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COMPETÈNCIES

• Conèixer  els  fonaments  musicals,  plàstics  i  d’expressió  corporal  del  currículum 
d’aquesta etapa. 

• Conèixer cançons per a promoure l’educació auditiva, rítmica i vocal. 
• Promoure la sensibilitat relativa a l’expressió plàstica i la creació artística. 
• Expressar correctament les idees per escrit i també de forma oral. 
• Utilitzar les TIC

OBJECTIUS

• Conèixer i utilitzar les habilitats físico-motrius mitjançant el joc. 
• Comprendre el llenguatge visual, musical i corporal. 
• Conèixer les diferents tècniques per accedir al control i consciència corporal. 
• Mostrar capacitats auditives, rítmiques i vocals. 
• Conèixer un repertori de cançons i obres musicals. 
• Conèixer la tècnica d’instruments senzills de percussió. 
• Interpretar correctament coreografies i danses senzilles. 
• Identificar procediments, tècniques i materials gràfico-plàstics bàsics. 
• Reflexionar  sobre  la  pròpia  pràctica  artística  i  les  estratègies  d’aprenentatge 

emprades. 
• Desenvolupar  la  capacitat  de  treball  per  millorar  les  aptituds  musicals,  visuals,  

gràfico-plàstiques i corporals. 



• Utilitzar adequadament les TIC per a cercar informació rellevant. 
• Mostrar un bon gust estètic i artístic així com sensibilitat per l’art. 
• Conèixer i assistir, com a espectador, a manifestacions artístiques públiques. 
• Expressar-se correctament oralment i per escrit.

CONTINGUTS

 Control i consciència corporal. 
 Alteracions de l’esquema corporal. 
 Fonaments de l’educació artística. 
 Llenguatges corporal, musical i visual. 
 Apreciació de   l’obra artística. 
 Procediments artístics, tècniques i materials. 
 Educació vocal, auditiva i rítmica. 
 Repertori de cançons i danses.

METODOLOGIA

Activitats Presencials  40 % No presencials 60%

Individual % Grupal %

Classes teòriques 10

Estudi 30

Pràctica d’aula 17

Treball de grup 20

Tutoria 5

Visites 3

Seminaris 5

Treball individual 10

AVALUACIÓ

• Lectura de partitures 29%

• Prova teòrica i/o pràctica 29%

• Prova individual de cant 13%

• Treball multidisciplinar 29%
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Calendari Temes Tasques Avaluació

Grup gran

Tots els 

continguts 

s’aniran 

treballant i 

practicant al 

llarg del 

semestre.

El so i els paràmetres 
del so

Lectura musical

Anàlisi d’obres

Llegir partitures  de 
cançons infantils.

Analitzar cançons i 
obres musicals.

Interpretar cançons i 
danses

Lectura de partitures. 
29% 

Prova teòrica i/o 
pràctica 29% La cançó i la dansa 

infantil.  Educació 
rítmica

Cançó, veu i tècnica 
vocal

Adquirir una bona 
emissió de veu

Prova individual: 13%

Treball 
multidisciplinari: 
Música, plàstica i 
expressió corporal.

Realitzar un 
espectacle per a nens 
d’infantil . Aplicar 
coneixements 
d’Expressió musical, 
corporal i plàstica.

Interpretar aquest 
musical per a un públic 
de nens d’infantil. 29% 

Grups 

mitjans

Tots els temes 
anteriors

Practicar els 
continguts apresos

Demostrar interès i 
millora  en la pràctica.


