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ETAPA ESO 

CURS S1 

ÀREA/MATÈRIA MÚSICA 

GRUP/GRUPS S1A G1  S1A G2  S1B G1 S1B G2 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

DANIEL MARTIN JIMENEZ 

DATA ELABORACIÓ: 04/10/21 

 

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 de 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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DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

  

1º AVALUACIÓ 
 

Distribució d’hores per grup: 
 

S1A 1: 20H S1A 2: 20H S1B 1:20H S1B 2: 20H 
(Inici de curs 10/09/21) 

 
UNITAT 1: ROCKERMENGOL 1.1 
 

Temps: 10/10/10/10 

Continguts: 

 L'expressió musical  

 La cançó popular contemporània: intèrpret, compositor i lletrista. 

 Les qualitats del so i la seva representació en notació musical. 

 Elements bàsics del llenguatge musical (figures fins semicorxeres, clau de sol, notes al 

pentagrama). 

 L' ukelele. Afinació. Acords (C,F,G,Am) 

 Els acords 

 El compàs 

 Elements d'una creació musical: melodia, harmonia i ritme 

 Apps d'afinació i pràctica llenguatge musical 

 

UNITAT 2: ROCKERMENGOL 1.2 
 

Temps: 10h/10h/10h/10h 

Continguts: 

 

 Línies addicionals 

 Alteracions: sostingut, bemoll i becaire 

 Flabiol (Fa# i Sib) 

 Cançons de Nadal i nadales 

 La veu: emissió, respiració, impostació, etc. 
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 Elements d'una creació musical: melodia, harmonia i ritme. 

 Textures musicals: monofonia, homofonia, polifonia, heterofonia. 

 Ritmes: la bateria 

 L'ukelele (C,F,G,Am,D) 

 Software i apps d'edició musical 

 

 

 

2º AVALUACIÓ 
 

Distribució d’hores per grup: 
 

S1A 1: 18H S1A 2: 18H S1B 1:18H S1B 2: 18H 
 
ODS: Consum i producció responsable 
 

 
 
UNITAT 3: ROCKERMENGOL 1.3 
 

Temps: 9h/9h/9h/9h 

Continguts: 

 El flabiol de gralla 

 Ukelele (consolidació dels acords) 

 Signes de prolongació, accentuació i articulació 

 Termes i signes d’intensitat i de repetició 

 Indicacions del tempo musical. 

 Ostinato, eco, pregunta i resposta 

 Lutherie: creació d'instruments de percussió 

 La síncope 

 Ritmes afroamericans (batucada) 

 La improvisació 

 Creació d'instruments musicals. 

 App Flat 
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UNITAT 4: ROCKERMENGOL 1.4 
 

Temps: 9h/9h/9h/9h 

Continguts: 

 

 El compàs (ternaris) 

 Riff, pattern, loop i ostinatto 

 La música tradicional 

 Textures musicals 

 La percussió corporal 

 Flabiol i gralla 

 Ukelele (Em, A) 

 

3º AVALUACIÓ 
 

Distribució d’hores per grup: 
 

S1A 1: 22H S1A 2: 22H S1B 1:22H S1B 2: 22H 
 
ODS: Energia neta i assequible. 
 
UNITAT 5: ROCKERMENGOL 1.5 
 
Temps: 11h/11h/11h/11h 
Continguts: 

 Banda Sonora Vital 

 Elements d'expressió i dinàmiques 

 Ukelele (C7, F7, Dm) 

 Flabiol (octava) 

 Tècnica vocal 

 Classificació de les veus 

 Les agrupacions vocals 

 Elements rítmics: la bateria 

 
UNITAT 6:  ROCKERMENGOL 1.6 
 
Temps: 11h/11h/11h/11h 
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Continguts: 
 

 Classificació instruments 

 La creació musical: estructures i elements formals 

 Estructura IV-V-I 

 Elements bàsics de la producció musical 

 La gralla 

 Elements rítmics: la bateria 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
 

Bloc 1. Interpretació i creació 

 

1.Reconèixer els paràmetres del so i els elements bàsics del llenguatge musical, utilitzant un 
llenguatge tècnic apropiat i aplicant-los a través de la lectura o l'audició de petites obres o fragments 
musicals. 

2. Distingir i utilitzar els elements de la representació gràfica de la música (col·locació de les notes en 
el pentagrama; clau de sol i de fa en quarta; durada de les figures; signes que afecten la intensitat i 
matisos; indicacions rítmiques i de tempo, etc.). 

3. Improvisar i interpretar estructures musicals elementals construïdes sobre les maneres i les escales 
més senzilles i els ritmes més comuns. 

4. Analitzar i comprendre el concepte de textura i reconèixer, a través de l'audició i la lectura de 
partitures, els diferents tipus de textura. 

5. Conèixer els principis bàsics dels procediments compositius i les formes de l'organització musical. 

6. Mostrar interès pel desenvolupament de les capacitats i habilitats tècniques com a mitjà per a les 
activitats d'interpretació, acceptant i complint les normes que regeixen la interpretació en grup i 
aportant idees musicals que contribueixin al perfeccionament de la tasca comuna. 

7. Demostrar interès per les activitats de composició i improvisació i mostrar respecte per les 
creacions dels companys i companyes. 

8. Participar activament i amb iniciativa personal en les activitats d'interpretació, assumint diferents 
rols, intentant concertar la seva acció amb la de la resta del conjunt, aportant idees musicals i 
contribuint al perfeccionament de la tasca en comú. 

9. Explorar les possibilitats de diferents fonts i objectes sonors. 
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Bloc 2. Escolta 
 
 

1. Identificar i descriure els diferents instruments i veus i les seves agrupacions. 

2. Llegir diferents tipus de partitures en el context de les activitats musicals de l'aula com a suport a les 
tasques d'audició. 

3. Valorar el silenci com a condició prèvia per participar a les audicions. 

4. Reconèixer auditivament i determinar l'època o cultura a què pertanyen distintes obres musicals, 
interessant-se per ampliar les seves preferències. 

5. Identificar i descriure, mitjançant l'ús de diferents llenguatges (gràfic, corporal o verbal), alguns 
elements i formes d'organització i estructuració musical (ritme, melodia, textura, timbre, repetició, 
imitació, variació) d'una obra musical interpretada en viu o gravada. 

6. Identificar situacions de l'àmbit quotidià en què es produeix un ús indiscriminat del so, analitzant-ne 
les causes i proposant solucions. 

 
Bloc 3. Contextos musicals i culturals 
 
 

1. Realitzar exercicis que reflecteixin la relació de la música amb altres disciplines. 

2. Demostrar interès per conèixer músiques de diferents característiques, èpoques i cultures, i per 
ampliar i diversificar les pròpies preferències musicals, adoptant una actitud oberta i respectuosa. 

3. Relacionar les qüestions tècniques apreses amb les característiques dels períodes de la història 
musical. 

4. Distingir els grans períodes de la història de la música. 

5. Apreciar la importància del patrimoni cultural espanyol i comprendre el valor de conservar-lo i 
transmetre'l. 

6. Valorar l'assimilació i ús d'alguns conceptes musicals bàsics necessaris a l'hora d'emetre judicis de 
valor o «parlar de música». 

7. Mostrar interès i actitud crítica per la música actual, els musicals, els concerts en viu i les noves 
propostes musicals, valorant els elements creatius i innovadors dels mateixos. 

 
Bloc 4. Música i Tecnologíes 
 

1. Utilitzar amb autonomia els recursos tecnològics disponibles, demostrant un coneixement bàsic de 
les tècniques i procediments necessaris per a gravar, reproduir, crear, interpretar música i realitzar 
senzilles produccions audiovisuals. 

2. Utilitzar de manera funcional els recursos informàtics disponibles per a l'aprenentatge i indagació 
del fet musical. 
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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

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

 

Conceptes i 

procediments 

Actitud 

70% 30% 

 

 

 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, 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. 
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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. Tant si la nota resultant 
és superior o inferior a la de l’avaluació precedent, la substitueix.  

 
 

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 l'activitat d'avaluació de 
la convocatòria extraordinària es donarà als alumnes el Registre R050-E01. Aquesta, haurà de ser 
lliurada en el període establert en el calendari. 
 
Aquesta activitat contemplarà  els continguts més representatius de cadascunes de les avaluacions. 
 
 

Matèries pendents de cursos anteriors 
 

Al començament de curs se’ls donarà a tots aquells alumnes que tinguin suspesa l’assignatura del curs 
anterior el Registre R046-E01, programa recuperació matèries pendents, amb el tipus de treball a 
realitzar i les dates dels dos parcials per lliurar els mateixos. En un dels parcials es lliurarà el treball de 
caire teòric i amb l’altre el pràctic. 

Les tasques a realitzar seran molt similars a les realitzades durant el curs que ha quedat pendent; per 
una banda, un treball teòric d’investigació i per altra, un treball pràctic que aglutinin diversos continguts 
representatius del curs. 

 

 


