
DEPARTAMENT DE MÚSICA 
(OPTATIVES) 

 
 
Creativitat Musical (3r ESO)  
 
La matèria de Creativitat Musical desenvolupa la percepció i l’expressió musical mitjançant 

l’exploració i l’experimentació sonora, en estreta relació amb altres llenguatges artístics. Al 
mateix temps possibilita l’alumnat connectar els seus coneixements, imaginació i sensibilitat 
amb les possibilitats creatives del so. També es pretén consolidar el coneixements de 
l’alumnat en la matèria de Música, fomentar processos creatius, així com aprofundir en estils 
i corrents artístiques presents al llarg del segle XX i fins l’actualitat. 

 
 

Música (4t ESO) 
 
La música contribueix activament al desenvolupament cognitiu, emocional i psicomotor de 

l’alumnat. El procés d'aprenentatge musical, a partir de l'anàlisi dels elements propis dels 
llenguatges musicals i la contextualització de les produccions musicals, juntament amb el 
treball de la pràctica vocal i instrumental, afavoreix la millora de l'atenció, la percepció, la 
memòria, l'abstracció, la lateralitat, la respiració i la posició corporal, així com el 
desenvolupament psicomotriu fi. A això cal afegir-hi la millora de la sensibilitat emocional i 
el control de les emocions, l'empatia i el respecte per la diversitat cultural, que es treballen 
a través de l'escolta activa, la creació i la interpretació musical. 

Davant d’aquestes línies plantejades, proposem continuar amb la progressió establerta als 
cursos anteriors i aprofundir en les músiques del món, en la música tradicional i històrica de 
l’entorn de l’alumnat i a la música present al llarg del segle XX i fins a l’actualitat. 

 
 

Arts Escèniques i Dansa (4t ESO) 
 
L’àrea d’Arts Escèniques i Dansa comprén les disciplines destinades a l’estudi i la pràctica 

de qualsevol obra escènica. Tant la dramatització com la dansa són manifestacions artístiques 
vinculades a un espai escènic, cosa que implica unarepresentació i un públic. 

L’enfocament de la matèria és vivencial i pràctic, treballant tots els continguts des del 
paradigma d'“aprendre fent”. 

 
 
 
 
 
 



Llenguatge i Pràctica Musical (1r Batxillerat) 
 
La matèria de Llenguatge i Pràctica Musical proporciona a l'alumnat una formació que 

permet aprofundir en el coneixement i l'ús de la música com a llenguatge universal, 
desenvolupant habilitats perceptives amb finalitats expressives i creatives. 

El principal objectiu de la matèria ha de ser despertar l’interés de l’alumnat per a 
participar en l’aprenentatge de forma activa, informada i lúdica, des dels diferents rols com 
a oient, intèrpret o compositor, tant en la vida acadèmica com en la vida privada. 

La música precisa del cultiu de l'escolta com a via natural d'accés a la seua apreciació, 
gaudi i comprensió. La identificació d'elements musicals a través de l'audició requereix el 
desenvolupament d'estratègies que permetin a l'alumnat no només analitzar-ne les 
característiques, sinó també reflexionar sobre les emocions inherents a la pròpia percepció 
musical. En aquest sentit, és important que l'alumnat adquireixi un vocabulari adequat per 
descriure la música i expressar-ne les opinions i els sentiments. 

Com a suport escrit d'obres musicals, la partitura es converteix en objecte d'estudi 
d'aquesta matèria en connectar aspectes perceptius amb la representació gràfica, ja siga de 
manera convencional o no convencional.  

En aquest procés, adquireixen especial rellevància les interpretacions i improvisacions en 
què s'utilitzen la veu, el cos o els instruments musicals com a mitjans per a l'expressió i 
l'experimentació. També és rellevant la participació en projectes col·laboratius que 
afavoreixin els processos creatius, així com el descobriment d'oportunitats de 
desenvolupament personal, social, acadèmic i professional. 

 
 

Tècnica vocal i Cor I i II (1r i 2n Batxillerat) 
 
La matèria de Tècnica Vocal i Cor s'imparteix en dos cursos, per la qual cosa s'espera que 

el currículum es desenvolupe progressivament. El caràcter eminentment pràctic la converteix 
en un espai d'expressió artística col·lectiva, on interpretar a través de la veu i el cos un 
repertori extens i variat, desenvolupant i millorant l'escolta activa, la respiració, la fonació, 
la ressonància vocal, els hàbits posturals o els moviments que poden acompanyar el cant. 
Aquesta mateixa naturalesa pràctica convida a vincular aquesta matèria amb altres en què 
també es cultiven destreses musicals, vocals, corporals o de planificació i gestió de projectes 
artístics.  

 
La matèria està dissenyada a partir de quatre competències específiques, que permeten a 

l'alumnat consolidar el criteri estètic, estimular el seu hàbit d'escolta i ampliar les 
possibilitats de gaudir de la música. Li faciliten, igualment, desenvolupar la veu i el cos com 
a instruments de comunicació, reforçant la seua autoestima i autoconfiança. A més, potencien 
una comunicació artística rica i el desenvolupament de valors col·lectius. Per acabar, 
afavoreixen el creixement personal, l'enriquiment de l'entorn cultural i la identificació 
d'oportunitats de desenvolupament en diferents àmbits. 



Anàlisi Musical I i II (1r i 2n Batxillerat) 
 
La matèria d'Anàlisi Musical proporciona a l'alumnat una formació que permet 

desenvolupar les seues habilitats perceptives per identificar els elements que formen part 
de les obres musicals i, a partir d'aquí, aprofundir en la seua comprensió global. Això implica 
examinar-les des d'un punt de vista crític i estètic, establint relacions entre la proposta 
musical i el context historicosocial en què va ser creada. A més, la matèria permet descobrir 
aspectes relacionats amb la incidència de la música a l'oient i la seua utilització com a mitjà 
terapèutic o el seu ús en combinació amb altres manifestacions artístiques. 

La matèria, que suposa una continuació i una especialització dels coneixements, les 
destreses i les actituds adquirits durant les etapes educatives anteriors, s'estructura en 
dos cursos. Al primer, s'estableixen les bases per al coneixement dels elements de l'anàlisi 
musical, de la forma musical i dels principis compositius fonamentals. En el segon, 
s'aprofundeix en aquests aprenentatges i s'hi introdueixen aspectes historicoestètics. 

A través de l'escolta activa i l'estudi de partitures, l'alumnat de la matèria d'Anàlisi 
Musical identifica les característiques de diferents obres, i poden establir relacions entre 
els seus elements.  

Així mateix, a partir d'aquest procés d'anàlisi, l'alumnat pot expressar una opinió 
fonamentada a través de ressenyes, comentaris o crítiques musicals, utilitzant un vocabulari 
adequat.  

 
 

Història de la música i de la dansa (2n Batxillerat) 
 
La matèria d'Història de la Música i de la Dansa proporciona a l'alumnat una visió global 

de l'evolució de les dues disciplines, establint vincles amb els contextos en què van ser 
creades. Introdueix, així, l'alumnat en el descobriment dels períodes en què tradicionalment 
s'ha classificat l'evolució històrica de la música i la dansa, des de l'Antiguitat clàssica fins 
als nostres dies, abordant les diferents maneres de concebre la creació musical i dansística 
que, en gran mesura, han discorregut de manera conjunta al llarg del temps. D'aquesta 
manera, l'alumnat podrà identificar les característiques de la música i de la dansa per 
comprendre'n l'evolució i establir associacions amb altres manifestacions artístiques, 
enriquint-ne el repertori cultural. 

L'escolta i el visionat de peces dels diferents gèneres i estils que es desenvolupen al llarg 
de la història, així com l'ús i l'anàlisi de fonts documentals diverses, afavoreixen 
l'enfocament pràctic de la matèria. Així mateix, la interpretació i la dramatització a través 
de la veu, el cos i els diferents instruments musicals permeten la comprensió de la música i 
la dansa des de l'experimentació i l'experiència pròpies, vivenciant el fet artístic. A més, la 
investigació dels contextos en què s'han desenvolupat aquestes arts facilitarà la comprensió 
de les transformacions dels gustos artístics al llarg del temps, alhora que afavoreix la 
construcció d'una identitat cultural basada en la diversitat. 

 


