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Matèria Música I

Títol/Pregunta Sabem llegir una partitura?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

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

2. Explorar les possibilitats expressives de 
diferents tècniques musicals i dansístiques, a 
través d’activitats d’improvisació, per incorporar-
les al repertori personal de recursos i 
desenvolupar el criteri de selecció de les tècniques
més adequades a la intenció expressiva.

Es connecta amb els següents descriptors del 
Perfil de sortida: CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CC3, CCEC3.

3. Interpretar peces musicals i dansístiques, 
gestionant adequadament les emocions i emprant 
diverses estratègies i tècniques vocals, corporals o
instrumentals, per ampliar les possibilitats 
d’expressió personal.

Es connecta amb els següents descriptors del 
Perfil de sortida:  CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE1, CCEC3.

4. Crear propostes artístiues i musicals, fent servir 
la veu, el cos, instruments musicals i eines 
tecnològiques, per tal de potenciar la creativitat i 
identificar 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, CCEC4.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

2.1 Participar amb iniciativa, confiança i creativitat, en 
l’exploració de tècniques musicals i dansístiques 
elementals, mitjançant improvisacions pautades, 
individuals o grupals, en què es facin servir la veu, el 
cos, instruments musicals i eines tecnològiques.

3.1 Llegir partitures senzilles, identificant de forma 
guiada els elements bàsics del llenguatge musical, amb 
o sense suport de l’audició.

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.

4.1 Planificar i desenvolupar amb creativitat propostes 
artístiques i musicals, tant individuals com 
col·laboratives, tot emprant mitjans musicals i 
dansístics, així com eines analògiques i digitals.
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Sabers bàsics:

- El silenci, el so, el renou i l’escolta activa. Sensibilitat davant la polució donora i creació d’aambients saludables d’escolta.
- La partitura: identificació i aplicació de grafies, lectura i escriptura musical.
- Elements bàsics del llenguatge musical. Paràmetres del so, intervals. Tonalitat: escales musicals, l’harmadura i acords bàsics. Textures. Formes musicals a
llarg dels períodes històrics i en l’actualitat.
- Tècniques elementals per a la interpretació: tècniques vocals, instrumentals i corporals, tècniques d’estudi i de control d’emocions.

Context/contextos: Escolar X Social Personal X Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

La música és un llenguatge universal, tots som capaços de sentir emocions quan escoltam cançons o obres musicals determinades. Per tant, podem 
aconseguir entendre la música a través del sentit de l'oïda, de la vista a través d’una partitura o un musicograma, o del tacte a partir de percussió corporal.

Instruccions i materials:

Es necessitaran altaveus, projector, auriculars, folis en blanc, baquetes, partitura Tin Ton.
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Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

Aprendre les figures rítmiques amb les baquetes. 

Aprendre el nom de les notes. 

El so i el soroll. Qualitats del so.

La partitura: identificació i aplicació de grafies.

Composició d’un ritme de 8 compassos i aplicar una coreografia.

Cançó Tin Ton. Aprendre el ritme amb baquetes, la melodia amb les notes i lletra.

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

El docent tendrà el rol de facilitador de les tasques en tot moment, supervisant i ajudant a tots aquells que ho necessitin.

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

Serà una avaluació contínua i formadora.
Es farà una observació directa amb llista de control, a més de realitzar heteroavaluació i coavaluació amb diferents eines d’avaluació.


