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ETAPA Primària 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Educació artística: música 

GRUP/GRUPS P6 

MESTRE/S-PROFESSOR/S Clara Catalán 

DATA ELABORACIÓ: 02 setembre 2021 

 

1. OBJECTIUS 

 
1. Indagar en les possibilitats del so, la imatge i el moviment com a elements de representació i 

comunicació i utilitzar-les per expressar idees i sentiments, contribuint així a l’equilibri afectiu i a 

la relació amb els altres.  

 

2. Explorar i conèixer materials e instruments diversos i adquirir codis i tècniques específiques dels 

diferents llenguatges artístics per tal d’utilitzar-los amb una finalitat expressiva i comunicativa.  

 

3. Aplicar els coneixements artístics en l’observació i l’anàlisi de situacions i objectes de la realitat 

quotidiana i de diferents manifestacions del món de l’art i la cultura per tal de comprendre’ls 

millor i formar-se un gust propi.  

 

4. Mantenir una actitud de recerca personal i col·lectiva, articulant la percepció, la imaginació, la 

indagació i la sensibilitat i reflexionant a l’hora de realitzar i gaudir de diferents produccions 

artístiques. 

  

5. Conèixer algunes de les possibilitats dels medis audiovisuals i les tecnologies de la informació i 

la comunicació en les que intervenen la imatge i el so, i utilitzar-los com a recursos per 

l’observació, la recerca d’informació i l’elaboració de produccions pròpies, ja sigui de manera 

autònoma o en combinació amb altres medis i materials.  

 

6. Conèixer i valorar diferents manifestacions artístiques del patrimoni cultural propi i d’altres 

pobles, col·laborant en la conservació i renovació de les formes d’expressió locals estimant 

l’enriquiment que suposa l’ intercanvi amb persones de diferents cultures que comparteixen un 

mateix entorn.  

 

7. Desenvolupar una relació d’autoconfiança amb la producció artística personal, respectant les 

creacions pròpies i la dels altres i sabent rebre i expressar crítiques i opinions. 

 

8. Realitzar produccions artístiques de forma cooperativa, assumint diferents funcions i col·laborant 

en la resolució dels problemes que es presenten per tal d’aconseguir un producte final 

satisfactori.  

 

9. Conèixer algunes de les professions dels àmbits artístics, interessant-se per les característiques 

de les tasques dels artistes i gaudint com a públic en la observació de les seves produccions. 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

Primera avaluació: 11 sessions 

Unitat didàctica 1: Comencem 11 sessions 
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Segona avaluació:  11 sessions 

Unitat didàctica 2: De Nadal a Carnaval 11 sessions 

 
Tercera  avaluació:   11 sessions 

Unitat didàctica 3: Ens Graduem ! 11 sessions 

 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Bloc 4. Escolta 

 
1. Conèixer, explorar i identificar en una audició les possibilitats sonores i expressives dels instruments 

acústics i electrònics i altres dispositius electrònics al servei de la interpretació musical.  

2. Comentar formulant opinions sobre les manifestacions musicals en diferents contextos escoltats i 

visualitzats a l'aula.  

 

Bloc 5. Interpretació musical 

 

1. Analitzar i comprendre el significat dels elements del llenguatge musical convencional expressant-ho 

de manera oral i per escrit.  

2. Buscar, seleccionar i organitzar informació sobre el patrimoni musical propi i d'altres cultures.  

3. Explora la morfologia de diferents instruments musicals utilitzant la informació obtinguda per a la 

creació d'instruments musicals propis.  

4. Interpreta cantant i acompanyant amb instruments com a solista i en grup cançons de grups musicals 

actuals mostrant actituds de respecte i col·laboració amb els altres.  

5. Llegir i interpretar obres i fragments musicals identificant els elements bàsics del llenguatge musical.  

 

Bloc 6.La música, el moviment i la dansa 

1. Inventar i interpretar en grup coreografies utilitzant com a base la música actual de manera 

desinhibida i plaent mostrant confiança en les pròpies possibilitats, mostrant actituds de respecte cap 

als altres.  

2. Conèixer i classificar els diferents gèneres i estils de dansa.  

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

    La ponderació de l’avaluació es reparteix de la següent manera: 

 

Continguts Procediments Actitud 

20% 50% 30% 

 

Criteris de correcció i puntuació: 
 

La ponderació de la correcció és la següent:  

5 criteri d’avaluació superat amb un grau d’excel·lència  

4 criteri d’avaluació superat correctament  

3 criteri d’avaluació assolit  

2 criteri d’avaluació no superat però l’alumne ha assolit part dels continguts corresponents  

1 criteri d’avaluació no superat. 

 

Les proves escrites responen a una nota numèrica ponderada posteriorment sobre 5.  
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Per valorar l’actitud es tindran en compte de manera general els següents aspectes:  

  

 Rendiment: esforç i constància  

 Comportament a la classe: atenció, respecte, participació (individual i en grup) i interès per 

aprendre. 

 Responsabilitat envers el treball:  

 

 Presentació de les tasques encomanades amb polidesa/pulcritud i en el termini establert. 

 Portar el material necessari i/o la informació requerida en la data indicada. 

 

En l’avaluació de l’actitud cal tenir en compte l’atenció a la diversitat de cadascun dels nostres alumnes. 

 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
Donat el caràcter globalitzador i d’avaluació contínua, les avaluacions suspeses es recuperen si se 
supera la següent avaluació. En aquest sentit, es prendran mesures per a que es puguin assolir els 
pertinents continguts. En cas de superar-la, la qualificació serà sempre de SUFICIENT. 

 

 
 


