
  
  

PROGRAMACIÓ   DEP.   DE   MÚSICA   CURS   2020   -   21   
MATÈRIA: MÚSICA NIVELL:   1r   ESO   

  
Aquest  document  ha  d’anar  acompanyat  de  l’annex  on  hi  apareguin  les  orientacions  metodològiques,               
contribució  de  la  matèria  al  desenvolupament  de  les  competències,  objectius  específics,  continguts,  criteris               
d’avaluació   i   estàndards   d’aprenentatge   avaluables    del   currículum   d’ESO   i/o   Batxillerat.   
Accés  a  l’annex  editable  en  Word  del  currículum  de  cada  matèria:   Decret  34/2015,  de  15  de  maig   (ESO) ,                    
Decret  35/2015,  de  15  de  maig   (Batxillerat) .  És  a  dir,  heu  d’emplenar  aquest  document  de  programació  i  hi  heu                     
d’adjuntar  el  document  del  currículum  de  la  matèria  corresponent,  editat  així  com  es  demana  als  apartats  2.1,                   
2.3   i   4.   

  
  

Professorat   que   imparteix   el   nivell   
Nom   i   llinatges   Grup   

NEUS   PÉREZ   GONZÁLEZ   1r   D,   E,   F,   H   
TOMEU   ORDINAS   CLADERA   1r   A,   B,   C,   G   
MIQUEL   ÀNGEL   SILVA   CAPÓ   1r   I   ,   1r   H   (Projectes   de   música)   
  

1.-   Continguts     (conjunt   de   coneixements,   habilitats,   destreses   i   actituds   que   contribueixen   a   
l’assoliment   dels   objectius   de   cada   ensenyament   i   etapa   educativa   i   a   l’adquisició   de   competències)     

  
  1.1.-   Distribució   i   seqüenciació   dels   continguts   
  

Distribució   dels   continguts   durant   el   curs   
1a   avaluació  2a   avaluació  3a   avaluació  

UD   1.   EL   SO   I   LES   SEVES   
QUALITATS   
Bloc   1:   cont.   2,   11,12   
Bloc   2:   cont.   1,2,5,6   
Bloc   3:   cont.   6   
Bloc   4:   cont.   1   
  

UD   2.   ELS   ELEMENTS   DE   
LA   MÚSICA   
Bloc   1:   cont.   1,2,9,10,11,12   
Bloc   2:   cont.   1,2,6   
Bloc   3:   cont.   2,3   
Bloc   4:   cont.   1   

UD   3.   VEU   I   CONJUNTS   
VOCALS   
Bloc   1:   cont.   3,4,5,6,   11,12   
Bloc   2:   cont.   1,2,3,4   
Bloc   3:   cont.   5   
Bloc   4:   cont.   4,6   
    

UD   4.   INSTRUMENTS   I   
CONJUNTS   INSTRUMENTALS   
Bloc   1:   cont.   3,   5,   7,   8,   11,   
12   
Bloc   2:   cont.   1,3,4   
Bloc   3:   cont.   5   
Bloc   4:   cont.   4,   6   

UD   5.   MÚSICA   EN   
L’ACTUALITAT   
Bloc   1:   cont.   11,12   
Bloc   2:   cont.   1,2   
Bloc   3:   cont.   4,6,8   
Bloc   4:   cont.   1,   5   
  

UD   6.   CREACIÓ   MUSICAL     
Bloc   1:   cont.   
3,7,9,10,11,12,13   
Bloc   2:   cont.   1   
Bloc   4:   cont.   1,2,3,4,5   

  
  1.2.-   Continguts   BÀSICS   del   curs   
  

Continguts   BÀSICS   durant   el   curs   
1a   avaluació  2a   avaluació  3a   avaluació  

Bloc   1:   cont.   1,2,6,11,12,13   
Bloc   2:   cont.   2,6   
Bloc   3:   cont.   2,5   
Bloc   4:   cont.   4   

Bloc   1:   cont.   1,2,3,6,11,12,   
13   
Bloc   2:   cont.   2,4,6   
Bloc   3:   cont.   2,5   
Bloc   4:   cont.   1,4   

Bloc   1:   cont.   1,2,6,11,12,13   
Bloc   2:   cont.   2,4,6   
Bloc   3:   cont.   2,5   
Bloc   4:   cont.   1,4   

  
  
  
  
  

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/educacio_secundaria_lomce_.htm
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/educacio_batxillerat_lomce_.htm


  
  

2.   Criteris   i   instruments   d'avaluació.   Estàndards   d’aprenentatge   BÀSICS.     
 2.1.-  Criteris  d’avaluació   (descriuen  el  que  es  vol  valorar  i  que  l’alumnat  ha  d’assolir,  tant  en                   

coneixements  com  en  competències) .   Document  annex :  Es  ressalten  en   blau  els  criteris              
d'avaluació   del   currículum   que   es   consideren   BÀSICS   en   qualsevol   escenari.   
  
  
 2.2.-  Instruments  d'avaluació   (Elaboració  de  projectes,  experiments,  demostracions,  treballs  escrits,             

recerques,  debats,  observació  dins  l'aula,  observació  directa  de  l’aplicació  dels  coneixements,,  valoració  del               
treball   fet,   autoavaluació,   rúbrica   d’avaluació,   examen   oral,   valoració   del   quadern,   portfoli,   etc.) :   

  
  

Instruments   d’avaluació   PRESENCIALITAT   
- Exàmens   teòrics   
- Exàmens   pràctics   
- Entrega   de   tasques   
- Elaboració   de   projecte   
- Observació   dins   l’aula   
- Rúbrica   d’avaluació   de   l’actitud   

Instruments   d’avaluació   SEMIPRESENCIALITAT   
- Exàmens   teòrics   
- Exàmens   pràctics   
- Entrega   de   tasques   
- Elaboració   de   projecte   
- Observació   dins   l’aula   
- Rúbrica   d’avaluació   de   l’actitud   

Instruments   d’avaluació   CLASSES   A   DISTÀNCIA   
- Entrega   de   tasques   
- Exàmens   pràctics   
- Treballs   escrits   
- Elaboració   de   projecte   
- Rúbrica   d’avaluació   de   l’actitud   

  
  
  2.3.-  Estàndards  d’aprenentatge  BÀSICS  en  qualsevol  escenari.   (els  e.  d’ap.  concreten  el  que                

l’alumne  ha  de  saber,  comprendre  i  saber  fer  a  cada  assignatura;  han  de  ser  observables,  mesurables  i                   
avaluables  i  han  de  permetre  graduar  el  rendiment  o  l’assoliment  atès).   Document  annex :  Es  ressalten                 
en   blau  els  estàndards  d'avaluació  del  currículum  que  es  consideren  BÀSICS  en  qualsevol               
escenari.   

3.-  Criteris  i  instruments  de  qualificació,  promoció  i  recuperació.   (condicions  i             
mecanismes   de   qualificació   i   superació   d’una   matèria,   i   de   la   seva   recuperació)   
  

  3.1.-     
Criteris   i   instruments   de   qualificació   PRESENCIALITAT   

Nombre   mínim   de   parcials   per   avaluació   2  

Exàmens,   exercicis   teòrics...   40%  

Pràctica,   entrega   de   quadern,   tasques...   40%  

Actitud   15%  



  
Correcció   lingüística   5%  

Criteris   i   instruments   de   qualificació   SEMIPRESENCIALITAT   
Nombre   mínim   de   parcials   per   avaluació   2  

Exàmens,   exercicis   teòrics...   30%  

Pràctica,   entrega   de   quadern,   tasques...   50%  

Actitud   15%  

Correcció   lingüística   5%  

Criteris   i   instruments   de   qualificació   CLASSES   A   DISTÀNCIA   
Nombre   mínim   de   parcials   per   avaluació   2  

Exàmens,   exercicis   teòrics...   ---  

Pràctica,   entrega   de   quadern,   tasques...   80%  

Actitud   15%  

Correcció   lingüística   5%  

  
   3.2.-   

  
Criteris   i   instruments   de   promoció   PRESENCIALITAT   

Si   l’escenari   plantejat   al   llarg   de   tot   el   curs   és   el   presencial,   per   calcular   la   nota   final   es   farà   una   
mitjana   ponderada   dels   tres   trimestres   segons   la   següent   fórmula:   20%   de   la   nota   del   primer   
trimestre,   30%   del   segon   trimestre   i   50%   de   la   nota   del   tercer   trimestre.   

Criteris   i   instruments   de   promoció   SEMIPRESENCIALITAT   
Si   l’escenari   plantejat   al   llarg   de   tot   el   curs   és   de   semipresencialitat,   per   calcular   la   nota   final   es   
farà   una   mitjana   ponderada   dels   tres   trimestres   segons   la   següent   fórmula:   30%   de   la   nota   del   
primer   trimestre,   30%   del   segon   trimestre   i   40%   de   la   nota   del   tercer   trimestre.   

Criteris   i   instruments   de   promoció   CLASSES   A   DISTÀNCIA   
En   el   cas   que   les   tres   avaluacions   es   duguin   a   terme   a   distància,   es   farà   una   mitjana   aritmètica   
de   les   tres.   

  
Criteris   i   instruments   de   promoció   FÓRMULES   COMBINADES   

En  cas  que  es  donin  diferents  escenaris  al  llarg  del  curs,  la  nota  final  es  calcularà  en  funció                    
d’aquests  escenaris,  atorgant  més  pes  en  la  ponderació  a  aquells  trimestres  que  hagin  estat                
presencials   o   semipresencials.   

  
  
  
  
  
  



  
   3.3.-   

  
  

Criteris   i   instruments   de   recuperació   PRESENCIALITAT   
Juny :   Per  a  tots  els  qui  no  hagin  superat  l’assignatura,  es  farà  una  prova  escrita  basada  en  els                    
continguts  del  curs,  i  una  prova  pràctica  basada  en  les  peces  treballades.  També  es  tendrà  en                  
compte  l’actitud  i  el  comportament  de  l’alumne  al  llarg  del  curs  i  la  seva  evolució.  En  qualsevol                   
cas   la   nota   final   no   serà   superior   a   5.   

Setembre:   Per  a  tots  els  qui  no  hagin  superat  l’assignatura  al  mes  de  juny,  s’entregarà  a  cada                   
alumne  un  dossier  d’activitats  que  haurà  de  realitzar  i  entregar  el  dia  de  la  prova  escrita.                  
Aquesta  prova  escrita  estarà  basada  en  els  continguts  del  dossier.  També  es  tendrà  en  compte                 
l’actitud  i  el  comportament  de  l’alumne  al  llarg  del  curs  i  la  seva  evolució.  En  qualsevol  cas  la                    
nota   final   no   serà   superior   a   5.   

Pendents:   Per  a  tots  els  qui  no  hagin  superat  l’assignatura  al  mes  de  juny,  s’entregarà  a  cada                   
alumne  un  dossier  d’activitats  que  haurà  de  realitzar  i  entregar  el  dia  de  la  prova  escrita.                  
Aquesta  prova  escrita  estarà  basada  en  els  continguts  del  dossier.  També  es  tendrà  en  compte                 
l’actitud  i  el  comportament  de  l’alumne  al  llarg  del  curs  i  la  seva  evolució.  En  qualsevol  cas  la                    
nota   final   no   serà   superior   a   5.   

Criteris   i   instruments   de   recuperació   SEMIPRESENCIALITAT   
Juny :   Per  a  tots  els  qui  no  hagin  superat  l’assignatura,  es  farà  una  prova  escrita  basada  en  els                    
continguts  del  curs,  i  una  prova  pràctica  basada  en  les  peces  treballades.  També  es  tendrà  en                  
compte  l’actitud  i  el  comportament  de  l’alumne  al  llarg  del  curs  i  la  seva  evolució.  En  qualsevol                   
cas   la   nota   final   no   serà   superior   a   5.   

Setembre:   Per  a  tots  els  qui  no  hagin  superat  l’assignatura  al  mes  de  juny,  s’entregarà  a  cada                   
alumne  un  dossier  d’activitats  que  haurà  de  realitzar  i  entregar  el  dia  de  la  prova  escrita.                  
Aquesta  prova  escrita  estarà  basada  en  els  continguts  del  dossier.  També  es  tendrà  en  compte                 
l’actitud  i  el  comportament  de  l’alumne  al  llarg  del  curs  i  la  seva  evolució.  En  qualsevol  cas  la                    
nota   final   no   serà   superior   a   5.   

Pendents:   Per  a  tots  els  qui  no  hagin  superat  l’assignatura  al  mes  de  juny,  s’entregarà  a  cada                   
alumne  un  dossier  d’activitats  que  haurà  de  realitzar  i  entregar  el  dia  de  la  prova  escrita.                  
Aquesta  prova  escrita  estarà  basada  en  els  continguts  del  dossier.  També  es  tendrà  en  compte                 
l’actitud  i  el  comportament  de  l’alumne  al  llarg  del  curs  i  la  seva  evolució.  En  qualsevol  cas  la                    
nota   final   no   serà   superior   a   5.   

Criteris   i   instruments   de   recuperació   CLASSES   A   DISTÀNCIA   
Juny :   Per  a  tots  els  qui  no  hagin  superat  l’assignatura  al  mes  de  juny,  s’entregarà  a  cada                   
alumne  un  dossier  d’activitats  que  haurà  de  realitzar  i  entregar  el  dia  de  la  prova  escrita.  També                   
es  tendrà  en  compte  l’actitud  i  el  comportament  de  l’alumne  al  llarg  del  curs  i  la  seva  evolució.                    
En   qualsevol   cas   la   nota   final   no   serà   superior   a   5.   

Setembre:   Per  a  tots  els  qui  no  hagin  superat  l’assignatura  al  mes  de  juny,  s’entregarà  a  cada                   
alumne  un  dossier  d’activitats  que  haurà  de  realitzar  i  entregar  el  dia  de  la  prova  escrita.                  
Aquesta  prova  escrita  estarà  basada  en  els  continguts  del  dossier.  També  es  tendrà  en  compte                 
l’actitud  i  el  comportament  de  l’alumne  al  llarg  del  curs  i  la  seva  evolució.  En  qualsevol  cas  la                    
nota   final   no   serà   superior   a   5.   

Pendents:   Per  a  tots  els  qui  no  hagin  superat  l’assignatura  al  mes  de  juny,  s’entregarà  a  cada                   
alumne  un  dossier  d’activitats  que  haurà  de  realitzar  i  entregar  el  dia  de  la  prova  escrita.                  



  
Aquesta  prova  escrita  estarà  basada  en  els  continguts  del  dossier.  També  es  tendrà  en  compte                 
l’actitud  i  el  comportament  de  l’alumne  al  llarg  del  curs  i  la  seva  evolució.  En  qualsevol  cas  la                    
nota   final   no   serà   superior   a   5.   

  
  

4.-   Assignatura   de   projectes   de   música   (Professor   Miquel   Àngel   Silva)   
L’assignatura  tendrà  caràcter  quadrimestral  i  estarà  dirigida  a  la  classe  de  1r  d’ESO  H,  que  es                  
dividirà   per   la   meitat   durant   els   dos   quadrimestres   corresponents.   
L’objectiu  final  de  l’assignatura  de  projectes/música,  serà  la  creació  lliure  i  l’enregistrament  en               
petits  grups  de  material  musical  i  audiovisual  propi  o  reacondicionat  creant  un  producte  artístic                
final.  Tant  la  composició  com  la  interpretació  tendran  un  paper  fonamental  per  dur  a  terme  el                  
projecte.   
La   qualificació   de   projectes   tendrà   un   pes   del   10   %   de   la   nota   final   de   l’assignatura   de   música.   

  
  
  
  

5.-Objectius  prioritaris.  ( Document  annex :  Es  ressalten  en   blau  els  objectius  del             
currículum  que  es  prioritzen,  per  la  seva  aportació  al  desenvolupament  de  les              
competències   aprendre   a   aprendre,   digital   i   lingüística)   
  
  

6.-   Contribució   de   la   matèria   a   l’adquisició   de   les   competències   clau.    (Veure   
document   annex).   

  
7.-   Materials   i   recursos   didàctics.   
  

Materials   i   recursos   didàctics   
Llibre   de   text   No   hi   ha   llibre   de   text   

Altres   recursos   Instrumental   Orff,   Classroom   

    
  

8.-   Activitats   complementàries   i   extraescolars   per   avaluacions.   
  

Activitats   complementàries   i   extraescolars   
1a   avaluació   2a   avaluació   3a   avaluació   

  - Taller   percussió   “Drum   team”     
  


