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CONTINGUTS MÍNIMS, FERRAMENTES I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

PERIODE DE L’ESTAT D’EMERGÈNCIA 2020. 

DEPARTAMENT DE MÚSICA.  Professora Carmina Valiente.  

ASSIGNATURA: MÚSICA 1r ESO E 

 

APROFUNDIMENT I CONTINGUTS MÍNIMS 3a AVALUACIÓ:  

 Pràctica Musical:  

- Interpretació de cançons a la flauta segons el material proporcionat. 

- Realització de ritmes de percussió a partir de patrons donats. 

- Lectura de diferents ritmes musicals emprant les següents figures: redona (amb silenci), 

Blanca (amb silenci), Blanca amb puntet (amb silenci), negra (amb silenci), corxera i 

semicorxera. 

- Lectura d’exercicis de solfeig en el pentagrama. 

 

 Teoria: 

- Els Instruments musicals: classificació i reconeixement.  

- Els Instruments de l’orquestra. 

- La Veu humana: producció del so i classificació de les veus. 

- Indicacions musicals a la partitura: indicacions agògiques, de dinàmica, compàs i registre o 

tessitura. 

- Autors: Bach, Mozart i Beethoven. 

TREBALL A AVALUAR 

 Realització dels exercicis proposats durant el període. 

 Realització dels comentaris i treballs d’investigació proposats. 

 Recerca d’informació respecte als aspectes a investigar. 

 Pràctica amb la flauta de les cançons propostes. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL 3r TRIMESTRE. 

 Amb valoració numèrica de l’1 al 10. 

 Tots els treballs, exercicis, proves, etc,  seran puntuats de 0 al 10 punts amb criteris propis i 

especials segons el tipus de treball. Aquests criteris estaran explicitats en cada cas.  

 Cada treball no entregat serà puntuat amb un 0. 

 El resultat final de la 3a avaluació es farà segons la mitjana aritmètica de totes aquestes notes, 

segons els punts anteriors, arrodonida a l’enter més proper. 

NOTA FINAL DEL CURS CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 

 Serà el resultat de la Mitjana Ponderada de la 1a i la 2º avaluació amb l’increment de la 

part de nota corresponent a la 3a avaluació, segons es detalla a continuació: 

 

(nota 1a aval + nota 2a aval *2) / 3   +   nota de 3a aval * (0,1  ó  0,2) 

(Mai podrà sobrepassar els 10 punts) 
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 La suma de la part ponderada corresponent a la 3a avaluació s’aplicarà de la següent 

manera: 

- Si la nota no arriba a 5 punts, NO SUMA. 

- Si la nota està  entre els  5 punts i el 7,5, es multiplica per 0,1. 

- Si la nota es troba entre els 7,5 punts i els 10, es multiplica per 0,2 

- La nota serà arrodonida a l’enter més proper. 

 

 L’ABANDONAMENT de l’assignatura suposa el SUSPENS GLOBAL de l’assignatura en la 

Convocatòria Ordinària.  

 Sempre es tindrà en compte la situació socioeconòmica i les circumstàncies personals de 

cada alumne o alumna. 

 

 

ASSIGNATURA: ANÀLISI MUSICAL I 

 

CONTINGUTS MÍNIMS 3a AVALUACIÓ. 

- HARMONIA I TEXTURA MUSICAL 

1. Les texturesmusicals, monòdica, polifònica, homofònica, contrapuntística, hetereofònica, 

melodiaacompanyada. Identificació auditiva.  

2. Harmonia. Anàlisi i reconeixement d’acords. 

3. Cadències, modulacions i progressions.  

 

- LA FORMA MUSICAL 

1. Forma binaria y ternària simples, forma sonata, rondó, tema ambvariacions i la fuga.  

2. Les formes lliures a través dels seus elements estructurals i dels procediments compositius 

generadors, amb especial atenció als aspectes estilístics. Relacióde la paraula amb la música en 

els seus diferents tractaments i funcions.  

 

- ANÀLISI MUSICAL A TRAVÈS DE LES DIFERENTS ETAPES DE LA HISTÒRIA 

1. Exemples i realització d’anàlisis de distintes obres o fragments musicals de èpoques i estils 

diferents. 

TREBALL A AVALUAR 

 Participació en debats i tertúlies dialògiques musicals, atenent especialment a les impressions 

produïdes i utilitzant arguments i raonaments coherents.  

 Reconeixement i anàlisis, mediant audició i partitura, dels diferents elements i estructures 

d’organització d’una obra musical, segons els seus aspectes interpretatius i estilístics. Exercicis, 

proves i qüestionaris. 

 Realització d’anàlisis d’obres o fragments musicals proposats segons l’esquema treballat i amb 

els paràmetres estudiats. Exercicis orals i escrits. 

 Elaboració de comentaris i crítica fonamentada de las obres escoltades i analitzades, emprant 

diferents fonts d’informació i un llenguatge concret y adequat. Exercicis orals i escrits. 

 Consolidació de bons hàbits d’escolta, de respecte i de sensibilitat estètica front a qualsevol 

proposta musical. Actitud i coment aris en tots els moments de classe i treballs. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL 3r TRIMESTRE. 

 Amb valoració numèrica de l’1 al 10. 

 Les sessions realitzades per videoconferència són obligatòries havent de justificar-se 

convenientment les absències. 

 L’assistència a aquestes sessions per tal d’aplicar la nota mitjana dels treballs, exercicis, proves 

i tasques realitzades durant aquest 3r trimestre, haurà de ser, como mínim del 80%  (el 

moment de les classes és sempre consensuat pel grup i, en cas de no acord, es realitzen en el 

moment de classe estipulat en el Horari del curs, segons figura en la PGA). 

 El treball  d’una alumna o alumne que no haja arribat a aquest percentatge d’assistència 

(videoconferència), encara que haja estat entregat en la seua totalitat i amb la màxima nota, 

serà valorat amb 0 punts. 

 Tots els treballs, exercicis, proves, etc,  seran puntuats de 0 al 10 punts amb criteris propis i 

especials segons el tipus de treball. Aquests criteris estaran explicitats en cada cas.  

 Cada treball no entregat serà puntuat amb un 0. 

- El resultat final de la 3a avaluació es farà segons la mitjana aritmètica de totes aquestes 

notes, segons els punts anteriors, arrodonida a l’enter més proper. 

 

NOTA FINAL DEL CURS CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 

 Serà el resultat de la Mitjana Ponderada de la 1a i la 2º avaluació amb l’increment de la 

part de nota corresponent a la 3a avaluació, segons es detalla a continuació: 

 

(nota 1a aval + nota 2a aval *2) / 3   + nota de 3a aval * (0,1  ó  0,2) 

(Mai podrà sobrepassar els 10 punts) 

 

 La suma de la part ponderada corresponent a la 3a avaluació s’aplicarà de la següent 

manera: 

- Si la nota no arriba a 5 punts, NO SUMA. 

- Si la nota està  entre els  5 punts i el 7,5, es multiplica per 0,1. 

- Si la nota es troba entre els 7,5 punts i els 10, es multiplica per 0,2 

- La nota serà arrodonida a l’enter més proper. 

 

 L’ABANDONAMENT de l’assignatura suposa el SUSPENS GLOBAL de l’assignatura en la 

Convocatòria Ordinària.  

 Sempre es tindrà en compte la situació socioeconòmica i les circumstàncies personals de 

cada alumne o alumna. 

 

 

 

La professora: 

Carmina Valiente Ochoa 

 


