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FULL INFORMATIU ESO  CURS 2021/22 
Avaluació  
      Curs 2004/05 

MATÈRIA:  MÚSICA                                  CURS:  1ESO 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

 Identificar auditivament i representar gràficament les qualitats físiques del so, 

argumentant les raons per les quals el material sonor passa a considerar-se 

música. 

 Comparar i establir les diferències entre les diverses maneres de percebre la 

música. 

 Reconèixer auditivament i expressar oralment i per escrit, amb grafies 

convencionals i/o alternatives, els elements i els patrons musicals bàsics que 

organitzen la música (ritme, melodia, textura, timbre, estructura i dinàmica). 

 Comunicar els atributs que defineixen els estils musicals que tenen més presència 

en l’entorn social. 

 Utilitzar els criteris de classificació dels instruments musicals i de les veus humanes 

per al seu reconeixement, creació o identificació. 

 Identificar auditivament el timbre dels instruments més representatius i les tessitures 

vocals. 

 Utilitzar les eines tecnològiques de suport a l’escolta, la interpretació, la creació i la 

recerca de coneixement. 

 Interpretar el repertori treballat a l’aula (amb instruments, veu o el cos) fent servir 

les tècniques adequades, amb sincronia, expressivitat, eurítmia i participació activa. 

 Compondre i improvisar peces o fragments senzills seguint les pautes establertes i 

també de forma oberta. 

 Reflexionar i debatre amb respecte i empatia sobre les experiències d’aprenentatge 

musical a l’aula, tot aportant exemples i experiències pròpies de l’ús dels 

coneixements musicals en la vida quotidiana. 

 Establir les vinculacions de la música amb d’altres arts i usos socials. 

 Generar dinàmiques de treball col·laboratiu i d’ajut entre iguals en els procediments 

de pràctica musical. 

  
Sistema d’avaluació 

 Eines d’avaluació 

L’ alumne serà avaluat en clau de competències tal com preveu la legislació i es farà 

per mitjà de :  

 S’avalua sempre el procés d’aprenentatge de l’alumne des del començament del 

crèdit fins el moment de l’avaluació, tenint en compte els diferents nivells de 

coneixements i destreses musicals de l’alumnat. 

 L’avaluació inicial ens donarà la informació necessària per trobar un punt de partida 

assequible a tot el grup classe des del qual començar a desenvolupar els 

continguts. 

 A més es practicarà l’avaluació contínua o formativa, respecte els conceptes es 

valoraran les activitats de l’aula i es realitzarà una prova escrita cada dues unitats 
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didàctiques, per a contribuir a orientar l’alumne/a en el seu procés d’aprenentatge. 

Respecte els procediments, es valoraran les activitats de l’aula i el treball de 

l’alumne a casa. Les anotacions de l’actitud reflectiran el comportament de l’alumne 

en els diversos procediments. 

 Es realitzarà una avaluació sumativa destinada a sintetitzar el conjunt de continguts 

assolits per part de l’alumne.  

 Els alumnes que portin suspesa alguna avaluació podran recuperar-la al llarg del 

curs fent i lliurant la feina que el professor consideri pertinent. 

 

Sistema de recuperació 
 
Prova extraordinària de juny. L’alumnat que hagi de recuperar Música tindrà 
d’acreditar un progrés amb relació a l’assoliment de les competències pròpies 
de la matèria. En la prova extraordinària de juny l’alumne/a haurà de presentar 
el treball que el professor  hagi manat i fer un examen. El treball entregat 
puntuarà un 30% i la prova un 70%. 
 
 (Ordre EDU/56/2019, de 26 de març de 2019) 
 
 
Decret curricular 
 

Currículum ESO: Decret 187/2015 – DOGC núm. 6945 
 
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum/ 
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