
MÚSICA
 
Introducció
 
La música, com a bé cultural i com a llenguatge i mitjà de comunicació no verbal, constitueix un 
element amb un valor inqüestionable en la vida de les persones. En l’actualitat, vivim en contacte 
permanent amb la música, sens dubte l’art  més poderosament massiu del nostre temps. El 
desenvolupament tecnològic ha  modificat considerablement els referents musicals de la societat per 
la possibilitat d’una escolta simultània de tota la producció musical mundial per mitjà dels discs, la 
ràdio, la televisió, els jocs electrònics, el  cinema, la publicitat,  Internet, etc.  Aquest mateix 
desenvolupament tecnològic ha obert, al seu torn, nous camins per a la interpretació i la creació 
musical, tant de músics professionals com de qualsevol persona interessada a fer música.

Des d’aquesta perspectiva, el currículum de música per a l’educació secundària obligatòria pretén 
establir punts de contacte entre el món exterior i la música que s’aprèn a les aules, obrir els 
camins necessaris per estimular l’alumnat en el desenvolupament de la percepció, la sensibilitat 
estètica, l’expressió creativa i la reflexió crítica, per arribar a un grau d’autonomia que possibiliti 
la participació activa i informada en diferents activitats vinculades amb l’audició, la interpretació i la 
creació musical.

Al caràcter més global que l’àrea d’educació artística presenta en l’educació primària el succeeix, 
en aquesta etapa, una aproximació més diferenciada i analítica. Això es correspon amb les 
característiques evolutives de l’alumnat, en un moment en què la seva capacitat d’abstracció 
experimenta un desenvolupament notable. Aquesta diferenciació no impedeix, tanmateix, que la 
matèria es continuï articulant a l’entorn de dos eixos fonamentals, percepció i expressió, vinculats, 
al seu torn i de manera directa, amb l’adquisició d’una cultura musical bàsica i necessària per a 
tots els ciutadans i ciutadanes.

La percepció fa referència en aquesta matèria al desenvolupament de capacitats de discriminació 
auditiva, d’audició activa i de memòria comprensiva de la música, tant durant el desenvolupament 
d’activitats  d’interpretació  i  creació  musical  com  en  l’audició  d’obres  musicals  en  viu  o 
enregistrades.

Per la seva part, l’expressió al·ludeix al desenvolupament de totes les capacitats vinculades amb 
la interpretació i la creació musical. Des del punt de vista de la interpretació, l’ensenyament i 
l’aprenentatge de la música se centren en tres àmbits diferenciats, però relacionats estretament: 
l’expressió vocal, l’expressió instrumental i el moviment i la dansa. Mitjançant el desenvolupament 
d’aquestes capacitats es tracta de facilitar l’èxit del domini bàsic de les tècniques requerides per 
al cant i la interpretació instrumental, així com els ajusts rítmics i motors implícits en el moviment 
i la dansa. La creació musical remet a l’exploració dels elements propis del llenguatge musical i 
a l’experimentació i combinació dels sons mitjançant la improvisació, l’elaboració d’arranjaments i la 
composició individual i col·lectiva. 

El tractament dels continguts que integren aquests dos eixos ha de fer-se tenint en compte que, 
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en l’actualitat més que en altres èpoques, la música és un dels principals referents d’identificació 
de la joventut. El fet que l’alumnat la senti com a pròpia constitueix, paradoxalment, un avantatge 
i un inconvenient en el moment de treballar-la a l’aula. És un avantatge perquè el valor, les 
expectatives i la motivació respecte a aquesta matèria són elevats, i alhora és un inconvenient 
perquè l’alumnat, en fer-la seva, té biaixos confirmatoris molt arrelats.

La presència de la música en l’etapa d’educació secundària obligatòria ha de considerar, com a 
punt de referència, el gust i les preferències de l’alumnat, però, simultàniament, ha de concebre 
els continguts i el fenomen musical des d’una perspectiva creativa i reflexiva, per assolir nivells 
més elevats de participació a la música com a espectador, intèrpret i creador.

L’educació musical ha de promoure en l’adolescent una postura oberta, reflexiva i crítica davant el 
fet musical, ja que conviu molt freqüentment en un ambient sonor, no sempre recomanable, i de 
vegades nociu. A més, la universalitat del llenguatge musical permet una comunicació entre les 
persones  que  supera  les  fronteres,  llengües,  races,  sexes,  cultures  i  permet,  de  manera 
adequada, unes pautes d’atenció a la diversitat de l’alumnat. 

A partir  d’aquests supòsits  i  d’aquests dos grans eixos en els quals s’articula la matèria, 
percepció i expressió, els continguts s’han distribuït per blocs.

En  els  continguts  previstos  a  primer  i  a  tercer  curs,  el  primer  bloc,  Escolta,  es  vincula 
directament amb l’eix de percepció; mentre que el segon i el tercer blocs, “Interpretació” i 
“Creació”, ho fan amb l’eix d’expressió. Pel que fa al quart bloc, “Contextos musicals”, inclou 
continguts relacionats amb els referents culturals de les músiques que seran utilitzades als blocs 
anteriors, al costat d’altres que ajuden a conèixer millor el món musical actual i el paper de la 
música en diferents contexts socials i culturals.

En els continguts per al quart curs, en què la música és una matèria opcional, el primer bloc, 
“Audició i referents musicals”, es relaciona directament amb l’eix de percepció i recull, alhora, de 
nous continguts per aprofundir en el paper de la música en diferents contextos socials i culturals 
del passat i del present. El segon bloc, la “Pràctica musical”, s’insereix a l’eix d’expressió i 
recull tots aquells continguts relacionats amb la interpretació vocal i instrumental, el moviment i la 
dansa, la improvisació, l’elaboració d’arranjaments i la composició, així com la participació en 
projectes musicals de diversa índole. El tercer bloc, “Música i tecnologies”, estretament vinculat 
amb els anteriors, inclou de manera explícita una sèrie de continguts que permeten conèixer i 
utilitzar eines tecnològiques en activitats d’audició i producció musical.
 
Aquesta  organització  dels  continguts  entorn  a  blocs  i  eixos  pretén  presentar-se de manera 
coherent. No hi ha, tanmateix, prioritat d’uns sobre uns altres ni exigència per la qual s’hagi de 
partir preferentment d’un d’aquests blocs. Val a dir que en la pràctica educativa es produeix una 
interacció constant entre els diferents blocs, entre els eixos i entre els continguts: els conceptes, 
els  procediments  i  les  actituds  es  donen  suport  mútuament.  Entre  els  diferents  continguts, 
s’estableix una relació cíclica: uns n’enriqueixen d’altres, els promouen, desenvolupen i consoliden. 
Alhora, tots es vinculen amb els coneixements del llenguatge i la cultura musical.
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El currículum, per a primer i tercer curs d’educació secundària obligatòria, recull continguts comuns 
als dos cursos en els aspectes relacionats amb l’escolta atenta, la interpretació, la creació musical 
i l’ús de dispositius tecnològics. 

Els trets distintius entre els dos nivells els trobem al grau d’aprofundiment amb el qual s’han 
d’enllestir. A primer curs es dóna una especial rellevància als elements que intervenen en la 
construcció d’una obra musical, la sensibilització ambiental i l’adquisició d’hàbits positius d’escolta i 
expressió, sense deixar de banda l’aproximació al context. 

A tercer curs es continua el treball d’aquests continguts i s’incideix més en aspectes que suposen 
una feina d’anàlisi, indagació, elaboració de judicis i propostes, experimentació  i relació de la 
música amb els contextos en els quals es crea, amb atenció especial als diversos gèneres i estils 
de la cultura occidental, de les Illes Balears i d’altres indrets, i també amb atenció a l’ús de les 
noves tecnologies i la importància que tenen avui dia en relació a la música. 

Com a matèria opcional, a quart els continguts s’organitzen més al voltant del panorama actual, 
sense oblidar el passat, de la música i es fan constar aspectes relatius a les noves tecnologies, 
la indústria musical, els oficis de la música, etc.

Aquest currículum recull objectius, continguts i criteris d’avaluació referits al patrimoni musical de 
les Illes Balears. En el primer curs es fa referència a l’estudi i classificació dels instruments 
propis de les Illes Balears i el coneixement de les característiques de la música i la dansa de la 
nostra comunitat; a tercer curs es continua en la pràctica i estudi de les danses així com dels 
compositors més representatius i les principals agrupacions vocals i instrumentals de la nostra 
comunitat. A quart curs té continuïtat l’apreciació  del panorama actual de la música illenca en 
tots els seus contextos.

La interdisciplinarietat de la música propicia i implica l’establiment de vincles amb un gran nombre 
de matèries que conformen el currículum per formar el quadre cultural en el qual les creacions 
musicals  s’han  desenvolupat  al  llarg  del  temps  i  afavoreix  la  consecució,  de  manera  més 
diversificada, dels objectius generals de l’etapa. La música, en tota la seva dimensió, permet una 
doble funció en el desenvolupament de l’alumnat, tant des del punt de vista del desenvolupament 
personal com per a la formació dels fonaments tècnics i científics de l’enriquiment cultural. Així 
doncs, és necessària una sòlida formació musical com a element indispensable en l’educació de 
les persones. 
 
L’ensenyament de la música ha de potenciar les capacitats d’escoltar, reconèixer i retenir les 
relacions que configuren les estructures musicals i,  per això mateix, ha d’orientar cap a la 
diversificació de gustos musicals i cap a la formació d’un esperit crític i de foment de valors de 
convivència i disciplina.
Orientacions metodològiques

Qualsevol procés cognitiu que hagi de tenir una permanència a llarg termini ha de tenir un lligam 
amb tot allò que l’alumnat ja coneix , ja que no és possible l’aprenentatge significatiu si no es 
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relaciona amb una estructura prèvia. En el procés d’aprenentatge, és important esbrinar quins són 
els coneixements previs, aquells a partir dels quals ha de començar la intenció educativa. Aquests 
poden quedar incomplets si no s’estableixen aquests lligams entre les idees prèvies i la informació 
rebuda, i dificultarà l’assoliment dels objectius proposats. Trobar una relació directa entre allò que 
l’alumnat ha de fer i allò que l’envolta és indispensable per trobar la funcionalitat del que 
s’aprèn. 

Una de les tasques en l’educació dels alumnes és la d’aconseguir un aprenentatge autònom. 
Aquest aprenentatge comença per la consciència d’allò que fa. Anticipar les accions a l’alumnat 
és començar a implicar-lo en la seva feina i convidar-lo a participar-hi. Per tant, una de les 
funcions dels docents és la de ser el motor del grup, el vehicle de transmissió del pensament i 
motivador en el procés d’ensenyament i aprenentatge i per això el professor o la professora ha 
de tenir  una actitud oberta a classe, cedir  el protagonisme, ajudar l’alumnat a pensar i a 
construir els propis criteris. 

Per  una  part,  és  important  adequar  les  activitats  proposades,  un  fet  complex  ja  que  el 
desenvolupament psicològic i físic dels alumnes és ràpid, i d’altra part també és important trobar 
un equilibri en el tipus d’activitats, sense perdre el referent dels objectius didàctics proposats. 

La consecució dels objectius  dependrà en part  del  tipus d’activitats  presentades (d’iniciació, 
d’exploració, de desenvolupament i de síntesi), de la presència que tinguin els continguts en 
aquestes activitats i del moment en què es presenten. S’ha de potenciar la capacitat d’aprendre 
per descobriment i la competència d’aprendre a aprendre amb activitats de recerca, selecció i 
exposició de la informació trobada en diferents fonts.

La música contribueix i participa en el desenvolupament de la formació de la persona, mitjançant 
la creativitat, la sensibilitat i la imaginació. Facilita el coneixement de la cultura musical pròpia i 
afavoreix  el  desenvolupament  auditiu,  la  coordinació  i  l’equilibri  gestual,  juntament  amb  les 
capacitats expressives i el pensament lògic i matemàtic.

Els  desdoblaments  i/o  agrupaments  flexibles  afavoreixen  el  desenvolupament  dels  continguts 
d’aquest  currículum.  La  principal  manera  d’aprendre  música  és  escoltant-la,  comprenent-la  i 
interpretant-la, mitjançant una metodologia activa i un aprenentatge significatiu i funcional. 

Els continguts i els criteris d’avaluació estan redactats de manera orientativa, són flexibles perquè 
el professor o la professora els especifiqui a la seva programació. Al mateix temps, estan oberts 
per a que el professorat pugui afrontar el següent nivell de concreció i desenvolupar-lo mitjançant 
la diversitat d’activitats possibles dins l’aula.

És aconsellable treballar els continguts des de tots els aspectes possibles: no només la teòrica, 
sinó que també des de la interpretació, l’audició, etc. i tot allò que faciliti la comprensió dels 
conceptes, a la mateixa vegada que se propicia el desenvolupament d’altres habilitats, fomentant 
l’autoestima mitjançant la improvisació, l’expressió corporal, vocal o instrumental. D’aquesta manera, 
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el disseny de les activitats serà important en tant que són el vehicle per aconseguir els objectius 
proposats i les competències bàsiques establertes. 

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació, com a eina pedagògica, són ja un 
element imprescindible que ofereix al professorat un ventall ampli de recursos. Per aquest motiu, 
el seu ús ha de ser habitual per a l’alumnat dins l’aula, com a instrument de comunicació oral i 
escrita, com a font de consulta, per adquirir nous coneixements, investigar i també com a mitjà 
de dinamització de la pràctica docent.

S’ha d’utilitzar un repertori musical ampli i variat, en el qual tinguin cabuda obres i fragments 
significatius de diferents èpoques, gèneres i estils que mostrin així la pluralitat d’estils musicals i 
fomentin l’interès, coneixement i pràctica del patrimoni musical balear.

Els  aprenentatges  individuals  serviran  per  a  la  realització  del  treball  de  grup.  El  treball  i 
l’aprenentatge cooperatiu afavoreixen la integració dels alumnes perquè poden aportar al grup les 
seves habilitats i coneixements. Per aquest motiu és recomanable organitzar l’aula per afavorir 
aquest treball col·laboratiu i col·lectiu.

Cal concloure, doncs, que s’ha de desenvolupar una metodologia activa, participativa, globalitzadora 
i engrescadora, per aconseguir el desenvolupament  integral de l’alumnat, la seva sensibilitat, 
comprensió i les capacitats musicals.

Contribució de la matèria a l’adquisició de les competències bàsiques

La matèria de música contribueix directament a l’adquisició de la  competència cultural i 
artística en tots els aspectes que la configuren. Fomenta la capacitat d’apreciar, comprendre, 
gaudir i valorar críticament diferents manifestacions culturals i musicals, per mitjà d’experiències 
perceptives i expressives i del coneixement de músiques de diferents cultures, èpoques i estils.

L’activitat creativa i l’apropament a les creacions musicals d’altres implica posar en joc habilitats 
de pensament divergent i convergent, ja que comporta reelaborar idees i sentiments propis i 
aliens; trobar fonts, maneres i vies de comprensió i expressió; planificar, avaluar i ajustar els 
processos necessaris per assolir uns resultats, ja sigui en l’àmbit personal o acadèmic. Així doncs 
facilita tant expressar-se i comunicar-se com percebre, comprendre i enriquir-se amb realitats 
diferents i produccions del món de l’art i de la cultura.

El  coneixement  de la música de diverses èpoques i cultures suposa un apropament  a les 
persones i societats que les crearen i les seves formes de pensament, que aporten elements de 
reflexió en relació a l’estètica, la moda i el gust així com el paper important que ha jugat i juga 
actualment.

Pot potenciar, així, actituds obertes i respectuoses i oferir elements per a l’elaboració de judicis 
fonamentats  respecte  a les  diferents  manifestacions  musicals,  establint  connexions  amb altres 
llenguatges artístics i amb els contextos social i històric als quals se circumscriu cada obra. 
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Fomenta, doncs,  el interès per participar en la vida cultural i en la valoració i preservació del 
patrimoni. 

L’orientació d’aquesta matèria, en la qual l’expressió juga un paper important, permet adquirir 
habilitats per expressar idees, experiències o sentiments de manera creativa, especialment presents 
en continguts relacionats amb la interpretació, la improvisació i la composició, tant individual com 
col·lectiva, que, al seu torn, estimulen la imaginació i la creativitat. Incorpora el coneixement de 
tècniques, recursos i convencions del llenguatge musical,  proporciona  una comprensió millor del 
fet musical com a font de plaer i d’enriquiment personal.

Pel que fa a la competència en comunicació lingüística, la música contribueix, igual que 
altres matèries, a enriquir els intercanvis comunicatius, i a l’adquisició i ús d’un vocabulari musical 
bàsic;  però,  a  més,  la  música  com  a art  proporciona  un  coneixement  més  ampli  de  la 
comunicació, a partir dels processos de creació, expressió i escolta o percepció. Contribueix a 
l’organització del pensament i del discurs a partir de la creació, i al processament i anàlisi de la 
informació a partir de l’audició activa.

La  relació  constant  entre  música  i  text  facilita  la  reflexió  sobre  la  interacció  de  diversos 
llenguatges a partir de l’anàlisi dels elements literaris i de la manera com estan presents en una 
bona part de les manifestacions musicals.

D’altra banda, el fet que la música tengui un llenguatge propi permet treballar intensament la 
interpretació de codis de comunicació i la reflexió sobre les normes que regeixen el llenguatge.

Tot plegat potencia la valoració i la possibilitat d’aprendre i de gaudir-ne a partir de l’escolta i 
l’expressió.

La música contribueix a la  competència matemàtica, en treballar  aspectes com ara les 
operacions bàsiques i el sentit de la proporcionalitat mitjançant l’aprenentatge de les normes que 
regeixen el llenguatge i la pràctica musical. De la mateixa manera contribueix al desenvolupament 
del pensament lògic, les relacions causa-efecte i, per tant, la capacitat deductiva, implícits en el 
llenguatge, la interpretació i la creació musical. 

Igualment la música proporciona eines per desenvolupar la capacitat de resolució de problemes a 
partir del plantejament de projectes, individuals i col·lectius, de creació, anàlisi i  interpretació que 
suposen la reflexió, extracció de conclusions i elaboració de propostes de resolució.

Des del punt de vista de la competència en el coneixement i la interacció amb el món 
físic, la música fa una aportació a la millora de la qualitat del medi ambient, amb la identificació 
i la reflexió sobre l’excés de soroll, la contaminació sonora i l’ús indiscriminat de la música, per 
tal de generar hàbits saludables.

A més, els continguts relacionats amb l’ús correcte de la veu i de l’aparell respiratori es fan, no 
només per aconseguir resultats musicals òptims, sinó també per prevenir problemes de salut que 
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incideixen en el desenvolupament d’aquesta competència.

A partir de les activitats de moviment i d’interpretació vocal i instrumental la música contribueix al 
desenvolupament d’hàbits saludables a partir del treball  de relaxació, observació i correccions 
posturals així com al coneixement d’un mateix i del propi cos i les possibilitats de cada persona.

La música contribueix al coneixement de les normes que regeixen la ciència mitjançant l’observació 
permanent del so com a fenomen físic per incidir en la concatenació causa-efecte i l’extracció de 
conclusions. Suposa doncs, un treball des de l’anàlisi científic.

Pel que fa al  tractament de la informació i la competència digital, l’ús dels recursos 
tecnològics al camp de la música possibilita el coneixement i el domini bàsic del maquinari i del 
programari musical, els diferents formats de so i d’àudio digital o les tècniques de tractament i 
enregistrament  del  so,  relacionats,  entre  d’altres,  amb  la  producció  de  missatges  musicals, 
audiovisuals i multimèdia. Afavoreix, així mateix, l’aprofitament d’aquests recursos tecnològics com 
a eina per als processos d’autoaprenentatge i la  possible integració d’aquests en les activitats de 
lleure.

A més, l’obtenció d’informació musical requereix destreses relacionades amb el tractament de la 
informació, encara que, des d’aquesta matèria, mereix una consideració especial l’ús de productes 
musicals i la relació d’aquests amb la distribució i els drets d’autor.

El  coneixement  del  fet  musical  ajuda  al  desenvolupament  de  l’autonomia i  iniciativa 
personal. La interpretació i la composició són dos exemples clars d’activitats que requereixen 
una planificació prèvia i una presa de decisions per obtenir els resultats desitjats. D’altra banda, 
en aquelles activitats relacionades especialment  amb la interpretació musical,  es desenvolupen 
capacitats i habilitats, com ara la responsabilitat, la perseverança, la responsabilitat, la crítica 
constructiva i l’autoestima, que són factors clau per a l’adquisició d’aquesta competència.

El treball col·laboratiu, present tant a les activitats de creació i expressió com a les de recerca i 
anàlisi musical, permet desenvolupar les habilitats socials per relacionar-se, cooperar i treballar en 
equip:  assumir  diferents rols,  valorar  les idees dels altres,  dialogar  i  negociar,  desenvolupar 
l’assertivitat per fer saber adequadament als altres les pròpies decisions, i treballar de manera 
conjunta i flexible.

Una altra dimensió important d’aquesta competència, relacionada amb aquest vessant més social, 
està constituïda per  les habilitats  i  actituds relacionades amb el  lideratge de projectes,  que 
inclouen la confiança en un mateix, l’empatia, l’esperit de superació, les habilitats per al diàleg i 
la cooperació, l’organització del temps i les tasques, la capacitat d’afirmar i defensar drets o 
l’assumpció de riscos.

La música contribueix també a la competència social i ciutadana. Participar en experiències 
musicals  col·lectives  dóna  l’oportunitat  d’expressar  idees  pròpies,  valorar  les  dels  altres  i 
coordinar-les amb les dels altres integrants del grup, tot responsabilitzant-se de la consecució 
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d’un resultat i afavorint la integració i valoració de la diversitat dins el grup.

El desenvolupament de projectes d’interpretació i creació exposats al públic fomenten la desinhibició 
i la participació així com l’expressió de propostes i la iniciativa personal.

La presa de contacte amb una varietat de músiques àmplia, tant del passat com del present, 
afavoreix la comprensió de diferents cultures i la valoració de les aportacions que han fet per al 
progrés de la humanitat i, amb això, la valoració de les altres cultures, la tolerància i el respecte 
vers aquestes, així com el coneixement i valoració dels trets de la societat en la qual es viu.

La  música  també  contribueix  al  desenvolupament  de  la  competència per aprendre a 
aprendre, potencia capacitats i destreses fonamentals per a l’aprenentatge guiat i autònom, com 
l’atenció, la concentració, la disciplina, la constància i la memòria, alhora que desenvolupa el 
sentit de l’ordre i de l’anàlisi. Per una part, l’audició musical necessita una escolta reiterada per 
arribar a conèixer una obra, reconèixer-la, identificar-ne els elements i apropiar-se’n. Per una 
altra part, totes aquelles activitats d’interpretació musical i d’entrenament auditiu i d’autoobservació 
fomenten la presa de consciència sobre un mateix, el coneixement del propi cos i de les pròpies 
possibilitats, la utilització de diferents estratègies d’aprenentatge, la gestió i control eficaç dels 
processos individuals. 

La realització de tasques pràctiques, ja siguin d’expressió o creació, que presenten un resultat 
observable a curt o mig termini, així com la observació del progrés, incideixen positivament en 
l’autoconfiança i en la motivació.

La matèria de música presenta continguts propers a l’alumnat que afavoreixen aquesta motivació 
necessària per a la construcció d’aprenentatges.

Quart curs
 
Bloc 1. Audició i referents musicals
 
- La música com a element amb presència constant en la vida de les persones: l’audició de 

música a la vida quotidiana, als espectacles i als mitjans audiovisuals.
- Audició,  reconeixement,  anàlisi  i  comparació  de  músiques  de  diferents  gèneres,  estils  i 

èpoques. 
- Utilització de diverses fonts d’informació per obtenir referències sobre músiques de diferents 

èpoques i cultures, incloses les actuals, i sobre l’oferta de concerts i d’altres manifestacions 
musicals en viu i divulgades a través dels mitjans de comunicació.

- La música en els mitjans de comunicació. Factors que influeixen en les preferències i les 
modes musicals.

- La crítica com a mitjà d’informació i valoració del fet musical. Anàlisi de crítiques musicals i 
ús d’un vocabulari apropiat per a l’elaboració de crítiques orals i escrites sobre la música 
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escoltada.
- L’edició, la comercialització i la difusió de la música. Noves modalitats de distribució de la 

música i conseqüències per als professionals de la música i la indústria musical.
- Interès, respecte i curiositat per la diversitat de propostes musicals, així com pels gustos 

musicals d’altres persones.
- Rigor en la utilització d’un vocabulari adequat per descriure la música.
- La música a les Illes Balears. La música instrumental i vocal en el passat i en el present.

Bloc 2. La pràctica musical

- Pràctica i aplicació d’habilitats tècniques amb grau de complexitat creixent i concertació amb 
les altres parts del conjunt, en la interpretació vocal i instrumental i en el moviment i la 
dansa.

- Interpretació de danses així com peces vocals i instrumentals apreses d’oïda i mitjançant la 
lectura de partitures amb diversos tipus de notació, fent referència a la música vocal  i 
instrumental de les Illes Balears i a les seves agrupacions musicals.

- Utilització  de diferents  tècniques,  recursos  i  procediments  compositius  en la  improvisació, 
l’elaboració d’arranjaments i la creació de peces musicals.

- Planificació, assaig, interpretació, direcció i avaluació de representacions musicals a l’aula i en 
altres espais i contextos.

- Àmbits  professionals  de  la  música.  Identificació  i  descripció  de  les  diferents  facetes  i 
especialitats en el treball dels músics. Conèixer les possibilitats   personals i professionals 
que ofereix la música.

- Perseverança en la pràctica d’habilitats tècniques que permetin millorar la interpretació individual 
i en grup i la creació musical.

Bloc 3. Música i tecnologies
 
- El paper de les tecnologies en la música. Transformació de valors, hàbits, consum i gust 

musical com a conseqüència dels avenços tecnològics de les últimes dècades.
- Utilització  de  dispositius  electrònics,  recursos  d’Internet  i  programari  musical  de  diferents 

característiques per a l’entrenament auditiu, l’escolta, la interpretació i la creació musical.
- Aplicació de diferents tècniques d’enregistrament, analògic i digital, per enregistrar i reproduir 

les creacions pròpies, les interpretacions realitzades en el context de l’aula i altres missatges 
musicals.

- Anàlisi de les funcions de la música en diferents produccions audiovisuals: publicitat, televisió, 
cine, videojocs, etc.

- Sonorització d’imatges fixes i en moviment mitjançant la selecció de músiques preexistents o 
la creació de bandes sonores originals.

- Valoració crítica de la utilització dels mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i 
la comunicació com a recursos per a la creació, la interpretació, l’enregistrament i la difusió 
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de produccions sonores i audiovisuals.
 
Criteris d’avaluació

1. Explicar algunes de les funcions que compleix la música en la vida de les persones i a la 
societat.

L’alumnat ha de ser capaç d’identificar situacions i contextos on la música està 
present; també descriure i  diferenciar el paper de la música en situacions i  
contextos  diversos:  actes  de  la  vida  quotidiana,  espectacles,  mitjans  de 
comunicació, etc. i analitzar factors socials i influència de la indústria musical en 
les preferències i modes musicals.

2. Analitzar diferents peces musicals amb el suport de l’audició i l’ús de documents impresos 
(partitures, comentaris o musicogrames), i descriure’n les principals característiques formals i 
estilístiques, situant-les en el seu context cultural.

Aquest criteri avalua la capacitat de l’alumnat per identificar i/o contextualitzar 
alguns  dels trets distintius d’una obra musical que la identifiquen amb una  
cultura, un moment històric, un estil i gènere determinats, incloses les de les Illes 
Balears. També ha de saber descriure aspectes relacionats amb ritme, melodia, 
timbre, harmonia, textura, forma, tempo i dinàmica, usant un vocabulari adient, i 
escoltar amb actitud respectuosa i oberta les diverses propostes musicals.

3. Exposar críticament l’opinió personal respecte a diferents músiques i esdeveniments musicals i 
argumentar-la en relació amb la informació obtinguda en diferents fonts: llibres, publicitat, 
programes de concerts, crítiques, etc.

Aquest criteri avalua la capacitat per exposar oralment i  per escrit opinions 
fonamentades, argumentar les idees pròpies amb correcció i coherència, participar 
en diàlegs i  debats, expressar opinions, mostrar tolerància i  respecte davant 
diferents  propostes  i  identificar  i  obtenir  informació  sobre  esdeveniments 
musicals realitzats a les Illes Balears.

4. Assajar i interpretar, en petit grup, una peça vocal o instrumental o una coreografia apreses 
de memòria a través de l’audició o observació de gravacions d’àudio i vídeo o mitjançant la 
lectura de partitures i altres recursos gràfics.

Amb aquest criteri s’avalua si l’alumnat és capaç d’assajar i interpretar en grup 
petit segons les pautes donades, si és conscient de la importància del domini bàsic 
del llenguatge musical, si treballa amb altres membres del grup per assolir un  
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resultat satisfactori, tenint en compte el grau de destresa tècnica assolit i un 
repertori variat d’estils i gèneres, inclosos els propis de les Illes Balears. També 
s’avalua  si  sap  usar  la  veu  i  l’instrument  correctament, adequa la  pròpia 
interpretació a la del conjunt, resol les dificultats presentades amb autonomia i 
persevera per obtenir un resultat adient a les pròpies possibilitats.

5. Participar activament en algunes de les tasques necessària per a la celebració d’activitats 
musicals al centre: planificació, assaig, interpretació, difusió, etc.

A través d’aquest criteri es pretén valorar si l’alumnat és capaç d’identificar i  
coordinar les fases del procés, interessar-se per la recerca de solucions davant els 
problemes que puguin sorgir i tenir iniciativa pròpia per dur a terme projectes dins 
el marc educatiu.

6. Explicar els processos bàsics de creació, edició i difusió musical considerant la intervenció de 
diferents professionals.

Aquest criteri avalua el coneixement de l’alumnat sobre el procés seguit en les 
diferents produccions musicals (discos, programes de ràdio i televisió, cinema, 
etc.) i el paper que els diferents professionals que hi intervenen desenvolupen en 
cada fase del procés; també si l’alumnat reflexiona i debat sobre el  canvi en els 
hàbits musicals dels oients, i sobre el propi concepte de creació i interpretació 
musical que ofereixen les noves tecnologies.

7. Elaborar un arranjament per a una peça musical a partir de la transformació de diferents 
paràmetres  (timbre,  nombre  de  veus,  forma,  etc.)  en  un  fitxer  MIDI,  utilitzant  un 
seqüenciador o un editor de partitures.

Mitjançant aquest criteri s’avalua si l’alumnat, mitjançant un seqüenciador o 
editor de partitures, és capaç d’aplicar tècniques bàsiques en l’ús dels recursos 
tecnològics al servei de la creació musical i domini com a usuari de diferents 
programes d’edició i seqüenciació, així com de crear petites peces musicals en 
format MIDI  i de prendre decisions en el procés de creació amb autonomia i  
imaginació.

8. Sonoritzar una seqüència d’imatges fixes o en moviment mitjançant l’ús de diversos recursos 
informàtics. 

Aquest criteri pretén comprovar la capacitat de l’alumnat per a la selecció de 
fragments adequats a  les seqüències que pretén sonoritzar i  a  l’aplicació de 
tècniques bàsiques  per  a  l’elaboració d’un  producte audiovisual; també, es 
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comprova si sap explicar el criteri de selecció que ha seguit per escollir una música 
determinada.
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