
MÚSICA
Professorat: Professorat: Andreu Prohens Perelló

Hores lectives: 3 hores setmanals, 90 hores anuals

NUCLIS TEMÀTICS DE CONTINGUTS

1r trimestre: 1) Música i mitjans de comunicació. Música a les propagandes de
televisió.  2) Hª del Jazz

2n trimestre: 3) Hª de la música pop i rock (1)  4) Hª de la música pop i rock (2)

3r trimestre: 5)  Músiques del món. 6)  La música al cinema.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

Aquesta àrea s’avaluarà seguint les 7 competències clau segons els següents
percentatges: CC1 lingüística: 5%; CC2 matemàtica: 15%; CC3 digital: 5%; CC4
Aprendre a aprendre: 15%; CC5 social i cívica: 10%; CC6 iniciativa personal: 10%;
CC7 cultural: 40%. Serà necessari obtenir un mínim de 3,5 sobre 10 en cada un d'elles
per tal de poder fer mitjana. La qualificació final ordinària del curs serà la mitjana dels
tres trimestres.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ D'AVALUACIONS PENDENTS
Els alumnes que no superin trimestralment les proves, tendran unes tasques i
recomanacions adequades al seu nivell perquè puguin superar el curs. Els alumnes
que abandonin l’assignatura o l’hagin suspesa al mes de juny, hauran de realitzar una
prova final global al mes de juny, que constarà dels aspectes teòrics i pràctics de
l’assignatura. Caldrà obtenir un 3,5 com a mínim per fer mitjana. Caldrà obtenir una
mitjana de 5 per recuperar.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ D'ASSIGNATURES PENDENTS DE CURSOS
ANTERIORS Els alumnes amb aquesta circumstància hauran de realitzar una prova
final global durant la setmana destinada pel centre a recuperacions, que constarà tant
d'aspectes pràctics (50% de la qualificació global) com de teòrics (50% de la
qualificació global). També podrà realitzar uns exercicis per moodle que servirien per
preparar ‘examen teòric o, en cas de superar una nota de 7, per recuperar
l’assignatura.

CRITERIS DE LLIURAMENT DE TASQUES
S’haurà de respectar la data d’entrega de les tasques que s’encomanin durant el curs.
El lliurament posterior a la data fixada haurà d'estar en tot cas justificat i implicarà una
sanció en la qualificació a criteri del professor.

MATERIAL ESPECÍFIC DE L'ASSIGNATURA
Instrument: flauta de bec/melòdica, chromebook, auriculars, apunts de classe, agenda
escolar, fulls mida foli o din A-4 i funda de plàstic pels fulls. Quadern pautat optatiu.
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En cas de contagi, confinament per contacte estret o confinament general:
l’alumne podrà seguir les classes consultant al Classroom de l’assignatura les dades
de lliurament de les activitats i/o connectant-se per videoconferència. Tindrà dret a fer
els exàmens tot d’una que es reincorpori a les classes ordinàries.
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