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Música. Quart curs (optativa)

CONTINGUTS

Escoltar i comprendre
•

Aprofundiment en l'escolta atenta, l'escolta
comprensiva, l'escolta reflexiva i l'escolta creativa.

•

Identificació i anàlisi auditiva d'elements significatius d'estils, gèneres i
formes en obres i pràctiques musicals diverses.

•

Comprensió i valoració d'obres i pràctiques musicals en la seva dimensió
expressiva, estètica, comunicativa i social.

•

Expressió raonada d'opinions i judicis musicals, oralment i per escrit,
emprant un vocabulari adequat i adoptant una actitud de diàleg i respecte.

•

Interès per escoltar i conèixer obres i estils musicals diversos.

•

Reflexió sobre la presència social de la música i consideració de la
importància d'un entorn sonor saludable.

memorística,
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Interpretar i crear
•

Aprofundiment en la interpretació d'obres musicals i en la pràctica de
l'expressió corporal i la dansa utilitzant la veu, els instruments i el cos.

•

Improvisació i creació d'arranjaments i composicions musicals senzilles,
reflexionant sobre els processos creatius i els components idiomàtics dels
estils musicals.

•

Aprofundiment en el desenvolupament d'habilitats i tècniques bàsiques
d'improvisació i composició musical orientades a la creativitat i a l'expressió
personal i col·lectiva.

•

Aprofundiment en el desenvolupament d'habilitats i tècniques elementals de
la veu i dels instruments musicals emprats.

•

Utilització de recursos informàtics i electrònics com a eines per a l'escolta, la
interpretació, la creació, l'edició, l'enregistrament i la difusió de fragments i
obres musicals.

•

Realització d'audicions o concerts i participació activa en les seves fases de
planificació, assaig, execució, direcció i avaluació.

Dimensió social i cultural
•

Coneixement i valoració d'obres i estils musicals significatius de la música
culta catalana i occidental.
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•

Aproximació a la pluralitat de tradicions musicals del món i als seus valors
culturals i estètics.

•

Utilització de fonts d'informació diverses i plurals per al coneixement de la
música i del seu context històric, cultural i social.

•

Anàlisi de les relacions de la música amb el cinema, el teatre, els mitjans de
comunicació, la publicitat, els videojocs i la indústria musical.

•

Utilització correcta del vocabulari musical específic per a descriure i explicar
els components essencials d'estils, gèneres i cultures musicals diverses.

•

Coneixement dels recursos per a la creació, interpretació, enregistrament i
difusió de produccions sonores i audiovisuals que ofereixen les tecnologies
de la informació i la comunicació i disposició a emprar-los de forma cívica i
responsable.

Connexions amb altres matèries
Educació visual i plàstica. Ciències socials. Educació civicoètica
-

Anàlisi de produccions audiovisuals, inclosa la publicitat, en el seu context i
interpretació dels missatges.

Tecnologia. Informàtica
-

Ús de recursos TIC en la creació, interpretació, enregistrament i difusió de
produccions musicals.

CRITERIS D'AVALUACIÓ
•

Utilitzar l'escolta atenta per a memoritzar, comprendre i reflexionar sobre la
música actual i la música del passat de forma personal, crítica i creativa.

•

Crear, individualment o en grup, breus peces musicals amb la veu i/o els
instruments escolars, mostrant iniciativa, creativitat i imaginació.

•

Participar en la interpretació en grup d'obres musicals senzilles de forma
activa i cooperativa, assumint les responsabilitats pròpies de la interpretació
pública.

•

Identificar i comprendre auditivament els elements significatius d'estils i
gèneres musicals en fragments d'obres representatives del patrimoni
musical universal.

•

Utilitzar els recursos bàsics que ofereixen la tecnologia musical i les TIC per
a la producció, enregistrament i difusió de la música, de forma autònoma i
eficaç.
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•

Exposar valoracions i judicis estètics propis referits a obres musicals de
tradicions i cultures diverses, argumentant-los amb criteris artístics i
mostrant interès i respecte per les valoracions diferents.

•

Identificar, en l'àmbit quotidià i històric, els diferents usos i funcions de la
música i la seva presència social, apreciant críticament les seves múltiples
facetes.

•

Reflexionar sobre els usos de la música en el món actual de forma crítica,
raonada i respectuosa.

•

Dur a terme projectes musicals col·lectius, mostrant bons hàbits de treball
personal i de treball en equip.

•

Comunicar, de forma oral o escrita, els coneixements musicals adquirits
utilitzant correctament el vocabulari musical específic.
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