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ÀMBIT: Artístic NIVELL:  4t ESO 

MATÈRIA:  Música (específica M2) ÀREA: Expressió 
 
 
 

Objectius competencials 

Dimensió percepció i escolta 

● Percepció i anàlisi. 

o Funcionament dels processos cognitius i emocionals de percepció musical. 

o Variables que formen el gust musical de les persones. 

o Elements musicals, contextuals i funcionals que intervenen de forma integrada en 

l’escolta. 

o Valors socials, culturals i estètics de les diverses tradicions musicals del món. 

o Vocabulari i terminologia específica per descriure, debatre i reflexionar sobre la 

música, els seus usos i funcions en la societat contemporània. 

 
Dimensió expressió, interpretació i creació 

● Interpretació, creació i projectes. (CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9) 

o Elements musicals, en un sentit de complexitat progressiva, en la interpretació i 

creació musical amb relació al ritme, la melodia, la textura, l’harmonia, la dinàmica i 

la instrumentació. 

o Habilitats tècniques, expressives i comunicatives amb els instruments, la veu i el cos. 

o Programari i dispositius tecnològics de suport a la interpretació, l’arranjament, la 

composició i la improvisació musical. 

o Projectes disciplinaris o transdisciplinaris, interpretatius i/o creatius, per ser 

representats fora de l’aula o del centre. 

o Projectes de recerca vinculats al coneixement artístic 

 

Dimensió societat i cultura 

● Música, societat i compromís: 

o La música en les arts escèniques. El teatre, la dansa, l’òpera i els musicals. 

o La música en el cinema, la publicitat i els mitjans de comunicació. La música com a 

suport potenciador d’imatges, missatges o idees. 

o Els perfils professionals amb relació al coneixement i la pràctica musicals des dels 

seus diversos apropaments i tractaments. 
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Competències Bàsiques 

Les qualificacions finals del curs faran referència al grau d’assoliment de les competències 

següents. 

 
Dimensió Percepció i Escolta: 

• Competència 1. Utilitzar estratègicament els elements dels llenguat-ges visual, musical i 

corporal per analitzar les produccions artístiques. 

• Competència 2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i visual 

de l’entorn natural i cultural 

 
Dimensió expressió, interpretació i creació: 

• Competència 3. Interpretar música de forma individual i col·lectiva utilitzant la veu, els 

instruments, el cos i les eines tecnològiques 

• Competència 5. Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i 

tècniques pròpies de cada àmbit. 

• Competència 6. Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges 

artístics. 

• Competència 7. Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o trans-disciplinaris tant 

personals com col·lectius. 

 
Dimensió societat i cultura: 

• Competència 8. Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus 

contextos i funcions. 

• Competència 9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment 

personal i social. 

• Competència 10. Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà de 

cohesió i d’acció prosocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Indústria i consum musical en les societats modernes. 

o Influència de la música en els processos d’identitat personal, social i cultural. 

o Característiques d’accions prosocials que incorporen la música en entorns propers a 

l’alumnat 
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Àmbits transversals (Digital / Personal i Social): 
 
  DIGITAL: 
     Dimensió instruments i aplicacions 
 

• Competència 1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a 

realitzar. 

 

• Competència 3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en 

moviment per a produccions de documents digitals. 

 

 

     Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge 

• Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a 

realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals 

 

 

     Dimensió ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital 
• Competència 11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant 

aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital. 
 
       

PERSONAL I SOCIAL 
     Dimensió autoconeixement 

• Competència 1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement 
personal. 

 
        Dimensió aprendre a aprendre. 

• Competència 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi 
aprenentatge. 
• Competència 3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de 

 l’aprenentatge al llarg de la vida. 
 

Dimensió participació 
• Competència 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable
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Criteris d’avaluació 

1. Definir els processos d’ordre cognitiu i emocional que intervenen en les fases de 

percepció i comprensió musical. 

2. Ser capaç de comunicar i argumentar el gust musical propi i de respectar els gustos i 

les identitats musicals dels altres. 

3. Fer ús de l’escolta analítica i reflexiva, mostrant curiositat i iniciativa, per expressar 

opinions i coneixements sobre la diversitat d’estils musicals de forma personal, crítica i 

creativa. 

4. Relacionar de forma integrada els coneixements teoricopràctics de la música amb 

relació al seu context de creació i funció cultural. 

5. Saber exposar els criteris estètics i estilístics que permeten identificar les músiques 

diverses que s’escolten en els mitjans de comunicació i en l’entorn ambiental quotidià. 

6. Interpretar el repertori musical amb la veu, els instruments i el cos a partir d’un procés 

de treball estratègic i amb iniciativa personal. 

7. Crear composicions a partir del consens general, les orientacions i les finalitats 

preteses, fent servir una àmplia gama de recursos i suports. 

8. Utilitzar eines i recursos per al tractament i edició del so i la imatge a partir del 

Els continguts clau, directament vinculats a les competències esmentades són els següents: 

 
• CC1 Tipus d’escolta musical 

• CC2 Elements i patrons musicals 

• CC3 Organologia i classificació dels instruments 

• CC4 Formacions instrumentals, la veu, el cant i el cos 

• CC5 Grafies, convencionals i alternatives 

• CC6 Tècniques d’interpretació musical i escènica col·laborativa 

• CC7 Rítmica, moviment i percussió corporal 

• CC8 Rítmica, moviment i percussió corporal 

• CC9 Eines TAC de suport a l’activitat i la producció musical 

• CC10 Art i societat 

• CC11 Art i compromís 

• CC12 Interacció de les arts 

Continguts clau 
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Els instruments per avaluar el procés d’aprenentatge que utilitzarem seran els següents: 
Per part del docent: 

 

• Rúbrica d'observació sistemàtica a l'aula: 
◦ participació, interès i deures: 40% 
◦ ús del google classroom i altres eines: 10% 
◦ puntualitat: 5% 
◦ tractament del material: 5% 

 

• Prova teòrica: 30% 
• Prova pràctica (audició): 10% 

Instruments d'avaluació 

• AE: assoliment Excel·lent 
• AN: assoliment notable 
• AS: assoliment satisfactori 
• NA: no assoliment 

Qualificacions 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

disseny de projectes personals i/o col·laboratius. 

9. Presentar i defensar projectes de treball i/o recerca entorn de la música. 

10. Elaborar propostes interdisciplinàries vinculades a les arts escèniques o d’altres 

disciplines. 

11. Ser capaç d’identificar i conèixer les professions vinculades a la música des dels 

diversos usos i enfocaments. 

12. Mostrar iniciativa en l’ús dels coneixements assolits a l’aula i fora d’ella per dur a 

terme accions o generar projectes de caràcter axiològic i social. 
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En cas de confinament... 
 

Els instruments per avaluar el procés d’aprenentatge que utilitzarem seran els següents: 
 
◦ entrega de les activitats de manera puntual amb bona presentació* 

◦ assistència a les classes virtuals amb camera engegada  

◦ ús del classroom 

◦ ús del correu d’estudiant 

◦ ús del drive (si cal) 

◦ creativitat 

◦ interès 

 
*Les activitats seran de recerca. Tindreu també petits treballs i utilitzareu força programes digitals 

*Tota activitat copiada serà penalitzada amb risc de suspendre el trimestre 

 

Tenir en compte que les classes telemàtiques seran semblants a les presencials. 

 

- En cas de confinament individual, l’alumne seguirà treballant si no està malalt, 
presentant, si cal, els treballs i/o exàmens en altres dates. 

 

- En cas de confinament grupal, s’establirà un horari telemàtic. 
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• Competència 1. Utilitzar estratègicament els elements dels llenguat-ges visual, musical i 

corporal per analitzar les produccions artístiques. 

 
 
 
 

• Competència 2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i visual de 

l’entorn natural i cultural.

Gradacions del nivell d’assoliment de les competències 
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• Competència 3. Interpretar música de forma individual i col·lectiva utilitzant la veu, els 

instruments, el cos i les eines tecnològiques. 
 

 
 
 
• Competència 5. Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i 

tècniques pròpies de cada àmbit. 
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• Competència 6. Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges 

artístics. 
 

 
 
 

• Competència 7. Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o trans-disciplinaris tant 

personals com col·lectius. 
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• Competència 8. Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus 

contextos i funcions. 

 
 

 
• Competència 9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment 

personal i social. 
 

 
 

• Competència 10. Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà de 

cohesió i d’acció prosocial. 
 


