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Matèria Música I

Títol/Pregunta Com i què podem cantar?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

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

1. Analitzar obres de diferents èpoques i cultures, 
identificant els seus principals trets estilístics i establint 
relacions amb el seu context, per valorar el patrimoni 
musical i dansístic com a font de gaudi i enriquiment 
personal.

Es connecta amb els següents descriptors del Perfil de 
sortida: CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, CPSAA3, CC1,
CCEC1, CCEC2.

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.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

1.1 Identificar els principals trets estilístics d’obres 
musicals i dansístiques de diferents èpoques i cultures, 
fent evident una actitud d’obertura, interès i respecte en 
la seva escolta  en la seva visualització.

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.

3.3 Interpretar amb correcció, peces musicals i 
dansístiques senzilles, individuals i grupals, dins i fora 
de l’aula, gestionant de manera guiada l’ansietat i la por 
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escènica i mantenint la concentració.

Sabers bàsics:

- Obres musicals i dansístiques: anàlisi, descripció i valoració de les seves característiques bàsiques. Gèneres de la música i la dansa.
- Veus i instruments: classificació general dels instruments per famílies i característiques. Agrupacions.
- Normes de omportament bàsiques en la recepció musical: respecte i valoració.
- Elements bàsics del llenguatge musical. Paràmetres del so, intervals. Tonalitat: escales musicals, l’armadura i acords bàsics. Textures. Formes musicals al llarg dels períodes
històrics i en l’actualitat.
- Repertori vocal, instrumental o corporal, individual o grupal en 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.

Context/contextos: Escolar X Social X Personal X Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Cada un de nosaltres té el poder de comunicació, per tant, hem d’explorar les característiques de la veu, el moviment i el cos, i també què podem fer fer cuidar allò que ens 
permet expressar i comunicar-nos amb la societat que ens envolta.

Instruccions i materials:

Es necessiten altaveus, projector, chromebook, auriculars, kahoot, piano, instruments de petita percussió, partitures.

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.
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- Les veus i el seu funcionament.
- Llegim el text de la cançó de Nadal, i feim audició de la cançó. Vocalització, estiraments corporals i aprenem la cançó.
- La dansa.  Aprenem la dansa de la palmera.
- L’estructura. Analitzam l’estructura de la cançó de nadal i la de tin ton.
- Cada alumne ha de triar una d’entre 4 cançons i fer l’anàlisi de l’estructura. Es farà un concurs per grups de les cançons proposades.
- Percussió corporal. Sarah’s rithm.

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.


