
MÚSICA 3r-ESO

Professorat: Andreu Prohens Perelló
Hores lectives: 2 hores setmanals, 60 hores anuals

L’assignatura es valorarà segons els següents criteris d’avaluació i percentatges:

1.1. Identificar els principals trets estilístics d’obres musicals i dansístiques de diferents
èpoques i cultures.10%
1.2. Explicar amb actitud oberta i respectuosa, les funcions acomplertes per
determinades produccions musicals i dansístiques.15%
1.3. Establir connexions entre manifestacions musicals i dansístiques de diferents
èpoques i cultures, tot valorant la seva influència sobre la música i la dansa actuals.15%
2.1. Participar amb iniciativa, confiança i creativitat, en l’exploració de tècniques
musicals i dansístiques elementals, mitjançant improvisacions pautades. 5%
2.2. Expressar idees, sentiments i emocions en activitats pautades d’improvisació.5%
3.1. Llegir partitures senzilles, identificant de forma guiada els elements bàsics del
llenguatge musical, amb o sense suport de l’audició.10%
3.2. Emprar tècniques elementals d’interpretació vocal, corporal o instrumental.15%
3.3. Interpretar amb correcció, peces musicals i dansístiques senzilles, individuals i
grupals.15%
4.1. Planificar i desenvolupar amb creativitat propostes artístiques i musicals.5%
4.2. Participar activament en la planificació i en l’execució de propostes artístiques i
musicals col·laboratives. 5%

Faltes de material: a la cinquena dins una mateixa avaluació, l’alumne suspendrà
directament A més a més, la no realització de les tasques o els treballs de manera
continuada i/o el comportament disruptiu sistemàtic podran ser motius suficients per no
aprovar aquesta àrea.

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 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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