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1. OBJECTIUS 
 

L’ensenyament de la música en aquesta etapa tindrà com a objectiu el desenvolupament de les 
següents capacitats: 

1.- Utilitzar la veu, el cos, objectes, instruments i recursos tecnològics per a expressar idees i 
sentiments, enriquint les pròpies possibilitats de comunicació i respectant altres formes diferents 
d’expressió. 

2.- Desenvolupar i aplicar diverses habilitats i tècniques que possibilitin la interpretació (vocal, 
instrumental i de moviment i dansa) i la creació musical, tant individuals com en grup. 

3.- Escoltar una àmplia varietat d’obres, de diferents estils, gèneres, tendències i cultures musicals, 
apreciant el seu valor com a font de coneixement, enriquiment cultural i plaer personal i interessant-se 
per ampliar i diversificar les preferències musicals pròpies. 

4.- Reconèixer les característiques de diferents obres musicals com a exemples de la creació artística i 
del patrimoni cultural, reconeixent les seves intencions i funcions i aplicant la terminologia apropiada 
per a descriure-les i valorar-les críticament. 

5.- Utilitzar de forma autònoma diverses fonts d’informació mitjans audiovisuals, Internet, textos, 
partitures i altres recursos gràfics per el coneixement i gaudi de la música. 

6.- Conèixer i utilitzar diferents mitjans audiovisuals i tecnologies de la informació i la comunicació com 
recursos per la producció musical, valorant la seva contribució a les diferents activitats musicals i a 
l’aprenentatge autònom de la música. 

7.- Participar en la organització i realització d’activitats musicals desenvolupades en diferents contexts, 
amb respecte i disposició per a superar estereotips i prejudicis, prenent consciència, com a membre 
d’un grup, de l’enriquiment que es produeix amb les aportacions dels altres. 

8.- Comprendre i valorar les relacions entre el llenguatge musical i altres llenguatges i àmbits de 
coneixement, així com la funció i significat de la música en diferents produccions artístiques i 
audiovisuals i en els mitjans de comunicació. 

9.- Elaborar judicis i criteris personals, mitjançant una anàlisi crítica dels diferents usos socials de la 
música, sigui quina sigui el seu origen, aplicant-los amb autonomia i iniciativa a situacions quotidianes i 
valorant la contribució que la música pot fer a la vida personal i a la de la comunitat. 

10.- Valorar el silenci i el so com a part integral del medi ambient i de la música, prenent consciència 
dels problemes creats per la contaminació acústica i les seves conseqüències. 
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2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 
 

1a AVALUACIÓ 

 

UNITAT 1: ROCKERMENGOL 4.1 (LA CANÇÓ) 

Continguts: 

 Gestió emocional: la cançó com a forma d'expressió 

 La cançó contemporànea: expressió i forma. 

 Els acords i el xifrat americà 

 L'ukelele: afinació i acords  (C,F,G, Am) 

 Llenguatge musical: elements rítmics 

 App afinació 

 App pApp Vic Firth rudiments 
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UNITAT 2: ROCKERMENGOL 4.2 (MÚSIQUES DEL SEGLE XXI) 

Continguts: 

 Llenguatge musical: elements d'harmonia 

 La producció musical al segle XXI i fenòmens adolescents 

 El rock i el pop 

 Música en la televisió, la radio i la publicitat 

 Les bandes sonores 

 App Solfeador 

 App Chords 

 

  

  

  

2º AVALUACIÓ 

 

UNITAT 3: ROCKERMENGOL 4.3 (MÚSIQUES DEL MÓN) 

Continguts: 

 Lutherie: creació d'instruments de percussió 

 La síncopa 

 Ritmes afroamericans (batucada) 

 La improvisació  

 Creació d'instruments musicals. 

 App Flat 
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UNITAT 4: ROCKERMENGOL 4.4 (CREEM EL NOSTRE GRUP) 

Continguts: 

 

 L'ukelele (D, Dm, A) 

 Iniciació al teclat 

 El llenguatge plàstic i els llenguatge musical. 

 Creacions audio vídeo 

 Edició àudio: Audicity 

  

  

  

3º AVALUACIÓ 

 

UNITAT 5: ROCKERMENGOL 4.5 ( MÚSIQUES D'ESPANYA) 

Continguts: 

 Elements de llenguatge musical: la melodia 

 La música tradicional 

 Gèneres de música tradicional al Pirineu   

 La crítica musical 

 Ukelele (I-IV-V) 
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UNITAT 6: ROCKERMENGOL 4.6 (LA MÚSICA ELECTRÒNICA) 

Continguts: 

 La música electrònica 

 La composició electrònica: Makey Makey 

 Dispositius de música electrònica. 

 Producció i post-producció musical. 

 Creació amb dispositius electrònics i informàtics. 

 

 

 

 

 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

Bloc 1. Interpretació i creació 

1. Assajar i interpretar, en petit grup, una peça vocal o instrumental o una coreografia apreses de 
memòria a través de l'audició o observació de gravacions d'àudio i vídeo o mitjançant la lectura de 
partitures i altres recursos gràfics. 

 2. Participar activament en algunes de les tasques necessàries per a la celebració d'activitats 
musicals al centre: planificació, assaig, interpretació, difusió, etc. 

 3. Compondre una peça musical utilitzant diferents tècniques i recursos. 

 4. Analitzar els processos bàsics de creació, edició i difusió musical considerant la intervenció de 
diferents professionals. 

 
 
Bloc 2. Escolta 
 

1. Analitzar i descriure les principals característiques de diferents peces musicals a partir de l'audició i 
en l'ús de documents com partitures, textos o musicogrames. 

 2. Exposar de forma crítica l'opinió personal respecte a diferents músiques i esdeveniments musicals, 
argumentant-la en relació amb la informació obtinguda en diferents fonts: llibres, publicitat, programes 
de concerts, crítiques, etc. 

 3. Utilitzar la terminologia adequada en l'anàlisi d'obres i situacions musicals. 

 4. Reconèixer auditivament, classificar, situar en el temps i en l'espai i determinar l'època o cultura i 
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estil de les diferents obres musicals escoltades prèviament a l'aula, mostrant obertura i respecte per 
les noves propostes musicals i interessant-se per ampliar les seves preferències. 

 5. Distingir les diverses funcions que compleix la música en la nostra societat, atenent diverses 
variables: intenció d'ús, estructura formal, mitjà de difusió utilitzat. 

 6. Explicar algunes de les funcions que compleix la música en la vida de les persones i en la societat. 

 
Bloc 3. Contextos musicals i culturals 
 

 

1. Apreciar la importància patrimonial de la música espanyola i comprendre el valor de conservar-la i 
transmetre-la. 

 2. Conèixer l'existència d'altres manifestacions musicals i considerar-les com a font d'enriquiment 
cultural. 

 3. Relacionar la música amb altres manifestacions artístiques. 

 4. Conèixer els principals grups i tendències de la música popular actual. 

 

Bloc 4. Música i Tecnologies 

 

1. Valorar el paper de les tecnologies en la formació musical. 

 2. Aplicar les diferents tècniques de gravació, analògica i digital, per enregistrar les creacions pròpies, 
les interpretacions realitzades en el context de l'aula i altres missatges musicals. 

 3. Sonoritzar una seqüència d'imatges fixes o en moviment utilitzant diferents recursos informàtics. 

 4. Caracteritzar la funció de la música en els diferents mitjans de comunicació: ràdio, televisió, cinema 
i les seves aplicacions en la publicitat, videojocs i altres aplicacions tecnològiques. 

 5. Conèixer les possibilitats de les tecnologies aplicades a la música, utilitzant-les amb autonomia. 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  
 
La ponderació de l’avaluació es reparteix de la següent manera: 

 
Conceptes Procediments Actitud 

20% 50% 30% 

 

 

 La ponderació de la correcció és la següent:  
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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, tot i 
que a mode orientatiu poden obtenir la mateixa informació sobre un total de 10. 

 

 En l’apartat d’actitud es tindrà en compte:  

 

- Rendiment, esforç i constància: actitud de participació i treball per part de l’alumne.  

- Presentació llibreta, apunts … 

- Treball autònom.  

- Acompliment de les normes de convivència (atenció, respecte, participació..): També, mitjançant 
l’observació directa, es fa un recull de notes de l’actitud de l’alumne durant els treballs, 
desplaçaments..  

- Presentació del material  

- Participació i col·laboració. 

- Estàndards d'aprenentatge actitudinals propis dels continguts de la matèria. 

 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  
 

Recuperació d’avaluacions pendents 

 

Es realitzarà una activitat d’avaluació al inici de l’avaluació següent. Aquesta activitat d’avaluació 
serà realitzada només pels alumnes a qui els hagi quedat pendent l’àrea de música, amb l’objectiu 
de recuperar l’avaluació als alumnes que la tenen pendent: tant si la nota és superior o inferior a la 
de l’avaluació precedent, la substitueix. La nota de recuperació, mai superarà el 6. 

 

Convocatòria extraordinària 

 

La matèria pot quedar pendent a final de juny si s’obté una qualificació inferior a cinc punts, resultat 
de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions; aquesta queda pendent en la seva totalitat a la 
convocatòria extraordinària.  

 

La nota obtinguda en aquesta convocatòria mai podrà ser superior a cinc. Per a la prova 
extraordinària se’ls donarà el Registre R050-E01. Aquesta, haurà de ser lliurada en el període 
establert en el calendari.  
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Per la prova extraordinària cada alumne haurà de realizar una prova d’avaluació amb continguts 
conceptuals i procedimentals representatius de cadascunes de les avaluacions.  

 

 

 


