’avaluació de la programació didàctica en el 

seu conjunt, es pot realitzar al final de cada trimestre per a recollir les millores.  Ho mostra el 

següent quadre: 

 

ASPECTES A 
AVALUAR A DESTACAR... A MILLORAR... 

PROPOSTES DE 
MILLORA 

PERSONAL 
    Temporalització de les 
unitats didàctiques    

Desenvolupament dels 
objectius didàctics    

Maneig dels continguts 
de la unitat    

Descriptors  
i acompliments 
competencials 

   

Realització de tasques    

Estratègies 
metodològiques 
seleccionades 

   

Recursos    

Claredat en els criteris  
d’avaluació    

Ús de diverses eines 
d’avaluació    

Dossier d’aprenentatge 
d’evidències  
dels estàndards 
d’aprenentatge 

   

Atenció a la diversitat    

Interdisciplinarietat    
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HISTÒRIA DE LA MÚSICA I LA DANSA 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Justificació de la programació 
Assignatura que es presenta en el currículum com un aprofundiment de la formació musical pel 

que fa a l’estudi de la seua evolució en el temps. Es tracta d’afavorir una millor comprensió de 

les diferents manifestacions artístiques dins d’un context sociocultural, facilitant una visió global 

sobre el lloc que ocupen les dues disciplines en la història de l’art. La música i la dansa, a més 

de ser expressions artístiques inherents a l’ésser humà, són llenguatges i modes de 

comunicació no verbals que s’utilitzen com mitjà d’expressions d’idees, pensaments i 
emocions. 

El currículum contempla aquesta matèria com una continuació de la formació musical rebuda 

en les etapes anteriors, on prima l’accés a la música de manera global i vivencial. A més de 
comprendre millor l’evolució de la música i de la dansa, l’alumnat de segon de batxillerat podrà 

establir associacions amb altres manifestacions artístiques de les societats en què es van 

produir, ubicar temporalment els documents procedents de diverses fonts d’informació i 

construir argumentacions fonamentades en el seu anàlisi i valoració. 

La matèria té com objectius conéixer, comprendre, apreciar i valorar críticament el fet musical, 

des d’un enfocament interdisciplinari i centrant-se en les característiques més rellevants que 

configuren un estil i una época, així com els autors més representatius de l’evolució i el canvi 

cap a noves concepcions estètiques.  

Els continguts específics estan organitzats en set blocs: el primer es refereix a la Percepció, 

anàlisi i documentació i s’entén com un bloc que assenta les bases procedimentals per a 

l’adquisició de la resta de blocs. Incorpora plantejaments metodològics i didàctics relacionats 

amb els continguts de la matèria, amb el desenvolupament de les competències i a 

l’aprenentatge dels elements transversals. Els següents blocs tracten les diferents etapes 

històriques i culturals amb les creacions i autors més representatius de cadascuna. El segon 
bloc, de La música en l’antiguitat, s’endinsa en els períodes de l’Edat Mitjana i el Renaixement i 

aprofundeix sobre l’evolució harmònica de la música. El tercer bloc, tracta sobre la 

Consolidació de la tonalitat. Barroc i Classicisme. El quart bloc, sobre l’Expansió de la tonalitat. 

El Romanticisme, el Nacionalisme, el Postromanticisme, l’Impressionisme i l’Expressionisme. El 

quint bloc, sobre la Pluralitat de llenguatges: Música acadèmica del s. XX amb l’abandonament 

de la tonalitat i l’aparició massiva d’avantguardes. El sext bloc, sobre Altres músiques i cultures, 

tracta estils de música que no es contemplen en el marc de la música històrica però que, per la 

seua importància mereixen l’atenció (el jazz, el flamenc, la música lleugera, la música ètnica, 
etc.). El seté bloc tracta els elements transversals a la matèria i que són comuns a totes les 

àrees per al desenvolupament de les competències transversals i complement dels continguts 

de l’assignatura. 
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1.2. Contextualització 

El grup que cursa l’optativa de Historia de la Música i de la Dansa, de segon de batxillerat, està 

format per 17 alumnes: 16 xiques i 1 xic. En general, es tracta d’alumnat prou implicat en 
l’assignatura i les quatre hores setmanals deixen veure que podrem treure un bon profit.  

1.2.1 Particularitats de la nostra àrea per afegir al Pla de Contingència de l’IES 
L’Educació musical és fonamental en l’àmbit escolar per al desenvolupament personal de 

l’alumnat perquè té efectes positius en el desenvolupament cognitiu, creatiu, intel·lectual i 

psicològic dels i les adolescents. No obstant això, precisa de la pràctica d’activitats que poden 
generar la projecció de gotes a l’aire (ús d’instruments de vent i cant) i en el cas del ball es 

produeix el contacte i la eliminació de la distancia de seguretat. Es tracta d’activitats potencials 

com a font de contagi. Comptem amb dues aules específiques on l’alumnat s’ha de desplaçar. 

Comptem també amb instrumental propi de les aules de música que en diferents sessions van 

a ser utilitzats per alumnat diferent. 

Però, tot i això, pensem que paga la pena continuar fent música en les aules de música i 
aprofitar al màxim que puguem els recursos dels que disposem.  

Per poder dur-ho a terme, ens hem plantejat una sèrie de mesures que descrivim a continuació:  

Durant el curs acadèmic 2020-21 i degut al COVID-19 

- En el centre s’ha intentat fer agrupacions horàries per tal d’evitar al màxim la mobilitat 

de l’alumnat. En el cas de 2n de batxillerat, hem agrupat dues de les quatre hores, 

deixant per separat les altres dues.  

- Les aules es mantindran sempre ventilades. 
- Les cadires i els instruments de les dues aules estan ja col·locats a distància de metre i 

mig. 

- L’alumnat anirà sempre amb la mascareta posada. 

- No anem a fer ús de la flauta com instrument d’aula per tal de preservar que l’alumnat 

vaja en mascareta i evitar fonts de contagi. 

- Durant una mateixa sessió l’alumnat no podrà compartir l’instrumental d’aula ni cap 

altre material.  

- No se repartiran partitures i l’alumnat tindrà dues formes d’accedir a elles: 
Descarregant-les de l’aula virtual i portant-les a classe impreses com a material 

propi. 

Visualitzant-les a través del mòbil 

- El professorat farà servir la pantalla de l’aula per projectar les particelles i fer el treball 

de muntatge de l’obra. 

- La higienització de mans de l’alumnat i professorat es realitzarà a l’entrada i a l’eixida 

de l’aula. 
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Dotació higiènica mínima de les aules de Música: 

-Dispensador de Gel hidroalcohòlic per a la neteja de les mans. 

- Caixes de paper individual. 

- Desinfectant de pistola per als instruments, les cadires, els faristols  i totes les 

superfícies de l’aula. 

- Paperera amb borsa protegida amb tapa i accionada per pedal. 
 

Protocol general d’entrada i eixida de les classes:  

L’alumnat entrarà a l’aula de manera individual, sense amuntonar-se en el passadís i deixant 

que primer surta l’alumnat que està a l’aula. Quan l’alumnat entre a l’aula es netejarà les mans i 

tindrà un lloc assignat (sempre el mateix) i depenent de l’activitat que es faça, canviaran o no 
de lloc. Els canvis els decidirà i controlarà el professorat i es faran per parelles, ocupant el lloc 

de l’altre/a i netejant la nova cadira o tamboret que ocupen. El  professorat accionarà el 

producte de neteja i l’alumnat passarà el paper per expandir-lo sobre la zona a netejar. En eixir, 

tornaran a netejar-se les mans. 

Protocol per a les activitats d’Expressió Instrumental:  

- Cada instrument ha de tindre les seues baquetes. El professorat gastarà les seues. 

- Els instruments tindran els seus llocs assignats, tant per a les activitats de conjunt 
instrumental com per a les altres activitats. 

- Cada alumne/a tindrà el seu faristol. 

- Els instruments els netejarà l’alumnat que entre a l’aula (làmines, baquetes i faristol). 

- Els ukeleles, guitarres, baix elèctric, etc els afinarà el professorat, que prèviament ja 
s’haurà netejat les mans i que, a més durà sempre la mascareta. 

	

Protocol per a les activitats d’Expressió Vocal:  

- Es cantarà amb la mascareta posada i respectant la distància de seguretat (cadascú/na 
des del seu lloc (asseguts/des o drets).  

- El professorat distribuirà a l’alumnat per veus. 

- Si cal tindre el text o la partitura, es projectaran. 

	

Protocol per a les activitats d’Expressió Corporal:  

- No es podran fer activitats que impliquen desplaçaments per l’aula. 

- Les activitats es podran fer asseguts/des o drets. 

- Cada alumne/a romandrà en el seu lloc des d’on es podran fer activitats de 
dramatització, percussió corporal, estiraments, relaxació i ball o dansa individual. 
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- En el cas de poder utilitzar el pati, es podran fer activitats corporals (dramatitzacions, 

dansa, performances)  amb desplaçaments que respecten el distanciament. 

 

Protocol per a les activitats d’Audició, Notació, i Coneixement del Context Social que 
envolta la música:  

L’alumnat escoltarà i farà les activitats d’aquests apartats asseguts/des en el seu lloc de 

referència.  

Protocol per a les activitats de Creació:  

Com crear és una capacitat transversal que es pot desenvolupar des de qualsevol de les 

expressions esmentades, l’alumnat ho farà de manera individual (i des del lloc on calga) si es 

desenvolupa com activitat presencial, i en parelles o grups reduïts si es desenvolupa de forma 

on-line i a través de les noves tecnologies.  

2. ELEMENTS CURRICULARS 

2.1. Objectius d’etapa 

1. Ser capaços d'identificar a través de l'audició o el visionat de materials multimèdia, les 

principals característiques estètiques i estilístiques de diferents obres, situant-les en els 

diversos períodes de la història de la música i la dansa. 

2. Conèixer les diferents etapes històriques de la música i la dansa a través dels seus creadors. 

3. Valorar la importància de la música i la dansa com a manifestació artística d'una societat, i 

els possibles nexes amb altres arts afins. 

4. Desenvolupar un esperit crític que ens permeti saber distingir el bo del mediocre, la falsedat 

del que és autèntic, adquirint un hàbit d'escolta i capacitat per mirar un espectacle de dansa 

d'una altra manera. 

5. Conèixer i saber triar obres que van des de la tradició clàssica als nostres dies, que ens 

permetin obrir-nos a cultures i pensaments estètics molt més flexibles. 

6. Saber explicar oralment o per escrit amb un lèxic adequat les característiques estètiques i 

estilístiques d'una obra. 

7. Aprendre a valorar mitjançant el coneixement l'enorme patrimoni artístic de la música i la 
dansa d'Espanya i altres països, desenvolupant la curiositat pel coneixement i el respecte a la 

pluralitat de les manifestacions artístiques. 

8. Conèixer i comprendre el procés creatiu de músics i coreògrafs distingint els diferents agents 

que influeixen en la seva difusió: intèrprets, instruments, gravacions, partitures, coreografies i 

posades en escena, etc. 
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2.2. i 2.3. Continguts i Criteris d’avaluació 

Els continguts de la matèria d’història de la música i de la dansa es centren en el context 

històric i social de la creació musical, incorporant-hi també l’estudi de l’evolució històrica de la 
dansa. El fet que la història de la música ja ha estat contemplada en els currículums de 3r 

d’ESO i, a través de la pràctica, en 1r de batxillerat, ens du a plantejar la matèria, procurant 

integrar, sobretot, continguts referents a la dansa i a l’expressió corporal. 

L’assignatura vol ser eminentment pràctica i potenciadora de la creativitat i l’expressió de 
l’alumnat. Els continguts a treballar constitueixen eines per al desenvolupament i l’estudi del 

moviment orgànic, expressiu i creatiu, l’experimentació en l’espai, el treball del cos com a 

instrument musical i com element essencial de la dansa, el treball de la veu i l’expressió 

instrumental, l’aprenentatge del llenguatge del soundpainting (que integra teatre, música i 

dansa) i el treball en base a la rítmica Jacques Dalcroze; així com a la pràctica de diferents 

estils de la dansa contemporània (Limon, Graham, Body Contact, etc) 

També es destinarà un espai a l’estudi de la història del ballet i de la dansa així com al gènere 

del musical. En aquest bloc de continguts més teòric, es tractaran els grans coreògrafs de la 

història de la dansa i s’analitzaran algunes de les coreografies més destacades dels mateixos 

com a font de coneixement i també amb la intenció d’ampliar el vocabulari d’expressió corporal 
de l’alumnat. 
 

Bloc 1: Percepció, anàlisi i documentació 
 

Continguts Criteris d’avaluació 
 

CC 
 

- Escolta i visionament d’obres de música i dansa representatives, 
per a apreciar-ne i identificar-ne les característiques estètiques i 
estilístiques. 
- Elaboració d’arguments crítics, utilitzant el lèxic i la terminologia 
específica, sobre obres i textos relacionats amb la música o la 
dansa, amb els corrents estètics o amb els autors. 
- Elaboració de valoracions estètiques pròpies sobre autors i 
obres, interrelacionant la música i la dansa amb el seu context i 
utilitzant la informació procedent de diverses fonts, incloent-hi les 
tecnològiques. 
- Reconeixement de la importància de la música i de la dansa com 
a manifestacions artístiques d’una societat, considerant la 
influència de factors de tipus cultural, sociològic i estètic en el 
procés creatiu. 
- Interés per la música i la dansa com a part del patrimoni històric i 
cultural, reconeixent les aportacions significatives realitzades des 
d’Espanya i la Comunitat Valenciana en particular. 
- Anàlisi de textos relatius al fet musical i descripció dels 
arguments plasmats pels seus autors, en relació als corrents 
estètics i estilístics. 
- Síntesi ordenada d’idees principals dels textos analitzats, 
distingint la informació principal amb un vocabulari tècnic apropiat. 
- La funció de la música i la dansa com a suport d’un text literari o 
mitjà d’intensificació dramàtica en relació a altres manifestacions 
artístiques: plàstiques i escenogràfiques. Elaboració de comentaris 
i opinions personals. 
- Selecció de peces musicals per a sonoritzar o ambientar 
situacions artístiques concretes. 
- Identificació de la relació existent entre la literatura i les altres 
arts, elaborant treballs i comentaris. 
- Reconeixement de la importància de la música i de la dansa com 
a manifestacions artístiques d’una societat, considerant la 
influència de factors 
de tipus cultural, sociològic i estètic en el procés creatiu. 
- Característiques fonamentals que definixen els períodes 

BL1.1. Argumentar sobre obres musicals i de dansa a partir de 
l’audició o visionament d'estes, amb suport de partitures, i realitzar 
investigacions a través d’anàlisis estètiques i comentaris crítics, 
considerant els aspectos tècnics, expressius i interpretatius, i també 
el seu desenrotllament sociocultural. 
 
 
 
BL1.2. Analitzar la utilització de la música i de la dansa com a suport 
d’un text literari o com a mitjà d’intensificació dramàtica en òperes, 
ballet, cine, teatre o altres situacions concretes, per mitjà de l’estudi 
de diverses fonts d’informació. 
 
 
BL1.3. Analitzar les principals característiques de diferents obres de 
música i dansa després de fer-ne l'escolta o visionament, i ubicar-les 
en el temps per a comparar-les amb altres obres representatives de 
cada estil, per a descobrir semblances i diferències entre estes. 

CEC 
CCLI 
CAA 

 
 
 
 
 
 

CEC 
CCLI 

 
 
 
 
 

CEC 
CSC 
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històrics. 
- L’obra artística en el seu context històric. Funció social de la 
música i la dansa i el paper dels seus creadors en les diferents 
èpoques. 
- Anàlisi de les principals característiques dels estils, els gèneres o 
les escoles, a través dels seus autors i obres més representatives. 
- La partitura com a element per a l’anàlisi i identificació dels 
períodes de la història de la música, incloent-hi l’evolució de la 
notació i la grafia musical. 
- Reconeixement dels instruments i agrupacions característiques 
de l’època. 
- Comparar obres semblants de cada estil, per a establir 
semblances i diferències entre estes. 
- Reconeixement auditiu i/o visual dels diferents períodes de la 
història de la música i de la dansa, i contextualitzant-los en el seu 
moment històric i 
estilístic. 

 

 

Bloc 2: La música en l’Antiguitat. Evolució de la monodia a la polifonia 
 
 

Continguts Criteris d’avaluació 
 

CC 
 

- Edat Antiga. Context sociocultural. 
- Els orígens de la música i de la dansa: manifestacions en les 
civilitzacions antigues i en l’antiga Grècia. 
- Edat Mitjana. Context sociocultural. 
- Evolució del cant hispànic, el cant gregorià i el moviment 
trobadoresc. 
- El naixement de la polifonia. Ars antiqua i ars nova. 
- Patrimoni musical dels períodes estudiats a Espanya i la 
Comunitat Valenciana. 
- La dansa en l’entorn plebeu, en el context senyorial i en l’àmbit 
religiós. 
- El Renaixement. Context sociocultural. 
- La música instrumental renaixentista. Formes instrumentals 
improvisadores, derivades de formes vocals, en forma de 
variacions i danses. Organologia i principals representants. 
- La música vocal religiosa i profana. Formes i principals 
representants. 
- Les escoles renaixentistes. El Segle d’Or de la polifonia 
espanyola. 
- La transició al Barroc: l’escola veneciana i Monteverdi. 
 

BL2.1. Analitzar les característiques d’obres de música i dansa de 
l’Edat Antiga, Edat Mitjana i Renaixement, a través de l’audició o del 
visionament, justificant-ne la pertinença a este període històric, i 
també la seua relació amb els aspectes socioculturals. 

CEC 
CSC 

 

 

 

Bloc 3: Consolidació de la tonalitat. Barroc i Classicisme 
 

Continguts Criteris d’avaluació 
 

CC 
 

- Barroc. Context sociocultural. 
- La música instrumental barroca. Organologia i formes 
instrumentals. Fuga, suite i concerto grosso. 
- La música vocal barroca. Formes vocals. Cantata, oratori i 
passió. 
- Principals compositors. Bach, Vivaldi i Haendel. 
- L’òpera i la seua evolució. La sarsuela. 
- Ballet de cour, òpera ballet i comèdia ballet. Lully. Danses 
cortesanes del Barroc. 
- Classicisme. Context sociocultural. 
- Estils preclàssics. L’escola de Manheim. 
- Música vocal. La reforma de Gluck, òpera bufa i òpera seriosa. 
- Música instrumental. Evolució de la forma sonata. 
Desenrotllament de la música simfònica. Haydn, Mozart i 
Beethoven. Música de cambra i el 
quartet de corda. Organologia i representants. 
- El ballet d’acció. Noverre. 
 

BL3.1. Analitzar les característiques d’obres de música i dansa del 
Barroc i Classicisme, a través de l’audició o del visionament, 
justificant-ne la pertinença a este període històric, i també la seua 
relació amb els aspectes socioculturals. 

CEC 
CSC 
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Bloc 4: Expansió de la tonalitat: el Romanticisme, el Nacionalisme, el Postromanticisme, l’Impressionisme i l’Expressionisme 
 

Continguts Criteris d’avaluació 
 

CC 
 

- Romanticisme. Context sociocultural. Influències literàries. 
- El desenrotllament de les formes simfòniques. 
- La música programàtica. El poema simfònic. 
- Música de cambra i lied. El piano. 
- Grans representants del Romanticisme a partir de Beethoven. 
L’òpera romàntica a Itàlia i Alemanya. El bel cant i el verisme. 
- La sarsuela a Espanya. 
- El ballet romàntic i la dansa sobre la sabatilla de punta. 
- Els nacionalismes musicals: escoles, estils i autors. 
- El ballet imperial rus. Marius Petipa i Tchaikovsky. 
- Postromanticisme musical. Mahler i Strauss. 
- Els canvis en el llenguatge musical. Expansió i abandó 
progressiu de la tonalitat: Impressionisme i Expressionisme. 
Representants. 
- Stravinsky i els ballets russos de Diaghilev. 
- Generació del 98 a Espanya: Falla. 
 

BL4.1. Analitzar les característiques d’obres de música i dansa del 
Romanticisme, els Nacionalismes, el Postromanticisme, 
Impressionisme i Expressionisme, a través de l’audició o del 
visionament, justificant-ne la 
pertinença a este període històric, i també la seua relació amb els 
aspectes socioculturals. 

CEC 
CSC 

 

 

 

Bloc 5: Pluralitat de llenguatges: Música Acadèmica del segle XX 
 

Continguts Criteris d’avaluació 
 

CC 
 

- Música Acadèmica del Segle XX (culta, erudita o docta). Context 
sociocultural. 
- La música fora del marc de la tonalitat. 
- Segona escola vienesa. Schönberg i influències. 
- Desenrotllament de l’atonalitat des del dodecafonisme al 
serialisme integral. 
- Diversitat de tendències musicals. Música concreta, electrònica, 
electroacústica, aleatòria, postserial, etc. 
- La música d’avantguarda espanyola: la Generació del 27 i la 
Generació del 51. 
- El Neoclassicisme. Reacció a l’atonalitat. Escoles i compositors 
representatius. 
- Dansa neoclàssica, expressionista alemanya i moderna 
americana. 

BL5.1. Analitzar les característiques d’obres de música i dansa del 
segle XX, a través de l’audició o del visionament, justificant-ne la 
pertinença a este període històric, i també la seua relació amb els 
aspectes socioculturals. 
 

CEC 
CSC 

 

 

Bloc 6: Altres músiques i cultures 
 

Continguts Criteris d’avaluació 
 

CC 
 

- La música i dansa popular moderna: música lleugera. El pop-
rock 
- El cant i ball flamenc. 
- La importància de la música cinematogràfica, publicitària i 
d’ambientació. 
- La dansa en el cine. 
- Teatre musical europeu i americà al començament del segle XX. 
- Origen i desenrotllament de la música de jazz. 
- La música exòtica, ètnica, folklòrica, popular. 
- La música i la dansa en els ritus, tradicions i festes. 
- Estils de cant, melodies, escales, textures, ritmes. 
- Organologia. 
- Valors estètics de la tradició no occidental. 

BL6.1. Analitzar les característiques de manifestacions de música i 
dansa de la música popular moderna, del jazz, del flamenc, de la 
música tradicional del món o altres músiques, a través de l’audició o 
del visionament, justificant-ne la pertinença a este període històric, i 
també la seua relació amb els aspectes socioculturals. 

CEC 
CSC 

 

 

Bloc 7: Elements transversals a la matèria 
 

Continguts Criteris d’avaluació 
 

CC 
 

- Estratègies de comprensió oral: activació de coneixements 
previs, manteniment de l’atenció, selecció de la informació; 
memorització i retenció de la informació. 
- Tipus de text: descriptius, instructius, expositius i de manera 

BL7.1. Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts 
diverses utilitzant les estratègies de comprensió oral per a obtindre 
informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació 
dels seus coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge. 

CCLI 
CAA 
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especial argumentatius. 
- Planificació de textos orals 
- Prosòdia. Ús intencional de l’entonació i les pauses. 
- Normes gramaticals 
- Propietats textuals de la situació comunicativa: adequació, 
coherència i cohesió. 
- Respecte en l’ús del llenguatge. 
-Situacions d’interacció comunicativa (conversacions, entrevistes, 
col·loquis, debats, etc.) 
- Estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, manteniment i 
conclusió; cooperació, normes de cortesia, fórmules de 
tractament, etc. 
- Glossari termes conceptuals del nivell educatiu. 
- Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la 
lectura. 
- Tipus de text. Lectura i escriptura de textos narratius, descriptius, 
instructius, expositius i de manera especial argumentatius. 
- Estratègies d’expressió escrita: planificació, escriptura, revisió i 
reescriptura. 
- Formats de presentació 
- Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals (signes de 
puntuació, concordança entre els elements de l’oració, ús de 
connectors oracionals, 
etc.). 
- Propietats textuals en situació comunicativa: adequació, 
coherència i cohesió. 
- Estratègies de cerca i selecció de la informació 
- Procediments de síntesi de la informació 
- Procediments de presentació de continguts 
- Procediments de citació i paràfrasi. 
- Bibliografia i bibliografia web. 
- Imaginació i creativitat 
- Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats. 
Autoconcepte positiu. 
- Proactivitat. 
- Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i 
capacitat d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i 
fracassos. Perseverança, 
flexibilitat. 
- Procés estructurat de presa de decisions. 
- Responsabilitat 
- Pensament alternatiu. 
- Pensament causal i conseqüencial. 
- Sentit crític. 
- Pensament mitjans-fi 
- Pensament alternatiu 
- Estratègies de planificació, organització i gestió de projectes. 
Selecció de la informació tècnica i recursos materials. 
- Procés estructurat de presa de decisions. - Calibratge 
d’oportunitats i riscos. 
- Estratègies de supervisió i resolució de problemes. 
- Avaluació de processos i resultats. 
- Valoració de l’error com a oportunitat. 
- Habilitats de comunicació. 
- Estudis i professions vinculats amb els coneixements de l’àrea. 
- Autoconeixement d’aptituds i interessos. 
- Procés estructurat de presa de decisions. 
- Assumpció de distints rols en equips de treball.       - Lideratge. 
- Pensament de perspectiva 
- Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. 
- Estratègies de motivació i automotivació. 
- Tècniques d’escolta activa 
- Diàleg igualitari. 
- Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges 
cooperatiu. 
- Responsabilitat i sentit ètic. 
- Eines digitals de cerca i visualització. 
- Cerca en blogs, wikis, fòrums, banc de sons, pàgines web 
especialitzades, diccionaris i enciclopèdies en línia, bases de 
dades especialitzades o o per mitjà de la sindicació de fonts de 
continguts (RSS), etc. 
- Estratègies de filtratge en la cerca de la informació. 
- Emmagatzematge de la informació digital en dispositius 
informàtics i servicis de la xarxa. 
- Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la cerca i 
contrast d’informació. 

 
BL7.2. Expressar oralment textos prèviament planificats, de l’àmbit 
personal, acadèmic, social o professional, amb una pronunciació 
clara, aplicant les normes de la prosòdia i la correcció gramatical del 
nivell educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i 
situació comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els 
seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori. 
 
BL7.3. Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, 
acadèmic, 
social o professional aplicant les estratègies lingüístiques i no 
lingüístiques 
del nivell educatiu pròpies de la interacció oral utilitzant un 
llenguatge no 
discriminatori. 
 
BL7.4. Reconéixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del 
nivell educatiu i utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites 
de l’àmbit 
personal, acadèmic, social o professional. 
 
BL7.5. Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper 
i digital, utilitzant les estratègies de comprensió lectora del nivell 
educatiu per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el 
contingut, 
l’ampliació dels seus coneixements i la realització de tasques 
d’aprenentatge. 
 
BL7.6. Escriure textos de l’àmbit personal, acadèmic, social o 
professional en diversos formats i suports, atenent-ne els aspectes 
formals, aplicant les normes de correcció ortogràfica i gramatical del 
nivell educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i 
situació comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els 
seus coneixements amb un llenguatge 
no discriminatori. 
 
BL7.7. Buscar i seleccionar informació en diverses fonts de forma 
contrastada i organitzar la informació obtinguda per mitjà de 
diversos procediments de síntesi o presentació dels continguts; per 
a ampliar els seus coneixements i elaborar textos de l’àmbit 
personal, acadèmic, social o professional i del nivell educatiu, citant-
ne adequadament la procedència. 
 
BL7.8. Gestionar de forma eficaç tasques o projectes, fer propostes 
creatives i confiar en les seues possibilitats, mostrar energia i 
entusiasme durant el seu desenrotllament, prendre decisions 
raonades assumint riscos i responsabilitzar-se de les pròpies 
accions i de les seues conseqüències. 
 
BL7.9. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, 
descrivint accions, recursos materials, terminis i responsabilitats per 
a aconseguir els 
objectius proposats, adequar el pla durant el seu desenrotllament 
considerant diverses alternatives per a transformar les dificultats en 
possibilitats, avaluar el procés i el producte final i comunicar de 
forma creativa els resultats obtinguts amb el suport dels recursos 
adequats. 
 
BL7.10. Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, 
professions i estudis vinculats amb els coneixements del nivell 
educatiu, analitzar els coneixements, habilitats i competències 
necessàries per al seu desenrotllament i comparar-les amb les 
seues pròpies aptituds i interessos per a generar alternatives davant 
de la presa de decisions vocacional. 
 
BL7.11. Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i 
gestionant recursos perquè tots els seus membres hi participen i 
arriben a les metes comunes, influir positivament en els altres 
generant implicació en la tasca i utilitzar el diàleg igualitari per a 
resoldre conflictes i discrepàncies, actuant amb responsabilitat i 
sentit ètic. 
 
BL7.12. Buscar i seleccionar informació, documents de text, 
imatges, bandes sonores, vídeos, etc. a partir d’una estratègia de 
filtratge i de forma contrastada en mitjans digitals com xarxes 
socials, banc de sons, pàgines web especialitzades, diccionaris i 
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CCLI 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 
 
 

SIEE 
CAA 
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SIEE 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 

SIEE 
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- Organització de la informació seguint diferents criteris. 
- Ús de les eines més comunes de les TIC per a col·laborar i 
comunicar-se amb la resta del grup amb la finalitat de planificar el 
treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les idees 
alienes, etc. 
- Compartir informació i recursos; i construir un producte o meta 
col·lectiu. 
- Correu electrònic. 
- Mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge. 
Servicis de la web social com blogs, wikis, fòrums, etc. 
- Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció del mateix 
individu i d’altres de les males pràctiques com el ciberassetjament. 
- Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació 
segons este. 
- Hàbits i conductes per a filtrar la font d’informació més completa i 
compartir-la amb el grup. 
- Realització, formatació senzilla i impressió de documents de text. 
- Disseny de presentacions multimèdia. 
- Tractament de la imatge. 
- Producció senzilla d’àudio i vídeo. 
- Eines de producció digital en la web. 
- Drets d’autor i llicències de publicació. 
 

enciclopèdies en línia o bases de dades especialitzades, etc., i 
registrar-la en paper de forma atenta o emmagatzemar-la 
digitalment en dispositius informàtics i servicis de la xarxa. 
 
BL7.13. Col·laborar i comunicar-se per a construir un producte o 
tasca col·lectiva filtrant i compartint informació i continguts digitals 
seleccionant les eines de comunicació TIC, servicis de la web social 
i entorns virtuals d’aprenentatge. Aplicar bones formes de conducta 
en la comunicació i previndre, denunciar i protegir altres de les 
males pràctiques com el ciberassetjament. 
 
BL7.14. Crear i editar continguts digitals com documents de text, 
presentacions multimèdia i produccions audiovisuals amb sentit 
estètic, utilitzant aplicacions informàtiques d’escriptori o servicis de 
la web per a una millor comprensió dels continguts treballats, 
coneixent com aplicar els diferents tipus de llicències. 

CAA 
CSC 

 
 
 
 
 

CD 
  CD 
CSC 
CD 

 

2.4. Competències 

La matèria d’Història de la Música i de la Dansa contribueix de manera especial a l’adquisisció 

de la competència Consciència i expressions culturals, fomentant la capacitat de percebre, 

comprendre i enriquir-se amb les produccions musicals i de dansa, promoguent la identitat 
cultural i potenciant actituds obertes i respectuoses amb altres manifestacions socials i 

artístiques.  

Pel que fa a la Competència en comunicació lingüística, es desenrotllen destreses per a 

l’obtenció d’informació a través de la lectura i per a la producció de textos en diferents formats; 

així com per a l’expressió de fets, sentiments i opinions a través de l’escriptura, l’escolta i el 

diàleg. La música i la dansa, en tindre un codi propi, contribueixen a l’aprenentatge d’un 

vocabulari específic. 

L’adquisició de la Competència digital s’afavoreix per mitjà de la recerca i selecció d’informació 

sobre música i dansa, i utilitzant les TIC com a recurs per a l’audició i anàlisi d’obres de 

diferents estils i èpoques. També s’adquereix amb l’ús d’aplicacions per a l’edició del so i de 

partitures i amb l’ús de les diferents formes de comunicació pel que fa a la creació i difusió de 

continguts, atenent els drets d’autor i les llicències d’ús. 

Respecte a les Competències socials i cíviques, la comprensió de l’evolució social de la música 

i la dansa i de les seues formes de composició al llarg del temps, contribueixen a desenvolupar 

la pròpia identitat cultural i l’estima de l’alumnat pel seu entorn artístic. El contacte amb la 

varietat d’obres afavoreix el coneixement de diferents cultures i desenvolupa la tolerància i la 

superació de prejuís. Així mateix, la realització de treballs i projectes d’investigació de forma 
cooperativa, desenvolupa destreses socials fonamentals. 

 

2.4.1. Codis de les Competències del  Currículum 

CCLI: competència en comunicació lingüística. 

CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 
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CD: competència digital. 

CAA: competència en aprendre a aprendre. 

CSC: competències socials i cíviques. 

SIEE: sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. 

CEC: consciència i expressions cuturals. 

 
3. AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE DE L’ALUMNAT 

Considerem dos tipus d'avaluació: 

• FORMATIVA: Permet al professorat conèixer, analitzar i prendre decisions respecte a 

com afavorir el progrés de l'estudiantat i 

• FORMADORA: Afavoreix que l'alumnat duga a terme processos d'autoregulació per a 

millorar el seu aprenentatge. 
A més considerem que l'avaluació en música deu: 

• Ser reguladora de l'aprenentatge i de l'ensenyament per a reorientar les decisions 

docents i les accions discents. 

• Que els moments d'avaluació, objectius i criteris han de ser compartits i consensuats. 

• Que hem de tindre en compte dos tipus d'avaluació: “criterial” (resultats obtinguts per 

cada alumne o alumna) i “normativa” (resultats obtinguts pel grup) 

• Ser Integral: l'enfocament per competències comprèn el saber (continguts 

conceptuals), el saber fer (continguts procedimentals), el ser (continguts actitudinals) i 

el saber estar (context) 

• Contínua: el referent no són les activitats puntuals sinó els objectius, en clau de 

competències, que es pretén aconseguir. Un tret de la música és el seu caràcter 

acumulatiu, per tant requereix una retroalimentació constant.  

• Multidimensional: ha de contemplar també factors que no poden avaluar-se amb un 

nombre o sigla (Ex: el nivell d'ansietat o el grau de control en la interpretació) 

• Com avaluar tots els moments i dimensions és impossible, cal escollir moments i 

aspectes puntuals representatius del procés i el producte, sense perdre de vista la 

continuïtat i la multidimensionalitat. 

 
3.1. Relació dels criteris d’avaluació amb els instruments d’avaluació 
A continuació incloem els Criteris d'Avaluació generals d'aquesta programació juntament amb 

la seua relació amb els Objectius d'Àrea: 

 
Objectius d’Àrea 

Criteris d’Avaluació  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

  
1. Identificar, a través de l'audició o del visionat, obres de diferents èpoques, 

estètiques o estilístiques i descriure'n els trets més característics i la pertinença a un 

 

X 

       



 197	

període històric, amb especial incidència en la música i la dansa espanyola. 

 

2. Expressar judicis personals mitjançant una anàlisi estètica o un comentari crític a 

partir de l'audició o visionat d'una obra determinada, considerant aspectes tècnics, 

expressius i interpretatius, utilitzant els coneixements adquirits i la terminologia 

apropiada. 

  

 

 

 

 

X 

  

X 

  

3. Situar cronològicament una obra, després de la seva escolta o visionat, o comparar 
obres de similars característiques, representatives dels principals estils o escoles, i 
assenyalar semblances i diferències entre elles, amb especial incidència en la música 
espanyola, utilitzant els coneixements adquirits sobre els seus autors. 

 

X 

 

X 

  

 

    

4. Interrelacionar la història de la música i de la dansa, així com les seves obres més 

significatives, amb altres aspectes de la cultura, el context històric i la societat, amb 

especial incidència en la seva aplicació a la història i al patrimoni cultural d'Espanya. 

     

 

  

X 

 

5. Identificar les circumstàncies culturals o sociològiques que puguin incidir en el 

desenvolupament evolutiu de les diferents èpoques, estils o autors més representatius 

de la història de la música. 

   

X 

  

X 

 

   

  
6. Analitzar textos relatius a la música o a la dansa. 
 

 

X 

     

X 

  

7. Exposar un treball senzill que requereixi la recerca d'informació sobre algun aspecte 

determinat i relatiu a la música, la dansa, la literatura o l'estètica de l'art de qualsevol 

època, actual o passada. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

8. Explicar, a partir d'un exemple proposat, a través d'una anàlisi o comentari la 

utilització de la música i de la dansa com a suport d'un text literari o com a mitjà 

d'intensificació dramàtica en òperes, ballet, cinema o teatre. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 
 
El fet que es tracte d’una assignatura molt pràctica, fa imprescindible l’assistència de l’alumnat. 

És per això que els retards i les faltes d’assistència poden arribar a restar punts de la nota final.  

 

Pel que fa a la traslació en notes d’avaluació tenim en compte: 

 

• Treballs de creació i activitat diària (50%): el plantejament de la matèria requereix que 
l’alumnat estiga receptiu i siga participatiu en les activitats i en les seves aportacions. 

Moltes de les sessions estan enfocades a realitzar un projecte de tipus creatiu en 

l’àmbit del moviment, en el musical o en tots dos alhora. 

• Treballs escrits, feines i treball diari (50%): són els comentaris de coreografies o 

pel·lícules, comentaris de text o comentaris d’algunes de les activitats treballades a 

classe i els treballs de descripció del procés d’elaboració dels treballs de creació. 

 

L’avaluació és continua. Si no s’arriba a un 5 a final de curs, l’alumne/a s’haurà de presentar a 
la recuperació extraordinària de juny amb un examen dels continguts que no haja assolit. 

A continuació enumerem alguns dels procediments i instruments que es poden emprar per 

avaluar el procés d'aprenentatge i la seva temporalització: 

 

- Observació sistemàtica diària 
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- Observació directa del treball a l'aula. 

- Revisió dels quaderns de classe. 

- Registre anecdótic o personal per a cada un dels alumnes. 

 

Analitzar les produccions dels alumnes setmanal o quinzenalment 

- Quadern de classe. 
- Resums. 

- Activitats a classe (audició, interpretació, creació, exercicis, respostes a preguntes, etc.). 

- Produccions musicals i escrites. 

- Treballs monogràfics. 

- Memòries d'investigació. 

 

Avaluar les exposicions orals dels alumnes, almenys, una vegada per avaluació. 

- Debats 
- Posades en comú. 

- Crítiques musicals 

- Diàlegs 

- Entrevista 

 

Realitzar proves específiques cada dos o tres unitats didàctiques. 

-objectives. 

-obertes. 

Exposició d'un tema, en grup o individualment. 

Interpretació individual i en grup. 

Anàlisi d'audicions. 

-Activitats d'improvisació i creació, individual i en grup. 

-Resolució d'exercicis 

-Autoavaluació 
-Coavaluació (Amb l’ús de Rúbriques) 
 
3.2. Criteris de qualificació 
Dins d'aquest apartat incloem els indicadors que farem servir per avaluar els continguts i les 

competències dels nostres alumnes per a aquesta programació didàctica. 

 

UNITATS DIDÀCTIQUES CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
1. La música i la dansa en 

l’antiguitat. Evolució fins al 

Renaixement 

1. Entén i diferència les característiques de la música i la 

dansa d’aquest període tant en l’audició com en el 

visionament d’obres. 

2. Entén la relació de la música i la dansa amb els aspectes 

socioculturals d’aquest període. 
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3. Argumenta sobre obres musicals i de dansa d’aquest 

periode a partir de l’audició i la visió de les mateixes amb 
suport de partitures. 

4. Realitza investigacions sobre música i dansa d’aquest 

període a través d’anàlisis estètics i comentaris crítics, 
considerant els aspectes tècnics, expressius i interpretatius. 

2. La música i la dansa en el 

Barroc i Classicisme. 

 

 5. Entén i diferència les característiques de la música i la 

dansa d’aquest període tant en l’audició com en el 

visionament d’obres. 
6. Entén la relació de la música i la dansa amb els aspectes 

socioculturals d’aquest període. 

7. Argumenta sobre obres musicals i de dansa d’aquest 

periode a partir de l’audició i la visió de les mateixes amb 

suport de partitures. 

8. Realitza investigacions sobre música i dansa d’aquest 

període a través d’anàlisis estètics i comentaris crítics, 

considerant els aspectes tècnics, expressius i interpretatius. 

 

3. La música i la dansa en  el 

Romanticisme, el 

Nacionalisme, el 

Postromanticisme, 

l’Impressionisme i 

l’Expressionisme 

9. Entén i diferència les característiques de la música i la 

dansa d’aquest període tant en l’audició com en el 

visionament d’obres. 

10. Entén la relació de la música i la dansa amb els aspectes 

socioculturals d’aquest període. 

11. Argumenta sobre obres musicals i de dansa d’aquest 

periode a partir de l’audició i la visió de les mateixes amb 

suport de partitures. 

12. Realitza investigacions sobre música i dansa d’aquest 

període a través d’anàlisis estètics i comentaris crítics, 
considerant els aspectes tècnics, expressius i interpretatius. 

 

4. Pluralitat de llenguatges en 
la música i la dansa del segle 

XX 

13. Entén i diferència les característiques de la música i la 

dansa d’aquest període tant en l’audició com en el 

visionament d’obres. 

14. Entén la relació de la música i la dansa amb els aspectes 

socioculturals d’aquest període. 

15. Argumenta sobre obres musicals i de dansa d’aquest 

periode a partir de l’audició i la visió de les mateixes amb 

suport de partitures. 

16. Realitza investigacions sobre música i dansa d’aquest 

període a través d’anàlisis estètics i comentaris crítics, 
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considerant els aspectes tècnics, expressius i interpretatius. 

17. Utilitza diferents fonts d’informació per a l’anàlisi de la 

utilització de la música i la dansa com a suport d’altres arts. 

18. Participa activament en la pràctica d’obres de música i 

dansa d’aquest període. 
19. Participa activament en la creació d’obres musicals i 

coreogràfiques.  

 

 5. La música i la dansa 
popular moderna i d’altres 

cultures 
 

20. Entén i diferència les característiques de la música i la 

dansa d’aquest període tant en l’audició com en el 

visionament d’obres. 

21. Entén la relació de la música i la dansa amb els aspectes 

socioculturals d’aquest període. 

22. Argumenta sobre obres musicals i de dansa d’aquest 

periode a partir de l’audició i la visió de les mateixes amb 

suport de partitures. 

23. Realitza investigacions sobre música i dansa d’aquest 

període a través d’anàlisis estètics i comentaris crítics, 

considerant els aspectes tècnics, expressius i interpretatius. 

24. Participa activament en la pràctica de músiques i danses 

d’altres cultures 

25. Participa activament en la creació d’obres musicals i 

coreogràfiques amb característiques pròpies de diversos 

estils i cultures. 

 
 
4. METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 
4.1. Enfocaments metodològics 

La metodologia proposada en la programació d'àrea es fonamenta en una concepció 

significativa de l’aprenentatge dins d’un model de currículum obert. L'aprenentatge de la música 

necessita un tractament global i cíclic. La música s'aprèn com un tot global, i les destreses 

necessàries s'enriqueixen i es recolzen mútuament al llarg de tot el procés educatiu. 
Per aconseguir un aprenentatge significatiu i motivador, els continguts parteixen tant com es 

pot de l’experiència, l’entorn i el bagatge musical de l’alumnat. Es potencien sobretot les 

activitats d’aprenentatge que creen hàbits procedimentals i actitudinals. Una vegada assolits, 

es progressa en la recerca de l’autonomia de l’alumnat i en la inclusió de continguts 
conceptuals, en coherència amb el moment maduratiu de cada edat. Els conceptes sorgeixen 

com a concreció teòrica a partir de l’experimentació i la vivència pròpies. 

En l’assignatura de Història de la Música i la Dansa de 2n de batxillerat, la metodologia 

emprada combina diferents mètodes: l'ensenyament expositiu-actiu, en el que els continguts 
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tractats pertanyen essencialment a aspectes conceptuals però que no estan deslligats de la 

pràctica sinó que es treballen paral·lelament o com a conseqüència d'esta; l'ensenyament per 

descobriment guiat, mitjançant l'aportació d'ajudes i amb la finalitat que siga l'alumnat qui acabe 

de configurar el contingut de l'aprenentatge; l'ensenyament per descobriment autònom, que es 

potència fent que l'alumnat desenvolupe la curiositat per allò treballat a classe i ho aplique a 

nous aprenentatges a casa; i l'ensenyament per a la pràctica autotélica, que s'entén com el 
desenvolupament d'una actitud didàctica que impregna l'ensenyament de la música per a 

promoure experiències plenes i gratificants. 

 

4.2. Didàctiques específiques 

Les activitats d’ensenyament –aprenentatge treballen els fets d’escoltar, imitar, interpretar, 

improvisar, crear, expressar-se corporalment, i llegir, escriure i compondre música. 

Partim d’una avaluació inicial a fi d’adequar els continguts als coneixements previs de l’alumnat 

i adaptar la metodologia per aconseguir una millor atenció a la diversitat. 

L'expressió vocal, instrumental i corporal, junt amb la pràctica de l'audició, constitueixen l'eix al 

voltant del qual gira el procés educatiu. Aquests continguts assoleixen especial significació 

quan l'alumne es capaç de relacionar-los amb les seues vivències. 

Els procediments hauran d'ésser el punt de partida de l'assimilació conceptual posterior. 

Convindrà tindre pressent que en l'expressió vocal, en la instrumental i en el moviment, és tan 

important el procés com el resultat aconseguit. Els conceptes de ritme, melodia, harmonia i 

forma, junt amb les qualitats tímbriques i dinàmiques del so, queden definitivament 

interioritzades quan s'executen a través de la dansa, el cant i la interpretació instrumental.  

Són igualment importants els continguts actitudinals relatius a la participació activa i 

responsabilitat grupal de l'alumnat en l'actuació i resultat global. 

La situació en grup en què es desenvolupa l'educació musical és un factor didàctic important, 

que requereix d'una important flexibilitat en l'organització de les activitats. A més caldrà un 

apropament per part del professorat cap al món musical de l'alumnat, per a possibilitar i afavorir 

un apropament a la música amb un caràcter lúdic, creatiu i més significatiu, donant-li un major 

protagonisme en el propi procés d'aprenentatge. 

No es descartarà l'estratègia expositiva, presentant els temes i afavorint la participació de 

l'alumnat amb preguntes motivadores que enceten debats. 

S'afavorirà també la participació de l'alumnat en l'avaluació proporcionant-li informació sobre el 

moment en què es troba en el procés d'aprenentatge. 

 

Així treballarem les següents activitats: 

-Interpretacions individuals i en grup (instrumentals i danses). Els instruments utilitzats per a les 

interpretacions seran els disponibles a l'aula. 

-Cant col·lectiu (donat que els i les adolescents solen presentar moltes inhibicions a l'hora de 

cantar sols). 

-Lectura i anàlisi de partitures. 
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-Lectura, anàlisi i comentari de textos i llibres. 

-Treballs de recerca i investigació sobre temes proposats (individuals i/o en grups de dos o tres 

alumnes). 

-Exercicis i treballs de creativitat individual i en grup reduït, guardant el distanciament de 

seguretat. 
 

-Realització dels exercicis i conclusions al quadern de classe. 

-Debats a classe. 

-Audicions i anàlisi d'obres musicals i àudio- visuals. 

-Elaboració d'esquemes, síntesi i mapes conceptuals. 

-Enregistraments de les interpretacions de l’ alumnat a l'aula. 

-Enregistraments de creacions del propi alumnat. 

-Visualització, anàlisi i creació de musicogrames. 

 

RECURSOS ESPACIALS 

Dues aules específiques de música relativament amples, que permeten la col·locació dels 

instruments i activitats de moviment i dansa. 
EOUIPAMENT DE LES AULES 

-Instruments musicals: 

-Teclat-Seqüenciador 

-Instrumental Orff (carillons, xilòfons i metal·lòfons) 

-Instrumental molt variat de xicoteta percussió: cròtals, caixa xinesa, claus, güiro, pandero, 

pandereta, cascavells, castanyetes, bongos, timbal, platets... 

- Guitarres acústiques i elèctriques 

- 2 Baixos elèctrics 

- 2 bateries acústiques i una elèctrica 

- Un consort de flautes barroques 

- 65 llàmines i 26 parells de baquetes per a l’instrumental Orff 

- 30 estoretes per a relaxació corporal 

- Un equip d’iluminació per transformar l’aula Èrik en un escenari amb: 4 focus, taula de llum i 

ganxos per fixar els focus a les parets 

- Un teclat model Yamaha P-125 BK Stage Bundle (pack de teclat, suport, banqueta i funda) 

- Una aspiradora de mà per netejar els instruments 

- 50 carillons cromàtics amb maletí que els fem servir per a que l’alumnat puga dur-los a casa 

per a estudiar en qualitat de préstec (comprats per l’AMPA amb la dotació econòmica que 

reben de l’ajuntament per a la compra de materials didàctics) 

- 50 ukeleles comprats per l’AMPA 

- 10 faristols comprats per l’AMPA a més dels que ja teniem 

-Equip de música: 

- 2 Ordinadors amb targeta de so. 



 203	

-Taula de mescles. 

-Pantalla. 

-Canó de projecció. 

-Material didàctic: 

o Arxiu de partitures vocals i instrumentals. 

o CDs . 

• Programes de música per a la utilització de les noves tecnologies. 

• Material de Reforç i ampliació 

• Discos compactes, per a la reproducció del repertori, abarcant tots els estils, gèneres, 

formes i agrupacions musicals. 

• Fitxes per a l’alumnat de ritme, lectura i audicions amb musicogrames. - Discografia de 

tots els estils que es troba al Departament. 

-Mobiliari: 

-Pissarra pautada i normal 

-Armaris per guardar l ́instrumental. 

-Prestatgeria per a llibres i material didàctic. 

-Quadres i làmines d'instruments musicals i grups instrumentals. 

-30 cadires de pala i 30 tamborets (enguany 23 cadires de pala en cada aula -hem tret els 

tamborets-) 

 

4.3. Nova Metodologia que contemple activitats presencials i no presencials 
Tipus d’activitats que contemplen la 
presencialitat i la no presencialitat 

Aplicació o 
recurs utilitzat 

Plataforma 
utilitzada 

Forma d’avaluar 

Escoltar i veure obres de Música i 
Dansa de l’Edat Antiga, Edat Mitjana i 
Renaixement i analitzar-les per extraure 
les seues característiques i la seua 
relació amb els aspectes socioculturals i 
entendre l’evolució de la Monodia a la 
Polifonia i la importància del mestre de 
dansa. 
- Conèixer als màxims representants 
musicals i de dansa d’aquestes 
èpoques. 

-Àudio de les 
audicions i Vídeos 
de les danses 
- Fitxa amb 
característiques i 
cronologia 
- Recursos per a 
l’anàlisi 
-Qüestionaris 

Aula virtual S’avaluen les 
respostes als 
qüestionaris 

Escoltar i veure obres de Música i 
Dansa dels períodes del Barroc i 
Classicisme i analitzar-les per extraure 
les seues característiques i la seua 
relació amb els aspectes socioculturals i 
entendre la consolidació de la tonalitat i 
el naixement del Ballet.  
- Conèixer als màxims representants 
musicals i de dansa d’aquestes 
èpoques. 

--Àudio de les 
audicions i Vídeos 
de les danses 
- Fitxa amb 
característiques i 
cronologia 
-Recursos per a 
l’anàlisi 
-Qüestionaris  

Aula virtual S’avaluen les 
respostes als 
qüestionaris 

Escoltar i veure obres de Música i 
Dansa del Romanticisme, els 
Nacionalismes i el Postromanticisme i 
analitzar-les per extraure les seues 
característiques i la seua relació amb 

-Àudio de les 
audicions i Vídeos 
de les danses 
- Fitxa amb 
característiques i 

Aula virtual S’avaluen les 
creacions 
realitzades  
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els aspectes socioculturals i entendre 
l’expansió de la tonalitat i el 
desenvolupament del Ballet romàntic. 
- Conèixer als màxims representants 
musicals i de dansa d’aquestes 
èpoques. 

cronologia 
-Recursos per a 
l’anàlisi 
-Qüestionaris 

-Escoltar i veure obres de Música i 
Dansa del segle XX, l’Impressionisme i 
l’Expressionisme i analitzar-les per 
extraure les seues característiques i la 
seua relació amb els aspectes 
socioculturals i entendre la pluralitat de 
llenguatges d’esta època i els canvis en 
el llenguatge musical amb l’expansió i 
abandó progressiu de la tonalitat i amb 
el naixement de la Dansa moderna. 
- Conèixer als màxims representants 
musicals i de dansa d’aquestes 
èpoques. 
-Analitzar una obra de Stravinsky: “La 
Consagració de la Primavera” com a 
música i com a ballet, comparant les 
obres de tres coreògrafs diferents 

-Àudio de les 
audicions i Vídeos 
de les danses 
- Fitxa amb 
característiques i 
cronologia 
-Qüestionaris 
- Recursos per a 
l’anàlisi 

Aula virtual S’avaluen les 
interpretacions 
enregistrades 

-Conèixer la música que està fora del 
marc de la tonalitat. 
-Aproximar-se a la figura de Schönberg i 
les seues influències. 
- Conèixer el desenrotllament de 
l’atonalitat des del dodecafonisme. 
 

-Àudio de les 
audicions i Vídeos 
de les danses 
- Fitxa amb 
característiques i 
cronologia 
-Qüestionaris 
- Recursos per a 
l’anàlisi 

  

- Conèixer el Neoclassicisme com 
reacció a l’atonalitat, així com les 
escoles i compositors representatius. 
- Fer un paral·lelisme de la música amb 
la Dansa neoclàssica, expressionista 
alemanya i moderna americana. 

-Àudio de les 
audicions i Vídeos 
de les danses 
- Fitxa amb 
característiques i 
cronologia 
- Recursos per a 
l’anàlisi 
-Qüestionaris 

  

-Escoltar i veure obres de Música i 
Dansa de la música popular moderna, 
del jazz, del flamenc, de la música 
tradicional del món o altres músiques i 
analitzar-les per extraure les seues 
característiques i la seua relació amb 
els aspectes socioculturals i entendre 
les fusions de diferents cultures. 
- Conèixer als màxims representants 
musicals i de dansa d’aquestes 
èpoques. 
-Analitzar coreografies de Dansa 
Contemporània. 

-Àudio de les 
audicions i Vídeos 
de les danses 
- Fitxa amb 
característiques i 
cronologia 
- Recursos per a 
l’anàlisi 
-Qüestionaris 

Aula virtual S’avaluen les 
interpretacions 
enregistrades 

Argumentar sobre obres musicals i de 
dansa a partir de l’audició o visionat 
d'estes i realitzar investigacions a través 
d’anàlisis estètiques i comentaris crítics, 
considerant els aspectes tècnics, 
expressius i interpretatius, i també el 

-Àudio de les 
audicions i Vídeos 
de les danses 
- Recursos per a 
l’anàlisi 
-Qüestionaris  

Aula virtual S’avaluen els 
treballs o 
Qüestionaris 
presentats 
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seu desenrotllament sociocultural. 
Analitzar les principals característiques 
de diferents obres de música i dansa 
després de fer-ne l'escolta o visionat, i 
ubicar-les en el temps per a comparar-
les amb altres obres representatives de 
cada estil, per a descobrir semblances i 
diferències entre estes. 

-Àudio de les 
audicions i Vídeos 
de les danses 
- Recursos per a 
l’anàlisi 
-Qüestionaris 

Aula virtual S’avaluen els 
vídeos presentats 

 
5. MESURES DE RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ A  L'ALUMNAT AMB 
NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU O AMB ALUMNAT QUE REQUEREIX 
ACTUACIONS PER A LA COMPENSACIÓ DE LES DESIGUALTATS 
 

La diversitat a l'aula pot materialitzar-se bàsicament de quatre formes: diversitat cultural, 

diversitat d'interessos, diversitat de capacitats i aptituds, i, presència a l'aula d'alumnat amb 

algun tipus de diversitat funcional. 

Des de l'àrea de música s'ha de donar resposta a les necessitats educatives que planteja 

aquesta diversitat dintre de l'aula. Els materials utilitzats estan dissenyats per oferir possibilitats 

diversificades, encara que serà el/la professor/a, amb una actitud oberta i receptiva, qui capte 

aquesta realitat canviant, i oferte solucions variades i adaptades a cada cas. 

Les estratègies per possibilitar una correcta atenció a la diversitat seran les següents:  

l Pel que fa a la diversitat cultural, diversitat d'interessos i diversitat de capacitats i aptituds: 

-Activitats d'aprenentatge variades i amb gran possibilitat de canvi de rols, de manera que 

permeta diferents modalitats o vies d'aprenentatge i diferents graus de dificultat. 

-Materials didàctics variats i flexibles. 

-Diferents maneres d'agrupament d'alumnat, combinant el treball individual amb el treball 

col·lectiu i amb xicotets grups heterogenis, així com tutoritzacions per parelles. 

-La diversitat d'instruments musicals així com de línies musicals, que ofereix el repertori de 

l'aula, facilitaran solucions a les diferents capacitats tècniques i de coneixements dins d'una 

mateixa classe. 

-Adaptacions curriculars significatives o no significatives en funció de les específiques 

necessitats de l'alumnat. 

-Activitats de reforç i ampliació. 

 

l Pel que fa a la presència a l'aula d'alumnat amb algun tipus de diversitat funcional: 

 

Alumnat amb diversitat funcional auditiva:  

Donada la importància del sentit de l'oïda per al desenvolupament de la matèria i en general 

per a l'educació musical- , es proposa: 

1. Presa de contacte amb el fenomen sonor, a través de la vibració. 

2. Sensacions i efectes produïts per la música a través del sentit del tacte. 

3. Desenvolupament psicomotriu i experimentació amb el ritme, com a sensació i velocitats. 

4. Timbre. Reconeixement visual dels distints instruments. 
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5. Sensació tàctil, produïda per sons de distintes alçades, per mitjà de la major o menor 

velocitat de vibració. 

6. Sensació tàctil, produïda per sons de distintes intensitats, per mitjà de la major o menor 

amplitud d'ona.  

7. S'adaptarà el bloc de continguts, que contempla l'expressió vocal i la pràctica instrumental. 

 

Alumnat amb diversitat funcional física: 

Aquell alumnat que tinga alguna diversitat funcional física que els impedisca la pràctica de 

l'instrument escolar (enguany l’Ukelele), optaran per l'instrumental ORFF, podent ser instrument 

d'afinació determinada (xilòfons, Metal·lòfons ...) o d'afinació indeterminada (claus, cabasseta, 

pandero, pandereta, triangle) A més, s'adaptarà el repertori, tant a nivell de pràctica 

instrumental individual com de les seues funcions dins del conjunt instrumental. En el cas 

d'alumnat amb diversitat funcional física que els impossibiliten la pràctica dels instruments 

musicals, se suprimirà el bloc de continguts corresponent a la pràctica instrumental per a 
desenvolupar la resta dels continguts. 

 
6. UNITATS DIDÀCTIQUES 
6.1. Organització de les unitats didàctiques 
 

Establim la següent seqüènciaicó de continguts en termes d’Unitats Didàctiques, incloent la 

seua relació amb els objectius d’àrea. Ho hem estructurat tot i tenint en compte que els blocs 

de continguts 2, 3, 4, 5, i 6 fan referència a la música i la dansa de les diferents époques 

històriques i, per tant, els seus continguts els hem agrupat en 5 Unitats Didàctiques. Els 

continguts referits al primer bloc (Percepció, Anàlisi i Documentació) els considerem com 

procediments que han d’estar presents en cadascuna de les unitats didàctiques per tal 
d’aconseguir desenvolupar les competències i assolir els objectius de l’àrea. Els elements 

transversals a la matèria (bloc 7) també estaran presents en cadascuna de les Unitats 

Didàctiques.  

 
Unitats 

Didàctiques 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

1. 1. La música i la dansa en l’antiguitat. Evolució fins al Renaixement  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

2. La música i la dansa en el Barroc i Classicisme. 
 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

3. La música i la dansa en  el Romanticisme, el Nacionalisme, el 

Postromanticisme, l’Impressionisme i l’Expressionisme 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

4. Pluralitat de llenguatges en la música i dansa del segle XX  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 5. La música i la dansa popular moderna i d’altres cultures 
 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 



 207	

 
6.2. Activitats de reforç i d’ampliació 
 
Les activitats presentades als materials permeten una gran flexibilitat d'aplicació i adaptació, 

tant a nivell individual com a nivell de treball col·lectiu i de grup. 

La vivència de l'experiència musical no es planteja als materials a partir d'un únic camí sinó des 

de les diferents vies representades per l'audició, la interpretació, la creació, la reflexió i el 

debat. 

La major part del repertori que es treballa tant d'audició com d'interpretació, admet diferents 

nivells d'aprofundiment. La majoria de les peces o dels exercicis vocals i instrumentals, 

permeten una interpretació adaptada a cada grup, i dintre del mateix grup, una adaptació a 

diferents nivells i ritmes d'aprenentatge. 

A l'aula de música pot donar-se el cas també, que en un grup ens trobem amb alumnat que 

estudia música extraescolarment junt amb els que sols l'han estudiada en Primària i 

Secundària. Això suposa en el primer cas, un domini superior del llenguatge musical i de la 

tècnica instrumental. Mitjançant l'avaluació inicial s'obté la informació necessària respecte a 

l'experiència musical de l'alumnat, per tal de planificar les estratègies i l'adaptació al seu nivell 
de coneixements. 

Així, treballem amb: 

-Activitats d'aprenentatge variades i amb gran possibilitat de canvi de rols, de manera que 

permeta diferents modalitats o vies d'aprenentatge, diferents graus de dificultat,... 

-Materials didàctics variats i flexibles. 

-Diferents maneres d'agrupament d'alumnat, combinant el treball individual amb el treball 

col·lectiu i amb xicotets grups heterogenis, així com agrupaments flexibles que transcendeixen 

el marc de l'aula. 

-Diversitat d'instruments musicals així com de línies musicals, que ofereix el repertori de l'aula, 

que faciliten solucions a les diferents capacitats tècniques i de coneixements dins d'una 

mateixa classe. 

- A més, en l’actual curs, cal plantejar-se la contemplació d’un escenari d’ensenyament on-line 

amb activitats que posssibiliten al professorat interactuar amb l’alumnat tant grupal com 

individualment. A través d’aplicacions proporcionades per la Conselleria d’Educació 

(Classroom, Webex, Aules, etc) des de l’àrea de música, si es dona el cas, plantejarem 

activitats de recerca, curiositat, creativitat, ampliació, aprofundiment, treball en equip i pràctica 

musical amb instruments fabricats a casa o amb instruments emprats de l’aula, com carillons i 

ukeleles.  

 

6.3. Elements transversals 

Respecte als elements transversals, la “comprensió lectora”, així com “l’expressió oral” i 

“l’expressió escrita” tenen una presència destacada des de la matèria, ja que l’ús del llenguatge 
verbal en totes les seues modalitats comunicatives és un element fonamental per a 
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comprendre, analitzar i valorar els processos vinculats a un llenguatge no semàntic com el 

musical. La comunicació audiovisual està present en l’aula a través dels abundants recursos 

específics en suport audiovisual: concerts, òperes, musicals, etc.  

Quant a les TIC, la seua presència està reforçada per un bloc de continguts específic. I pel que 

fa a l’emprenedoria i l’educació cívica i constitucional, s’hi contemplen a partir del treball 

col·laboratiu necessari en les tasques d’interpretació i creació grupal, en les quals el respecte i 

els valors cívics són essencials. 

En el segle XXI els sistemes educatius han de donar resposta a les necessitats dels ciutadans i 
adaptar-se als requeriments de la vida contemporània. Per això, en línia amb les 

recomanacions del Parlament Europeu, s’han d’incorporar plantejaments metodològics 

coherents amb el desenrotllament de les competències, les quals han d’integrar-se amb la 

resta d’elements curriculars per a propiciar una renovació de la pràctica docent.  

Es proposen nous enfocaments en l’aprenentatge i avaluació que han de suposar un canvi en 

el paper de l’alumnat com a protagonista del seu aprenentatge. La competència es contempla 
com a coneixement en la pràctica, un coneixement adquirit a través de la participació activa en 

la realització de tasques.  

El rol del docent s’ha d’orientar al disseny de situacions d’aprenentatge que afavorisquen 

l’aplicació dels coneixements apresos. Hui més que mai és necessari incorporar a les aules els 

últims avanços que desenrotllen les ciències de l’educació. El treball competencial, lluny del 
mètode únic, convida a la integració dels diversos mètodes actius d’ensenyança: el treball 

cooperatiu, l’aprenentatge basat en projectes, l’estudi de casos, etc. 

L’avaluació ha de ser un procés continu d’obtenció d’informació per a la presa de decisions 

sobre la millora del procés d’ensenyança-aprenentatge. Els criteris d’avaluació estan redactats 

com resultats d’aprenentatge amb l’objecte de possibilitar-ne l’observació i avaluació en 
contextos reals. La seua sintaxi permet una millor selecció dels instruments més adequats 

(proves objectives, entrevistes, qüestionaris, escales d’observació, etc.) per a avaluar els 

diferents tipus de continguts. Les rúbriques són un instrument molt apropiat per a valorar els 

treballs d’investigació i les produccions de les i dels alumnes, atés que aporten objectivitat i 

precisió a l’avaluació. Igual que els portafolis, faciliten l’autoavaluació i la coavaluació entre 

iguals i, per tant, la reflexió crítica per a aconseguir l’autonomia de l’alumnat. Per la seua 

banda, les diferents proves (escrites o orals) són molt útils per a avaluar els continguts 
conceptuals. L’avaluació competencial requerix varietat i adequació en l’ús d’instruments 

d’avaluació perquè cap tipus de continguts quede al marge. D’esta manera s’aconseguix un 

procés complet i una avaluació autèntica, necessària per a millorar els models d’ensenyança-

aprenentatge. 

 
6.4. Activitats complementàries i extraescolars 
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En una assignatura com la música, l'alumnat necessita una impregnació i un context directe 

amb el fet musical. Seran necessàries tot tipus d'activitats dins i fora de l'aula. 

El departament de música col·laborem en actuacions que es fan en el propi centre i que tenen 

com a finalitat visualitzar drets humans que tenen dates concretes com ara “el dia de la dona”, 

“el dia contra la violència de gènere”, etc. Aquestes actuacions les preparem com accions 

performatives amb alumnat de 2n de batxillerat. 

Enguany, com a conseqüència de la COVID-19, no podem contemplar el cicle de concerts Art 

de Prop i exposar al nostre alumnat a relacionar-se amb músics i ballarins professionals perquè 

la normativa del Plà de contingència contempla que cal restringir al màxim l’entrada al centre 

de persones alienes al mateix i, a més, es tracta d’una activitat que implica que el màxim 

nombre possible d’alumnat i professorat puga participar en els concerts i espectacle de dansa 

com a públic. Això impossibilita el distanciament que cal mantidre. Tampoc podem realitzar els 
concerts en les Escoletes Infantils i els concerts al nostre propi centre, així com el taller de 

Dansa per a adolescents que solem organitzar durant la primera setmana de juliol. 

 

La participació en les trobades de Com Sona l’ESO són un exemple d’aquest apartat. El nostre 

centre participa des del curs 2004-2005. Enguany, des de l’organització de Com Sona l’ESO, 

ens hem plantejat un altre format diferent a la trobada. Es tracta d’enregistrar un disc amb 10 

cançons i amb una durada d’entre 30 i 40 minuts per a penjar-lo en Spotify. Per a tal fi, 
l'organització “Com Sona L'ESO” (a la qual pertanyem els tres professors de música del nostre 

institut amb plaça definitiva) convocarà un concurs de creació de lletres de cançons i amb 

aquelles que siguen seleccionades es crearan els materials que, una vegada enregistrats, 

serviran de base per a l’estudi a les aules dels instituts participants. En el mes d’abril cada 

centre enregistrarà el treball fet amb el seu alumnat i ho enviarà a CSE per a poder fer el 

muntatge d’allò que després apareixerà a Spotify. Aquest nou format no pot contemplar (perquè 

no es deu fer) la part escènica de la trobada ni la part que li dona nom, la pròpia trobada física 
d’alumnat i professorat però, per contra, facilita la participació il·limitada d’alumnat i professorat, 

així com d’alumnat extrobador. És una bona oportunitat per a la participació de l’alumnat de 2n 

de batxillerat, que no participa mai en CSE perquè ser una activitat que es realitza molt prop de 

les proves PAU. Els enregistraments dels àudios els farem amb mascaretes i mantenint el 

distanciament de metre i mig (segurament caldrà fer-los al gimnàs o a les aules de música amb 

grups reduïts i mesclant després les pistes gravades). 

 
6.5. Distribució temporal de les U.D. 
1ª Avaluació: Unitats 1 i 2 

2ª Avaluació: Unitat 3 

3ª Avaluació: Unitats 4 i 5 

 
7. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS D’ÈXIT 
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Considerem que ha d'haver també una avaluació del nostre treball, tant pel que fa a què 

ensenyem com al cóm ensenyem. 

s'ha de fer a través de l’anàlisi dels resultats i de la reflexió individual o en grup mitjançant 

conèixer si: 

• S’ha adaptat el material al nivell de l’alumnat. 

• Les explicacions han estat eficients.  

• Les activitats han segut adients.  

• S’han tingut en compte els coneixements previs de l’alumnat. 

 

En aquest apartat pretenem promoure la reflexió docent i l’autoavaluació de la realització i el 

desenvolupament de programacions didàctiques. Per a això, en finalitzar cada unitat didàctica 
es proposa una seqüència de preguntes que permeten al docent avaluar el funcionament del 

programat a l’aula i establir estratègies de millora per a la mateixa unitat.  

De la mateixa manera proposem una eina per a l’avaluació de la programació didàctica en el 

seu conjunt, es pot realitzar al final de cada trimestre per a recollir les millores.  Ho mostra el 

següent quadre: 

ASPECTES A 
AVALUAR A DESTACAR... A MILLORAR... 

PROPOSTES DE 
MILLORA 

PERSONAL 
    Temporalització de les 
unitats didàctiques    

Desenvolupament dels 
objectius didàctics    

Maneig dels continguts 
de la unitat    

Descriptors  
i acompliments 
competencials 

   

Realització de tasques    

Estratègies 
metodològiques 
seleccionades 

   

Recursos    

Claredat en els criteris  
d’avaluació    

Ús de diverses eines 
d’avaluació    
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Dossier d’aprenentatge 
d’evidències  
dels estàndards 
d’aprenentatge 

   

Atenció a la diversitat    

Interdisciplinarietat    
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