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Continguts Criteris d’avaluació 
 

 El so i el silenci. 

 Les qualitats del so: intensitat, 

duració, altura i timbre. 

 La pulsació en la 
música. La duració de la 
pulsació. 
 
 

 El timbre del so i els 

instruments musicals. 

 

 La veu i la seva 
classificació per 
tessitura. 
 

 Els instruments i la seva 

classificació. 

 
 

 Les agrupacions 
musicals, vocals i 
instrumentals. 
 
 

 L’accent a música. 

 
 
 

 Concepte de compàs i tipus 

de compassos: 

representacions gràfiques. 

 El tempo musical i les 
variacions de tempo. 
 
 
 

- Reconèixer la dimensió quotidiana del so i no 
sols a l’àmbit musical. 

- Conèixer les qualitats del so. 
 
 

- Distingir la pulsació de distints fragments 
musicals. 

- Comprendre la relació entre el tempo i la 
pulsació a una composició musical. 
 

- Conèixer el significat dels conceptes de timbre 
de so i instrument musical. 
 

- Conèixer en què consisteix la veu com 
instrument musical i les tres tessitures de la 
veu i la seva classificació. 
 

- Conèixer les tres famílies d’instruments.  

- Discriminar auditivament famílies 
d’instruments. 
 

- Apreciar les formes d’agrupació dels conjunts 
vocals i instrumentals. 
 
 

- Reconèixer les síl·labes accentuades d’una 
composició. 

- Marcar la pulsació d’una composició musical. 
 

- Conèixer el concepte de compàs i els tipus 
més representatius. 

- Comprendre la relació entre el tempo i la 
pulsació d’una composició musical. 
 

- Conèixer les variacions del tempo: ritardando i 
accelerando. 
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 La forma en la música i fora 

d‘ella. 

 Concepte i estructura general 

de forma musical. 

- Reconèixer les formes en altres àmbits no 
relacionats amb la música. 

- Conèixer el concepte de forma musical. 

- Saber l’entramat que conforma l’estructura de 
la forma musical. 

 
 

                      PRÀCTICA MÚSICAL 
 

 Interpretació amb flauta dolça 

de  
diferents obres i cançons. 

 

 Interpretació i invenció de 

diferents  

ritmes amb percussió 

corporal. 

 

 

- Interpretar partitures demostrant  unes 
habilitats bàsiques d’ interpretació amb 
l’instrument. 
 
 

- Participar activament en la creació i 
interpretació de ritme amb percussió corporal. 

 
MATERIALS I RECURSOS 

 
Recursos digitals - MOODLE 

 

- Recursos interactius, genially, edpuzzle, 
vídeos youtube, learningapps, i diversos 
recursos web. 

 
- Tutories online amb famílies i alumnes. 

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En les activitats proposades haurà de participar tot l’alumnat, i es realitzaran 
adaptacions quan calgui, tant de les activitats teòriques com de les activitats 
pràctiques. Amb la pràctica musical, tant instrumental com corporal, s’adaptarà el 
nivell de complexitat de la partitura. 
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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I PROMOCIÓ 

 
 
Continguts  
 
La qualificació de les matèries i/o àmbits a l'avaluació final ordinària 
no podrà ser inferior a la qualificació que tendria l'alumne tenint en 
compte les evidències d'aprenentatge disponibles abans de la 
suspensió de les activitats lectives presencials. 

 
Qualificació de l’alumne tenint en compte les evidències 
d’aprenentatge disponibles abans de la suspensió de les activitats 
lectives presencials. 
 

(Mitjana entre la 1a. i 2a. avaluació) 
 

 
 
 

 
80% 

 
Activitats/ Treballs 
 
Valoració de les activitats/ treballs a partir de l’inici de la suspensió 
de les activitats lectives presencials. Repercutiran exclusivament 
per augmentar la qualificació que tenia. 
 

 
 

20% 

 
Recuperació d’avaluacions i pendents de cursos anteriors 
 
Les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats de proves realitzats a partir 
de l'inici de la suspensió de les activitats lectives presencials es consideraran 
exclusivament per augmentar la qualificació que tenia l'alumne abans de la 
suspensió i proporcionar evidències del grau de desenvolupament de les 
competències clau. Els alumnes podran recuperar les qualificacions negatives, 
siguin del curs actual o siguin de cursos anteriors, i augmentar les qualificacions 
positives que tenien abans de la suspensió. 
 


