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Matèria Música

Títol/Pregunta Dus el tempo? Tenim concert!

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar: Competència específica 3 a desenvolupar

3.1. Llegir partitures senzilles, identificant de forma
guiada els elements bàsics del llenguatge musical,
amb o sense suport de l’audició.
Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3,
CC1, CE1 i CCEC3.

3.2. Emprar tècniques elementals d’interpretació
vocal, corporal o instrumental,
aplicant estratègies de memorització i valorant els
assajos com a espais d’escolta i aprenentatge.
Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3,
CC1, CE1 i CCEC3.

4.2. Participar activament en la planificació i en
l’execució de propostes artístiques i musicals
col·laboratives, valorant les aportacions de la resta
d’integrants del grup i descobrint oportunitats de
desenvolupament personal, social, acadèmic i
professional.Es connecta amb els següents
descriptors del Perfil de sortida: CCL1, STEM3,
CD2, CPSAA3, CC1, CE1, CE3, CCE3 i CCEC4.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

Llegeixes partitures corrrectament Interpretes correctament. Participes activament.

Sabers bàsics:

- La partitura: identificació i aplicació de grafies, lectura i escriptura musical.
- Elements bàsics del llenguatge musical. Paràmetres del so, intervals. Tonalitat: escales musicals, l’armadura i acords bàsics. Textures. Formes

musicals a llarg dels períodes històrics i en l’actualitat.
- Repertori vocal, instrumental o corporal, individual o grupal de diferents tipus de música del patrimoni musical propi i d’altres cultures.
- Tècniques elementals per a la interpretació: tècniques vocals, instrumentals i corporals, tècniques d'estudi i de control d'emocions.
- Tècniques d'improvisació guiada i lliure.
- Projectes musicals i audiovisuals: ús de la veu, el cos, els instruments musicals, els mitjans i les aplicacions tecnològiques
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Context/contextos: Escolar x Social x Personal x Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Es palntejarà la quantitat de sortides laborals de la música a un país com el nostre, gran consumidor d’espectacles.

S’exposaran els criteris d’avaluació que permetran als alumnes ser conscients del seu procés d’aprenentatge.
Es motivarà a l’alumnat amb una o diferents fites: fer una actuació amb públic.

Instruccions i materials:

Cada alumne disposarà d’un Chromebook, on en diferents paltaformes s’aniran compartint exercicis i audicions.
Materials aportats pel professor: partitures, materials al Classroom, enllaços web

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

Aprendrem a utilitzar el llenguatge musical per preparar una actuació amb públic per Nadal. El fet de dominar el llenguatge musical ens
permet des de cantar a tocar qualsevol instrument.
L’alumnat aprendrà a controlar el seu instrument vocal, fent exercicis senzills d’escalfament, autoconeixement de la tessitura, característiques
vocals i classificació de l'instrument vocàlic i el seu cos com a propi instrument.

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.
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El professor farà un guiament des de la proposta amb un control general i individual

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

Avaluació formativa: evidències recollides a l’aula

Avaluació formadora: l’alumne és capaç de recollir el seu procés d’aprenentatge: errors, encerts, ús de les rúbriques i la coavaluació dels altres
alumnes.

Qualificació: Vendrà donada per la rúbrica.


