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Matèria Música I

Títol/Pregunta Quin compositor i instrument ets?

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

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.

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.

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.

2.2 Expressar idees, sentiments i emocions en 
activitats pautades d’improvisació, seleccionant les
tècniques més adequades d’entre les que 
conformen el repertori personal de recursos.

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
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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 escènica i mantenint la concentració.

Sabers bàsics:

-Veus i instruments: classificació general dels instruments per famílies i característiques. Agrupacions.
- Compositors i compositores, artistes i intèrprets internacionals, nacionals, regionals i locals.
- Estratègies de recerca, selecció i reelaboració d’informació fiable, pertinent i de qualitat.
- 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.
- 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.
- Normes de comportament i participació en activitats musicals.

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

Dinàmiques de presa de consciència:

Cada un de nosaltres es pot sentir més o menys identificat amb un estil de música. Per tant, ens endinsarem dins el món dels compositors i els instruments 
per veure quins ens pareixen més agradables o amb quin compositor ens sentim més identificats per poder gaudir de la seva música tant a l’aula de música 
com a casa. També, es faran jocs de discriminació tímbrica per anar associant cada so a l’instrument corresponent.
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Instruccions i materials:

Es farà servir el piano, altaveus, projector, auriculars, partitures, corda elàstica, paper plastificat, cola, estisores i el chromebook.

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

Percussió corporal

Assignació d’un compositor i han de crear el seu perfil d’instagram i exposar-ho als companys. Concurs millor perfil.

Vocalització i Cançó de nadal

Els instruments i agrupacions.

Activitats famílies d’instruments. (fitxa grupacions instrumentals)

Discriminació tímbrica. Amb els ulls tapats diferenciar el timbre d’un company.

Audicions d’agrupaments.

Kahoot 

Descobreix l’instrument. Paper aferrat al cap amb imatge instrument, en grups de 4. 

Passaparaula dels noms d’instruments.

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.
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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.


