
 

 

 

 

  
 
DEPARTAMENT ARTÍSTIC 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

DE LES MATÈRIES DE  MÚSICA COMUNES i OPTATIVES A LA ESO  I LES 

MATÈRIES OPTATIVES DE MODALITAT AL BATXILLERAT D’ARTS. 

 

 
MÚSICA 
 
ESO    
 
1r ESO - MÚSICA (matèria comuna) 
 
Criteris d’avaluació, en una avaluació global, contínua i diferenciada.  
 
     L’alumne/a  per aprovar la matèria ha de ser capaç de: 

 

1. Advertir els elements que integren una obra musical, entenent-ne el 

significat i coneixent-ne les característiques més importants. 

2. Comunicar els coneixements musicals adquirits utilitzant correctament el 

vocabulari musical específic. 

3. Conèixer els criteris de classificació dels instruments, de les agrupacions 

instrumentals i vocals, i reconèixer-ne les característiques que els són pròpies, 

així com distingir-ne les formacions més representatives. 

4. Classificar les veus segons el seu registre. 

5. Comprendre el paper de la música en els diferents àmbits, usos, funcions 

i esdeveniments culturals. 

6. Identificar i comprendre auditivament els elements significatius de la  

música (la melodia, l’harmonia, el timbre, el ritme i la textura) a partir de l’audició 

de fragments d’obres representatives del repertori musical occidental. 

7. Utilitzar l’escolta atenta per a memoritzar, comprendre i reflexionar sobre 

la música actual de forma personal, crítica i creativa. 

8. Saber interpretar amb la flauta de bec i la veu de manera individual o 

col·lectiva obres musicals senzilles de forma activa i cooperativa, mostrant bons 

hàbits de treball personal i de treball d’equip. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Atenció a la Diversitat. 

Atenció Individualitzada: Si s’escau, l’alumnat que ho requereixi tindrà un Pla In-

dividualitzat (PI) de l’assignatura tenint present en tot moment les seves neces-

sitats educatives específiques.  

Recursos : Es seleccionaran materials que siguin útils per a tots els alumnes.  

Tanmateix es seleccionaran materials específics per alumnes amb NEE i s’adap-

taran els materials als propis alumnes.  El llibre de text és un recurs que caldrà 

adaptar a les necessitats de l’alumnat o bé buscar materials alternatius que aju-

din a millorar la comprensió dels continguts, també amb l’ajut de les Tecnologies 

de l’Aprenentatge i la Comunicació. 

 

Criteris de Recuperació 

 

Tanmateix per recuperar la matèria  l’alumne/a ha de ser capaç de demostrar en 

un examen teòric els seus coneixements conceptuals mínims sobre la matèria 

(temes exposats)  i interpretar les partitures treballades a classe demostrant un 

domini bàsic de la interpretació musical amb la flauta de bec, així com d’analitzar 

a un nivell bàsic els diferents elements musicals en les audicions treballades. 

 

Percentatges: coneixements (50%), procediments (30%), actitud (20%). 

 

 

2n ESO-   MÚSICA  (matèria comuna) 

 

Criteris d’avaluació, en una avaluació global, contínua i diferenciada. 

 

  L’alumne/a  per aprovar la matèria ha de ser capaç de: 

 

1.- Identificar les característiques pròpies del context social en què es 

desenvolupa l’Edat Mitjana, el Renaixement, el Barroc, el Classicisme, el 

Romanticisme, el  Nacionalisme i les Avantguardes Musicals del segle XX.  

5 - Entendre els  fonaments bàsics del llenguatge musical. 

6-  Comprendre el funcionament dels aparells fonador i auditiu. 

2.- Reconèixer les característiques estilístiques, identificar les formes i els 
compositors més significatius de cada estil o període treballat. 

 3.- Identificar en l’audició les obres dels gèneres vocal i instrumental,  religiós i 
profà, escènic i no escènic més representatius de cada un dels estils musicals. 

 4- Identificar les característiques comunes a dues audicions d’èpoques i estils 
diferents, establint diferències i similituds entre els estils. 



 

 

 

 

7- Comunicar de forma oral o escrita els coneixements musicals adquirits 

utilitzant correctament el vocabulari musical específic. 

8- Identificar auditivament un contingut proposat a partir de l’audició d’una obra 

musical, utilitzant l’escolta atenta per comprendre i reflexionar sobre la música 

de forma personal, crítica i creativa. 

9.- Advertir els elements que integren una obra musical, entenent-ne el significat 

i coneixent-ne les característiques més importants de cada un. 

10.- Expressar de forma raonada opinions musicals pròpies, fonamentant-les en 

els valors estètics, culturals i socials estudiats. 

11- Participar en la interpretació en grup amb la flauta de bec o la veu d’obres 

musicals senzilles assumint les responsabilitats pròpies de la interpretació 

pública. 

12.- Participar en projectes musicals col·lectius, mostrant bons hàbits de treball 

personal i de treball en equip. 
 

 

Atenció a la Diversitat. 

Atenció Individualitzada: Si s’escau, l’alumnat que ho requereixi tindrà un Pla In-

dividualitzat (PI) de l’assignatura tenint present en tot moment les seves neces-

sitats educatives específiques.  

Recursos : Es seleccionaran materials que siguin útils per a tots els alumnes.  

Tanmateix es seleccionaran materials específics per alumnes amb NEE i s’adap-

taran els materials als propis alumnes.  El llibre de text és un recurs que caldrà 

adaptar a les necessitats de l’alumnat o bé buscar materials alternatius que aju-

din a millorar la comprensió dels continguts, també amb l’ajut de les Tecnologies 

de l’Aprenentatge i la Comunicació. 

 

 

Criteris de Recuperació 

 

L’alumne/a ha de ser capaç de demostrar en un examen teòric els seus 

coneixements conceptuals mínims sobre la matèria, i ser capaç d’interpretar les 

partitures treballades a classe demostrant un domini bàsic de la interpretació 

musical amb la flauta de bec, així com d’analitzar a un nivell bàsic els diferents 

elements musicals en les audicions treballades. 

 

Si l'alumne/a té la matèria pendent de primer curs per recuperar,  tanmateix ha 

de lliurar un dossier que des del Departament se li entregarà per realitzar les 

tasques proposades. 

 

Percentatges: coneixements (50%), procediments (30%), actitud (20%) 

 



 

 

 

 

Música 2n ESO. “La Música a escena”.  Assignatura Optativa 

 

Criteris Avaluació 

- Registre diari de l’assistència i puntualitat a classe de l’alumne.  

- Observació diària del comportament, participació, de l’atenció al/la professor/a 

i de la feina feta a l'aula.  

- Registre de les activitats i exercicis a l’aula. 

- Treballs individuals i/o col·lectius entregats al professor/a. Es valorarà la pun-

tualitat d’entrega en els terminis fixats, l’originalitat, l'ordre i presentació i la qua-

litat del contingut.  

- Participació i col·laboració en l'organització de totes aquelles activitats propo-

sades.  

 

Percentatges de Qualificació 

Continguts conceptuals: 25 % de la nota final  

Continguts procedimentals: 40 % de la nota final  

Continguts actitudinals:. 35 % de la nota final 

 

Atenció a la Diversitat. 

Atenció Individualitzada: Si s’escau, l’alumnat que ho requereixi tindrà un Pla In-

dividualitzat (PI) de l’assignatura tenint present en tot moment les seves neces-

sitats educatives específiques.  

Recursos : Es seleccionaran materials que siguin útils per a tots els alumnes.  

Tanmateix es seleccionaran materials específics per alumnes amb NEE i s’adap-

taran els materials als propis alumnes.  El llibre de text és un recurs que caldrà 

adaptar a les necessitats de l’alumnat o bé buscar materials alternatius que aju-

din a millorar la comprensió dels continguts, també amb l’ajut de les Tecnologies 

de l’Aprenentatge i la Comunicació. 

 

Criteris de Recuperació 

Per aprovar cada avaluació es imprescindible assitir a classe amb el material 

corresponent i participar amb una actitud adient en totes les activitats. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Música 4rt ESO. Assignatura Optativa. 

 

Criteris Avaluació 

- Registre diari de l’assistència i puntualitat a classe de l’alumne.  

- Observació diària del comportament, participació, de l’atenció al/la professor/a 

i de la feina feta a l'aula.  

- Registre de les activitats i exercicis a l’aula. 

- Treballs individuals i/o col·lectius entregats al professor/a. Es valorarà la pun-

tualitat d’entrega en els terminis fixats, l’originalitat, l'ordre i presentació i la qua-

litat del contingut.  

- Participació i col·laboració en l'organització de totes aquelles activitats propo-

sades. 

 

Atenció a la Diversitat. 

Atenció Individualitzada: Si s’escau, l’alumnat que ho requereixi tindrà un Pla In-

dividualitzat (PI) de l’assignatura tenint present en tot moment les seves neces-

sitats educatives específiques.  

Recursos : Es seleccionaran materials que siguin útils per a tots els alumnes.  

Tanmateix es seleccionaran materials específics per alumnes amb NEE i s’adap-

taran els materials als propis alumnes.  El llibre de text és un recurs que caldrà 

adaptar a les necessitats de l’alumnat o bé buscar materials alternatius que aju-

din a millorar la comprensió dels continguts, també amb l’ajut de les Tecnologies 

de l’Aprenentatge i la Comunicació. 

 

Percentatges de Qualificació 

Continguts conceptuals: 25 % de la nota final  

Continguts procedimentals: 40 % de la nota final  

Continguts actitudinals:. 35 % de la nota final 

 

Criteris de Recuperació 

Per aprovar cada avaluació es imprescindible assitir a classe amb el material 

corresponent i participar amb una actitud adient en totes les activitats. 

 

 



 

 

 

 

BATXILLERAT 

 

MÚSICA 

 

 

ANÀLISI MUSICAL  1r Barxillerat 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

AVALUACIÓ 

Sobre els coneixements teòrics pel que fa referència als períodes musicals , a 

les formes musicals i als seus protagonistes en la Història de la Música 

Occidental. 

Seguiment del procés que l’alumnat fa a classe, dia a dia, en relació amb els 

objectius de la matèria, demostrant que sap analitzar obres musicals o  fragments 

d’obres musicals proposats.  

L’alumne/a haurà de demostrar els seus coneixements conceptuals i perceptius 

sobre diverses obres musicals de diferents estils, relacionant-los dins el 

corresponent context històrico-cultural, i social. Així mateix, haurà de presentar 

els treballs de síntesi i d’investigació requerits. 

Pel que fa referència a la qualificació per avaluació, el percentatge que 

correspon a conceptes, procediments i actitud, respectivament, 

és 60%-30%-10%. 

 

 

Atenció a la Diversitat. 

Atenció Individualitzada: Si s’escau, l’alumnat que ho requereixi tindrà un Pla in-

dividualitzat de l’assignatura tenint present en tot moment les seves necessitats 

educatives especifiques.  

 

RECUPERACIÓ 

 

L’alumne/a haurà d’elaborar un treball de síntesi sobre els continguts treballats 

durant el curs, i fer una prova escrita sobre els mateixos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL 1r Batxillerat 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ  

 

L’alumne/a  per aprovar la matèria ha de ser capaç de: 

 

1. Interpretar amb partitura i de memòria peces instrumentals i/o vocals 

treballades de cultures, èpoques, gèneres i estils diferents. 

2. Interpretar una peça vocal amb acompanyament instrumental o sense, 

demostrant domini de la tècnica vocal. 

3. Llegir diferents textos en forma de diàleg, prosa o poesia, demostrantdomini 

de la tècnica vocal. 

4. Interpretar obres per a grup reduït (trio o quartet). 

6. Identificar auditivament estructures ritmicomelòdiques i harmòniques. 

7. Interpretar davant el públic les peces treballades a l’aula. 

8. Crear fragments musicals individualment o en grup a partir de premisses 

relatives a diferents aspectes del llenguatge musical. 

9. Cercar les relacions entre les arts entorn d'una idea per tal de crear una 

experiència musical. 

10- Participar en projectes musicals col·lectius, mostrant bons hàbits de treball 

personal i de treball en equip. 

 

Pel que fa referència a la qualificació per avaluació, el percentatge que 

correspon a conceptes, procediments i actitud, respectivament, 

és 60%-30%-10% 

 

 

Atenció a la Diversitat. 

Atenció Individualitzada: Si s’escau, l’alumnat que ho requereixi tindrà un Pla in-

dividualitzat de l’assignatura tenint present en tot moment les seves necessitats 

educatives especifiques.  

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 

L’alumne ha de realitzar una prova teòrica sobre els continguts del Llenguatge 

musical treballat al llarg del curs i fer un examen pràctic sobre els mateixos, 

interpretant algunes de les obres musicals del repertori estudiat.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CULTURA  AUDIOVISUAL I  1r Batxillerat 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

AVALUACIÓ 

Sobre els coneixements teòrics i pràctics pel que fa referència a la cultura audi-

ovisual:   

Identificació dels elements bàsics del llenguatge audiovisual i els seus codis: en-

quadrament, pla, moviments de càmera, transicions i seqüència. Ús de metodo-

logies per a l'anàlisi i la interpretació de les imatges en moviment. 

Caracterització dels components expressius i comunicatius de la imatge. Distin-

ció entre la lectura denotativa i connotativa de les imatges. Definició d'icona, sím-

bol i signe. 

Caracterització de l’impacte de la televisió i de l'ús de la imatge publicitària. Iden-

tificació de les noves possibilitats tècniques i estètiques de la imatge audiovisual: 

videoclips, videoart, animació, imatge digital, videojocs, entre altres. 

L'art, la informació i la comunicació en la cultura audiovisual. 

Reflexió sobre el pensament i la sintaxi visual i audiovisual. Valoració dels ele-

ments relatius a la percepció: sensació i memòria visual. 

Identificació de les tipologies, característiques i funcions de la imatge. Distinció 

entre imatge natural, imatge creada i imatge registrada. 

L’alumne/a haurà de demostrar els seus coneixements conceptuals i perceptius 

Així mateix, haurà de presentar els treballs requerits. 

Pel que fa referència a la qualificació per avaluació, el percentatge que 

correspon a conceptes, procediments i actitud, respectivament, 

és 60%-30%-10%. 

 

Atenció a la Diversitat. 

Atenció Individualitzada: Si s’escau, l’alumnat que ho requereixi tindrà un Pla in-

dividualitzat de l’assignatura tenint present en tot moment les seves necessitats 

educatives especifiques.  

 

RECUPERACIÓ 

 

L’alumne/a haurà d’elaborar un treball de síntesi sobre els continguts treballats 

durant el curs, i fer una prova escrita sobre els mateixos.  

 

 



 

 

 

 

HISTÒRIA DE LA MÚSICA  1r Batxillerat 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

AVALUACIÓ 

Sobre els coneixements teòrics pel que fa referència als períodes musicals i als 

seus protagonistes en la història de la música occidental amb les obres de cada 

compositor més destacades.  

Seguiment del procés que l’alumnat fa a classe, dia a dia, en relació amb els 

objectius didàctics de cada unitat i els terminals de la matèria. 

L’alumne/a haurà de demostrar els seus coneixements conceptuals i perceptius, 

relacionant-los dins el corresponent context històrico-cultural, i social. Així 

mateix, haurà de presentar els treballs de síntesi i d’investigació requerits. 

 

Pel que fa referència a la qualificació per avaluació, el percentatge que 

correspon a conceptes, procediments i actitud, respectivament, 

és 60%-30%-10%. 

 

Atenció a la Diversitat. 

Atenció Individualitzada: Si s’escau, l’alumnat que ho requereixi tindrà un Pla in-

dividualitzat de l’assignatura tenint present en tot moment les seves necessitats 

educatives especifiques.  

 

RECUPERACIÓ 
 

L’alumne/a haurà d’elaborar un treball de síntesi sobre els continguts treballats 

durant el curs, i fer una prova escrita sobre els mateixos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANÀLISI MUSICAL I 1r Batxillerat 

  

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

AVALUACIÓ 

Sobre els coneixements teòrics pel que fa referència als períodes musicals, 

formes musicals i als seus protagonistes en la Història de la Música 

Occidental.amb les seves obres. 

 

Seguiment del procés que l’alumnat fa a classe, dia a dia, en relació amb els 

objectius de la matèria, valorant la seva evolució en l’anàlisi de les composicions 

musicals.  

L’alumne/a haurà de demostrar els seus coneixements conceptuals i perceptius, 

relacionant-los dins el corresponent context històrico-cultural i social. Així mateix, 

haurà de presentar els treballs requerits en referència a les obres treballades, 

mostrant que coneix i sap analitzar les quaranta obres corresponents al llistat 

d’obres musicals que es seleccionen per a la realització de la prova d’Anàlisi 

Musical corresponent a la selectivitat (PAU).  

 

Pel que fa referència a la qualificació per avaluació, el percentatge que 

correspon a conceptes, procediments i actitud, respectivament, 

és 60%-30%-10%. 

 

 

Atenció a la Diversitat. 

Atenció Individualitzada: Si s’escau, l’alumnat que ho requereixi tindrà un Pla in-

dividualitzat de l’assignatura tenint present en tot moment les seves necessitats 

educatives especifiques.  

 

RECUPERACIÓ 

 

L’alumne/a haurà d’elaborar un treball de síntesi sobre els continguts treballats 

durant el curs, i fer una prova escrita sobre els mateixos durant el mes de juny 

del present curs acadèmic en data acordada.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CULTURA  AUDIOVISUAL II 2n Batxillerat 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

AVALUACIÓ 

Sobre els coneixements teòrics pel que fa referència a la cultura audiovisual:  la 

imatge tecnològica fixa, reconeixement dels fonaments tecnològics de la imatge 

fotogràfica: la reprografia, la càmera analògica i digital, la il·luminació i el labora-

tori analògic i digital, l’experimentació a partir de la creació i el tractament d'imat-

ges fixes i la imatge tecnològica en moviment. 

Anàlisi de la dimensió estètica i lúdica dels productes audiovisuals. Identificació 

de les possibilitats de la convergència multimèdia. Interpretació dels valors ideo-

lògics de les produccions audiovisuals i rebuig dels continguts que promoguin 

situacions de discriminació i exclusió. 

La cultura audiovisual i la societat contemporània 

Identificació i anàlisi crítica de les noves formes i funcions de la publicitat en la 

societat actual. Valoració de la dimensió tècnica, artística i social de la publicitat: 

de la imatge estereotipada a la denúncia social. 

Valoració dels contextos de recepció i ús dels mitjans de comunicació de massa: 

programacions, públic i audiències. Reflexió entorn dels components ètics dels 

mitjans de comunicació: la llibertat d'expressió i els drets individuals de les per-

sones consumidores. 

Reflexió sobre el paper de la xarxa en la socialització de la informació, la comu-

nicació i la creació, i sobre el seu ús responsable. 

Identificació i descripció de les diferents sortides professionals relacionades amb 

la fotografia (fotografia artística, fotoperiodisme, edició fotogràfica, etc.), amb el 

mitjà audiovisual (direcció, realització, postproducció, etc.) i amb els nous camps 

multimèdia (grafisme electrònic, disseny d'aplicacions, animació, etc.) 

Seguiment del procés que l’alumnat fa a classe, dia a dia, en relació amb els 

objectius didàctics de cada unitat i els terminals de la matèria. 

 Caracterització del muntatge audiovisual i de la noció de temps: el guió, la nar-

ració i la continuïtat temporal i espacial. Experimentació a partir de la realització, 

edició i postproducció de documents audiovisuals senzills. 

La fotografia i la imatge audiovisual al llarg del temps. 

L’alumne/a haurà de demostrar els seus coneixements conceptuals i perceptius. 

Així mateix, haurà de presentar els treballs pràctics requerits. 



 

 

 

 

Pel que fa referència a la qualificació per avaluació, el percentatge que 

correspon a conceptes, procediments i actitud, respectivament,és 60%-

30%-10%. 

 

 

Atenció a la Diversitat. 

Atenció Individualitzada: Si s’escau, l’alumnat que ho requereixi tindrà un Pla in-

dividualitzat de l’assignatura tenint present en tot moment les seves necessitats 

educatives especifiques.  

 

RECUPERACIÓ 

 

L’alumne/a haurà d’elaborar un treball de síntesi sobre els continguts treballats 

durant el curs, i fer una prova escrita sobre els mateixos a presentar durant el 

tercer trimestre del curs en data acordada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANÀLISI MUSICAL II 2n Batxillerat 

  

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

AVALUACIÓ 

Sobre els coneixements teòrics pel que fa referència als períodes musicals, 

formes musicals i als seus protagonistes en la Història de la Música Occidental. 

amb les seves obres. 

 

Seguiment del procés que l’alumnat fa a classe, dia a dia, en relació amb els 

objectius de la matèria, valorant la seva evolució en l’anàlisi de les composicions 

musicals.  

L’alumne/a haurà de demostrar els seus coneixements conceptuals i perceptius, 

relacionant-los dins el corresponent context històrico-cultural i social. Així mateix, 

haurà de presentar els treballs requerits en referència a les obres treballades, 

mostrant que coneix i sap analitzar les quaranta obres corresponents al llistat 

d’obres musicals que es seleccionen per a la realització de la prova d’Anàlisi 

Musical corresponent a la selectivitat (PAU).  

 

Pel que fa referència a la qualificació per avaluació, el percentatge que 

correspon a conceptes, procediments i actitud, respectivament, 

és 60%-30%-10%. 

 

Atenció a la Diversitat. 

Atenció Individualitzada: Si s’escau, l’alumnat que ho requereixi tindrà un Pla in-

dividualitzat de l’assignatura tenint present en tot moment les seves necessitats 

educatives especifiques.  

 

RECUPERACIÓ 

 

L’alumne/a haurà d’elaborar un treball de síntesi sobre els continguts treballats 

durant el curs, i fer una prova escrita sobre els mateixos.  

 
  


