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1. INTRODUCCIÓ 
 

La present programació anual fa referència a les matèries impartides pel Departament de 

Música, segons la següent distribució:  

 

• Música 1r d’ESO (matèria obligatòria)  

• Música 2n d’ESO (matèria obligatòria).  

• Música 3r d’ESO (matèria obligatòria).  

• Música 4t ESO (materia optativa). 

 

En 3r i 4t es dona l’assignatura per a grups de PMAR i PR4, però açò no implica modificació 

en la programació, ja que, per les característiques de la manera d’impartir-la i avaluar-la, no 

presenta cap problema per a aquesta mena d’alumnat. 

 

Professorat de la matèria:  

• Manuel Roig Abad, professor d’ensenyament secundari, cap de Departament.  

• Héctor Gómez Vadillo, professor d’ensenyament secundari. 

 
a) JUSTIFICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ 

 

Com expressa la introducció del currículum per a la matèria de música “La música, com a 

bé cultural i com a llenguatge i mitjà de comunicació no verbal, constitueix un element d'un 

valor inqüestionable en la vida de les persones”, és a dir, com a la resta dels sistemes 

educatius dels països del món occidental, la música és matèria obligada per a l'òptim 

desenvolupament cognitiu dels alumnes i desenvolupament personal. Aquesta programació 

està, per tant, orientada a establir punts de contacte entre el món exterior i la música que 

s'aprén a les aules. A més, és també objectiu principal d'aquesta programació estimular el 

desenvolupament de la percepció, la sensibilitat estètica, l'expressió creativa i la reflexió 

crítica de l'alumnat, així com fer que arribe a un grau d'autonomia tal que permet la 
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participació activa i informada en diferents activitats vinculades amb l'audició, la 

interpretació i la creació musical.  

 

En l’actualitat, vivim en contacte permanent amb la música. L'avanç tecnològic ha anat 

modificant considerablement els referents musicals de la societat per la possibilitat 

d’escoltar qualsevol producció musical mundial a través dels discos, la ràdio, la televisió, els 

jocs electrònics, el cinema, la publicitat, internet, etc. Aquest mateix desenvolupament 

tecnològic ha obert noves vies per a la interpretació i la creació musical, tant de músics 

professionals com de qualsevol persona interessada en fer música. D’altra banda, 

l’educació musical a la Comunitat Valenciana té com a punt de partida un entorn cultural, 

social i històric, que conforma una infraestructura d’iniciativa institucional o popular, que 

marca i predisposa la vida local cap al gaudi i la participació directa en el fet musical, en tots 

els estils: des de la música universal a compositors pròxims, des de l’ortodòxia a 

l’avantguarda. Aquest fet suposa una sensible diferenciació del context sonor valencià, un 

context significatiu que atorga un pes específic a la música, que el centre docent ha 

d’escoltar i al mateix temps sensibilitzar des del punt de vista pedagògic, garantint-hi una 

formació adequada. La nostra realitat s’insereix, a més, en un arc mediterrani que compren 

cultures que constantment intercanvien els seus trets i provoquen un mestissatge fructífer 

que traspassa fronteres. En els ritmes i les melodies, en les lletres de les cançons, en la 

manera d’adornar-les, en les cadències, en les danses, en els instruments, ens reconeixem 

i rehabilitem una memòria que corre el risc de perdre’s en una excessiva globalització 

d’estètiques, productes i formes de vida. Els centres docents de la nostra Comunitat en són 

un exemple palpable, i, en aquest sentit, la música pot actuar d’element catalitzador entre 

uns ciutadans i unes ciutadanes formats musicalment des de l’escola. En aquesta etapa, 

una aproximació més diferenciada i analítica continua el caràcter més global que l’àrea 

d’Educació artística presentava en l’Educació Primària.  

D’altra banda, l’expressió al·ludeix al desenrotllament de totes aquelles capacitats 

vinculades amb la interpretació i la creació musical. Des del punt de vista de la 

interpretació, l’ensenyament i l’aprenentatge de la Música se centren en tres àmbits 

diferenciats, però estretament relacionats: l’expressió vocal, l’expressió instrumental i el 

moviment i la dansa. Per mitjà del desenrotllament d’aquestes capacitats, es tracta de 

facilitar l’èxit d’un domini bàsic de les tècniques requerides per al cant i la interpretació 

instrumental, així com els ajustos rítmics i motors implícits en el moviment i en la dansa. La 

creació musical remet a l’exploració dels elements propis del llenguatge musical i a 

l’experimentació i la combinació dels sons a través de la improvisació, l’elaboració 
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d’arranjaments i la composició individual i col·lectiva. El tractament dels continguts que 

integren aquests dos eixos ha de fer-se tenint en compte que en l’actualitat, més que en 

altres èpoques, la música és un dels principals referents d’identificació de la joventut. El fet 

que l’alumnat la considere com a pròpia constitueix, paradoxalment, un avantatge i un 

inconvenient en el moment de treballar-la a l’aula: avantatge, perquè el valor, així com les 

expectatives i la motivació respecte a aquesta matèria són elevades; inconvenient, perquè 

l’alumnat, en fer-la seua, posseeix caires confirmatoris molt arrelats. La presència de la 

Música en l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria ha de considerar com a punt de 

referència, el gust i les preferències de l’alumnat, però, simultàniament, ha de concebre els 

continguts i el fenomen musical des d’una perspectiva creativa i reflexiva, i intentar 

aconseguir quotes més elevades de participació en la música com a espectador, intèrpret i 

creador. 

 

b) MARC LEGAL 
 

♦ Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. 

 

♦ Reial Decret 1105/2014 de 26 de desembre, per el qual s’estableix el currículum 

bàsic de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat. 

 

♦ Decret 87/2015 de 5 de juny, del Consell, pel que estableix el currículum i 

desenrotlla l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat 

en la Comunitat Valenciana 

 

♦ Decret 136/2015, de 4 de setembre, del cosell, per el que es modifica el decret 

87/2015 de 5 de juny, del Consell, pel que estableix el currículum i desenrotlla 

l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat en la 

Comunitat Valenciana.  

♦ Ordre ECD/65/2015, de 21 de gener (B.O.E. 29 de gener) per la qual es descriuen 

les relacions entre les competències, els continguts i els criteris d’avaluació de 

l’Educació Primària, l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat. 

 

♦ Reial Decret 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals 

d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat. 
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                   c) CONTEXTUALITZACIÓ  
 

Música s’imparteix a 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO, essent als tres primers cursos de caràcter 

obligatori, mentre que a 4t d’ESO és opcional. En aquest darrer, l’àrea compta amb tres 

hores setmanals, mentre que en els altres cursos se n'imparteixen dues. 

 La matèria de Música s'impartirà en valencià, ja que forma part de les tres matèries 

que es donen en aquest idioma, d'acord amb el Programa d'incorporació progressiva al 

valencià (PIP), a més d’impartir-se en dos cursos de Línia en Valencià (PEV), on, com és 

obvi, també s’usa el valencià com a llengua vehicular. 

 Aquest any som dos els membres del Departament de Música: Manuel Roig Abad i 

Héctor Gómez Vadillo. Manuel Roig Abad és cap de Departament i imparteix classe en 1r 

d’ESO, 3rV i 4t. A més, és tutor de 1rA. Hèctor Gómez Vadillo imparteix classe a tots els 

grups de 2n d’ESO, a la resta de 3rs d’ESO i és tutor de 2nM. 

 Aquest curs és un curs distint. El Covid fa que hagem de prendre mesures 

excepcionals per tal de garantir la seguretat tant de l’alumnat com del personal docent. 

Aquestes mesures afecten directament al desenvolupament de la classe de Música, ja que 

moltes de les formes d’expressió musical impliquen moviment, grup, expulsió d’aire... 

 En primer lloc i en sintonia amb els criteris lliurats des de Conselleria la pràctica 

instrumental no podrà realitzar-se per mig de la flauta, almenys en classe. No es descarta 

que, per tal que els alumnes no perden el que han avançat, els proposem exercicis per a 

realitzar des de casa, però, evidement, no serà el mateix ni podrà tindre el pes d’anys 

anteriors. La resta d’instruments veurem, al llarg del curs i segons com vagen 

desenvolupant-se aquestes circumstàncies excepcionals, si aconseguim trobar alguna 

manera de poder usar-los sense posar en risc la salut dels nostres alumnes. Baix cap 

concepte els usarem aquesta no queda garantida. 

Al llarg dels darrers cursos, el departament de Música ha tractat d’impulsar activitats 

que fomenten la participació dels alumnes en la societat que els envolta, sobretot perquè 

conegueren els col·lectius més desafavorits però també per a compartir l’experiència 

musical amb altres centres educatius. Aquest any, però, per un sentit de la cautela estricte, 

en principi no programarem cap extraescolar. Tal com avance el curs, si fora avinent i (per 

les característiques concretes de l’activitat) segur fer-ne alguna, ja s’anirà valorant. 

A l’aula de Música, per les seues dimensions i per la ràtio dels alumnes, es pot 

augmentar la distància de seguretat de 1,5 m. Tal com vaja avançant el curs i ens anem 

adaptant veurem si és necessari.  
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Els exercicis que impliquen moviment corporal seran individuals. 
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2. OBJECTIUS DE L’ETAPA RESPECTIVA VINCULATS AMB LA MATÈRIA 
 
El desenvolupament i la concreció curricular que elaboren els centres docents com a part 

del seu projecte educatiu garantirà la consecució dels objectius establerts per a l’etapa en 

l’article 11 del Reial Decret 1105/2014. 

Així mateix, esta concreció del currículum s’orientarà a la consecució dels següents 

objectius: 

 

a) Adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, 

artístic, científic i tecnològic. 

 

b) Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna, de 

manera que es proporcione una atenció personalitzada i un desenrotllament personal i 

integral de tot l’alumnat, respectant els principis d’educació comuna i d’atenció a la 

diversitat de l’alumnat propis de l’etapa. 

 

c) Orientar l’alumnat i els seus representants legals, si és menor d’edat, sobre el progrés 

acadèmic i la proposta d’itineraris educatius més adequats per a cada alumne o alumna. 

 

d) Preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció 

laboral. 

 

e) Desenrotllar bones pràctiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució 

pacífica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres. 

 

f) Desenrotllar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de 

l’esforç, la superació personal i la responsabilitat en la presa de decisions per part de 

l’alumnat, la igualtat, la solidaritat, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de la 

violència de gènere. 

 

g) Consolidar en l’alumnat hàbits d’estudi i de treball. 

 

h) Formar l’alumnat per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans. 
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i) Desenrotllar metodologies didàctiques innovadores que incloguen l’aprenentatge 

cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l’ús de les tecnologies de la informació i la 

comunicació, així cóm la pràctica de l’educació inclusiva en l’aula. 

 

j) Basar la pràctica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació 

educativa i en l’avaluació de la pròpia pràctica docent. 

 

k) Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyança i l’aprenentatge basats en 

l’adquisició de competències. 

l) Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculars 

d’ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes estes, i garantint l’ús 

normal, la promoció i el coneixement del valencià. 
 

- OBJECTIUS GENERALS DE L’ETAPA 
 

L’educació secundària obligatòria ha de contribuir a desenrotllar en les alumnes i els 

alumnes les capacitats que els permeten: 

 
a) Conèixer, assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets en el 

respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i 

grups, exercitar-se en el diàleg, refermant els drets humans com a valors comuns d’una 

societat plural, oberta i democràtica, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania 

democràtica. 

 

b) Adquirir, desenrotllar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en 

equip com a condició necessària per a una realització eficaç dels processos de 

l’aprenentatge i com a mitjà de desenrotllament personal. 

 

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre 

ells. Rebuig de la discriminació entre persones per sexe o qualsevol altra condició o 

circumstància personal o social. Rebutjar estereotips que hi suposen discriminació entre 

homes i dones així com qualsevol manifestació de violència cap a les dones.  
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d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les 

seues relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol 

tipus, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes. 

 

e) Desenrotllar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a 

adquirir, amb sentit crític, nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de 

les tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació. 

f) Concebre el coneixement científic com un saber integrador, que s’estructura en 

distintes disciplines, conèixer i aplicar els mètodes per identificar els problemes als diversos 

camps del coneixement i de l’experiència.  

g) Desenrotllar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit 

crític, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, prendre 

decisions i assumir responsabilitats, així com valorar l’esforç amb la finalitat de superar les 

dificultats. 

 

h) Comprendre i expressar amb correcció textos i missatges complexos, oralment i per 

escrit, en valencià i en castellà. Valorar les possibilitats comunicatives del valencià com a 

llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i com a part fonamental del seu patrimoni 

cultural, així com les possibilitats comunicatives del castellà com a llengua comuna de totes 

les espanyoles i els espanyols i d’idioma internacional. Iniciar-se, així mateix, en el 

coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura d’ambdós llengües. 

 

i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera 

apropiada. 

 

j) Conèixer els aspectes fonamentals de la cultura, la geografia i la història de la 

Comunitat Valenciana, d’Espanya i del món; respectar el patrimoni artístic, cultural i 

lingüístic; conèixer la diversitat de cultures i societats a fi de poder valorar-les críticament i 

desenrotllar actituds de respecte per la cultura pròpia i per la dels altres. 

 

k) Conèixer i acceptar el funcionament del cos humà i respectar les diferències. 

Conèixer i apreciar els efectes beneficiosos per a la salut dels hàbits d’higiene, així com de 

l’exercici físic i de l’adequada alimentació, incorporant la pràctica de l’esport i l’educació 



  

 11 

física per a afavorir el desenrotllament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió 

humana de la sexualitat en tota la seua diversitat. Valorar críticament els hàbits socials 

relacionats amb la salut, el consum responsable, l’atenció dels sers vius i el medi ambient, i 

contribuir-ne així a la conservació i millora. 

 

l) Valorar i participar en la creació artística i comprendre el llenguatge de les distintes 

manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjans d’expressió i representació. 

 

 -     OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA MATÈRIA  
 

L’ensenyament de la Música en aquesta etapa tindrà com a objectiu el desenrotllament de 

les capacitats següents: 

 

1. Utilitzar la veu, el cos, objectes, instruments i recursos tecnològics per a expressar 

idees i sentiments; enriquir les pròpies possibilitats de comunicació i respectar altres 

formes diferents d’expressió. 

 

2. Desenrotllar i aplicar diverses habilitats i tècniques que possibiliten la interpretació 

(vocal, instrumental i de moviment i dansa) i la creació musical, tant individuals com 

en grup. 

 
3. Escoltar una àmplia varietat d’obres, de distints estils, gèneres, tendències i cultures 

musicals, apreciant el seu valor com a font de coneixement, enriquiment intercultural 

i plaer personal; interessar-se per ampliar i diversificar les preferències musicals 

pròpies. 

 
4. Reconèixer les característiques de diferents obres musicals com a exemples de la 

creació artística i del patrimoni cultural, en especial de la Comunitat Valenciana, sent 

conscient de les seues intencions i funcions, i aplicar-hi la terminologia apropiada per 

a descriure-les i valorar-les críticament. 

 
5. Utilitzar i gaudir del moviment i la dansa, com a mitjà de representació d’imatges, 

sensacions i idees, i apreciar-los com a forma d’expressió individual i col·lectiva; 

dedicar-hi una atenció especial a les danses tradicionals de la Comunitat Valenciana. 
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6. Utilitzar de forma autònoma diverses fonts d’informació –mitjans audiovisuals, 

Internet, textos, partitures i altres recursos gràfics– per a conèixer i gaudir de la 

música. 

 
7. Conèixer i utilitzar diferents mitjans audiovisuals i tecnologies de la informació i la 

comunicació com a recursos per a la producció musical, valorant-ne la contribució a 

les distintes activitats musicals i a l’aprenentatge autònom de la música. 

 
8. Participar en l’organització i realització d’activitats musicals que tenen lloc en 

diferents contextos, amb respecte i disposició per a superar estereotips i prejuís, 

prenent consciència, com a membre d’un grup, de l’enriquiment que es produeix amb 

les aportacions dels altres. 

 
9. Comprendre i apreciar les relacions entre el llenguatge musical i altres llenguatges i 

àmbits de coneixement, així com la funció i significat de la música en diferents 

produccions artístiques i audiovisuals i en els mitjans de comunicació. 

 
10. Elaborar judicis i criteris personals, per mitjà d’una anàlisi crítica dels diferents usos 

socials de la música, siga quin en siga l’origen, aplicar-los amb autonomia i iniciativa 

a situacions quotidianes i valorar la contribució que la música pot fer a la vida 

personal i a la de la comunitat. 

 
11. Valorar el silenci i el so com a part integral del medi ambient i de la música, prenent 

consciència dels problemes creats per la contaminació acústica i les seues 

conseqüències. 

 
12. Conèixer les distintes manifestacions musicals a través de la història i la seua 

significació en l’àmbit artístic i sociocultural. 

 
13. Comprendre i valorar les relacions entre el llenguatge musical i altres llenguatges i 

àmbits de coneixement, així com la funció i significat de la música en diferents 

produccions artístiques i audiovisuals i en els mitjans de comunicació. 

 
14. Conèixer i apreciar el patrimoni cultural i contribuir activament a conservar-lo i 

millorar-lo, entendre la diversitat lingüística i cultural com un dret dels pobles i els 

individus, i desenrotllar una actitud d’interès i respecte cap a l’exercici d’aquest dret. 
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15. Assolir i consolidar hàbits de respecte i disciplina com a condició necessària per al 

desenrotllament de les activitats musicals. 

 

Ø Objectius específics de música aplicats als diferents cursos: 
 

• OBJECTIUS DE MÚSICA EN PRIMER D’ESO 
 

1. Interpretar i crear música utilitzant la veu, els instruments i recursos de l’aula, així 

com aquells instruments que els alumnes puguen aportar. 

 

2. Conèixer i aplicar els principis bàsics de l’emissió de la tècnica vocal per a una 

correcta emissió del so. Açò, implica un coneixement dels aparells implicats en la 

producció de la veu i la seua cura.  

 
3. Conèixer i aplicar els principis bàsics de l’emissió de la tècnica instrumental de la 

flauta de bec, així com dels instruments de l’aula (instrumental Orff, xicoteta 

percussió...).  

 
4. Participar en les activitats de grup respectant les aportacions dels companys i 

valorant de manera convenient les fites aconseguides, tant les individuals com les 

col·lectives, i superar les limitacions individuals a través del recolzament i la 

col·laboració del grup. 

 
5. Interpretar amb propietat peces corals, instrumentals o mixtes adaptades a les 

possibilitats pròpies del conjunt. 

 
6. Desenrotllar la sensibilitat auditiva necessària per a utilitzar el fraseig, l’articulació, la 

dinàmica i l’agògica a través del cant i dels instruments. 

 
7. Conèixer els termes musicals que siguen necessaris i utilitzar-los de forma adequada 

en les activitats d’expressió musical que es duen a terme a l’aula. 

 
8. Utilitzar diferents fonts d’informació (partitures, recursos informàtics, Internet, mitjans 

audiovisuals i altres recursos ) com a recolzament de la pràctica musical a l’aula. 

 
9. Respectar i apreciar altres formes d’expressió musical diferents de la pròpia i les 

dominants de l’entorn, fins a superar estereotips i convencionalismes. 
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10. Valorar el silenci com a marc de la interpretació musical. 

 

• OBJECTIUS DE MÚSICA EN SEGON D’ESO 
 

1. Utilitzar la veu, el cos, objectes, instruments i recursos tecnològics per a expressar 

idees i sentiments; enriquir les pròpies possibilitats de comunicació i respectar altres 

formes diferents d’expressió. 

 

2. Desenrotllar i aplicar diverses habilitats i tècniques que possibiliten la interpretació 

(vocal, instrumental i de moviment i dansa) i la creació musical, tant individuals com 

en grup. La creació musical, la interpretació i la improvisació mitjançant el cant, 

l’instrument o l’expressió corporal, van a ser el fil conductor de la matèria. L’expressió 

musical constitueix, juntament amb l’audició, la principal font d’experiència musical, 

de la qual se n’extraurà el coneixement musical. 

 
3. Escoltar una àmplia varietat d’obres, de distints estils, gèneres, tendències i cultures 

musicals, apreciant el seu valor com a font de coneixement, enriquiment intercultural 

i plaer personal; interessar-se per ampliar i diversificar les preferències musicals 

pròpies. 

 
4. Reconèixer les característiques de diferents obres musicals com a exemples de la 

creació artística i del patrimoni cultural, en especial de la Comunitat Valenciana, sent 

conscient de les seues intencions i funcions, i aplicar-hi la terminologia apropiada per 

a descriure-les i valorar-les críticament. L’alumne analitzarà fragments curts d’obres 

musicals mitjançant propostes d’anàlisi guiades, com exemplificacions o concrecions 

extretes de la pràctica musical. Es realitzaran audicions guiades pel professor: 

audicions actives sempre amb indicacions prèvies, fragments curts i representatius, 

esquemes comuns i fitxes patró. S’oferiran models d’anàlisi sistemàtic que permetran 

acostar-se al fet musical de forma intel·lectual, aconseguint al mateix temps el màxim 

plaer sensorial. 

 
5. Utilitzar i gaudir del moviment i la dansa, com a mitjà de representació d’imatges, 

sensacions i idees, i apreciar-los com a forma d’expressió individual i col·lectiva; 

dedicar-hi una atenció especial a les danses tradicionals de la Comunitat Valenciana. 

Apreciar el caràcter expressiu i comunicatiu propi i el de la resta, l’alumne valorarà el 
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moviment i la dansa, com una possibilitat més del procés musical. Per a tal fi 

utilitzarem tant el moviment organitzat com la improvisació. 

 
6. Utilitzar de forma autònoma diverses fonts d’informació –mitjans audiovisuals, 

Internet, textos, partitures i altres recursos gràfics– per a conèixer i gaudir de la 

música. 

 
7. Conèixer i utilitzar diferents mitjans audiovisuals i tecnologies de la informació i la 

comunicació com a recursos per a la producció musical, valorant-ne la contribució a 

les distintes activitats musicals i a l’aprenentatge autònom de la música. Partitures, 

medis audiovisuals, textos i d’altres van a ser materials d’ús habitual i quotidià en 

l’aula. Les fonts textuals els traslladaran al món exterior, tanmateix les pròpies 

biografies tractades de la mateixa forma. Les il·lustracions també requeriran especial 

importància.  Els alumnes aprendran a utilitzar la terminologia musical apropiada per 

comunicar idees i explicar processos.  

 
8. Participar en l’organització i realització d’activitats musicals que tenen lloc en 

diferents contextos, amb respecte i disposició per a superar estereotips i prejudicis, 

prenent consciència, com a membre d’un grup, de l’enriquiment que es produeix amb 

les aportacions dels altres. 

 
9. Comprendre i apreciar les relacions entre el llenguatge musical i altres llenguatges i 

àmbits de coneixement, així com la funció i significat de la música en diferents 

produccions artístiques i audiovisuals i en els mitjans de comunicació. 

 
10. Elaborar judicis i criteris personals, per mitjà d’una anàlisi crítica dels diferents usos 

socials de la música, siga quin en siga l’origen, aplicar-los amb autonomia i iniciativa 

a situacions quotidianes i valorar la contribució que la música pot fer a la vida 

personal i a la de la comunitat. Mitjançant l’anàlisi dels diversos usos que se li ha 

donat a la música en la societat, l’alumne realitzarà crítiques, plantejarà problemes, 

iniciarà debats, en definitiva, arribarà a la reflexió sistemàtica, crearà un criteri 

personal propi i aplicarà una visió crítica, i al mateix temps constructiva, dels maneig 

de la música en la societat al llarg de la història. 

 
11. Valorar el silenci i el so com a part integral del medi ambient i de la música, prenent 

consciència dels problemes creats per la contaminació acústica i les seues 

conseqüències. S’analitza el paper social de la música, es contrasten idees i 
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opinions, s’enceten debats, però tot sense perdre de vista l’embrió del procés 

musical: el silenci. A banda de ser condició prèvia perquè existeixi el so, cal remarcar 

especialment l’abús continuat que es produeix en la nostra societat: la contaminació 

acústica.  

 
12. Conèixer les distintes manifestacions musicals a través de la història i la seua 

significació en l’àmbit artístic i sociocultural. 

 
13. Comprendre i valorar les relacions entre el llenguatge musical i altres llenguatges i 

àmbits de coneixement, així com la funció i significat de la música en diferents 

produccions artístiques i audiovisuals i en els mitjans de comunicació. 

 
14. Conèixer i apreciar el patrimoni cultural i contribuir activament a conservar-lo i 

millorar-lo, entendre la diversitat lingüística i cultural com un dret dels pobles i els 

individus, i desenrotllar una actitud d’interès i respecte cap a l’exercici d’aquest dret. 

Es fomentarà la reflexió sobre el fet musical a partir  de debats, comparacions, 

vinculacions entre fets de distintes èpoques, entre arts i mentalitats...  

 
15. Assolir i consolidar hàbits de respecte i disciplina com a condició necessària per al 

desenrotllament de les activitats musicals. Aquest objectiu està present en els dos 

cicles: en ambdós l’alumne serà intèrpret i, a la vegada espectador actiu del procés 

musical. Crear música, interpretar individualment o en grup, el repertori musical de 

l’alumne augmentarà i li reportarà experiència musical real. Recolzarem la creativitat 

personal i individual  des de la improvisació com ferramenta d’ús diari i quotidià. 

 

• OBJECTIUS DE MÚSICA EN TERCER D’ESO 
 

1. Utilitzar la veu, el cos, objectes, instruments i recursos tecnològics per a expressar 

idees i sentiments; enriquir les pròpies possibilitats de comunicació i respectar altres 

formes diferents d’expressió. Conèixer i reconèixer a fons els elements bàsics de la 

música afavorirà el seu posterior anàlisi i, com no, el seu gaudi permanent.  

 

2. Desenrotllar i aplicar diverses habilitats i tècniques que possibiliten la interpretació 

(vocal, instrumental i de moviment i dansa) i la creació musical, tant individuals com 

en grup. L’expressió musical constituirà, juntament amb l’audició la  principal font 

d’experiència musical, de la qual se n’extraurà el coneixement musical. Durant el 
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segon cicle el nostre fil conductor va a seguir sent el mateix: la pràctica dirigida o 

improvisada augmentant i perfeccionant el grau de dificultat. 

 
3. Escoltar una àmplia varietat d’obres, de distints estils, gèneres, tendències i cultures 

musicals, apreciant el seu valor com a font de coneixement, enriquiment intercultural 

i plaer personal; interessar-se per ampliar i diversificar les preferències musicals 

pròpies. 

 
4. Reconèixer les característiques de diferents obres musicals com a exemples de la 

creació artística i del patrimoni cultural, en especial de la Comunitat Valenciana, sent 

conscient de les seues intencions i funcions, i aplicar-hi la terminologia apropiada per 

a descriure-les i valorar-les críticament. S’insistirà en un anàlisi sistemàtic, encara 

que senzill, dels diferents fragments musicals, incloent tot allò que s’ha treballat amb 

anterioritat, però plantejant un anàlisi més obert, no tan dirigit. S’aprofundirà en el 

context històric, s’intentarà aconseguir una certa independència de l’alumne, 

ampliant el seu marge d’actuació i s’intentarà aprofundir en l’estudi de la música 

actual. 

 
5. Utilitzar i gaudir del moviment i la dansa, com a mitjà de representació d’imatges, 

sensacions i idees, i apreciar-los com a forma d’expressió individual i col·lectiva; 

dedicar-hi una atenció especial a les danses tradicionals de la Comunitat Valenciana. 

En aquest segon cicle reforçarem continguts: major variació en la coreografia, més 

llibertat en la creativitat i improvisació dels alumnes i utilitzarem acompanyaments 

vocals i instrumentals tant en les danses com en el moviment.  

 
6. Utilitzar de forma autònoma diverses fonts d’informació –mitjans audiovisuals, 

Internet, textos, partitures i altres recursos gràfics– per a conèixer i gaudir de la 

música.  

 
7. Conèixer i utilitzar diferents mitjans audiovisuals i tecnologies de la informació i la 

comunicació com a recursos per a la producció musical, valorant-ne la contribució a 

les distintes activitats musicals i a l’aprenentatge autònom de la música. L’objectiu 

del primer cicle es centra en crear la necessitat d’utilitzar fonts diverses. La 

seqüència aconsellaria deixar per al segon cicle l’ús de forma autònoma i creativa del 

material. Podríem, a mes a més, ampliar el coneixement gràcies a la informàtica  i als 

editors de partitures. Factors aliens al nostre departament i als propis objectius que 
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ens plantegem, ens dificulten aquesta tasca. Parlem de la manca de recursos 

informàtics.    

 
8. Participar en l’organització i realització d’activitats musicals que tenen lloc en 

diferents contextos, amb respecte i disposició per a superar estereotips i prejuís, 

prenent consciència, com a membre d’un grup, de l’enriquiment que es produeix amb 

les aportacions dels altres. Durant el primer cicle es va treballar la interpretació en 

l’aula juntament amb l’experiència musical fora de la mateixa, com espectador actiu. 

En el segon cicle l’alumne serà intèrpret actiu en activitats de concert dintre i fora del 

propi centre. 

 
9. Comprendre i apreciar les relacions entre el llenguatge musical i altres llenguatges i 

àmbits de coneixement, així com la funció i significat de la música en diferents 

produccions artístiques i audiovisuals i en els mitjans de comunicació. 

 
10. Elaborar judicis i criteris personals, per mitjà d’una anàlisi crítica dels diferents usos 

socials de la música, siga quin en siga l’origen, aplicar-los amb autonomia i iniciativa 

a situacions quotidianes i valorar la contribució que la música pot fer a la vida 

personal i a la de la comunitat. Les activitats en el primer cicle anaven encaminades 

a l’anàlisi, debat i  discussió de la funció social de la música. La reflexió sistemàtica, 

la formulació de conclusions, la formulació d’un criteri personal són objectius propis 

del segon cicle. 

 
11. Valorar el silenci i el so com a part integral del medi ambient i de la música, prenent 

consciència dels problemes creats per la contaminació acústica i les seues 

conseqüències. Seguirem amb la mateixa línia de treball: a l’aula es plantejarà tota 

sèrie de conflictes o problemàtica al voltant de la contaminació acústica o d’altres 

situacions d’ús abusiu de la intensitat sonora. 

 
12. Conèixer les distintes manifestacions musicals a través de la història i la seua 

significació en l’àmbit artístic i sociocultural. 

 
13. Comprendre i valorar les relacions entre el llenguatge musical i altres llenguatges i 

àmbits de coneixement, així com la funció i significat de la música en diferents 

produccions artístiques i audiovisuals i en els mitjans de comunicació. Conèixer, per 

mig de la pràctica auditiva, les estructuracions o formes més importants del 

llenguatge musical de cadascuna de les èpoques més significatives. Les activitats 
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d’audició oferiran fragments musicals de procedències i estils deliberadament 

heterogenis, a fi de diversificar i enriquir els gustos de l’alumnat, així com contribuir a 

formar una visió més global de la creació musical. Fomentar la creació d’un criteri 

personal i possibilitar la formació d’un pensament crític envers la producció musical 

pròpia i la dels altres. 

 
14. Conèixer i apreciar el patrimoni cultural i contribuir activament a conservar-lo i 

millorar-lo, entendre la diversitat lingüística i cultural com un dret dels pobles i els 

individus, i desenrotllar una actitud d’interès i respecte cap a l’exercici d’aquest dret. 

Si al llarg del primer cicle es realitzaren audicions guiades i actives de fragments 

musicals diversos, el procés a seguir durant el segon cicle va a ser el mateix. 

S’aprofundiran en el context històric, s’intentarà aconseguir una certa independència 

de l’alumne, ampliant el seu marge d’actuació i s’intentarà aprofundir l’estudi de la 

música actual. Analitzarem, tanmateix en aquest cicle, fenòmens actuals com el 

consum musical diferenciat a l’estiu (la cançó de l’estiu) o les últimes tendències de 

música per adolescents vinculades a la dansa o expressió corporal. 

 
15. Assolir i consolidar hàbits de respecte i disciplina com a condició necessària per al 

desenrotllament de les activitats musicals. Seguirem amb la mateixa línia de treball: a 

l’aula es plantejarà tota sèrie de conflictes o problemàtica al voltant de la 

contaminació acústica o d’altres situacions d’ús abusiu de la intensitat sonora. 

 

• OBJECTIUS DE MÚSICA EN QUART D’ESO 
 
1. Utilitzar la veu, el cos, objectes, instruments i recursos tecnològics per a expressar idees i 

sentiments; enriquir les pròpies possibilitats de comunicació i respectar altres formes 

diferents d’expressió. 

 

2. Desenrotllar i aplicar diverses habilitats i tècniques que possibiliten la interpretació (vocal, 

instrumental i de moviment i dansa) i la creació musical, tant individuals com en grup. 

L’expressió musical constituirà, juntament amb l’audició la principal font d’experiència 

musical, de la qual se n’extraurà el coneixement musical. 

Durant el segon cicle el nostre fil conductor va a seguir sent el mateix: la pràctica dirigida o 

improvisada augmentant i perfeccionant el grau de dificultat. Encetarem, a més la tasca de 
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composar xicotetes peces amb acompanyaments senzills, be a les flautes de manera 

monòdica, bé creant acords per harmonitzar les peces prèviament creades. 

 

3. Escoltar una àmplia varietat d’obres, de distints estils, gèneres, tendències i cultures 

musicals, apreciant el seu valor com a font de coneixement, enriquiment intercultural i plaer 

personal; interessar-se per ampliar i diversificar les preferències musicals pròpies. 

 

4. Reconèixer les característiques de diferents obres musicals com a exemples de la 

creació artística i del patrimoni cultural, en especial de la Comunitat Valenciana, sent 

conscient de les seues intencions i funcions, i aplicar-hi la terminologia apropiada per a 

descriure-les i valorar-les críticament. L’audició activa és el principal eix de treball a aquest 

nivell educatiu, juntament amb la reflexió individual. S’insistirà en un anàlisi sistemàtic, 

encara que senzill, dels diferents fragments musicals, incloent tot allò que s’ha treballat amb 

anterioritat, però plantejant un anàlisi més obert, no tan dirigit. S’aprofundirà en el context 

històric, s’intentarà aconseguir una certa independència de l’alumne, ampliant el seu marge 

d’actuació i s’intentarà aprofundir en l’estudi de la música actual.  

 

5. Utilitzar i gaudir del moviment i la dansa, com a mitjà de representació d’imatges, 

sensacions i idees, i apreciar-los com a forma d’expressió individual i col·lectiva; dedicar-hi 

una atenció especial a les danses tradicionals de la Comunitat Valenciana.  En aquest 

segon cicle reforçarem continguts: major variació en la coreografia, més llibertat en la 

creativitat i improvisació dels alumnes i utilitzarem acompanyaments vocals i instrumentals 

tant en les danses com en el moviment. 

 

6. Utilitzar de forma autònoma diverses fonts d’informació –mitjans audiovisuals, Internet, 

textos, partitures i altres recursos gràfics– per a conèixer i gaudir de la música. 

7. Conèixer i utilitzar diferents mitjans audiovisuals i tecnologies de la informació i la 

comunicació com a recursos per a la producció musical, valorant-ne la contribució a les 

distintes activitats musicals i a l’aprenentatge autònom de la música. L’objectiu del primer 

cicle es centra en crear la necessitat d’utilitzar fonts diverses. La seqüència aconsellaria 

deixar per al segon cicle l’ús de forma autònoma i creativa del material. Podríem, a mes a 

més, ampliar el coneixement gràcies a la informàtica  i als editors de partitures.    

 

8. Participar en l’organització i realització d’activitats musicals que tenen lloc en diferents 

contextos, amb respecte i disposició per a superar estereotips i prejuís, prenent 
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consciència, com a membre d’un grup, de l’enriquiment que es produeix amb les 

aportacions dels altres. Si al llarg del primer cicle es realitzaren audicions guiades i actives 

de fragments musicals diversos, el procés a seguir durant el segon cicle va a ser el mateix. 

S’aprofundiran en el context històric, s’intentarà aconseguir una certa independència de 

l’alumne, ampliant el seu marge d’actuació i s’intentarà aprofundir l’estudi de la música 

actual. Analitzarem, tanmateix en aquest cicle, fenòmens actuals com el consum musical 

diferenciat a l’estiu (la cançó de l’estiu) o les últimes tendències de música per adolescents 

vinculades a la dansa o expressió corporal. 

 

9. Comprendre i apreciar les relacions entre el llenguatge musical i altres llenguatges i 

àmbits de coneixement, així com la funció i significat de la música en diferents produccions 

artístiques i audiovisuals i en els mitjans de comunicació. 

 

10. Elaborar judicis i criteris personals, per mitjà d’una anàlisi crítica dels diferents usos 

socials de la música, siga quin en siga l’origen, aplicar-los amb autonomia i iniciativa a 

situacions quotidianes i valorar la contribució que la música pot fer a la vida personal i a la 

de la comunitat. Les activitats en el primer cicle anaven encaminades a l’anàlisi, debat i  

discussió de la funció social de la música. La reflexió sistemàtica, la formulació de 

conclusions, la formulació d’un criteri personal són objectius propis del segon cicle.  

 

11. Valorar el silenci i el so com a part integral del medi ambient i de la música, prenent 

consciència dels problemes creats per la contaminació acústica i les seues conseqüències. 

Seguirem amb la mateixa línia de treball: a l’aula es plantejarà tota sèrie de conflictes o 

problemàtica al voltant de la contaminació acústica o d’altres situacions d’ús abusiu de la 

intensitat sonora. Considerem assolida la conducta a l’aula en els moments d’audició i 

d’interpretació. 

 

12. Conèixer les distintes manifestacions musicals a través de la història i la seua 

significació en l’àmbit artístic i sociocultural.  

 

13. Comprendre i valorar les relacions entre el llenguatge musical i altres llenguatges i 

àmbits de coneixement, així com la funció i significat de la música en diferents produccions 

artístiques i audiovisuals i en els mitjans de comunicació. Conèixer i reconèixer a fons els 

elements bàsics de la música afavorirà el seu posterior anàlisi i, com no, el seu gaudi 

permanent. Reforçarà la pràctica vocal i instrumental diària dels nostres alumnes. 
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14. Conèixer i apreciar el patrimoni cultural i contribuir activament a conservar-lo i millorar-

lo, entendre la diversitat lingüística i cultural com un dret dels pobles i els individus, i 

desenrotllar una actitud d’interès i respecte cap a l’exercici d’aquest dret. Conèixer, per mig 

de la pràctica auditiva, les estructuracions o formes més importants del llenguatge musical 

de cadascuna de les èpoques més significatives. Les activitats d’audició oferiran fragments 

musicals de procedències i estils deliberadament heterogenis, a fi de diversificar i enriquir 

els gustos de l’alumnat, així com contribuir a formar una visió més global de la creació 

musical. Fomentar la creació d’un criteri personal i possibilitar la formació d’un pensament 

crític envers la producció musical pròpia i la dels altres. 

 

15. Assolir i consolidar hàbits de respecte i disciplina com a condició necessària per al 

desenrotllament de les activitats musicals. Durant el primer cicle es va treballar la 

interpretació en l’aula juntament amb l’experiència musical fora de la mateixa, com 

espectador actiu. En el segon cicle l’alumne serà intèrpret actiu en activitats de concert 

dintre i fora del propi centre, depenent de la resposta dels diferents grups, el seu nivell i 

l’adequació de dates. 

 
3. COMPETÈNCIES  

 
 

Permeten identificar els aprenentatges que es consideren imprescindibles des d’un punt de 

vista integrador i orientat a l’aplicació dels sabers adquirits. Així mateix, deuen capacitar als 

alumnes per a la seua realització personal, l’exercici de la ciutadania activa, la incorporació 

satisfactòria a la vida adulta i el desenvolupament d’un aprenentatge permanent al llarg de 

la vida. A continuació anem a descriure l’aportació de la matèria de música a l’adquisició de 

les competències: 

 
1. Competència lingüística. (CCLI) 

Es defineix com l'habilitat per a utilitzar la llengua, expressar idees i interactuar amb altres 

persones de manera oral o escrita. La idea és que l’alumnat adquirisca el vocabulari 

específic de l’àmbit musical, per tal comprendre els textos i les activitats a realitzar a l’aula, 

així com potenciar una bona expressió i articulació vocal necessària per a poder cantar i 

expressar-se correctament a les coavaluacions finals. 

 

2. Competència artística i cultural, consciència i expressions culturals (CEC) 
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La fomentarem establint connexions amb la resta d’arts i rames del saber com la geografia, 

la història, la política, la pintura, l’escultura... mitjançant xarrades, visualitzacions d’obres 

d’art, pluja d’idees, exposicions, treballs... 
Així mateix seran interesants les connexions entre la música actual i la resta de 

manifestacions musicals anteriors. 

A més, la interpretació d’una peça amb instruments, veu o moviment potenciarà que 

l’alumne/a adquiririsca d’una manera més dinàmica i motivadora una sèrie de coneixements 

artístics, culturals, històrics i socials.  

L’audició d’obres musicals també ens ajudarà a aconseguir aquesta competència. Al llarg 

del curs s’escoltaran peces variades de diferents estils que propiciaran una major 

comprensió de la música com fenòmen cultural i artístic.  

 

3. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

(CMCT) 

 La primera al·ludeix a les capacitats per a aplicar el raonament matemàtic per a resoldre 

qüestions de la vida quotidiana; la competència en ciència se centra en les habilitats per a 

utilitzar els coneixements i metodologia científica per a explicar la realitat que ens envolta; i 

la competència tecnològica, en com aplicar aquests coneixements i mètodes per a donar 

resposta als desitjos i necessitats humans. La música són números i per aquesta raó, la 

interpretació d’obres i coreografies creades a l’aula ajudaran a millorar les habilitats 

matemàtiques de l’alumnat.  

 
4. Competència social i cívica (CSC) 

Promourem que en la nostra classe regne la solidaritat, la tolerància i el respecte entre tots 

els companys. Per aconseguir aquest clima, es faran agrupacions variades i heterogènies 

on s’afavorisquen les relacions i es fomente el diàleg entre els seus components. 

També es realitzaran debats, exposicions, plujes d’idees... on els alumnes seran 

qüestionats per la resta de la classe i on intentarem afavorir un clima de solidaritat, crítica 

constructiva i respecte. 

A més, es crearà un ambient distés i es desenvoluparan hàbits de respecte entre els 

companys en la pràctica instrumental i vocal a l’aula. Hem de tenir en compte que cap 

pràctica musical serà possible si no preparem amb anterioritat un ambient en el qual hi haja 

respecte i solidaritat. 



  

 24 

Per últim, mitjançant l’escolta, les interpretacions i les explicacions referents als diferents 

contextos musicals, potenciarem que els alumnes assolisquen un coneixement i una actitud 

de respecte cap a les diferents manifestacions culturals a llarg de la història.  

 

 

5. Tractament de la informació i competència digital (CD) 
Implica l'ús segur i crític de les TIC per a obtenir, analitzar, produir i intercanviar informació. 

Els alumnes assoliran aquesta competència a través de la utilització de les principals 

aplicacions musicals d’edició i difusió del so com són l’Audacity i les xarxes socials. A més, 

aprendran a realitzar treballs de recerca contrastant la información. Amb tot açò, 

procurarem a més que les TIC es converteixen també en les tecnologies de l’aprenentatge i 

el coneixement (TAC), que donen especial atenció a l’ús adequat de les noves tecnologies 

per a potenciar l’aprenentatge i l’ensenyança.   

 

6. Competència per aprendre a aprendre (CAA) 
És una de les principals competències, ja que implica que l'alumne desenvolupe la seua 

capacitat per a iniciar l'aprenentatge i persistir en ell, organitzar les seues tasques i temps, i 

treballar de manera individual o col·laborativa per a aconseguir un objectiu. A través de les 

activitats musicals com la interpretació d’una peça instrumental o vocal, l’alumne aprén les 

capacitats bàsiques per a l’aprenentatge autònom, tals com l’atenció, la concentració o la 

disciplina. Així, l’alumne tindrà la curiositat d’aprendre, i es sentirà protagonista dins del 

procés d’aprenentatge. Així, s’utilitzaran activitats pràctiques on jugarà un paper molt 

important l’ensenyança per descobriment. 

 

7. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEE) 
 

En les nostre activitats farem constantment reflexions sobre l’excés de soroll, la 

contaminació acústica i l’ús indiscriminat de la música, a fi de generar hàbits saludables.  

A més, quan cantem serà necessari adquirir i consolidar un ús correcte de la veu i de 

l’aparell respiratori per a aconseguir resultats musicals òptims i prevenir problemes de salut. 

De la mateixa manera, s’insistirà sobre els hàbits posturals durant la pràctica instrumental. 

desenvolupament de la programació diària en les aules, és rellevant l’aprenentatge basat 

en competències que es caracteritza per la seua transversalitat i pel seu caràcter integral, 

atés que les competències constitueixen l’aplicació pràctica d’allò que s’ha aprés en una 

diversitat de contextos acadèmics, socials i professionals. Així, el procés d’ensenyança-



  

 25 

aprenentatge competencial ha d’abordar-se des de totes les matèries, la qual cosa implica 

un important canvi en les tasques que es plantegen a l’alumnat en l’aula i un plantejament 

metodològic innovador. Les metodologies didàctiques innovadores que incloguen 

l’aprenentatge cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l’ús de les tecnologies de la 

informació i la comunicació, i, en termes generals, qualsevol altra metodologia pròpia d’una 

educació inclusiva i orientada a l’aprenentatge per competències, contribuiran a una major 

motivació de l’alumnat, a un major grau d’adquisició de les competències i de l’èxit dels 

objectius de la corresponent etapa per part d’aquest, i conseqüentment, a una millora dels 

seus resultats. 

 

Clau per a les competències: 

 

- CCLI: Competència en comunicació lingüística. 

- CEC: Competència artística i cultural, consciència i expressions culturals. 

- CD: Competència digital. Tractament de la informació i competència 

digital. 

- CMCT: Competència matemàtica, científica i tecnològica 

- CAA: Aprendre per a aprendre. 

- CSC: Competència social i cívica. Autonomia i iniciativa personal 

- SIEE: Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. Coneixement i interacció 

amb el món físic 

 

Relació de les competències amb els objectius específics de la matèria 
 
1. Utilitzar la veu, el cos, objectes, instruments i recursos tecnològics per a expressar idees i 

sentiments; enriquir les pròpies possibilitats de comunicació i respectar altres formes 

diferents d’expressió. SIEE CEC CAA 

 

2. Desenrotllar i aplicar diverses habilitats i tècniques que possibiliten la interpretació (vocal, 

instrumental i de moviment i dansa) i la creació musical, tant individuals com en grup. CAA 

SIEE CEC 

 

3. Escoltar una àmplia varietat d’obres, de distints estils, gèneres, tendències i cultures 

musicals, apreciant el seu valor com a font de coneixement, enriquiment intercultural i plaer 
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personal; interessar-se per ampliar i diversificar les preferències musicals pròpies. CSC 

CEC 

 

4. Reconèixer les característiques de diferents obres musicals com a exemples de la 

creació artística i del patrimoni cultural, en especial de la Comunitat Valenciana, sent 

conscient de les seues intencions i funcions, i aplicar-hi la terminologia apropiada per a 

descriure-les i valorar-les críticament. CEC CAA 

 

5. Utilitzar i gaudir del moviment i la dansa, com a mitjà de representació d’imatges, 

sensacions i idees, i apreciar-los com a forma d’expressió individual i col·lectiva; dedicar-hi 

una atenció especial a les danses tradicionals de la Comunitat Valenciana. CAA CSC SIEE 

CEC 

 

6. Utilitzar de forma autònoma diverses fonts d’informació –mitjans audiovisuals, Internet, 

textos, partitures i altres recursos gràfics– per a conèixer i gaudir de la música. CCLI CD 

CAA SIEE 

 

7. Conèixer i utilitzar diferents mitjans audiovisuals i tecnologies de la informació i la 

comunicació com a recursos per a la producció musical, valorant-ne la contribució a les 

distintes activitats musicals i a l’aprenentatge autònom de la música. CD CAA 

 

8. Participar en l’organització i realització d’activitats musicals que tenen lloc en diferents 

contextos, amb respecte i disposició per a superar estereotips i prejuís, prenent 

consciència, com a membre d’un grup, de l’enriquiment que es produeix amb les 

aportacions dels altres. CAA CSC SIEE CEC 

 

9. Comprendre i apreciar les relacions entre el llenguatge musical i altres llenguatges i 

àmbits de coneixement, així com la funció i significat de la música en diferents produccions 

artístiques i audiovisuals i en els mitjans de comunicació. CMCT CD CAA SIEE 

 

10. Elaborar judicis i criteris personals, per mitjà d’una anàlisi crítica dels diferents usos 

socials de la música, siga quin en siga l’origen, aplicar-los amb autonomia i iniciativa a 

situacions quotidianes i valorar la contribució que la música pot fer a la vida personal i a la 

de la comunitat. CCLI CD CAA SIEE 
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11. Valorar el silenci i el so com a part integral del medi ambient i de la música, prenent 

consciència dels problemes creats per la contaminació acústica i les seues conseqüències. 

CD CSC 

 

12. Conèixer les distintes manifestacions musicals a través de la història i la seua 

significació en l’àmbit artístic i sociocultural. CEC 

 

13. Comprendre i valorar les relacions entre el llenguatge musical i altres llenguatges i 

àmbits de coneixement, així com la funció i significat de la música en diferents produccions 

artístiques i audiovisuals i en els mitjans de comunicació. CMCT CD CAA SIEE CEC CSC 

 

14. Conèixer i apreciar el patrimoni cultural i contribuir activament a conservar-lo i millorar-

lo, entendre la diversitat lingüística i cultural com un dret dels pobles i els individus, i 

desenrotllar una actitud d’interès i respecte cap a l’exercici d’aquest dret. CEC 

 

15. Assolir i consolidar hàbits de respecte i disciplina com a condició necessària per al 

desenrotllament de les activitats musicals. CSC 

 

Relació de les competències amb els criteris d’avaluació 
 

Ø  PRIMER D’ESO 
 

1. Participar amb respecte i atenció en totes les activitats musicals mantenint una actitud 

oberta i crítica que permeta el diàleg i la col·laboració entre els alumnes i el professor. CCLI 

CSC CEC SIEE 

2. Valorar el silenci com a element previ i necessari per a tota activitat musical. CSC 

3. Utilitzar correctament les habilitats i les destreses necessàries per a la interpretació 

musical, tant vocal com instrumental. CAA SIEE CEC 

4. Ser capaç de seguir les indicacions del professor/director del conjunt vocal i/o 

instrumental. CAA SIEE 

5. Intentar escoltar els companys mentre s’està interpretant el propi paper. CAA CSC SIEE 

6. Mantindre el pols i l’afinació en diferents situacions d’interpretació. CAA SIEE 

7. Col·laborar de forma activa en l’adequat manteniment i organització dels recursos de 

l’aula de música. SIEE CSC 
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8. Adquirir de manera progressiva el control del propi cos en les situacions més variades: 

classe, assaig, concert. CAA SIEE 

9. Valorar la capacitat de coordinació de la interpretació musical pel que fa al grup. CAA 

SIEE CMCT 

10. Valorar altres manifestacions musicals diferents de les pròpies i diferents de les que 

dicta la societat de consum, com a manera d’enriquiment personal. SIEE CSC 

 

Ø  SEGON D'ESO 
 

1. Reconèixer els paràmetres del so i els elements bàsics del llenguatge musical i descriure 

les seues possibilitats, utilitzant un llenguatge tècnic apropiat. CCLI SIEE CAA CEC 

 

2. Diferenciar les sonoritats dels instruments de l’orquestra així com la seua forma, i els 

quatre tipus de veus més comunes (soprano, contralt, tenor i baix). CCLI SIEE CAA  

 

3. Distingir i fer ús dels elements que s’utilitzen en la representació gràfica de la música 

(col·locació de les notes en el pentagrama; clau de sol i de fa en quarta; figures de duració; 

matisos i signes d’intensitat, indicacions rítmiques i de tempo, etc.). CMCT CAA SIEE 

 

4. Reconèixer i aplicar els ritmes i compassos treballats a través de la lectura o l’audició de 

xicotetes obres o fragments musicals. CAA SIEE 

 

5. Apreciar i distingir les escales, esquemes i elements melòdics bàsics utilitzats en la 

creació musical (escales diatòniques majors i menors, pentatòniques, etc.). CAA SIEE 

 

6. Improvisar i interpretar peces i estructures musicals elementals construïdes sobre pautes 

basades en els modes i les escales més senzilles i els ritmes més comuns. CAA SIEE CEC 

 

7. Analitzar i comprendre el concepte de monodia i polifonia i reconèixer, a través de 

l’audició, aquestos tipus de textura i les formes més senzilles de construcció musical. CAA 

CEC SIEE 

 

8. Relacionar el llenguatge de la música amb el d’altres manifestacions artístiques i 

analitzar les seues mútues aportacions. CCLI SIEE CAA CEC 
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9. Percebre i identificar el silenci, entès com element estructurador del so, incorporant-lo a 

l’anàlisi de les produccions musicals, tant les que fa com les que escolta. CSC 

 

10. Participar en les activitats d’interpretació en grup, assumint l'intercanvi de rols que es 

deriven de les necessitats musicals. CSC CAA SIEE CMCT 

 

11. Identificar en l’àmbit quotidià situacions en què es produeix un ús indiscriminat del so, 

analitzant les seues causes i proposant solucions possibles. CSC 

 

12. Intervenir en les activitats de cant col·lectiu adaptant la seua expressió i entonació al 

nivell sonor del conjunt. CAA SIEE CEC 

 

13. Coordinar el moviment en grup atenent a la relació espai - temps en resposta a estímuls 

rítmics binaris i ternaris. CMCT CAA SIEE 

 

Ø  Tercer d'ESO 
 
1. Reconèixer auditivament i determinar l’època o cultura a què pertanyen distintes obres 

musicals escoltades prèviament en l’aula, i interessar-se per ampliar les seues preferències. 

SIEE CEC  

   

 

2. Identificar i descriure, per mitjà de l’ús de distints llenguatges (gràfic, corporal o verbal) 

alguns elements i algunes formes d’organització i estructuració musical (ritme, melodia, 

textura, timbre, repetició, imitació i variació) d’una obra musical interpretada en viu o 

gravada. CCLI SIEE CAA CEC 

 

3. Comunicar als altres judicis personals sobre la música escoltada. CCLI CSC SIEE 

 

4. Participar en la interpretació en grup d’una peça vocal, instrumental o coreogràfica, 

adequant la pròpia interpretació a la del conjunt i assumint-hi distints rols. CMCT SIEE CEC 

CSC 
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5. Acompanyar melodies aplicant els coneixements bàsics de llenguatge musical adquirits i 

respectar el marc d’actuació d’esquemes rítmics i melòdics en situacions d’improvisació i 

interpretació. CMCT SIEE CAA CEC CSC 

 

6. Utilitzar amb autonomia alguns dels recursos tecnològics disponibles, demostrant així un 

coneixement bàsic de les tècniques i els procediments necessaris per a gravar i reproduir 

música i per a realitzar senzilles produccions audiovisuals. CD SIEE CAA  

   

7. Elaborar un arranjament per a una cançó o una peça instrumental utilitzant 

apropiadament una sèrie d’elements donats. CD SIEE CAA 

 

8. Interpretar un repertori variat de danses tradicionals de la Comunitat Valenciana. SIEE 

CAA CEC CSC 

  

9. Llegir distints tipus de partitures en el context de les activitats musicals de l’aula com a 

suport a les tasques d’interpretació i audició. SIEE CAA CEC 

 

  

10. Identificar en l’àmbit quotidià situacions en què es produeix un ús indiscriminat del so, i 

analitzar-ne les causes i proposar-hi solucions. CSC 

 

11. Caracteritzar la funció dels mitjans de comunicació com a elements de difusió de la 

música. CD CCLI SIEE CAA 

 

Ø  Quart d'ESO 
 

1. Llegir, escriure, reconèixer i reproduir els elements del llenguatge relacionats amb 

l'organització del discurs musical en contextos diversos de percepció i expressió. CCLI CAA 

SIEE CSC 

 

2. Distingir i explicar les diverses funcions que compleixen els distints tipus de música en la 

nostra societat, atenent diverses variables: intenció d'ús, estructura formal, mitjà de difusió 

utilitzat. CD SIEE CAA CEC  
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3. Analitzar els processos de producció musical (creació, realització de partitures, 

gravacions, concerts, etc.) considerant la intervenció dels distints professionals, i valorar el 

resultat final. CD CCLI CEC SIEE  

 

4. Caracteritzar i analitzar la funció de la música en els distints mitjans de comunicació: 

ràdio, televisió, cine i les seues aplicacions en la publicitat. CD CCLI SIEE 

 

5. Analitzar obres musicals atenent les seues característiques formals i els trets estilístics 

més significatius, i situar-les en el seu context cultural. CEC CMCT SIEE 

 

6. Utilitzar i aplicar la terminologia adequada en l'anàlisi d'obres i situacions musicals, 

consultant les fonts documentals necessàries. CEC CD SIEE CAA 

 

7. Explicar el paper de les noves tecnologies i valorar la seua influència en la creació i 

reproducció de la música en la societat contemporània. CCLI SIEE CAA 

 

8. Reconèixer i valorar la riquesa del nostre folklore i les mostres més importants del 

patrimoni musical espanyol situant-les en el seu context històric i social. CEC CAA CD 

 

9. Distingir i respectar les diferents formes d'expressió vocal i instrumental de la música 

d'altres cultures i tradicions, i apreciar les seues aportacions a l'evolució de la pròpia música 

occidental. CSC CEC  

 

10. Participar en les activitats d'interpretació en grup, assumint l'intercanvi de rols que es 

deriven de les necessitats musicals. CMCT SIEE CEC 

 

11. Instrumentar i harmonitzar cançons senzilles utilitzant convenientment els acords 

necessaris i aplicant-los als diversos timbres de l'instrumental d'aula. SIEE CAA CEC 

CMCT 

 

4. CONTINGUTS 
 
Els continguts estan organitzats en cinc blocs que estan íntimament relacionats entre si. 

Són els següents:  
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- “Interpretació i creació” integra l’expressió instrumental, vocal i corporal amb la 

improvisació i composició musical, la qual cosa permetrà als estudiants participar 

de la música d’una forma activa, com a músics.   

- “Escolta” pretén crear la primera actitud fonamental cap aquest art i dotar l’alumnat 

de les ferramentes bàsiques per a gaudir del mateix gràcies a l’audició i comprensió 

del fet  musical.  

- “Contextos musicals i culturals” relaciona la música amb la cultura i la història, 

dóna a conèixer el valor del patrimoni musical espanyol i ensenya a identificar estil i  

característiques distintives de la música que delimiten cadascun dels períodes 

històrics bàsics.  

- “Música i tecnologies” pretén comprendre el coneixement i la pràctica de la 

interacció entre música i noves tecnologies; aquests aspectes tenen especial 

importància per la proximitat que les tecnologies tenen en la vida quotidiana de 

l’alumnat d’ESO, per la qual cosa es pretén generar vincles entre el llenguatge 

tecnològic que utilitzen habitualment i la música dins de l’aula. 

La selecció de continguts està determinada per la necessitat de l’alumnat de disposar d’un 

bagatge de recursos bàsics per poder expressar-se musicalment, així com per comprendre i 

analitzar críticament el seu entorn musical. En conseqüència, es consideren continguts tant 

els conceptuals com els procedimentals i els actitudinals. 

- “Elements transversals a la matèria” aporta elements comuns a totes les àrees 

per poder desenvolupar les competències transversals i complementar així els 

propis continguts de l’àrea de Música. 

 

Els continguts que s’han de treballar en els diversos cursos de l’etapa apareixen agrupats 

per blocs. Aquesta agrupació té com objecte aportar la informació relativa a tot allò que 

s’haurà de treballar al llarg de cada curs. La línia de treball serà oberta i flexible: es podran 

triar i combinar els continguts dels diferents blocs que es considera més adequats per 

aconseguir els objectius proposats en cada unitat didàctica. L’ordre de presentació dels 

blocs no s’interpretarà com una seqüència tancada, sinó com un conjunt on es triarà en 

cada ocasió el més oportú. 

 
Ø BLOCS DE CONTINGUT PER A PRIMER D’ESO  

 
L’objectiu d’esta assignatura és treballar, ampliar conceptes musicals bàsics i adquirir 

habilitats i recursos per fer música de forma col·lectiva i també de forma individual. Esta 
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interpretació musical en grup posseeix implicacions didàctiques que l’ensenyança ha 

d’aprofitar. 

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 influeix directament en les relacions interpersonals dels alumnes, 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. 

  

Ø BLOCS DE CONTINGUTS PER A PRIMER D’ESO 
 

⇒ Bloc 1: Interpretació i creació 

 

• Cura i millora de la tècnica vocal per a aconseguir una expressió 

adequada. Pràctica de la respiració abdominal. 

• 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. 

• Interpretació de peces vocals a dos i ampliant a tres veus, cuidant la 

afinació. 

• 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. 

• Improvisació, de forma individual i en grup, de peces vocals sobre l’escala 

diatònica, pentatònica i de blues, generant diàlegs melòdics i matisos 

dinàmics. 

• Iniciació a la interpretació i improvisació vocal de propostes d’avantguarda 

amb el suport oa través de llenguatges musicals i gestuals. 

• Iniciació a les tècniques de control de les emocions per a millorar la 

interpretació davant dels companys i el públic. 

• Interès i respecte per les aportacions pròpies i del grup. 

• Cura i millora de la tècnica instrumental dels instruments de l’aula, 
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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. 

• Utilització del cos com a mitjà d’expressió musical per mitjà del treball 

rítmic i la percussió corporal, ampliant les seues possibilitats. 

• 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 tempo, valorant la importància de la 

pulsació precisa en les interpretacions en grup. 

• Interpretació de peces instrumentals amb acompanyaments senzills, 

refermant la tècnica en l’execució. 

• 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. 

• Improvisació e 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. 

• 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. 

• Iniciació a les tècniques de control de les emocions per a millorar la 

interpretació davant dels companys i el públic. 

• Interès i respecte per les aportacions pròpies i del grup. 

• Atenció i millora de la tècnica corporal per a aconseguir una expressió 

adequada, per a desinhibir-se i superar els obstacles comunicatius. 

• 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. 

• Interpretació coreogràfica de danses que continguen fórmules rítmiques 

treballades en el nivell i acompanyaments senzills, valorant la importància 

de la pulsació precisa en les interpretacions en grup. 

• Interpretació de danses i coreografies de distintes cultures i estils, danses 
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del món, en estil antic, de música popular moderna, dedicant especial 

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

Valenciana. 

• Improvisació e coreografies, de forma individual i en grup, apreciant la 

importància dels elements de la música treballats. 

• Iniciació a la interpretació i improvisació corporal de propostes 

d’avantguarda amb el suport o a través de llenguatges gestuals. 

• Interès per millorar les capacitats tècniques, interpretatives i del treball 

cooperatiu. 

• Creació de peces vocals, instrumentals, corporals i coreogràfiques i de 

fórmules rítmiques, de forma guiada, utilitzant elselements de la 

representació gràfica de la música estudiats (compassos, signes 

d’intensitat, signes de repetició, etc.) atenent els principis bàsics dels 

procediments compositius. 

• Creació de prosòdies, adaptades al nivell, partint de la melodia, 

l’acompanyament o el mateix text com a mitjà d’expressió musical. 

• Creació de peces instrumentals, acompanyaments i efectes, a partir de 

l’escala pentatònica, iniciant-se en el món de les apps i del software 

musical per al tractament del so. 

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

• Iniciació a la creació vocal, corporal i instrumental de propostes 

d’avantguarda mitjançant nous llenguatges sonors i gestuals. 

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

 

 

⇒ Bloc 2: Escolta 

 

• 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. 

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

• 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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• Interés per les possibilitats expressives de la veu i els instruments i la seua 

evolució al llarg de la història. 

• 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). 

• Exploració sobre els paràmetres del so en diversos entorns, per mitjà de la 

seua descripció verbal  

• Valoració del silenci com a element indispensable per a la interpretació i 

l’audició. 

• El ritme: la pulsació i l’accent. 

• Identificació i seguiment de la pulsació i l’accent en audicions diverses de 

peces amb ritmes binaris i ternaris. 

• Identificació auditiva d’esquemes rítmics 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. 

• Identificació del compàs d’amalgama. 

• Reconeixement auditiu, lectura i representació gràfica d’esquemes rítmics que 

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

Lectura i reconeixement auditiu de tempos uniformes i graduals. 

• La melodia: intervals i escales.  

• Audició d’intervals majors, menors i justos a partir de l’escala diatònica. 

• Les alteracions: sostingut, bemoll i becaire. Diferenciació de to i semitò.  

• Audició de l’escala major, menor, pentatònica, oriental i de blues, amb suport 

de partitures. 

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

• Audició de melodies de distinta intervàl·lica i caràcter, i representació plàstica 

de les sensacions i emocions generades. L’harmonia: funció dels acords i la 

seua construcció.  

• Audició i reconeixement d'acords majors i menors. 

• La tonalitat: acord de tònica i dominant. Identificació auditiva i a través de la 

lectura de la cadència perfecta.  

• Audició de cançons i peces acompanyades per acords senzills. 
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• La forma musical. Frase i semifrase musical. La repetició i el contrast com a 

principis estructurals bàsics de la música. Els signes de repetició. La forma 

estròfica, forma binària, ternària i rondó. 

• Aparell auditiu. Identificació i descripció de les diferents parts de l'oïda. 

• Descripció dels límits auditius, llindar de dolor i conseqüències per l'exposició 

continuada a determinats sons o sorolls, a partir de l'audició.  

• Reflexió sobre els límits entre música i soroll, a través d'audicions de diversos 

estils i cultures, inclosa la música contemporània, mostrant obertura.  

• 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.  

• Exploració de noves sonoritats i modes de producció de sons, a partir del 

propi cos i de l'entorn quotidià.  

• 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.  

• Valoració del silenci com a element indispensable per a l'exercici de l'atenció 

durant l'audició musical. 

 

 

⇒ Bloc 3: Contextos musicals i culturals 

 

• 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. 

• Reconeixement dels compositors més significatius en els diferents estils i 

gèneres estudiats. 

• Reconeixement de les distintes manifestacions de dansa lligades als estils 

escoltats, establint similituds. 
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• 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. 

• Interés per participar en tot tipus d’actuacions musicals en viu: festivals, 

concerts, representacions escèniques. 

• 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. 

• Participació en tertúlies dialògiques sobre els estils estudiats, adoptant actitud 

respectuosa i utilitzant un vocabulari adequat, a partir de diverses fonts 

d’informació. 

• Elaboració de treballs a partir de l’escolta en diferents contextos i entorns, 

mostrant una actitud crítica davant del consum indiscriminat de música.  

• Utilització de diverses fonts d’informació en el procés de busca i organització, 

atenent la seua fiabilitat. 

• 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. 

• Diferenciació i valoració de les funcions expressives i comunicatives, 

enrelació amb llenguatges corporals i moviment. 

• 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.  

• 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. 

• Interés i respecte per la conservació i transmissió del patrimoni musical en 

general i del patrimoni espanyol i de la Comunitat Valenciana en particular. 

• 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  
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• Entrenament auditiu i edició bàsica de partitures per mitjà de programes 

informàtics. 

• Audició de peces de diferents cultures, estils i gèneres amb el suport de 

programes reproductors d’àudio. 

• Gravació i edició d’àudio per mitjà de programes informàtics i aplicacions per 

a dispositius mòbils. 

• Principals formats d’àudio digital. 

• Iniciació a la gravació i edició de vídeo digital. 

• Creació d’acompanyaments senzills per mitjà de programes informàtics com a 

suport a la interpretació musical. 

• Creació de sonoritzacions de textos i imatges per mitjà de diversos recursos 

digitals.  

• Iniciació al podcast: veu, text i música. 

• Interpretació de peces de diferents cultures, estils i gèneres amb el suport 

d’aplicacions informàtiques. 

• Normes que regulen la propietat intel·lectual, així com les del dret a l’honor, la 

intimitat i la imatge. 

• Interés per l’ús, la cura i el manteniment dels instruments electrònics, 

dispositius mòbils i ordinadors. 

 

⇒ Bloc 5: Elements transversals a la matèria: 

 

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

• Respecte en l’ús del llenguatge. 

• Glossari de termes conceptuals del nivell educatiu. 

• Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la lectura. 

• Tipus de text habituals en l’àrea. 

• 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. 

• Respecte en l’ús del llenguatge. 

• Estratègies de busca 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. 

• Iniciativa i innovació. 

• 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, flexibilitat. 

• Pensament alternatiu. 

• Sentit crític. 

• Pensament mitjans-fi. 

• Estratègies de planificació, organització i gestió.  

• Selecció de la informació tècnica i recursos materials.  

• Estratègies de supervisió i resolució de problemes. 

• Avaluació de processos i resultats.   

• Valoració de l’error com a oportunitat.  
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• Habilitats de comunicació. 

• Entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements de 

l’àrea. 

• Autoconeixement de fortaleses i debilitats. 

• Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques. 

• Assumpció de distints rols en equips de treball. 

• Pensament de perspectiva. 

• Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat.  

• Tècniques d’escolta activa. 

• Diàleg igualitari. 

• Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu. 

• Ferramentes digitals de busca i visualització. 

• Busca 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 busca 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 busca i contrast 

d’informació. 

• 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.  

• 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 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. 
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Ø BLOCS DE CONTINGUT PER A SEGON D’ESO    
 

⇒ Bloc 1: Interpretació i creació 

 

• Cura i millora de la tècnica vocal per a aconseguir una expressió adequada, 

dedicant especial atenció a la ressonància i a l’emissió. 

• 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. 

• Interpretació de peces vocals a dos i refermant la interpretació a tres veus, 

ajustant l’afinació. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Consolidació de les tècniques de control de les emocions per a millorar la 

interpretació davant dels companys i el públic. 

• Valoració de la importància de la pulsació en les interpretacions, disfrutant de 

les aportacions pròpies i del grup. 

• 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. 

• Utilització del cos com a mitjà d’expressió musical per mitjà del treball rítmic i 

la percussió corporal, ampliant les seues possibilitats. 

• Interpretació instrumental i amb el cos, per imitació i per mitjà de partitures, de 

formules rítmiques basades en compassos simples i compostos, prenent 

consciència de la importància de la pulsació precisa en les interpretacions. 
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• Interpretació de peces instrumentals amb acompanyaments harmònics 

adaptats al nivell, millorant la tècnica en l’execució. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Consolidació de les tècniques de control de les emocions per a millorar la 

interpretació davant dels companys i el públic. 

• Interés i respecte per les aportacions pròpies i dels altres per a potenciar el 

treball cooperatiu.  

• Atenció i millora de la tècnica corporal per a aconseguir una expressió 

adequada, per a adaptar distints moviments corporals a diferents estils de 

músiques. 

• Ampliació de les tècniques de moviment grupal i de coordinació com a 

iniciació coreogràfica. 

• 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. 

• 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. 

• Improvisació de coreografies, de forma individual i en grup, millorant les 

capacitats tècniques i  interpretatives. 

• 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 a acompanyament al moviment diverses fonts sonores. 
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• Consolidació i posada en pràctica de les tècniques de control de les emocions 

per a millorar la interpretació davant dels companys i el públic. 

• Valoració del cos com un verdader instrument musical. 

• Creació de peces vocals, instrumentals, corporals i coreogràfiques i de 

formules 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 els 

principis bàsics dels procediments compositius. 

• Creació de prosòdies, adaptades al nivell, partint de la melodia, 

l’acompanyament o el mateix text com a mitjà d’expressió musical. 

• 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. 

• Creació de coreografies per a cançons i peces musicals de diferents estils, de 

forma individual i en grup. 

• 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. 

• Interés, respecte i curiositat per la diversitat de propostes, així com pels 

gustos dels altres. 

 

⇒ Bloc 2: Escolta 

 

• Orquestra barroca i clàssica. Reconeixement visual i auditiu. 

• Instruments característics del Renaixement, Barroc i Classicisme. Identificació 

visual i auditiva. 

• Altres registres de veu humana: contratenors-castrats,  mezzosoprano,  

baríton. Identificació auditiva i classificació. 

• 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. 

• Agrupacions vocals:  cor de cambra i orfeó. Audició d’exemples. 
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• 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). 

• Representació gràfica, a partir de l’escolta, de diferents paràmetres del so en 

diversos paisatges sonors: urbans, rurals, naturals, etc. 

• Interés per la contribució de la música a la qualitat de l’experiència humana, 

mostrant una actitud crítica davant del consum indiscriminat d’esta. 

• El ritme en la naturalesa.  

• Identificació i seguiment de la pulsació i l’accent en audicions diverses de 

peces amb ritmes binaris i ternaris, de començament tètic i anacrústic. 

• Els compassos simples i compostos. Identificació auditiva amb el suport de 

partitures. 

• Reconeixement auditiu, lectura i dictat d’esquemes rítmics senzills que 

combinen, a més de les figures i els silencis, el calderó, els punts i les 

lligadures. 

• Audició amb el suport de partitures de fragments i peces que incloguen notes 

a contratemps i grups de valoració especial. 

• Lectura i reconeixement auditiu de tempos de canvi sobtat, 

• momentanis i de retorn al moviment.  

• La melodia: audició i reconeixement d’intervals consonants i dissonants a 

partir de l’escala diatònica.  

• Les escales de sol major, mi menor, fa major  i re menor. 

• Audició i reconeixement en la partitura de diferents tipus d’escala. 

• Audició de melodies de distinta intervàl·lica i caràcter, i expressió verbal de les 

sensacions i emocions generades. L’harmonia: els arpegis. 

• Consonància i dissonància. Audició d’acords augmentats i disminuïts.  

• La tonalitat: acord de subdominant. La cadència plagal. 

• Identificació auditiva de la seqüència cadencial: IV, V i I.  

• Audició i diferenciació d’acords i arpegis per mitjà de l’audició de peces de 

diferents estils, amb suport de partitures. 

• La forma musical.  

• La introducció i coda. La variació, el desenrotllament com a procediments 

compositius. 

• Altres elements estructurals de la forma: períodes, motius, cèl·lules. 
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• Reconeixement auditiu i anàlisi posterior de diverses combinacions 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. 

• Aplicació d’estratègies d’atenció, audició interior, memòria comprensiva i 

anticipació durant qualsevol procés musical d’escolta, interpretació i creació 

musical. 

• La música en directe. Assistència a concerts en viu des del doble rol 

d’intèrpret i d’espectador. 

• Identificació de situacions d’exposició a determinats sons i sorolls durant llargs 

períodes de temps, així com d’agressions acústiques de l’entorn, contribuint 

activament a la seua disminució i al benestar personal i col·lectiu. Anàlisi de 

les seues causes i proposta de solucions per mitjà de projectes individuals i/o 

en grup, de manera oral i/o escrita. 

• Experimentació sobre les possibilitats expressives dels sons i els seus 

efectes, de forma oberta i creativa. 

• Interés pels paisatges sonors que ens rodegen i reflexió sobre estos. 

• Valoració del silenci com a element indispensable per a l’exercici de l’atenció 

durant l’audició musical. 

 

⇒ Bloc 3. Contextos musicals i culturals  

 

• Audició i reconeixement d’estil, època i cultura de distintes obres de l’Edat 

Moderna fins a l’Edat Contemporània (Renaixement, Barroc i Classicisme),  a 

partir 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. 

• Relació entre els elements musicals comuns als diferents estils històrics i 

moderns. 

• Reconeixement dels compositors més significatius en els diferents estils i 

gèneres estudiats. 

• Reconeixement de les distintes manifestacions de dansa lligades als estils 

escoltats, establint similituds. 

• Identificació d’elements formals i compositius característics dels estils 

treballats, a través de l’audició, partitures, llibret o programes de concerts. 
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Reconeixement i anàlisi de la fuga, la sonata, la suite, el baix continu, el baix 

Alberti, les parts d’una òpera, etc. 

• Anàlisi de la relació entre els esdeveniments socioculturals i la música en les 

èpoques estudiades, a través de propostes orals i escrites. 

• Distinció de la importància que aporten  la pluralitat d’estils en la música, i 

interés i gaudi per ampliar la perspectiva i les seues preferències musicals  

com a font d’enriquiment cultural. 

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

• 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. 

• Elaboració de crítiques fonamentades, a partir de diferents recursos: audició 

d’obres, crítiques de concerts, visionat d’obres en directe i en suports 

audiovisuals. 

• Participació en tertúlies dialògiques sobre els estils estudiats, adoptant actitud 

crítica, a partir de diverses fonts d’informació. 

• Utilització de diverses fonts d’informació en el procés de busca i organització, 

atenent la seua fiabilitat. 

• 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. 

• Diferenciació i gaudi de les funcions  expressives i comunicatives, en relació 

amb el teatre, ràdio i televisió. 

• Identificació i descripció de la  relació de la música estudiada amb el teatre i el 

cine, a través de distints mitjans escrits i audiovisuals.  

• 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. 

• Valoració del patrimoni musical en general i del patrimoni espanyol i de la 

Comunitat Valenciana en particular. 

• Relació entre la funcions socials comunes de la música de diferents cultures i 

estils (històrics i moderns). 
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⇒ Bloc 4.  Música i Tecnologies 

 

• Entrenament auditiu i edició de partitures per mitjà de programes informàtics i 

ferramentes web. 

• Audició de peces amb el suport de programes reproductors d’àudio i creació 

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

• Edició d’àudio digital. Principals formats. Compressió d’àudio. 

• Interpretació de peces de diferents cultures, estils i gèneres amb el suport 

d’aplicacions informàtiques i dispositius electrònics. 

• Creació de melodies i acompanyaments per mitjà de diversos programes 

informàtics. 

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

• Creació de sonoritzacions i xicotetes produccions musicals per mitjà de 

diversos recursos digitals.  

• Utilització del podcàsting per a compartir les creacions i interpretacions de 

l’aula. 

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

• Respecte a les normes que regulen la propietat intel·lectual, així com les del 

dret a l’honor, la intimitat i la imatge. 

• Ús, cura i manteniment dels instruments electrònics, dispositius mòbils i 

ordinadors. 
 

⇒ Bloc 5.  Elements transversals a la matèria 

 

• 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. 

• Planificació de textos orals. 

• Prosòdia. Ús intencional de l’entonació i les pauses. 

• Normes gramaticals. 
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• 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.  

• Respecte en l’ús del llenguatge. 

• Glossari de termes conceptuals del nivell educatiu. 

• Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la lectura. 

• Tipus de text habituals en l’àrea. 

• 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. 

• Respecte en l’ús del llenguatge. 

• Estratègies de busca 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. 

• Iniciativa i innovació 

• 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, flexibilitat. Pensament alternatiu. 

• Sentit crític. 

• Pensament mitjans-fi. 

• Estratègies de planificació, organització i gestió.  

• Selecció de la informació tècnica i recursos materials.  

• Estratègies de supervisió i resolució de problemes. 
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• Avaluació de processos i resultats.   

• Valoració de l’error com a oportunitat.  

• Habilitats de comunicació. 

• Entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements de 

l’àrea. 

• Autoconeixement de fortaleses i debilitats. 

• Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques. 

• Assumpció de distints rols en equips de treball. 

• Pensament de perspectiva. 

• Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat.  

• Tècniques d’escolta activa. 

• Diàleg igualitari. 

• Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu.  

• Ferramentes digitals de busca i visualització. 

• Busca 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 busca 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 busca i contrast 

d’informació. 

• 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.  

• 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 en funció del 

mateix. 

• Realització, formatació senzilla i impressió de documents de text.  
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• Disseny de presentacions multimèdia.  

• Escalat, rotació i retall d’imatges. 

• Drets d’autor i llicències de publicació. 

 
Ø BLOCS DE CONTINGUT PER A TERCER D’ESO  

 

⇒ Bloc 1. Interpretació i creació 

 

• Cura i millora de la tècnica vocal per a aconseguir una expressió adequada, 

dedicant especial atenció a l’articulació. 

• Interpretació vocal, per mitjà de partitures, de fórmules rítmiques diverses, 

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

ajustada en la interpretació. 

• Interpretació de peces vocals a dos i a tres veus, buscant la precisió en 

l’execució. 

• 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. 

• Improvisació, de forma individual i en grup, de peces vocals sobre l’escala 

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

• Interpretació i improvisació vocal de propostes d’avantguarda amb el suport o 

a través de llenguatges musicals i gestuals. 

• Utilització de les tècniques de control de les emocions per a millorar la 

interpretació davant del públic. 

• Interés i respecte per les aportacions pròpies, del grup i del director. 

• 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. Utilització 

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

percussió corporal. 

• 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. 
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• Interpretació de peces instrumentals amb acompanyaments harmònics 

majors, menors i de major complexitat, buscant la precisió en l’execució. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Utilització de les tècniques de control de les emocions per a millorar la 

interpretació davant del públic. 

• Valoració de l’activitat instrumental en les seues distintes manifestacions. 

• Utilització de la tècnica corporal per a aconseguir una expressió adequada per 

a adaptar distints moviments corporals a les formes, ritmes i melodies. 

• Evolució de les tècniques de moviment grupal, refermant la coordinació com a 

base de la interpretació coreogràfica. 

• Interpretació coreogràfica i de danses que continguen fórmules rítmiques 

treballades en el nivell i  acompanyaments evolucionats, buscant la precisió 

tècnica en l’execució. 

• 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. 

• Improvisació de coreografies, de forma individual i en grup,  reconeixent el 

moviment com a mitjà per a enriquir la percepció musical. 

• 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. Utilització i 

posada en pràctica de tècniques de control de les emocions per a  millorar la 

interpretació davant del públic.  
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• Creació de peces vocals, instrumentals, corporals i coreogràfiques i de 

formules rítmiques, sobre indicacions donades,  utilitzant els  elements de la 

representació gràfica de la música  estudiats (dinàmiques, anacrusi, síncopes, 

etc.), atenent els principis bàsics dels procediments compositius. 

• Creació de prosòdies, adaptades al nivell, partint de la melodia, 

l’acompanyament o el mateix text com a mitjà d’expressió musical. 

• 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. 

• Creació de coreografies per a cançons i peces musicals de diferents estils, de 

forma individual i en grup. 

• 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. 

• Participació en la coordinació de les creacions vocals, instrumentals, corporals 

i coreogràfiques. 

• Interés, respecte i curiositat per la diversitat de propostes, així com pels 

gustos dels altres. 

 

⇒ Bloc 2. Escolta 

 

• L’orquestra simfònica i principals agrupacions de cambra. Descripció, 

reconeixement visual i auditiu dels instruments. 

• Els registres de veu humana. Identificació auditiva i classificació de tots els 

registres de veu, a partir d’audicions i visionat d’interpretacions, per mitjà de 

recursos audiovisuals. 

• Gaudi de les possibilitats expressives de la veu i els instruments, i la seua 

evolució al llarg de la història. 

• Audició d’obres diverses per a orquestra, cor i solistes. 

• Identificació auditiva i reconeixement per mitjà de partitures dels matisos 

dinàmics uniformes i progressius: ff, f, mf, mp, mp, p, pp, crescendo i 

diminuendo (i els seus reguladors).  
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• Valoració del silenci com a element indispensable per a la interpretació i 

l’audició. 

• Interés per la contribució de la música a la qualitat de l’experiència humana, 

mostrant una actitud crítica davant del consum indiscriminat d’esta. 

• El ritme en la música.  

• Discriminació auditiva, transcripció i anàlisi de ritmes binaris i ternaris, simples 

i complexos, regulars i irregulars.   

• Audició, repetició per mitjà de percussió corporal i transcripció en partitura 

d’esquemes rítmics que incloguen notes a contratemps, síncopes i grups de 

valoració especial.  

• Identificació auditiva i gràfica dels matisos d’articulació: legato i staccato.  

• La melodia: Audició i reconeixement d’intervals consonants i dissonants a 

partir de l’escala diatònica.  

• Les escales de sol major i fa major. 

• Audició i lectura d’escales pentatòniques i cromàtica. 

• Audició de melodies de distinta intervàl·lica i caràcter, i expressió verbal de les 

sensacions i emocions generades. L’harmonia: els arpegis. 

• Consonància i dissonància. Audició d’acords augmentats, disminuïts i 

ampliació a acords de sèptima i novena. 

• Identificació auditiva, transcripció i anàlisi en la partitura de la seqüència 

cadencial: IV, V i I.  

• Audició i diferenciació d’acords i arpegis per mitjà de l’audició de peces de 

diferents estils, amb suport de partitures. 

• La forma musical.  

• Anàlisi de la sintaxi i diferents principis de configuració de la forma en obres 

de diversos estils. 

• Elaboració d’argumentacions i opinions personals, amb un llenguatge 

adequat, sobre la contaminació acústica i l’ús indiscriminat de la música,  de 

forma oral i escrita, així com amb el suport de mitjans audiovisuals i 

tecnològics. 

• Participació en tertúlies dialògiques sobre la contaminació acústica, les seues 

causes i solucions. 
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• Aplicació d’estratègies d’atenció, audició interior, memòria comprensiva i 

anticipació durant qualsevol procés musical d’escolta, interpretació i creació 

musical. 

• Investigació i indagació de forma creativa de les possibilitats sonores i 

musicals dels objectes, la veu i el cos. 

• Valoració del  silenci com a element indispensable per a l’exercici de l’atenció 

durant l’audició musical. 

 

⇒ Bloc 3. Contextos musicals i culturals 

 

• Audició i reconeixement d’estil, època i cultura de distintes 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 distints recursos: 

musicogrames, partitures, audicions, vídeos, textos, relacionant els seus 

elements tècnics amb les característiques pròpies del període. 

• Relació entre els elements musicals comuns als diferents estils històrics i 

moderns. 

• Reconeixement dels compositors més significatius en els diferents estils i 

gèneres estudiats. 

• Reconeixement de les distintes manifestacions de dansa lligades als estils 

escoltats, establint similituds. 

• 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. 

• 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 

• Participació en la planificació i producció de qualsevol tipus d’actuacions 

musicals i escèniques en viu. 

• Elaboració de projectes i exposicions, de forma oral i escrita, sobre diverses 

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

Nacionalisme, Postromanticisme, Impressionisme i música acadèmica del s. 
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XX), en els seus contextos socioculturals, utilitzant les TIC per a la seua 

elaboració i difusió. Argumentació i establiment d’opinions personals. 

Elaboració de crítiques fonamentades, a partir de diferents recursos: audició 

d’obres, crítiques de concerts, visionat d’obres en directe i en suports 

audiovisuals. 

• Participació en tertúlies dialògiques adoptant una actitud oberta sobre les 

propostes innovadores més actuals. 

• Utilització de diverses fonts d’informació en el procés de busca i organització, 

atenent la seua fiabilitat. 

• Diferenciació i valoració, a través de l’audició atenta, de les funcions socials 

d’obres dels estils i gèneres estudiats: festes, cerimònies, himnes, ritus, ball, 

audiovisuals. 

• Anàlisi i gaudi de les funcions  expressives i comunicatives, en relació amb el 

llenguatge cinematogràfic i publicitari. 

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

audiovisuals. 

• Valoració i elaboració de projectes, a través de distints mitjans escrits i 

audiovisuals, de la  relació de la música estudiada amb altres disciplines: 

matemàtiques, arquitectura, poesia, etc.  

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

• Elaboració de propostes per a la conservació i transmissió del patrimoni 

espanyol i de la Comunitat Valenciana. 

• Valoració del patrimoni musical en general i del patrimoni espanyol i de la 

Comunitat Valenciana en particular. 

• Valoració dels recursos tecnològics com a instruments per al coneixement i 

gaudi de la música. 

• Interés per conéixer les distintes funcions expressives de la música, disfrutant 

d’estes com a oient amb capacitat selectiva. 

• Interés per ampliar la perspectiva i les seues preferències musicals de forma 

crítica i selectiva. 

 

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

aplicacions per a dispositius mòbils i ferramentes web. 

• Audició i anàlisi de peces de diferents cultures i estils amb el suport d’editors 

d’àudio, editors de partitures i seqüenciadors. 

• Edició avançada d’àudio digital. Conversió en els diferents formats, comprimits 

i sense comprimir. 

• Improvisació i interpretació de peces de diferents cultures, estils i gèneres 

amb el suport d’aplicacions informàtiques i dispositius electrònics. 

• Creació de ritmes, melodies i acompanyaments per mitjà de diversos 

programes informàtics. 

• Edició de vídeo digital combinant imatge, so i veu. Formats de compressió de 

vídeo digital. 

• Creació de  xicotetes produccions musicals i audiovisuals per mitjà de 

diversos recursos digitals.  

• 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. 

• Ús, cura i manteniment dels instruments electrònics, dispositius mòbils i 

ordinadors. 

 

⇒ Bloc 5. Elements transversals a la matèria 

 

• 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. 

• 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. 
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• 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.  

• Respecte en l’ús del llenguatge. 

• Glossari de termes conceptuals del nivell educatiu. 

• Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la lectura. 

• Tipus de text habituals en l’àrea. 

• 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. 

• Respecte en l’ús del llenguatge. 

• Estratègies de busca 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. 

• Iniciativa i innovació 

• 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, flexibilitat. 

• Pensament alternatiu. 

• Sentit crític. 

• Pensament mitjans-fi. 

• Estratègies de planificació, organització i gestió.  

• Selecció de la informació tècnica i recursos materials.  

• Estratègies de supervisió i resolució de problemes. 

• Avaluació de processos i resultats.   

• Valoració de l’error com a oportunitat.  
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• Habilitats de comunicació. 

• Entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements de 

l’àrea. 

• Autoconeixement de fortaleses i debilitats. Responsabilitat i eficàcia en la 

resolució de tasques. 

• Assumpció de distints rols en equips de treball. 

• Pensament de perspectiva. 

• Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat.  

• Tècniques d’escolta activa. 

• Diàleg igualitari. 

• Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu.  

• Ferramentes digitals de busca i visualització. 

• Busca 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 busca 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 busca i contrast 

d’informació. 

• 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.  

• 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 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. 
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Ø BLOCS DE CONTINGUT PER A QUART D’ESO 

 

⇒ Bloc 1. Interpretació i creació 

 

• 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. 

• Utilització de les tècniques de moviment grupal i individual per a la 

interpretació coreogràfica. 

• Utilització del cos com a mitjà d’expressió musical per mitjà del treball rítmic i 

la percussió corporal, buscant la precisió en l’execució. 

• 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. 

• 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. 

• Interpretació de peces vocals, instrumentals i de percussió corporal a diverses 

veus, mostrant un domini en la interpretació. 

• 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. 

• Improvisació de coreografies, de forma individual i en grup, aplicant elements 

musicals i expressius treballats. 

• 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. 

• Utilització correcta de les tècniques de control de les emocions per a millorar 

la interpretació davant del públic.  
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• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Interés i respecte per la diversitat de propostes, així com pels gustos dels 

altres. 

• Anàlisi dels processos bàsics de creació, edició i difusió musical considerant 

la intervenció de distints professionals. 

• 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 diferents professionals que hi intervenen (intèrprets, 

compositors, professors, lutiers, crítics, productors,  tècnics i enginyers de so, 

mànagers,  tècnics d’il·luminació, etc.). 

• Planificació, assaig i interpretació de peces per a concert. 
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• Utilització, de manera autònoma, de diferents recursos informàtics al servici 

de la creació, difusió i producció musical. 

• 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 

 

• Identificació auditiva i transcripció a la partitura del ritme, melodia i compàs, de 

xicotets fragments musicals de dificultat progressiva. 

• Repàs dels diferents tipus d’escales. Reconeixement auditiu de la sèrie 

dodecafònica, prèviament analitzada amb el suport de la partitura. 

• Reconeixement auditiu de tempos i posterior transcripció amb els termes 

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

moviment. 

• 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. 

• Audició i  anàlisi d’obres d’estil contemporani i/o fragments de timbres i ritmes 

més complexos. 

• Audició i experimentació sobre el llenguatge contemporani amb el suport de 

distints tipus de notació. 

• Representació gràfica de llenguatge musical contemporani. Experimentació a 

partir de l’audició amb el suport de distints tipus de notació contemporània. 

• 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. 

• 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. 

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

de concerts, periòdics, discos, revistes, etc. 
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• 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. 

• Ús d’una terminologia adequada en l’anàlisi d’obres i situacions musicals 

escoltades. 

• Interés, respecte i curiositat per la diversitat de propostes musicals, així com 

pels gustos musicals d’altres persones.  

• 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. 

• Reconeixement de les funcions socials i expressives de la música, a partir 

d’audicions d’obres de distints gèneres i estils, així com del llenguatge 

cinematogràfic i publicitari. 

• Les professions musicals i la seua relació amb la música del nostre entorn. 

Identificació de les relacions que s’establixen entre estes. 

• Argumentació crítica sobre el paper de la música en situacions i contextos 

diversos: actes de la vida quotidiana, espectacles, mitjans de comunicació, 

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

noves modalitats i la seua conseqüència en l’àmbit professional. 

• Formulació de crítiques sobre l’oferta de concerts i altres manifestacions 

musicals tant en viu com divulgades a través dels mitjans de comunicació 

• Rigor en la utilització d’un vocabulari adequat per a descriure la música. 

 

⇒ Bloc 3. Contextos musicals i culturals. 

 

• 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. 

• Investigació sobre les diferents músiques del món,  el jazz i el flamenc. Anàlisi 

d’obres o fragments d’obres, identificant les seues característiques 

fonamentals. 

• 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.   
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• 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. 

• Influències mútues entre la música espanyola i la internacional en diferents 

èpoques i estils, incloent-hi la música popular moderna. 

• Anàlisi de crítiques musicals, a partir de programes de concerts, discos, sobre 

obres i/o compositors. 

• Identificació dels distints 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.   

• Ús dels recursos de les noves tecnologies per a exposar els continguts de 

manera clara i innovadora. 

• 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. 

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

musicals d’altres persones o cultures. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 
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• 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  

 

• Entrenament auditiu i edició de partitures per mitjà de programes informàtics, 

aplicacions per a dispositius mòbils i ferramentes web. Audició i anàlisi de 

peces de diferents cultures i estils per mitjà de suport informàtic. 

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

utilitzats i el seu tractament. 

• Components d’un estudi de gravació: ordinadors, programari, taules de 

mescles, monitors, microfonia, etc. 

• La música en les produccions audiovisuals: el cine musical, el musical, l’òpera. 

• La música en l’actualitat: esdeveniments musicals, transformació de valors, 

hàbits, consum i gust musical. 

• Improvisació i interpretació de peces de diferents cultures, estils i gèneres 

amb el suport d’aplicacions informàtiques i dispositius electrònics. 

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

audiovisual. 

• Creació de produccions musicals i audiovisuals en diferents contextos, dins i 

fora del centre. 

• Sonorització d’imatges per mitjà de diaporames, espots publicitaris i fragments 

cinematogràfics per mitjà de fragments musicals preexistents o de creació 

pròpia. 

• 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. 

 

 

⇒ Bloc 5. Elements transversals a la matèria  
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• 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. 

• 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.  

• Respecte en l’ús del llenguatge. 

• 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. 

• Respecte en l’ús del llenguatge. 

• Estratègies de busca 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. 

• Iniciativa i innovació. 

• Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats. 
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• Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat 

d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança, 

flexibilitat. 

• Pensament alternatiu. 

• Sentit crític. 

• Pensament mitjans-fi 

• Estratègies de planificació, organització i gestió.  

• Selecció de la informació tècnica i recursos materials.  

• 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. 

• Autoreconeixement d’aptituds i interessos. 

• Procés estructurat de presa de decisions. 

• Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques. 

• Assumpció de distints rols en equips de treball. 

• Pensament de perspectiva 

• Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat.  

• Tècniques d’escolta activa. 

• Diàleg igualitari. 

• Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu.  

• Ferramentes digitals de busca i visualització. 

• Busca 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 busca 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 busca i contrast 

d’informació. 

• 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. 
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• 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 en funció d’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. 

• Ferramentes de producció digital en la web. 

• Drets d’autor i llicències de publicació. 

 

5. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

Ø  PRIMER D’ESO: MÚSICA 
 

BL1.1. Interpretar cançons i peces vocals de distints estils, refermant la tècnica vocal, així 

com improvisar melodies senzilles disfrutant de les aportacions individuals i del grup. 

 

BL1.2. Interpretar amb els instruments i el cos peces musicals de distints estils, refermant la 

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

aportacions individuals i del grup. 

 

BL 1.3. Interpretar danses de distintes 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. 

 

BL1.4. Crear composicions  vocals, instrumentals i coreogràfiques utilitzant els elements del 

llenguatge musical del nivell i presentar les seues propostes amb confiança i desinhibició.  

 

BL2.1. Identificar els distints 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. 
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BL2.2. 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. 

 

BL2.3. 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.  

 

BL3.1. 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. 

 

BL3.2. 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. 

 

BL3.3. 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. 

 

BL4.1. 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.  

 

BL5.1. 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.  

BL5.2. 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. 
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BL5.3. 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. 

 

BL5.4. 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.   

 

BL5.5. 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. 

 

BL5.6. 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.  

 

BL5.7. 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. 

 

BL5.8. 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.  

 

BL5.9. 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. 
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BL5.10. 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. 

 

BL5.11. 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.  

 

BL5.12. 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 

de dades especialitzades, registrant-la en paper de forma acurada o emmagatzemant-la 

digitalment en dispositius informàtics i servicis de la xarxa.  

 

BL5.13. 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. 

 

BL5.14. 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. 

 

Ø  SEGON D'ESO 
 

BL1.1. 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 millora d’estos. 

 

BL1.2. 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. 
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BL1.3. 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. 

 

BL1.4. 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. BL2.1. 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. 

 

BL2.1. 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. 

BL2.2. 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. 

 

BL2.3. 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. BL3.1. 

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. 

 

BL3.2.  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. 

 

BL3.3. 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.  
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BL4.1. 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.  

 

BL5.1. Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts diverses utilitzant les 

estratègies de comprensió oral per a obtindre BL5.1. 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.  

 

BL5.2. 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. 

 

BL5.3. 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. 

 

BL5.4. 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.   

 

BL5.5. 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. 

 

BL5.6. 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.   
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BL5.7. 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 adequadament la seua 

procedència. 

 

BL5.8. Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a emprendre i 

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

interés durant el seu desenrotllament  i actuar amb flexibilitat buscant solucions alternatives.  

 

BL5.9. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, fent una previsió de recursos 

i temps ajustada als objectius proposats,  adaptar-lo 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. 

 

BL5.10. 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. 

 

BL5.11. 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.  

BL5.12. 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 

de dades especialitzades, registrant-la en paper de forma acurada o emmagatzemant-la 

digitalment en dispositius informàtics i servicis de la xarxa. 

 

BL5.13. 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. 
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BL5.14. 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 llicències. 

 

Ø  Tercer d'ESO 
 
BL1.1. 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. 

 

BL1.2. 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. 

 

BL1.3. 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. 

 

BL1.4. 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.  

 

BL2.1. 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. 

 

BL2.2. 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. 
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BL2.3. 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. 

 

BL3.1. 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. 

 

BL3.2. 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. 

 

BL3.3. 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.  

 

BL4.1. 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. BL5.1. 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.  

 

BL5.2. 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. 

 

BL5.3. Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic, social o 

professional aplicant  les estratègies lingüístiques i no ingüístiques  del nivell educatiu 

pròpies de la interacció oral utilitzant un llenguatge no discriminatori. 

 



  

 77 

BL5.4. 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.   

 

BL5.5. 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. 

 

BL5.6. 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.   

 

BL5.7. 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 adequadament la seua 

procedència. 

 

BL5.8. Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a emprendre i 

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

interés durant el seu desenrotllament  i actuar amb flexibilitat buscant solucions alternatives.  

 

BL5.9. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, fent una previsió de recursos 

i temps ajustada als objectius proposats,  adaptar-lo 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. BL5.10. 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. 

 

BL5.11. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos 

rols amb eficàcia i responsabilitat, donar suport a companys i companyes demostrant 
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empatia i reconeixent  les seues aportacions  i  utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre 

conflictes i discrepàncies.  

 

BL5.12. 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 

de dades especialitzades, registrant-la en paper de forma cuidadosa o emmagatzemant-la 

digitalment en dispositius informàtics i servicis de la xarxa. 

 

BL5.13. 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. 

 

BL5.14. 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 llicències. 

 

Ø  Quart d'ESO 
 

BL1.1. 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. 

 

BL1.2. 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. 

BL1.3. 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 producció d’activitats musicals.  
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BL2.1. 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. 

 

BL2.2. 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. 

 

BL2.3. 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.  

 

BL3.1. 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. 

 

BL3.2. 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.  

 

BL4.1. 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.  

 

BL5.1. 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.  

 

BL5.2. 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.  
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BL5.3. 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.  

 

BL5.4. 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.   

 

BL5.5. 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.  

 

BL5.6. 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.  

 

BL5.7. 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 adequadament la seua 

procedència. 

 

BL5.8. Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a emprendre i 

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

interés durant el seu desenrotllament  i actuar amb flexibilitat buscant solucions alternatives.  

 

BL5.9. 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. 
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BL5.10. 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.  

 

BL5.11. 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.  

 

BL5.12. 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 

de dades especialitzades, etc., registrant-la en paper de forma cuidadosa o 

emmagatzemant-la digitalment en dispositius informàtics i servicis de la xarxa. 

BL5.13. Col·laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca col·lectiva filtrant i 

compartint informació i continguts digitals i utilitzant la 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. 

 

BL5.14. 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 llicències. 

 

6. INTRUMENTS D’AVALUACIÓ  
 

Els instruments d’avaluació seran variats i es vetlarà perquè cap tipus de contingut estiga al 

marge.  Es concretaran en:  

• Les proves objectives (escrites o orals) per a avaluar els continguts teòrics. Es faran  

una o més proves escrites al llarg del trimestre. 

• Qüestionaris o proves tipus test serviran per a avaluar en molts casos les activitats 

d’audició.  
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• L’observació directa a l’aula i el seu registre mitjançant escales d’observació: 

seguiment del quadern d’activitats, la realització dels treballs individuals i/o col·lectius 

encomanats...  

• Les rúbriques seran un instrument apropiat per a valorar els treballs d’investigació i 

les produccions de l’alumnat (comentaris musicals, anàlisis encomanats...).  

• L’avaluació dels continguts d’expressió i creació instrumental i vocal es farà 

mitjançant la interpretació individual i col·lectiva a classe amb flauta, veu i percussió. 

S’avaluarà mitjançant una o més proves al llarg del trimestre (individuals,  si es tracta 

d’una peça monòdica, o en grup, si és tracta d’una melodia amb acompanyament o 

d’una peça en homofonia).  Aquestes proves consistiran en l’execució de peces 

treballades durant el trimestre a classe.  El professor/a anotarà els resultats en fulles 

de seguiment.  

• La participació en les activitats complementàries contemplades en la present 

programació.  

 

7. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  
 

PRIMER D’ESO 
 

- ÀMBIT ARTÍSTIC: (Interpretació i continguts):  
 

• Dimensió percepció i escolta.  
• Dimensió expressió, interpretació i creació. 
• Dimensió societat i cultura. 

 

• ÀMBIT DIGITAL.  
 

• ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL (Actitud).  
 

SEGON D’ESO 
 

• ÀMBIT ARTÍSTIC: (Interpretació i continguts), repartit de la següent manera: 
 

• Dimensió percepció i escolta.  
• Dimensió expressió, interpretació i creació. 
• Dimensió societat i cultura. 

 

• ÀMBIT DIGITAL.  
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• ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL (Actitud).  
 

TERCER D’ESO 
 

• ÀMBIT ARTÍSTIC: (Interpretació i continguts), repartit de la següent manera: 
 

• Dimensió percepció i escolta.  
• Dimensió expressió, interpretació i creació. 
• Dimensió societat i cultura. 

 

• ÀMBIT DIGITAL.  
 

• ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL (Actitud).  
 

QUART ESO 
 

• ÀMBIT ARTÍSTIC: (Interpretació i continguts), repartit de la següent manera: 
 

• Dimensió percepció i escolta.  
• Dimensió expressió, interpretació i creació. 
• Dimensió societat i cultura. 

 

• ÀMBIT DIGITAL.  
 

• ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL (Actitud).  
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- RECUPERACIONS 
 

L’alumnat avaluat negativament en l’avaluació final de juny podrà recuperar a matèria a la 

prova extraordinària de juliol.  

La prova constarà d’una part escrita i una part pràctica. L’alumne serà informat i se li 

proporcionarà el material adient.  

 

Els alumnes amb la matèria pendent recuperaran automàticament aquesta en aprovar el 1r 

i 2n trimestre de la matèria de Música que estiguen cursant actualment. La resta d’alumnes 

hauran de presentar-se a l’examen final per a recuperar la pendent.  

 

8. METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 
 

a) Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organitzatius 
 
Enfocament general. 

Tindrem en compte els següents aspectes:  

• Partir del nivell de desenvolupament de l’alumne i dels seus aprenentatges 

previs.  

• Assegurar la construcció d’aprenentatges significatius a través de la 

mobilització dels seus coneixements previs i de la memorització comprensiva.  

• Possibilitar que l’alumnat realitze aprenentatges per si mateix.  

• Proporcionar situacions en les quals els alumnes hagen d’actualitzar els seus 

coneixements.  

• Proporcionar situacions d’aprenentatge que tinguen sentit per als alumnes i 

que resulten motivadores.  

 

Tenint en compte aquests aspectes i partint d’una metodologia activa, obtindrem les 

següents característiques generals:  

 

ENFOCAMENT GLOBALITZADOR. Els diversos continguts es recullen en propostes 

d’aprenentatge emmarcades en un determinat context, afavorint així la seua associació i la 

seua integració.  

METODOLOGIA PARTICIPATIVA. Es concedeix especial importància a les activitats 

grupals, la planificació i execució de tasques en grup, la presa de decisions en conjunt...  

per a afavorir la cooperació, l’intercanvi i la confrontació d’opinions i la no discriminació.  
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MOTIVACIÓ. Es considera fonamental partir dels interessos i expectatives dels alumnes. 

També serà important arbitrar dinàmiques que fomenten el treball en grup.  

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT. La nostra intervenció educativa amb els 

alumnes assumeix com un dels seus principis bàsics tenir en compte els seus diferents 

ritmes d’aprenentatge, així com els seus diferents interessos i motivacions.  

AVALUACIÓ DEL PROCÉS EDUCATIU. L’avaluació analitza tots els aspectes del procés 

educatiu i permet l’aportació d’informacions precises que permeten reestructurar l’activitat 

en el seu conjunt.  

Des d’aquesta perspectiva tota unitat didàctica ha de començar amb una activitat 

motivadora que siga acollida amb èxit per l’alumnat i que desperte la curiositat en els 

alumnes. Hem de partir no solament dels coneixements previs dels alumnes, sinó de la 

seua pròpia cultura i entorn social. 

 

El material didàctic de l'alumnat serà:  

• Material elaborat pel professorat.  

• Quadern de treball. 

• Fulls pautats.  

• Flauta de bec soprano.  

  

Material de l’aula de música: 

 

Pissarra de pentagrames 

Pisarra normal 

Equip de música d’alta fidelitat 

Reproductor de vídeo i DVD 

Canó de projecció i pantalla 

Sintetitzadors 

Taula de mescles. 

Metrònom 

Faristols 

Quatre flautes de bec 

Material bibliogràfic i partitures 

Micròfons 

Instruments:   
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Percussió altura determinada 

Percussió altura indeterminada 

 

b) Activitats i estratègies d’ensenyament i aprenentatge. (Activitats de reforç i 
ampliació) 

 

Existeixen tres  rames que seran el punt de partida d’altres aspectes pràctics que van a 

tractar-se:  

 

Música i cultura de cada època. 

Per a conéixer millor els diferents estils musicals es realitzaran activitats participatives que 

ajuden a contextualitzar històricament i socialment cada època que s’estiga tractant. A més, 

serà important conéixer com es gestaren les obres musicals: raons per les quals es van 

realitzar, dades biogràfiques que ajuden a entendre l’estètica de l’autor...  

Des del punt de vista interdisciplinari és molt interessant relacionar aquest apartat amb 

aspectes tractats en altres matèries com geografia i història, així com aspectes sociològics i 

filosòfics que ajuden a entendre la globalitat del fet cultural.  

 

En aquest apartat desenvoluparem activitats d’investigació en les quals siga el propi 

alumne/a qui desenvolupe la seua concepció i coneixement de cada època. Per això és 

interessant la recerca de dades a través de bibliografia, llibres de text, enciclopèdies, 

Internet i la posterior posada en comú a l’aula mitjançant xarrades, debats, pluja d’idees, 

exposicions orals...  

 

També es farà especial atenció a la comparança d’aspectes musicals i culturals de cada 

època amb l’actualitat. Aquest tipus d’activitat permet d’una banda desenvolupar la 

motivació de l’alumne/a, ja que ens permet parlar de característiques de l’actualitat, i d’altra 

banda obtindre un major coneixement de la història de la humanitat.  

Audicions 

Farem audicions actives, dinàmiques i participatives on implicarem a l’alumnat en alguna 

activitat relacionada amb el que escolta: musicogrames, anàlisi de partitures, interpretar 

cançons acompanyats, qüestionaris, comentaris d’audicions, audicions comparades (és 

important establir connexions entre la música que ells escolten) debats... 
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També és interessant utilitzar la pràctica vocal i instrumental per a treballar alguns aspectes 

rítmics i melòdics que posteriorment apareixeran en l’audició, el seu reconeixement és un 

element motivador i facilita una compressió més profunda de l’obra musical.  

 

Hi ha aspectes que hem de recordar i que són bàsics per a desenvolupar l’audició amb èxit:  

 

La música potència l’atenció auditiva. 

La durada de les audicions ha d’estar sempre en relació amb la corresponent capacitat de 

concentració i memòria.  

L’audició requereix tranquil·litat externa i interna en el grup.  

El desenvolupament de la classe ha de ser variat. S’ha d’evitar l’esquema clàssic 

estereotipat de introducció, audició i comentaris.  

 

Expressió.  

S’utilitzaran de forma habitual instruments durant el desenvolupament de la classe, 

especialment instruments de xicoteta percussió, de làmines, la flauta dolça, el piano, els 

instruments corporals i la veu. 

 

Participació: Fer música en grup i que tots participen en la mesura de les seues capacitats 

requereix per part del professor molta flexibilitat, ja que no s’ha de partir d’unes 

determinades exigències prèvies excloents sinó que per contra, s’han de considerar les 

capacitats de tots. Convé diferenciar amb claredat la pràctica instrumental que tot el grup ha 

de realitzar d’un concert. 

 

Agrupacions: S’aplicarà la sensibilitat necessària a l’hora d’organitzar les agrupacions 

instrumentals per a mantenir una bona dinàmica de grup i motivar la participació. 

 

Selecció de peces: Les peces musicals estan seleccionades en relació amb la seua durada 

i la seua dificultad d’acord amb el desenvolupament psíquic i físic de l’alumnat. Les formes 

breus són molt valuoses perquè faciliten la comprensió global, el sentit unitari i la memòria. 

 

Activitats preparatòries: La bona disposició corporal i l’escalfament de la veu, a través dels 

exercicis propis de vocalització, afavoreixen i desenvolupen el clima necessari no només 

per a aconseguir una emissió correcta, sinó per a desenvolupar una activitat psíquica 

relaxada i distesa que propicie la interpretació. De la mateixa manera, la percussió corporal 
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ajuda a crear un clima relaxat servint d’activitat anterior i preparatòria a la pràctica 

instrumental.  

 

Procediments d’aprenentatge de les peces: Hi ha molts procediments per a l’aprenentatge 

d’una peça. Varien en funció del tipus de cançó i del nivell tècnic musical dels alumnes. És 

fonamental entendre que la varietat a l’hora d’ensenyar garanteix l’èxit d’aquestes activitats. 

Els procediments que més utilitzarem seran la imitació i la lectura musical.  

La imitació és el procés d’aprenentatge més simple i busca que els alumnes aprenguen la 

cançó “d’oïda”. Presenta l’avantatge d’accedir a la interpretació d’una cançó sense tenir 

coneixements tècnics musicals específics.  

La lectura musical requereix un major esforç per part de l’alumnat i uns coneixements previs 

respecte al llenguatge musical. Podem facilitar aquesta activitat utilitzant codis no 

convencionals que de forma gràfica acosten la cançó a l’alumne. 

 

Activitats: s’utilitzaran imitacions, cànons, improvisacions, interpretacions amb 

arrangaments fets pels propis alumnes, creacions i interpretacions de partitures...  

 

ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ  
 

Les activitats de reforç estan orientades a l’alumnat que presenta dificultats en el seguiment 

del procés d’aprenentatge i a l’alumnat que en els exàmens parcials manifesta un rendiment 

que podem considerar insuficient. També s’orienten als alumnes que, tot i obtenir un bon 

resultat, desitgen millorar-lo.  El coneixement de la matèria de música que tenen les 

alumnes i els alumnes a l’inici de l’ESO correspon tant als coneixements assolits en l’etapa 

anterior, com als hàbits del seu entorn.  Per mitjà de l’avaluació inicial es podrà conèixer el 

punt de partida de cada alumne de forma individual.  Oferirem respostes diferenciades en 

funció de les diferents capacitats. La programació d’activitats molt diverses (expressió 

instrumental i vocal, audició, creació,  etc.) i de diferent grau de dificultat, permetrà cobrir els 

interessos i expectatives de tot l’alumnat.  

Per als alumnes que tenen major facilitat de comprensió i capacitat de treball, oferirem 

activitats d’ampliació o consolidació i activitats d’interpretació instrumental encaminades a 

ampliar el repertori i millorar la tècnica instrumental.  

Per als alumnes amb més dificultat de comprensió, oferirem activitats de reforç i activitats 

d’interpretació de nivell molt bàsic (com acompanyaments rítmics en obstinat).)  
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Activitats de reforç i ampliació:  

 

• Realització d’exercicis teòrics addicionals, seleccionats  pel professorat, a partir dels 

continguts del curs (activitats de reforç i ampliació).  

• Realització d’interpretacions voluntàries, abastant les diferents veus polifòniques 

adaptades al nivell de l'alumnat.  

• Activitats de música de cambra i conjunt instrumental utilitzant els recursos de l'aula 

de música (teclat, làmines, percussió i l'instrumentari aportat per l'alumnat).   

• Realització d’audicions adaptades  als diferents nivells de l’alumnat.  

• Realització d’activitats de recerca utilitzant una bibliografia seleccionada o els 

recursos de la xarxa. 

• Sistemes de digitació per alumnes amb greus problemes amb la flauta. 

• Realització de lectures complementàries. 

 
 

 

 

9. MESURES DE RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ DE L’ALUMNAT 
(MESURES DE NIVELL III I IV) 

 
D’acord amb el Departament d’Orientació es realitzaran les adaptacions necessàries. La 

diversitat en l'aula es manifesta de diferents formes:  

  

• Diversitat cultural deguda a l'origen geogràfic, la llengua materna emprada, o bé, 

determinada per l'entorn socioeconòmic.  

• Diversitat d'interessos, amb alumnes amb interès evident per la Música.  

• Diversitat propiciada per diferents graus d'aptituds, capacitats o grau de 

coneixements previs de la matèria.  

• Presència en l'aula d'alumnat amb algun tipus de discapacitat física o psíquica.  

 

A través de la prova inicial del curs i l'observació de la dinàmica a l'aula, el professor 

detectarà els possibles problemes d'aprenentatge. Això li permetrà calibrar la necessitat de 

plantejar activitats de reforç per a l'alumnat que mostre dificultats, o activitats d'ampliació 

per a aquells més motivats. El professorat donarà resposta al diversos tipus de necessitats, 
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per a això s’arrepleguen  una sèrie de possibilitats diversificades, tant individuals com 

col·lectives, amb diferents graus de dificultat.  Serà el professor l'encarregat d'adaptar les 

estratègies d'ensenyança en cada cas. La majoria de les peces musicals o dels exercicis 

instrumentals creats per a interpretar tindran diferents nivells de dificultat. Açò permet una 

interpretació adaptada a cada grup, i al mateix temps, una distribució de papers segons les 

habilitats individuals de l'alumnat.  Pel que fa a les activitats d'audició, es presenten 

totalment guiades perquè l'alumne arribe a la deducció que s'espera, però sempre des de 

l'esforç i el raonament.   

 

 

10. UNITATS DIDÀCTIQUES 
 

a) Organització de les unitats didàctiques 
 

En tots els cursos es realitzaran dues sessions destinades a presentar la matèria (objectius, 

continguts, competències, metodologia, sistemes d’avaluació i material) i a conèixer la 

situació partida del alumnes (prova inicial). 

 
PRIMER D’ESO. MÚSICA: 2 hores setmanals 
 
Primera avaluació: 

Unitat 1: Qualitats del so. (5 sessions). 

Unitat 2: Elements de la música. (5 sessions). 

Unitat 3: Instruments i agrupacions. (7 sessions). 

Unitat 4: La veu i agrupacions (7 sessions). 

Segona avaluació: 

Unitat 5:  El Jazz Música (6 sessions) 

Unitat 6: Música popular urbana. (6 sessions). 

Unitat 7: La música al món. (7 sessions). 

Unitat 8: Música peninsular. El flamenc. (4 sessions). 

Tercera avaluació: 

Unitat 9: Música tradicional tradicional valenciana. (4 sessions). 

Unitat 10: Música i tecnologia. (11 sessions). 
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SEGON D’ ESO: 2 hores setmanals 
 

Primera avaluació: 

Unitat 1: Elements de la música. (Sessions).Notació. (6 sessions). 

Unitat 2: Instruments i agrupacions (sessions).Tempo. (7 sessions). 

Unitat 3: La veu i l’Òpera (7 sessions).  

Unitat 4: Matisos. (4 sessions). 

Segona avaluació: 

Unitat 5: Barroc. (7 sessions). 

Unitat 6: Renaixement. (7 sessions). 

Unitat 7: Classicisme. (8 sessions). 

Tercera avaluació: 

Unitat 8: Improvisació (4 sessions) 

Unitat 9: Música i tecnologia. (11 sessions) 
 

 

TERCER D’ ESO: 2 hores setmanals 

 

Primera avaluació: 

Unitat 1: El llenguatge musical. (7 sessions). 

Unitat 2: Harmonia. Acords, alteracions i intervals. (7 sessions). 

Unitat 3: Colors i contrastos. Caràcter. (5 sessions). 
 
Unitat 4: Tempo i intensitat (5 sessions). 

Segona avaluació: 

Unitat 5: L’edat mitjana . (7 sessions). 

Unitat 6: El romanticisme. (8 sessions). 

Unitat 7: La música del segle XX. (7 sessions). 
Tercera avaluació: 

Unitat 8: La música en el cine, la ràdio i la televisió (3 sessions). 

Unitat 9: Tecnologia musical (2 sessions), 

Unitat 10: Projecte final (10 sessions). 

 

 
QUART D’ ESO: 3 hores setmanals 
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Primera avaluació: 

Unitat 1: El llenguatge i audició musical. (10 sessions). 

Unitat 2: Anàlisi de cançons  (7 sessions). 

Unitat 3: La música com a producte. (5 sessions). 

Unitat 4: L’art i la improvisació. El Jazz. (8 sessions). 

Segona avaluació: 

Unitat 5: Música popular urbana. Internacional (10 sessions) 

Unitat 6: Pop-rock Espanyol (10 sessions). 

Unitat 7: La música i els mitjans de comunicació (6 sessions). 

Tercera avaluació: 

Unitat 8: Les noves tecnologies en la música (8 sessions). 

Unitat 9: Músiques del món (8 sessions). 

Unitat 10: Les professions musicals (8 sessions).  

 

 

b) Distribució temporal de les unitats didàctiques 
 

PRIMER D’ ESO: 2 hores setmanals 

 

UNITAT 1 

QUALITATS DEL SO 

Sessió 1: Presentació. So/ soroll/silenci. Qualitats del so. Notes musicals.  

Exercicis. 

Sessió 2: Altura. Exercicis posar nom a les notes. Introducció a la flauta. 

Sessió 3: Durada. Pols (exercicis amb percussió corporal). Figures i  

silencis. Suma de figures. 

Sessió 4: Intensitat. Exercicis auditius. 

Sessió 5: Timbre (Joc de noms). 

 

UNITAT 2 

ELEMENTS DE LA MÚSICA 

Sessió 1: El ritme. Compassos i tempo.  

Sessió 2: Melodia. Exercicis posar nom a les notes. Introducció a la flauta. 

Sessió 3: Harmonia. Intervals, acords i alteracions. 

Sessió 4: Textura. Musicogrames Smalin. 
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Sessió 5: Forma. Dansa Hongaresa de Brahms. 

 

 

UNITAT 3  

INSTRUMENTS I AGRUPACIONS 

Sessió 1: Pluja d'instruments i classificació. 

Sessió 2: Corda. 

Sessió 3: Vent-fusta. 

Sessió 4: Vent-metall. 

Sessió 5: Percussió. 

Sessió 6: Agrupacions. 

Sessió 7: Orquestra simfònica. Banda de música. Música de cambra. 

 

UNITAT 4  

LA VEU I AGRUPACIONS 

Sessió 1: La respiració.  

Sessió 2: La producció de la veu. 

Sessió 3: Tipus de veus. 

Sessió 4: Agrupacions vocals. 

Sessió 5: El cor a classe. 

Sessió 6: La relaxació. 

Sessió 7: Kahoot. 

 

UNITAT 5 

EL JAZZ 

Sessió 1: Jazz. Definició. 

Sessió 2: Antecedents. 

Sessió 3: Jazz Nova Orleans. Estructura de les cançons. 

Sessió 4: Agrupacions. Big Bands. 

Sessió 5: Músics importants. 

Sessió 6: Improvisació Jazz. 

 

UNITAT 6 

MÚSICA POPULAR URBANA 

Sessió 1: Explicació treball Prezi. 
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Sessió 2: Rock i pop. Orígens. 

Sessió 3: Anys 60 i 70. 

Sessió 4: Anys 80-90 i segle XXI. 

Sessió 5: Agrupacions principals i ballem Jailhouserock. 

Sessió 6: Exposició Prezi. 

 

UNITAT 7 

MÚSICA AL MÓN 

Sessió 1: Explicació festival. Selecció de cultures. 

Sessió 2: Música americana.  

Sessió 3: Música europa.  

Sessió 4: Música d’Oceania.  

Sessió 5: Música asiàtica. 

Sessió 6: Música africana.  

Sessió 7: Representació festival. 

 

UNITAT 8 

MÚSICA PENINSULAR. EL FLAMENC 

Sessió 1: Origen del flamenc. 

Sessió 2: Cante. 

Sessió 3: Toque i instruments. 

Sessió 4: Baile 

 

UNITAT 9 

MÚSICA TRADICIONAL VALENCIANA 

Sessió 1: Pluja d'idees. Introducció. 

Sessió 2: Estils. 

Sessió 3: Instruments. 

Sessió 4: Comentari sobre un vídeo o àudio de música tradicional  

valenciana. 

 

UNITAT 10 

MÚSICA I TECNOLOGIA (TIC) 

Sessió 1: Àudio. 

Sessió 2: Audovisual. 
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Sessió 3: Edició partitures. Musecore. 

Sessió 4: Drets d’autors i xarxes socials. 

Sessió 5: Audacity. Funcionament. 

Sessió 6: Explicació projecte. 

Sessió 7: Visualització d’exemples. 

Sessió 8,9,10: Preparació projecte a l’aula. 

Sessió 11: Presentació projecte.  

 

 

SEGON D’ ESO: 2 hores setmanals 
  

UNITAT 1 

ELEMENTS DE LA MÚSICA 

Sessió 1: Introducció. Pentagrama. Claus. Notes. 

Sessió 2: Fitxa notes. 

Sessió 3: Figures i silencis. 

Sessió 4: Fitxa figures i silencis. El puntet i la lligadura. 

Sessió 5: Compassos. 

Sessió 6: Fitxa separar compassos. 

 

UNITAT 2  

INSTRUMENTS I AGRUPACIONS 

Sessió 1: Pluja d'instruments i classificació. 

Sessió 2: Corda. 

Sessió 3: Vent-fusta. 

Sessió 4: Vent-metall. 

Sessió 5: Percussió. 

Sessió 6: Agrupacions. 

Sessió 7: Orquestra simfònica. Banda de música. Música de cambra. 

 

UNITAT 3  

LA VEU I AGRUPACIONS 

Sessió 1: La respiració.  

Sessió 2: La producció de la veu. 

Sessió 3: Tipus de veus. 
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Sessió 4: Agrupacions vocals. 

Sessió 5: Orígens Òpera i tipus. 

Sessió 6: Evolució. 

Sessió 7: Relaxació. 

 

UNITAT 4 

MATISOS 

Sessió 1: Introducció. Aparell auditiu. Contaminació acústica. 

Sessió 3: Intensitat fixa. Audicions. 

Sessió 4: Intensitat variable. Audicions. 

Sessió 5: Exercicis i audicions. 

 

UNITAT 5 

BARROC 

Sessió 1: Context social. 

Sessió 2: Música instrumental. 

Sessió 3: Característiques. Baix continu. Ornamentació. 

Sessió 4: Concert. Concert Grosso. 

Sessió 5: Anàlisi d’una peça senzilla. 

Sessió 6: Treball comparatiu Bach i Haendel. 

Sessió 7: Exposició treball. 

 

UNITAT 6 

RENAIXEMENT 

Sessió 1: Context social. 

Sessió 2: Música vocal religiosa.  

Sessió 3: Música vocal profana. 

Sessió 4: Música instrumental. 

Sessió 5: Instruments. 

Sessió 6: Explicació treball compositors espanyols. 

Sessió 7: Presentació dels treballs. 

 

UNITAT 7 

CLASSICISME 

Sessió 1: Context social. 
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Sessió 2, 3: pel·lícula “Amadeus”. 

Sessió 4: Fitxa i comentari d’Amadeus. 

Sessió 5: Músics. 

Sessió 6: Característiques. 

Sessió 7: Orquestra. 

Sessió 8: Piano. 

 

UNITAT 8 

IMPROVISACIÓ 

Sessió 1: Que és la improvisació?  

Sessió 2: Roda de Blues. 

Sessió 3: Soundpainting. 

Sessió 4: Improvisacions de danses. 

 

UNITAT 9 

MÚSICA I TECNOLOGIA (TIC) 

Sessió 1: Àudio. 

Sessió 2: Audovisual. 

Sessió 3: Edició partitures. Musecore. 

Sessió 4: Drets d’autors i xarxes socials. 

Sessió 5: Audacity. Funcionament. 

Sessió 6: Explicació projecte. 

Sessió 7: Visualització d’exemples. 

Sessió 8,9,10: Preparació projecte a l’aula. 

Sessió 11: Presentació /exposició dels treballs. 

 
TERCER D’ ESO: 2 hores setmanals 
 

UNITAT 1 

EL LLENGUATGE MUSICAL 

Sessió 1: Explicació dels inicis de la notació. Notes i claus.  

Sessió 2: Lectura de notes en diferents partitures. 

Sessió 3: Taula de figures i silencis. 

Sessió 4: Els compassos. Exercicis rítmics amb el cos. 

Sessió 5: Separació de compassos. 
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Sessió 6: Pràctica dels punts anterios amb Bonse Aba. 

Sessió 7: Ritme. 

 

UNITAT 2 

HARMONIA. ACORDS, ALTERACIONS I INTERVALS.  

Sessió 1: Que és l’harmonia? 

Sessió 2: Acords. Tipus. 

Sessió 3: Pràctica acords. 

Sessió 4: Alteracions. 

Sessió 5: Pràctica intervals amb Orff.  

Sessió 6: Intervals. 

Sessió 7: Prova teòrica elements anterios. 

 

UNITAT 3 

COLORS I CONTRASTOS. CARÀCTER.  

Sessió 1: Explicació caràcters. 

Sessió 2: Com mostra director els diferents caràcters? 

Sessió 3: El dia i la nit. Soundpainting. 

Sessió 4: Creació d’una peça Soundpainting amb els conceptes anterios. 

Sessió 5: Exposició de la peça. 

 

UNITAT 4 

TEMPO I INTENSITAT  

Sessió 1: Cercle rítmic. Diferents tempos. 

Sessió 2: Marcatge rítmic de diferents tempos i compassos. 

Sessió 3: Dinàmiques. 

Sessió 4: Kahoot. 

 

 

UNITAT 5 

L’EDAT MITJANA 

Sessió 1: Context social. 

Sessió 2: Característiques de la música Medieval. 

Sessió 3: Ars Antiqua. 

Sessió 4: Ars Nova. 
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Sessió 5: Ars Subtilior. 

Sessió 6: Els instruments. 

Sessió 7: La música vocal. 

 

UNITAT 6 

EL ROMANTICISME 

Sessió 1: Context social. 

Sessió 2 i 3: Característiques de la música Romàntica. 

Sessió 4: Lied 

Sessió 5: Poema simfònic. 

Sessió 6: Leit motiv. 

Sessió 7: Els instruments i les seues millores. 

Sessió 8: Nacionalisme rus, nòrdic i espanyol. 

 

UNITAT 7 

LA MÚSICA DEL SEGLE XX 

Sessió 1: Panorama artístic i social. Característiques generals de la música del segle 

XX. 

Sessió 2: L’impressionisme. Audició i vídeo. 

Sessió 3: Stravinsky i  Schönberg: audicions, anàlisi de partitura i comentari de text. 

Sessió 4: Música contemporània. Audicions actives. 

Sessió 5: Interpretació amb moviment del ritme de Peteneras. Videos de Bernstein. 

Sessió 6: Interpretació vocal d’un fragment escrit en llenguatge contemporani. 

Sessió 7: Pràctica instrumental. 

 

UNITAT 8 

LA MÚSICA EN EL CINE, LA RÀDIO I LA TELEVISIÓ  

Sessió 1: Trets generals de la música en el cinema 

Sessió 2: Trets generals de la música en el ràdio 

Sessió 3: Trets generals de la música en la televisió 

 

UNITAT 9 

TECNOLOGIA MUSICAL I PROJECTE FINAL 

Sessió 1: Evolució de la tecnologia musical. 

Sessió 2: Àudio. 
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Sessió 3: Audovisual. 

Sessió 4: Edició partitures. Musecore. 

Sessió 5: Drets d’autors i xarxes socials. 

Sessió 6: Audacity. Funcionament. 

Sessió 7: Explicació projecte. 

Sessió 8: Visualització d’exemples. 

Sessió 9,10 i 11: Preparació projecte a l’aula. 

Sessió 12: Presentació projecte.  
 

QUART D’ESO 
 

UNITAT 1 

EL LLENGUATGE I AUDICIÓ MUSICAL 

Sessió 1: Explicació dels inicis de la notació. Notes i claus.  

Sessió 2: Lectura de notes en diferents partitures. 

Sessió 3: Taula de figures i silencis. 

Sessió 4: Els compassos. Exercicis rítmics amb el cos. 

Sessió 5: Separació de compassos. 

Sessió 6: Pràctica dels punts anterios amb Bonse Aba. 

Sessió 7: Ritme i melodia. 

Sessió 8: Harmonia. 

Sessió 9: Forma 

Sessió 10: Textura. 

 

UNITAT 2 

ANÀLISI DE CANÇONS 

Sessió 1: Com fer l’anàlsi d’una cançó. Explicació treball. 

Sessió 2 : Lectura i interpretació d’una partitura senzilla. 

Sessió 3 : Anàlisi formal d’una partitura. 

Sessió 4: Anàlisi auditiu d’una peça musical. 

Sessió 5 i 6 : Els alumnes en grups analitzaran diferents partitures. 

Sessió 7: Presentació dels treballs. 

 

UNITAT 3 

LA MÚSICA COM A PRODUCTE 
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Sessió 1: Evolució de la industria musical. 

Sessió 2: La música com a negoci. 

Sessió 3: La música en l’actulitat.  

Sessió 4: Principals discogràfiques. 

 

UNITAT 4 

EL JAZZ 

Sessió 1: Jazz. Definició. 

Sessió 2: Antecedents. 

Sessió 3: Jazz Nova Orleans. Estructura de les cançons. 

Sessió 4: Agrupacions. Big Bands. 

Sessió 5: Músics importants. 

Sessió 6: Ballem swing. 

Sessió 7: Explicació de la roda de blues. 

Sessió 8: Improvisació amb Orff. 

 

UNITAT 5 

MÚSICA POPULAR URBANA 

Sessió 1: Explicació treball Prezi. 

Sessió 2: Rock i pop. Orígens. 

Sessió 3: Ballem Jailhouserock. 

Sessió 4: Anys 60 i 70. 

Sessió 5: Festival de Woodstock. 

Sessió 6: Anys 80-90  

Sessió 7: Segle XXI. 

Sessió 8: Agrupacions principals. 

Sessió 9: Exposició Prezi. 

Sessió 10: Kahoot Rocker. 

 

UNITAT 6 

POP-ROCK ESPANYOL 

Sessió 1: Orígens. 

Sessió 2: Explicació treball. 

Sessió 3: Anys 80. 

Sessió 4: La movida madrilenya. 
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Sessió 5: Anys 90. 

Sessió 6: Segle XXI. 

Sessió 7: Agrupacions principals. 

Sessió 8: Instruments principals. 

Sessió 9: Prova auditiva. 

Sessió 10: Exposició treball rock. 

 

UNITAT 7 

LA MÚSICA I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Sessió 1: Música al cine, la ràdio i la televisió. 

Sessió 2: Aparició de la música al cine. Curtmetratge de B. Keaton. 

Sessió 3:BSO. 

Sessió 4: Música i publicitat. 

Sessió 5: Tipus i funcions de la música publicitària. Exemples. 

Sessió 6: Concepte de crítica musical i anàlisi de crítiques. 

 

           UNITAT 8 

TECNOLOGIA MUSICAL  

Sessió 1: Evolució de la tecnologia musical. 

Sessió 2: Àudio. 

Sessió 3: Audovisual. 

Sessió 4: Edició partitures. Musecore. 

Sessió 5: Drets d’autors i xarxes socials. 

Sessió 6: La gravació digital. 

Sessió 7: Audacity. Funcionament. 

Sessió 8: Testar l’audacity. 

 

UNITAT 9 

MÚSICA AL MÓN 

Sessió 1: Explicació festival. Selecció de cultures. 

Sessió 2: Música americana.  

Sessió 3: Música europa i africana. 

Sessió 4: Música d’Oceania.  

Sessió 5: Música asiàtica. 

Sessió 6 i 7: Preparació festival. 
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Sessió 8: Representació festival. 

 

UNITAT 10 

LES PROFESSIONS MUSICALS 

Sessió 1 i 2: Els compositors. Ús de Musescore per compondre una cançó. 

Sessió 3: Els músics. 

Sessió 4: Els constructors d’instruments. 

Sessió 5: Els tècnics de so. 

Sessió 6: Els productors i els músics aficionats 

Sessió 7: El dj. 

Sessió 8: Els professors. 

 

11.   ELEMENTS TRANSVERSALS 
 

a) FOMENT DE LA LECTURA. COMPRENSIÓ LECTORA. EXPRESIÓ ORAL I 
ESCRITA. 

 

D’acord amb el “Pla de millora”, la lectura s’ha de fomentar des de totes les àrees.  El 

Departament de Música desenvoluparà aquest pla segons tres línies:  

  

• Lectura de textos (lletres de cançons, articles de música de tots eles 

estils...) i contestació als qüestionaris corresponents. Aquest material està 

disponible a la sala del professorat o aula de convivència.  

• Lectura de textos (articles de música, programes de concert, biografies de 

músics,...) i realització d’activitats . Treballarem com a mínim un text 

(sobre contaminació acústica, la vida d'un músic, un programa de 

concert...) per trimestre i curs.  

• Gravació de poemes i creació de cançons musicant poemes. 

• Participació en el Club de Lectura de l’Institut. 

• Participació en el Dia del Llibre i recolçament a aquelles dates importants 

relacionades amb la llengua. 

• Com a llibres de lectura no obligatòria a l'ESO proposen als alumnes els 

següents:  

o L'assassinat del professor de música. Editorial Bromera.  

o El síndrome de Mozart. Gran Angular. Gonzalo Moure Trenor.  
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Els elements transversals “comprensió lectora”, “expressió oral” i “expressió escrita” tindran 

una presència destacada, ja que l’ús del llenguatge verbal és un element fonamental per a 

comprendre, analitzar i valorar els processos vinculats a un llenguatge no semàntic com el 

musical.  

  

Intentarem aconseguir millorar la confiança dels alumnes perquè així puguen fer arribar 

qualsevol missatge de forma nítida, precisa i eficient i en diferents moments del procés 

educatiu. 

 

Per comunicar-se amb correcció caldrà tenir cura de la forma com expressem els missatges 

(quin llenguatge utilitzem), sent rigorosos amb el contingut de la informació. Hem de ser 

coherents remarcant els fets objectius tot i diferenciant-los d’opinions personals. El nostre 

llenguatge serà senzill tant en la construcció de frases com en el vocabulari emprat, sempre 

tenint en compte la terminologia estrictament musical que utilitzarem de manera continuada. 

 

b) COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA 
COMUNICACIÓ 

 
Fomentarem l’ús entre el nostre alumnat de la recerca d’informació a la web.  

El programari que es farà servir per a l’edició de partitures i l’edició de so és lliure i serà: 

Musescore i Audacity. Com a caixa de ritmes emprarem Hydrogen.  

  

A més a més, utilitzarem diverses webs de contingut musical adaptat al nivell del nostre 

alumnat (la web teoria.com. per a Llenguatge Musical), recursos generals d’internet 

(youtube, wikis, wikipedia, wikimedia...) i  programari online.  

S’utilitzarà: 

• Videos projectats d’Internet motivadors i relacionats amb el contingut. 

Aquestos vídeos sobretot s’utiltzaran per introduir unitats. 

• En música és necessari escoltar audicions. Utilitzarem DVD, CD i Internet. 

• Diccionaris i enciclopèdies en línia. 

• Ús d’editors de sons, editors de partitures i caixa de ritmes. Treballarem en tots els 

cursos els següents programes: Audacity, Musescore i Hydrogen.  
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• Presentació d’instruments moderns que s’utilitzen per crear música i que són apps 

que es poden usar al mòbil, tablet o ordinador. Launchpad. 

• Acompanyament instrumental fet amb editors de sons o editors de partitures.  

 

  

Per a desenvolupar la part del temari relativa a la informàtica musical s’utilitzarà l’aula 

d’informàtica del centre.  
 

c) EMPRENEDORIA  
 
En la metodologia de la matèria estan implícites les estratègies que contribueixen al sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor de l’alumnat (activitat creadora, labor investigadora, partir 

dels coneixements que es té sobre un tema determinat, etc.), que fan que se senta capaç 

d’aprendre, augmentant la seua autonomia, responsabilitat i compromís personal.  

L’estructura mateixa de la matèria afavoreix el desenrotllament d’estructures mentals que 

ajuden a organitzar el coneixement, recolzada en tècniques d’estudi, d’observació i de 

registre sistemàtic d’informació, plantejant-se preguntes i manejant diverses estratègies per 

a la presa de decisions racionals i crítiques, aconseguint metes a curt i llarg termini,  

amb perseverança i valoració de l’esforç realitzat.  

 

d) EDUCACIÓ CÍVICA I CONSTITUCIONAL  
  

Partirem del treball col·laboratiu necessari en les tasques d’interpretació i creació grupal, en 

les quals el respecte i els valors cívics són essència. 

El treball cooperatiu en música adquireix una dimensió singular si s’aprén a acceptar altres 

punts de vista diferents del propi. 

 

12.    ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  
  

En el marc dels objectius generals que s’estableixen en el currículum de l’àrea de música hi 

trobem el següent epígraf: 

 

1.”Participar en activitats musicals, tant individualment com en grup, amb actitud oberta, 

interessada i respectuosa”. 
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Aquest objectiu es troba present en ambdós cicles de l’etapa. A banda de presentar a 

l’alumne o al grup d’alumnes com creadors i intèrprets en el seu entorn educatiu, estem 

convençuts que es deu potenciar la realització d’activitats extraescolars. No ens cal 

justificar ni argumentar més; des d’aquest Departament la programació d’activitats 

extraescolars, la seua justificació, realització i posterior anàlisis, és un objectiu important. El 

departament de música proposa una sèrie de activitats musicals prevista a realitzar durant 

el curs i que seran les següents: 
 

- Participació en el Dia internacional de la dona treballadora.  

- Audició amb motiu de la Setmana Cultural on participaran els alumnes de tots els nivells 

educatius. 

- Assistir al concert didàctic al Palau de la Múisca de València o al Teatre d’Alzira. 

- Participar en la trobada de música en Valencià “COM SONA L’ESO”. 

Visita al Palau de la Música de València dels alumnes de  tercer d’ESO per a assistir a les 

audicions escolars. 

1 Participació dels alumnes en la setmana cultural, Nadal, Pascua o Final de curs del 
centre interpretant melodies amb acompanyament instrumental. 

2 Visita a les instal·lacions d’un estudi de gravació.    
3 Visita al Taller de Música del Centre Infanta Elena de paralítics cerebrals per tal 

d’oferir un concert. 
4 Assistència a activitats programades a l’Agenda Cultural del poble. 
5 Representació de contes musicals als col·legis de Primària. 
6 Visita al Centre Infanta Elena de Paralítics Cerebrals, Taller Ocupacional Sant 

Pasqual o al Col·legi d’Educació Especial Sanchis Banus per a interpretar una 
audició. 

7 Visita al Museu d’Instruments de Caravaca. 
8 Concerts de flauta, expressió corporal i vocal en alguna col·legi, associació… 

Sempre tractant de fomentar la integració amb les persones amb distintes 
capacitats. 

9 Realització d’un blog de música i tradicions. 
10 Interpretació i narració d’un conte musical en algun col·legi de la nostra localitat. 
11 Concerts solidaris a benefici d’alguna associació del poble. 
12 Participació en els Tallers de Musica de l’Associació Babilón amb alumnes 

voluntaris. 
13 Preparació d’activitats per als finals d’avaluació o final de curs. 
14 Concert LA MÚSICA QUE ENS UNEIX en companyia dels alumnes del Teixereta i 

el Castell Vermell per tal d'ajuntar els alumnes de 6è i 2n d'ESO, que seran 
tutors i tutoritzats l'any vinent. 

15 Participació i manteniment d'un club de lectura. 
16 Col·laboració amb el Projecte Erasmus Plus. 
17       Visita a l’Asil San Joaquín, Centre de Malalts d’Alzheimer, Taller 

Ocupacional i Col·legi Sanchis Banús per tal de felicitar el Nadal. 
18              Viatge per a poder veure un musical. Aquest any podria ser Billy Elliot, a 

Madrid.  
19 Participació en el Musiqueando. 
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20 Participar en la trobada de música en Valencià “COM SONA L’ESO”. 
 

 

La realització d’aquestes i altres activitats va a estar subjecta a disponibilitat de dates, 

característiques dels alumnes i nivell de participació els mateixos. 

 

13.   AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS D’ÈXIT 
 
L’avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge ha de permetre’ns detectar les 

deficiències humanes i materials, les necessitats de formació del professorat i les de la 

infraestructura, així com el millor aprofitament del material i instrumentalització del qual 

disposem, en particular quan aquest està ja en funcionament o s’ha posat en pràctica. Açò 

implica una avaluació interna o autoavaluació de la programació i del desenvolupament de 

la tasca docent.  

 

L’avaluació de la pràctica docent exigirà una reflexió i anàlisi individual per part del 

professorat en tot allò que fa referència als aspectes que integren la programació 

(organització i seqüenciació dels continguts, adequació de les opcions metodològiques 

utilitzades, efectivitat dels recursos didàctics i metodològics emprats, aplicació dels criteris 

d’avaluació...).  

 

OBJECTIUS PER AVALUAR LA PRÀCTICA DOCENT 

• Ajustar la pràctica docent a les peculiaritats del grup i a cada alumne.  

• Comparar la planificació curricular amb el desenvolupament de la mateixa.   

• Detectar les dificultats i els problemes en la pràctica docent. 

• Afavorir la reflexió individual i col·lectiva.   

• Millorar les xarxes de comunicació i coordinació interna.  

• La regularitat i qualitat de la relació amb els pares o tutors legals.   

 
 

QÜESTIONARI D’AUTOAVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I DEL TREBALL EN EQUIP 
UNITAT DIDÀCTICA: 
GRUP: 

4: Molt bé       3: Bé    2: Regular   1: Necessita millorar 
 

  4 3 2 1 
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UNITAT 

Defineix amb claredat els objectius de la UD         

Usa un vocabulari específic de la UD (adeqüació)         

Contè material de qualitat i adequat (dossier, partitures, 
instrumental...) 

        

Contè material i recursos TIC motivadors         

Coordina amb altres assignatures la UDI/transversalitat.          

ACTIVITATS 

Adeqüa les activitats al contingut i nivell          

Temporalitza correctament          

Planifica/coordina adequadament les tasques de grup         

Proposa diversitat d’activitats         

Concreta les tasques amb claredat         

Inclou suficients activitats de reforç/ampliació         

GRUP/CLASSE 

Motiva el grup         

Valora la interacció amb els alumnes         

Defineix la cohesió del grup         

AVALUACIÓ 

Adequa els instruments d’avaluació         

Resultats % 
 

Suspesos: Aprovats: Bé: Notable: Exc: 

Observacions de l’alumnat a la coavaluació grupal 
 
 

ALTRES OBSERVACIONS: 
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14.ANNEX 1. MESURES A ADOPAR EN CAS D’UN ESCENARI 50% PRESENCIAL. 
 

Degut a les mesures sanitàries exposades pels diferents canals de conselleria i la pròpia 

direcció del centre, el Departament de Música planteja els possibles escenaris que es 

puguen dur a terme durant aquest curs. 

Baix aquest punt de vista, la programació abans redactada es refereix a un hipotètic 

escenari de normalitat.  El segon escenari planteja una semipresencialitat i el tercer, un 

ensenyament plenament telemàtic. 

 

 

El grup que assisteix a classe de manera presencial seguirà les normes i els protocols 

establerts anteriorment. 

El grup que treballe de forma online ho farà a través de la plataforma Aules (en el principi 

de curs se’ls formarà en aquest aspecte) i, a través d’aquesta, se’ls proporcionarà tot el 

material necessari. 

En aquest cas, el contingut de caire teòric es donarà des de casa (amb textos, vídeos...) i 

amb algun treball de senzilla solució per tal que es puga desenvolupar des de casa. 

També s’aprofundirà en l’ús de les ferramentes informàtiques (musescore, audacity...) 

L’alumnat que assistisca a classe aprofundirà en aspectes pràctics. 

 
15. ANNEX 2. MESURES A ADOPTAR EN CAS D’UN ESCENARI 100 ONLINE. 
En cas de decretar-se un confinament total o d’una aula o del centre, el Departament 

proporcionarà, a través de la plataforma Aules, el material necessari per a poder continuar 

la docència amb les millors condicions possibles. 

Per als continguts teòrics proporcionarem fitxes i treballs sobre els diferents temes i per a 

l’apartat pràctic se’ls proporcionaran tutorials i s’empraran programes informàtics. 

El temari, en principi, es pot mantindré perfectament. 

 

16.PLA D’ACTUACIÓ PER A LA MILLORA. PLA DE REFORÇAMENT 2020-2021 
 
L’assignatura de Música, al nostre entendre, té un marcat accent pràctic i experiencial. Per 

això, el tercer trimestre de l’any passat vam haver d’adaptar-nos a una situació que, si per a 

tots va resultar estranya, per a l’assignatura de Música, de caràcter grupal en bona part, va 

ser, si cap, més diferent. 
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En aquest sentit, durant el tercer trimestre del curs passat es va pensar que era més 

realista incidir en els aspectes teòrics que no en els pràctics. 

És per això que aquest any, almenys al llarg de la 1a avaluació, aprofundirem més en 

aquells aspectes pràctics (cant, ball, llenguatge musical, pràctica instrumental...) que no en 

els teòrics. 

 
17.MESURES COVID EN ESCENARI DE NORMALITAT 
 
Degut a les mesures sanitàries exposades pels diferents canals de conselleria i la pròpia 

direcció del centre, el Departament de Música planteja els possibles escenaris que es 

puguen dur a terme durant aquest curs. 

Baix aquest punt de vista, la programació abans redactada es refereix a un hipotètic 

escenari de normalitat.  El segon escenari planteja una semipresencialitat i el tercer, un 

ensenyament plenament telemàtic. 

 

En un escenari de normalitat es procurarà de seguir la programació (tenint en compte que 

el temps lectiu potser siga inferior i alterar l’horari establert). 

Dins d’aquest escenari es prendran les següents mesures: 

- Separació entre taules de 1,50 cm laterals i 1,80 cm frontals per tal d’aprofitar millor 

tot l’espai amb la major distància possible entre alumnes per tal d’extremar les 

mesure sanitàries. 

- En 1r, 2n i 3r d’ESO, es procurarà disposar els alumnes tal com estan seguts a l’aula 

de grup. En 4t, com que és una optativa, aquesta mesura no és tan senzilla, però sí 

que procurarem que els alumnes de cada grup seguen pròxims. 

- No s’usarà la flauta en l’aula. 

- Solament es duran a terme aquelles activitats extraescolars que permeten les 

mesures sanitàries. 

- Se seguiran els protocols d’higiene proposats pel centre. 

- No s’usaran micròfons individuals en classe. 

- Per tal d’usar l’instrumental Orff i que cada alumne dispose del seu propi material, 

fabricarem les baquetes de forma artesanal. En cada classe en què s’hagen d’usar 

els instruments serà el professor qui els col·locarà en les taules i qui els manipule. A 

més, al final de cada classe els instruments seran desinfectats. 
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Ibi, a 26 de setembre de 2020 

 

 

 

Manuel Roig Abad 

Héctor Gómez Vadillo.  

 


