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OBJECTIUS DE NIVELL ELEMENTAL
1. Progressar en el desenvolupament de la personalitat i valorar la importància de la música com a
mitjà per aconseguir-ho.
2. Desenvolupar la capacitat de comunicació i expressió mitjançant el llenguatge musical.
3. Fruir de la pràctica musical individual i en grup.
4. Adquirir un domini dels elements musicals i de la tècnica vocal i instrumental que permetin la
comprensió i la interpretació correcte d’un repertori bàsic.
5. Aconseguir el rigor en el treball, l’expressió i la comunicació artística, en un context educatiu que
ho afavoreixi.
6. Adquirir l’hàbit de fer música en grup i exercitar-ne la interpretació en públic.
7. Obtenir consciència de la importància del treball individual i de la necessitat d’escoltar-se i de ser
crític en si mateix.
8. Adquirir l’hàbit d’escoltar música en concert o enregistrament.
9. Mostrar un criteri propi envers els diferents tipus de música.
10. Valorar el silenci com a element indispensable per al desenvolupament de la concentració, l’audició
interna i el pensament musical.
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CONTINGUTS DE NIVELL ELEMENTAL
1. EDUCACIÓ DE L’OÏDA
1.1. Entonació
1.1.1. Tonalitats Majors i menors fins a 4 alteracions.
1.1.2. Intervals melòdics i harmònics Majors, menors i justos, 2ª i 4ª augmentada i 5ª
disminuïda, tots ells simples.
1.1.3. Escales Majors i menors, pentàtones Major i menor
1.1.4. Alteracions accidentals: sostingut, bemoll, doble sostingut, doble bemoll i becaire.
1.1.5. Semitó cromàtic i semitò diatònic.
1.1.6. Acords Majors, menors i disminuïts.
1.1.7. Acords amb inversions de I,IV,V i VII grau de les tonalitats conegudes.
1.1.8. Graus de l’escala: Tònica, modal, subdominant, dominant i sensible.
1.1.9. Transport a tonalitats conegudes.
1.1.10. Afinació utilitzant el diapasó.
1.2. Dictat
1.2.1. Dictats a una i dues veus.
1.2.2. Identificació d’intervals melòdics i harmònics.
1.2.3. Identificació d’acords Majors, menors i disminuïts.
1.2.4. Identificació dels modes Major i menor.
1.2.5. Funcions tonals de Tònica, Dominant i Subdominant.
1.2.6. Dictat a partir del diapasó ( identificació de tonalitats, acords i intervals.
1.3. Audició interior. Rítmica, melòdico-harmònica i estructural.
2. RITME
2.1. Elements rítmics: figuració fins a semicorxeres incloent lligadures, silencis i puntets en els
compassos 2/4,3/4 i 4/4 i figuració fins a fuses en compàs simple de denominador 8.
2.2. Compassos de denominador 8 ( compostos ).
2.3. Síncopes i contratemps.
2.4. Obstinats i polirítmies a dues mans.
2.5. Mètrica i accents musicals.
2.6. Termes de moviment.
2.7. Interpretació simultània de melodies i polirítmies.
2.8. Dictat sense notes.
3. LECTURA
3.1. Lectura entonada, rítmica i harmònica en clau de Sol 2ª i Fa 4ª
3.2. Lectura harmònica a dues i tres veus dins el mateix pentagrama i clau, o bé a dos pentagrames
amb claus diferents.
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4. CREATIVITAT
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Construcció de petites composicions amb els elements treballats seguint pautes donades.
Improvisacions sobre esquemes formals rítmics i melòdics donats.
Aplicació lliure dels elements treballats a la creació.
Memorització de diversos elements bàsics components d’una obra escoltada.

5. MEMÒRIA
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Memorització de treballs melòdics, rítmics i/o estructurals.
Memorització cançons i textos musicals
Memorització de successions harmòniques d’un baix en un fragment escoltat.
Memorització de diversos elements bàsics components d’una obra escoltada.

6. HARMONÍA
6.1. Funcions tonals bàsiques ( I, IV i V ).
6.2. Anàlisi de fragments segons les funcions tonals.
7. TEORÍA
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.17.
7.18.
7.19.

Acords Major, menor i disminuït.
Semitò cromàtic i semitò diatònic
Alteracions ( sostingut, doble sostingut, bemoll, doble bemoll i becaire )
Normes d’escriptura
Compassos: 2/4,3/4,4/4,2/8,3/8,4/8,6/8,9/8 i 12/8, i anàlisi teòric del trencat.
Claus ( Clau de Sol 2ª i Fa 4ª ).
Línies adicionals.
Ritme i mètrica.
Temps fort i temps feble; Síncopa i contratemps.
Intervals (Majors, menors, justos, 2ª i 4ª augmentada i 5ª disminuïda, tots ells simples amb
inversions).
Consonància i dissonància.
Tonalitat (Major i menor).
Armadures.
Escales ( Major, menor natural, menor melòdica, menor harmònica i menor mixta.
Termes d’expressió.
Formes (frase, pregunta i resposta, forma binària, forma ternària, rondó, tema amb
variacions, cànon, minuet i el lied).
Transport escrit i mental.
Notes estranyes: Notes de pas i brodadures.
Modulació.
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8. AUDICIÓ
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Obres i fragments musicals.
Audició pel treball d’un element concret de llenguatge musical.
Instruments o agrupacions instrumentals.
Formes musicals treballades.
Anàlisi.
Audició pel goig d’escoltar.

9. CANT CORAL
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

Posició, respiració, ressonància i articulació.
Fraseig
Interpretació dels signes de direcció
Homogeneïtat tímbrica del grup i expressivitat interpretativa.
Pràctica de la lectura per a la interpretació musical.
Repertori: obres a una, dues o tres veus, acompanyades o no per instruments musicals i cànons
a capella.

10. HÀBITS
10.1. Hàbit del consum de música, tant en directe com en els diversos sistemes de reproducció
(ràdio, TV, vídeo, CD, DVD,...).
10.2. Hàbit d’una posició correcte per cantar.
10.3. Hàbit de saber estar receptiu davant les propostes de treball a l’aula amb una actitud de
respecte envers els altres i els materials emprats.
10.4. Valoració de la pràctica musical com un mitjà per al goig estètic, el gaudi personal i la
comunicació.
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PROGRAMACIÓ DELS CONTINGUTS
DE NIVELL ELEMENTAL
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CURS D'INICIACIÓ
1. EDUCACIÓ DE L’OÏDA
1.1 Entonació
1.1.1 Sentit de la direccionalitat.
1.1.2 Escales pentàtones Major i menor.
1.1.3 Cançons a diverses alçades.
1.1.4 Interpretació de cànons.
1.1.5 Escala Major natural.
1.1.6 Transport de esquemes melòdics a partir de l’escala pentàtona de Do a les fonamentals de
Fa i Sol.
1.2 Dictat
1.2.1 Reconeixement de les qualitats del so.
1.2.2 Dictat melòdico-rítmic a una sola veu.
1.3 Audició interior.
1.3.1 Rítmica, melòdica i estructural.
2. RITME
2.1 Pulsació
2.2 Ritme
2.3 Figuracions en compàs 2/4:
2.4 Durada del so i silenci: rodona, blanca en punt i respectius silencis.
2.5 Obstinats
2.6 Cantar i picar ritmes simultàniament
2.7 Polirítmies
2.8 Mètrica i accents musicals
2.9 Termes de moviment
3. LECTURA
3.1 Clau de sol en segona i clau de fa en 4a.
3.2 Aplicació dels coneixements de lectura rítmica i melòdica.
4. CREATIVITAT
4.1 Creació a partir de l’aplicació dels elements treballats seguint pautes donades.
4.2 Aplicació lliure dels elements treballats a la creació.
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5. MEMÒRIA
5.1 Memorització de cançons i treballs melòdico-rítmics.
5.2 Memorització de diversos elements bàsics que componen una obra escoltada.
6. TEORIA
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

La música, l’intèrpret i el compositor.
Les qualitats del so.
Les famílies instrumentals de l’orquestra.
L’entonació, l’afinació, el ritme, la pulsació, la dinàmica, el fraseig i el pentagrama.
Equivalència de les figures rítmiques treballades.
Comprensió conceptual del compàs 2/4.
Aplicació dels diferents elements rítmics dins el compàs 2/4.
Claus de sol i de fa i la seva relació.
Comprensió i coneixement dels signes d’expressió, de les indicacions de moviment i dels signes
d’articulació.
6.10 Línies addicionals.
6.11 Normes d’escriptura.
6.12 Signes de repetició
7. AUDICIÓ
7.1 Música descriptiva.
7.2 Audició pel treball d’un element concret del llenguatge musical.
7.3 Audició per conèixer i reconèixer instruments o agrupacions instrumentals.
7.4 Audició pel gust d’escoltar.
8. CANT CORAL
8.1 Posició corporal, respiració, ressonància i articulació.
8.2 Valorar la importància d’aquests elements en l’emissió correcte de la veu.
8.3 Fraseig.
8.4 Homogeneïtat tímbrica del grup i expressivitat interpretativa.
8.5 Pràctica de la lectura per a la interpretació musical.
8.6 Repertori: obres a una veu acompanyades, o no, per instruments musicals.
9. HÀBITS
9.1 Valoració de la pràctica musical com un mitjà per al goig estètic, el gaudi personal i la
comunicació.
9.2 Hàbit de consum de música, tant en directe com en els diversos sistemes de reproducció (ràdio,
televisió, vídeo, CD, DVD, etc.).

Currículum de Llenguatge Musical
Document actualitzat el setembre de 2011 - pàgina 9 de 35

CURS DE PRIMER DE NIVELL ELEMENTAL
1. EDUCACIÓ DE L’OÏDA
1.1 Entonació
1.1.1 Escales pentàtones Major i menor, i escales de Do Major i la menor
1.1.2 Intervals de 2ª i 3ª Major i menor, 5ª i 8ª Justa.
1.1.3 Acords major i menor.
1.1.4 Transport de cançons i frases musicals.
1.2 Dictat
1.2.1 Dictat oral i escrit a una veu dins les escales de Do Major i la menor.
1.3 Audició interior
1.3.1 Audició interior rítmica.
1.3.2 Audició interior melòdico-harmònica.
1.3.3 Audició estructural.
2. RITME
2.1 Elements rítmics en els compassos 2/4, 3/4 i 4/4:

2.2 Obstinats i polirítmies a dues mans
2.3 Dictat sense notes
3. LECTURA
3.1 Lectura entonada I rítmica en clau de Sol 2ª i Fa 4ª (àmbit: sol2 a fa4 en clau de sol, i si1 a mi3
en clau de fa).
4. CREATIVITAT
4.1 Petites improvisacions sobre esquemes formals rítmics i melòdics donats.
4.2 Memorització de diversos elements bàsics components d’una obra escoltada.
5. MEMÒRIA
5.1 Memorització de cançons i textos musicals
5.2 Memorització de diversos elements bàsics components d’una obra escoltada.
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6. HARMONIA
6.1 Acord de Tònica i Dominant de Do Major.
7. TEORIA
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Construcció d’acords i arpegis de Do Major i la menor
Efecte del sostingut, bemoll i becaire
Compassos: 2/4,3/4,4/4. Rítmica i mètrica dels ritmes treballats.
Temps fort i temps feble
Intervals ( 2ª i 3ª Major i menor amb alteracions accidentals )
Escales de Do Major i la menor
Termes d’expressió referits a dinàmica, tempo i caràcter.
Formes ( construcció de petites frases amb pregunta i resposta ).

8. AUDICIÓ
8.1 Audició d’obres curtes i fragments musicals per identificar diferents continguts del curs.
8.2 Audicions pel goig d’escoltar.
9. CANT CORAL
9.1 Posició, respiració, ressonància i articulació.
9.2 Fraseig
9.3 Interpretació dels signes de direcció
9.4 Expressivitat interpretativa.
9.5 Repertori: obres a una veu acompanyades o no per instruments musicals i cànons.
10. HÀBITS
10.1 Hàbit d’una posició correcte per cantar assegut.
10.2 Hàbit de saber estar receptiu davant les propostes de treball a l’aula amb una actitud de respecte
en vers els altres i els materials emprats.
10.3 Sistematització del propi treball i interès per realitzar-lo amb correcció.
10.4 Hàbit del consum de música, tant en directe com en els diversos sistemes de reproducció (
ràdio, TV, vídeo, CD, DVD ... )
10.5 Valoració de la pràctica musical com un mitjà per al goig estètic, el gaudi personal i la
comunicació.
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CURS DE SEGON DE NIVELL ELEMENTAL
1. EDUCACIÓ DE L’OÏDA
1.1 Entonació
1.1.1 Tonalitats majors i menors fins a dues alteracions.
1.1.2 Intervals melòdics de 2ª i 3ª majors i menors, 4ª, 5ª i 8ª justes i 2ª augmentada.
1.1.3 Escales major, menor harmònica.
1.1.4 Acords i arpegis majors i menors, de tònica i dominant de les tonalitats treballades.
1.1.5 Transport a les tonalitats conegudes
1.1.6 Transport intuïtiu d’una cançó a una alçada superior o inferior fora de la tonalitat.
1.2 Dictat
1.2.1 Dictat a una veu
1.2.2 Identificació dels intervals melòdics.
1.3 Audició interior
1.3.1 Rítmica
1.3.2 Melódico – hamònica
1.3.3 Estructural
2. RITME
2.1 Figuracions en els compassos 2/4, 3/4 i 4/4:

2.2 Figuracions en els compassos 2/8, 3/8 i 4/8:

2.3
2.4
2.5
2.6

Síncopes i contratemps
Polirítmies a dues mans.
Mètrica i accents musicals
Termes de moviment

3. LECTURA
3.1 Clau de sol en segona i clau de fa en quarta, melòdica i harmònica.
3.2 Lectura harmònica amb dues notes, amb i sense alternança de pentagrama..
3.3 Aplicació dels coneixements de lectura rítmica i melòdica.
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4. CREATIVITAT
4.1 Aplicació dels elements treballats a la creació seguint pautes donades.
4.2 Aplicació lliure dels elements treballats a la creació.
5. MEMÒRIA
5.1 Memorització de treballs melòdics, harmònics o rítmics.
5.2 Memorització de textos musicals.
5.3 Memorització de diversos elements bàsics components d’una obra escoltada.
6. HARMONÍA
6.1 Funcions tonals bàsiques (I, IV i V).
6.2 Anàlisi de fragments segons les funcions tonals.
7. TEORIA
7.1 Tonalitats majors i menors fins a dues alteracions i els respectius acords de tònica i dominant.
7.2 Equivalència de les figures rítmiques treballades.
7.3 Concepte teòric de la sincopa.
7.4 Comprensió conceptual dels compassos 3/4, 4/4 i 3/8.
7.5 Comprensió dels diferents elements rítmics dins els diferents compassos treballats durant el curs.
7.6 Claus de sol 2ª i de fa 4ª.
7.7 Hàbit d’observar la mètrica i el compàs abans d’iniciar una interpretació.
7.8 Comprensió dels diferents intervals treballats durant el curs.
7.9 Comprensió i coneixement dels signes d’expressió, de les indicacions de moviment i dels signes
d’articulació.
7.10 Línies addicionals.
8. AUDICIÓ
8.1
8.2
8.3
8.4

Formes binàries, ternàries, rondó, cànon, etc.
Audició pel treball d’un element concret del llenguatge musical.
Audició per conèixer i reconèixer instruments o agrupacions instrumentals.
Audició pel gust d’escoltar.
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9. CANT CORAL
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Posició corporal, respiració, ressonància i articulació.
Valorar la importància d’aquests elements en l’emissió correcte de la veu.
Fraseig.
Homogeneïtat tímbrica del grup i expressivitat interpretativa.
Pràctica de la lectura per a la interpretació musical.
Repertori: obres a una i dues veus acompanyades, o no, per instruments musicals.

10. HÀBITS
10.1 Valoració de la pràctica musical com un mitjà per al goig estètic, el gaudi personal i la
comunicació.
10.2 Hàbit de consum de música, tant en directe com en els diversos sistemes de reproducció (ràdio,
televisió, vídeo, CD, etc.).
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CURS DE TERCER DE NIVELL ELEMENTAL
1. EDUCACIÓ DE L’OÏDA
1.1. Entonació
1.1.1. Tonalitats Majors i menors fina a dues alteracions
1.1.2. Intervals melòdics i harmònics Majors, menors i justos, i 2ª augmentada, tots ells
simples.
1.1.3. Escales Major i menor natural, menor harmònica i menor melòdica.
1.1.4. Alteracions accidentals: sostingut, bemoll i becaire.
1.1.5. Semitò diatònic i semitò cromàtic.
1.1.6. Acords Majors i menors.
1.1.7. Acords amb inversions de I, IV i V grau de les tonalitats conegudes.
1.1.8. Graus de l’escala: Tònica, modal, subdominant, dominant i sensible.
1.1.9. Transport a la segona Major ( superior i inferior ).
1.2. Dictat
1.2.1. Dictats a una veu
1.2.2. Identificació d’intervals melòdics i harmònics.
1.2.3. Funcions tonals de Tònica i Dominant
1.3. Audició interior. Rítmica, melòdico-harmònica i estructural.
2. RITME
2.1. Elements rítmics en els compassos 2/4, 3/4 i 4/4 i figuració fins a fuses en compàs simple de
denominador 8:
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Síncopes i contratemps
Polirítmies a dues mans
Mètrica i accents musicals
Termes de moviment
Dictat sense notes

3. LECTURA
3.1. Lectura entonada, rítmica i harmònica en clau de Sol 2ª i Fa 4ª.
4. CREATIVITAT
4.1. Construcció de petites composicions amb els elements treballats seguint pautes donades.
4.2. Aplicació lliure dels elements treballats a la creació.
5. MEMÒRIA
5.1. Memorització de treballs melòdics, rítmics i/o estructurals.
5.2. Memorització de textos musicals
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5.3. Memorització de diversos elements bàsics components d’una obra escoltada.
6. HARMONÍA
6.1. Funcions tonals bàsiques ( I, IV i V ).
6.2. Anàlisi de fragments segons les funcions tonals.
7. TEORÍA
7.1. Acords Major i menor
7.2. Semitò cromàtic i semitò diatònic
7.3. Alteracions ( sostingut, bemoll i becaire )
7.4. Normes d’escriptura
7.5. Compassos: 2/4,3/4,4/4,2/8,3/8,4/8 i 6/8
7.6. Claus ( Clau de Sol 2ª i Fa 4ª )
7.7. Ritme i mètrica
7.8. Intervals (majors, menors, justos i 2ª augmentada, tots ells simples)
7.9. Tonalitat
7.10. Armadures
7.11. Escales (major, menor natural, menor melòdica i menor harmònica).
7.12. Termes d’expressió.
7.13. Formes (frase, forma binària, forma ternària i rondó).
8. AUDICIÓ
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Obres i fragments musicals
Instruments o agrupacions instrumentals
Formes musicals senzilles
Anàlisi

9. CANT CORAL
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

Posició, respiració, ressonància i articulació.
Fraseig
Interpretació dels signes de direcció
Homogeneïtat tímbrica del grup i expressivitat interpretativa.
Pràctica de la lectura per a la interpretació musical.
Repertori: obres a una, dues o tres veus, acompanyades o no per instruments musicals.

10. HÀBITS
10.1. Hàbit del consum de música, tant en directe com en els diversos sistemes de reproducció
(ràdio, TV, vídeo, CD, DVD,...).
10.2. Valoració de la pràctica musical com un mitjà per al goig estètic, el gaudi
personal i la comunicació.
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CURS DE QUART DE NIVELL ELEMENTAL
1. EDUCACIÓ DE L’OÏDA
1.1. Entonació
1.1.1. Tonalitats Majors i menors fins a 4 alteracions.
1.1.2. Intervals melòdics i harmònics Majors, menors i justos, 2ª i 4ª augmentada i 5ª
disminuïda, tots els simples.
1.1.3. Escales Major i menor natural, menor harmònica, menor mixta i menor melòdica.
1.1.4. Alteracions accidentals: sostingut, bemoll, doble sostingut, doble bemoll i becaire.
1.1.5. Acords Majors, menors i disminuïts.
1.1.6. Acords amb inversions de I,IV,V i VII grau de les tonalitats conegudes.
1.1.7. Graus de l’escala: Tònica, modal, subdominant, dominant i sensible.
1.1.8. Transport a la segona Major i menor i a la tercera Major i menor (superior i inferior).
1.1.9. Afinació utilitzant el diapasó.
1.2. Dictat
1.2.1. Dictats a una i dues veus.
1.2.2. Identificació d’intervals melòdics i harmònics.
1.2.3. Identificació d’acords Majors, menors i disminuïts.
1.2.4. Identificació dels modes Major i menor.
1.2.5. Funcions tonals de Tònica, Dominant i Subdominant.
1.2.6. Dictat a partir del diapasó (identificació de tonalitats, acords i intervals).
1.3. Audició interior. Rítmica, melòdico-harmònica i estructural.
2. RITME
2.1. Elements rítmics en els compassos 2/4,3/4 i 4/4 i figuració fins a fuses en compàs simple de
denominador 8:

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Presentació de la resta de compassos de denominador 8 (compostos).
Síncopes i contratemps.
Polirítmies a dues mans.
Mètrica i accents musicals.
Termes de moviment.
Interpretació simultània de melodies i polirítmies.
Dictat sense notes.

3. LECTURA
3.1. Lectura entonada, rítmica i harmònica en clau de Sol 2ª i Fa 4ª.
3.2. Lectura harmònica a dues i tres veus dins el mateix pentagrama i clau, o bé
a dos pentagrames amb claus diferents.
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4. CREATIVITAT
4.1. Construcció de petites composicions amb els elements treballats seguint pautes donades.
4.2. Aplicació lliure dels elements treballats a la creació.
5. MEMÒRIA
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Memorització de treballs melòdics, rítmics i/o estructurals.
Memorització de textos musicals
Memorització de successions harmòniques d’un baix en un fragment escoltat.
Memorització de diversos elements bàsics components d’una obra escoltada.

6. HARMONIA
6.1. Funcions tonals bàsiques (I,IV i V).
6.2. Anàlisi de fragments segons les funcions tonals.
7. TEORÍA
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

Acords Major, menor i disminuït.
Semitò cromàtic i semitò diatònic.
Alteracions (sostingut, doble sostingut, bemoll, doble bemoll i becaire).
Normes d’escriptura.
Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 2/8, 3/8, 4/8, 6/8, 9/8 i 12/8, i anàlisi teòric del trencat.
Claus (Clau de Sol 2ª i Fa 4ª).
Ritme i mètrica.
Intervals (Majors, menors, justos, 2ª i 4ª augmentada i 5ª disminuïda, tots ells simples amb
inversions).
7.9. Consonància i dissonància.
7.10. Tonalitat (Major i menor).
7.11. Armadures.
7.12. Escales ( Major, menor natural, menor melòdica, menor harmònica i menor mixta).
7.13. Termes d’expressió.
7.14. Formes (frase, forma binària, forma ternària, rondó, tema amb variacions, cànon, minuet i el
lied).
7.15. Transport escrit i mental.
7.16. Notes estranyes: notes de pas i brodadures.
7.17. Modulació.
8. AUDICIÓ
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Obres i fragments musicals
Instruments o agrupacions instrumentals
Formes musicals treballades
Anàlisi
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9. CANT CORAL
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

Posició, respiració, ressonància i articulació.
Fraseig
Interpretació dels signes de direcció
Homogeneïtat tímbrica del grup i expressivitat interpretativa.
Pràctica de la lectura per a la interpretació musical.
Repertori: obres a una, dues o tres veus, acompanyades o no per instruments musicals i cànons
a capella.

10. HÀBITS
10.1. Hàbit del consum de música, tant en directe com en els diversos sistemes de reproducció
(ràdio, TV, vídeo, CD, DVD,...).
10.2. Valoració de la pràctica musical com un mitjà per al goig estètic, el gaudi personal i la
comunicació.
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OBJECTIUS D'ESCOLA DE MÚSICA AVANÇADA I GRAU PROFESSIONAL
1. Gaudir de les realitats musicals a que es tingui accés per mitjà del repertori treballat.
2. Descodificar els missatges sonoro-musicals per poder apreciar-ne el valor artístic i per considerarlos com a referents de la pròpia creació i interpretació.
3. Valorar, amb criteris respectuosos amb el relativisme cultural, música de tot tipus.
4. Participar del fet musical a Catalunya i ser-ne conscient, tot valorant-lo en relació amb el de les
altres societats, principalment les d’àmbit de cultura occidental.
5. Entendre la incidència dels factors determinants del processos històrics en la evolució de la música.
6. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva
(orquestra, cambra i altres agrupacions) com son: concentració, autocontrol i capacitat comunicativa,
tot adaptant-se a les circumstàncies de l’auditori i a les normes de la interpretació en grup.
7. Adquirir consciència de les pròpies capacitats i limitacions, a fi de desenvolupar els mètodes
d’estudi adequats per aconseguir el màxim rendiment.
8. Utilitzar en la execució i la interpretació la lectura, la memorització, la lectura a vista i la
improvisació.
9. Aconseguir una interpretació expressiva, individual i en grup, treballada a partir de l’anàlisi
harmònica, formal i històrica de les obres.
10. Tenir l’hàbit d’escoltar música de forma habitual, en directe i enregistrada, per incrementar la
cultura i disposar de models d’interpretació i anàlisi.
11. Assolir la consciència corporal que permeti l’equilibri entre tècnica i expressió.
12. Conèixer i interpretar des d’obres de música antiga fins a obres escrites en els llenguatges musicals
contemporanis de les darreres estètiques i tendències.
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CONTINGUTS D'ESCOLA DE MÚSICA AVANÇADA I GRAU PROFESSIONAL
1. EDUCACIÓ DE L’OÏDA
1.1. Entonació
1.1.1. Tonalitats (totes les majors i menors fins a dobles alteracions a l’armadura), (tonalitats
enharmòniques).
1.1.2. Intervals (Majors, menors, justos, augmentats i disminuïts, simples i compostos),
(intervals enharmònics).
1.1.3. Escales (totes les majors menors i mixtes, escala de tons, cromàtica, modes antics i
dodecafonia)
1.1.4. Alteracions accidentals: sostingut, bemoll, doble sostingut, doble bemoll i becaire.
1.1.5. Acords (Majors, menors, augmentats i disminuïts amb inversions), (Acords de 7ª amb
inversions sobre tots els graus de les escales major natural i menor harmònica).
1.1.6. Funcions tonals
1.1.7. Transport a qualsevol tonalitat, escrit i mental.
1.2. Dictat
1.2.1. Dictats a una, dues i tres veus.
1.2.2. Identificació d’intervals melòdics i harmònics.
1.2.3. Identificació d’acords Majors, menors i disminuïts i augmentats.
1.2.4. Identificació dels modes Major i menor.
1.2.5. Identificació dels modes antics.
1.2.6. Identificació d’acords de 7ª
1.2.7. Funcions tonals de Tònica, Dominant i (Subdominant II, IV i VI).
1.3. Audició interior. Rítmica, melòdica, harmònica i estructural.
2. RITME
2.1. Compassos simples amb denominadors 2 4 i 8; figures fins a semicorxera, fusa i semifusa,
respectivament amb els seus corresponents silencis.
2.2. Compassos compostos amb denominador 8; figures fins a fusa; i amb denominador 4 fins a
semicorxera, amb els seus corresponents silencis.
2.3. Compassos d’amalgama.
2.3.1. De 5 i 7 temps.
2.4. Canvis de moviment.
2.4.1. Canvis de pulsació .
2.4.2. Canvis de compas.
2.4.2.1. Temps igual a part de temps de simple a compost .
2.4.2.2. Part de temps igual a temps de compost a simple.
2.5. Grups artificials.
2.5.1. Diferents combinacions de grups artificials amb grups artificials inclosos.
2.6. Mètrica i accents musicals.
2.7. Hemiòlia.
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3. LECTURA
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Lectura en totes les claus
Canvis de clau entre totes les claus
Lectura de partitures de trios, quartets de corda y repertori coral.
Lectura en diferents estils (swing).
Lectura harmònica

4. CREATIVITAT
4.1. Creació de melodies amb unes pautes concretes: tonalitat, forma, funcions tonals, inicis i finals,
modulacions a tonalitats veïnes etc.
4.2. Composició de melodies a partir d’un text
4.3. Aplicació lliure dels elements treballats.
5. MEMÒRIA
5.1. Memorització de fragments musicals
5.2. Treball de la memòria melòdica, rítmica, harmònica i estructural
6. TEORÍA
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Alteracions (sostingut, doble sostingut, bemoll doble bemoll i becaire).
Tonalitats veïnes: modulació al relatiu menor i a les tonalitats de la dominant i subdominant.
Coneixements dels intervals amb les seves inversions i qualificacions.
Grups artificials.
Transport escrit.
Sistematització teòrica dels continguts dels altres apartats.
Coneixement bàsic de les característiques i so de tots els instruments de corda, vent, percussió i
altres instruments transpositors.
6.7.1. Agrupacions instrumentals.
6.8. Escales Majors, menors, de tons, cromàtica, modes antics i dodecafonia.
6.9. Sistema de quintes (coneixement de totes les armadures).
6.10. Sèries harmòniques.
6.11. Ornamentació.
6.12. Formes musicals bàsiques:
6.12.1. Fuga.
6.12.2. Obstinat.
6.12.3. Lied.
6.12.4. Sonata.
6.12.5. Forma binària simple.
6.12.6. Forma ternària simple.
6.13. Introducció a grafies de música contemporània.
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7. AUDICIÓ
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Obres o fragments musicals enregistrats o en directe.
Obres i fragments que possibilitin el treball d’altres continguts.
Instruments, agrupacions instrumentals, veus: classificació i agrupacions.
Èpoques i estils .
Anàlisi: fraseològic, formal, dinàmic, mètric, tonal, harmònic i melòdic.

8. CANT CORAL
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Posició, respiració, ressonància i articulació.
Fraseig.
Interpretació dels signes de direcció.
Homogeneïtat tímbrica del grup i expressivitat interpretativa.
Pràctica de la lectura per a la interpretació musical.
Repertori: obres a una, dues o tres veus, acompanyades o no per instruments musicals i cànons
a capella.

9. HÀBITS
9.1. Hàbit del consum de música, tant en directe com en els diversos sistemes de reproducció
(ràdio, TV, vídeo, CD, DVD...)
9.2. Valoració de la pràctica musical com un mitjà per al goig estètic, el gaudi personal i la
comunicació.
9.3. Hàbit d’una posició correcte per cantar.
9.4. Hàbit de saber estar receptiu davant les propostes de treball a l’aula amb una actitud de
respecte envers els altres i els materials emprats.
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PROGRAMACIÓ DELS CONTINGUTS
D'ESCOLA DE MÚSICA AVANÇADA I GRAU PROFESSIONAL
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CURS DE PRIMER D'ESCOLA DE MÚSICA AVANÇADA I GRAU PROFESSIONAL
1. EDUCACIÓ DE L’OÏDA
1.1. Entonació
1.1.1. Tonalitats Majors i menors fins a set alteracions
1.1.2. Intervals melòdics i harmònics
1.1.3. Majors, menors i justos, 2ª i 4ª augmentada, 5ª disminuïda i 5ª augmentada, tots ells
simples; Intervals enharmònics.
1.1.4. Escales Major i menor natural, menor harmònica, menor mixta, menor melòdica, major
mixta principal i major mixta secundària.
1.1.5. Alteracions accidentals: sostingut, bemoll, doble sostingut, doble bemoll i becaire.
1.1.6. Acords Majors, menors, disminuïts, augmentats i sèptima de dominant.
1.1.7. Acords amb inversions de I,IV,V i VII grau de les tonalitats conegudes.
1.1.8. Graus de l’escala: Tònica, modal, subdominant, dominant i sensible.
1.1.9. Transport a la segona Major i menor i a la tercera Major i menor ( superior i inferior ).
1.1.10. Transició i canvi de mode.
1.1.11. Afinació utilitzant el diapasó.
1.2. Dictat
1.2.1. Dictats a una i dues veus.
1.2.2. Identificació d’intervals melòdics i harmònics.
1.2.3. Identificació d’acords Majors, menors, disminuïts i augmentats.
1.2.4. Identificació de les escales treballades.
1.2.5. Identificació dels modes Major i menor.
1.2.6. Funcions tonals de Tònica, Dominant i Subdominant.
1.2.7. Dictat a partir del diapasó (identificació de tonalitats, acords i intervals).
1.3. Audició interior. Rítmica, melòdico-harmònica i estructural.
2. RITME
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Compassos simples de denominador 4 i 8 amb la fusa com a valor mínim.
Compassos simples de denominador 2 amb la semicorxera com a valor mínim.
Compassos compostos de denominador 8 i 16 amb la fusa com a valor mínim.
Compassos compostos de denominador 4 amb la semicorxera com a valor mínim.
Compassos compostos sense subdividir.
Grups artificials: treset i siset de semicorxeres.
Lligats de negra amb fuses en compassos simples de denominador 4 i compostos de
denominador 8, subdividint i sense subdividir.
2.8. Silenci de fusa en compassos simples de denominador 4 i compostos de denominador 8,
subdividint i sense subdividir.
2.9. Mètrica i accents musicals.
2.10. Termes de moviment.
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3. LECTURA
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Lectura entonada, rítmica i harmònica en clau de Sol 2a i Fa 4a.
Lectura entonada i rítmica en clau de Do 3a.
Canvis de clau Sol 2a i Fa 4a.
Lectura harmònica a dues i tres veus dins el mateix pentagrama i clau, o bé a dos pentagrames
amb claus diferents.

4. CREATIVITAT
4.1. Construcció de petites composicions amb els elements treballats seguint pautes donades.
4.2. Aplicació lliure dels elements treballats a la creació.
5. MEMÒRIA
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Memorització de treballs melòdics, rítmics i/o estructurals.
Memorització de textos musicals.
Memorització de successions harmòniques d’un baix en un fragment escoltat.
Memorització de diversos elements bàsics components d’una obra escoltada.

6. TEORÍA
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Alteracions ( sostingut, doble sostingut, bemoll, doble bemoll i becaire )
Coneixement de totes les armadures i dels mecanismes que les relacionen amb les tonalitats.
Tonalitats veïnes: modulació al relatiu menor i a les tonalitats de la dominant i la subdominant.
Transport escrit als tons de la dominant i subdominant.
Escales major natural, major mixta principal, major mixta secundària, menor natural, menor
melòdica i menor harmònica.
6.6. Acords perfectes majors, perfectes menors, augmentats, disminuïts i de sèptima de dominant,
amb totes les inversions.
6.7. Síncopes i contratemps.
6.8. Coneixement teòric de tots els intervals amb les seves inversions i qualificació ( melòdics,
harmònics, simples, compostots, conjunts, disjunts, etc... ).
6.9. Sons enharmònics.
6.10. Grups artificials: tresets i sisets de semicorxeres en compassos simples de denominador quatre.
6.11. Compassos de: 2,3 i 4 amb denominador 2; 6,9 i 12 amb denominador 4 i 6, 9 i 12 amb
denominador 16.
6.12. Abreujaments i signes de repetició.
6.13. Expressió musical.
6.14. Claus (Clau de Sol 2a ,Fa 4a i Do 3a).
6.15. Ritme i mètrica.
6.16. Transport escrit i mental.
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7. AUDICIÓ
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Obres i fragments musicals.
Instruments o agrupacions instrumentals.
Formes musicals treballades.
Anàlisi: fraseològic, formal, dinàmic, rítmic, mètric, tonal, harmònic i melòdic.

8. CANT CORAL
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Posició, respiració, ressonància i articulació.
Fraseig.
Interpretació dels signes de direcció.
Homogeneïtat tímbrica del grup i expressivitat interpretativa.
Pràctica de la lectura per a la interpretació musical.
Repertori: obres a una, dues o tres veus, acompanyades o no per instruments musicals i cànons
a capella.

9. HÀBITS
9.1. Hàbit del consum de música, tant en directe com en els diversos sistemes de reproducció
(ràdio, TV, vídeo, CD, DVD,...).
9.2. Valoració de la pràctica musical com un mitjà per al goig estètic, el gaudi personal i la
comunicació.
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CURS DE SEGON D'ESCOLA DE MÚSICA AVANÇADA I GRAU PROFESSIONAL
1. EDUCACIÓ DE L’OÏDA
1.1. Entonació
1.1.1. Tonalitats Majors i menors fins a set alteracions
1.1.2. Intervals melòdics i harmònics: Majors, menors i justos, 2ª i 4ª augmentada, 5ª
disminuïda, 5ª augmentada, 6ª augmentada, 7ª disminuïda i 4ª disminuïda; tots ells
simples; Intervals enharmònics. 9ª i 10ª majors i menors.
1.1.3. Escales Major i menor natural, menor harmònica, menor mixta, menor melòdica, major
mixta principal, major mixta secundària, pentàtona major, pentàtona menor i escala
cromàtica.
1.1.4. Alteracions accidentals: sostingut, bemoll, doble sostingut, doble bemoll i becaire.
1.1.5. Acords Majors, menors, disminuïts, augmentats i sèptima de dominant.
1.1.6. Acords amb inversions de I, IV, V7, VII7 i VII disminuït ( en les tonalitats menor ) de
les tonalitats conegudes.
1.1.7. Graus de l’escala: Tònica, modal, subdominant, dominant i sensible.
1.1.8. Transport a la segona Major i menor i a la tercera Major i menor ( superior i inferior ).
1.1.9. Transició i modulació a tonalitats veïnes.
1.1.10. Afinació utilitzant el diapasó.
1.2. Dictat
1.2.1. Dictats a una i dues veus.
1.2.2. Identificació d’intervals melòdics i harmònics.
1.2.3. Identificació d’acords Majors, menors, disminuïts i augmentats.
1.2.4. Identificació de les escales treballades.
1.2.5. Identificació dels modes Major i menor.
1.2.6. Funcions tonals de Tònica, Dominant i Subdominant.
1.2.7. Dictat a partir del diapasó ( identificació de tonalitats, acords i intervals. )
1.3. Audició interior. Rítmica, melòdico-harmònica i estructural.
2. RITME
2.1. Compassos d’amalgama: 5/4 i 7/4.
2.2. Grups artificials: cinquets i septets de semicorxera equivalents a un temps amb 2/4, 3/4 i 4/4.
Dosets de corxera, quatrets, cinquets i septets de semicorxera equivalents a un temps amb 6/8,
9/8 i 12/8.
2.3. Canvis de compas: temps igual a temps i part de temps igual a part de temps ( simple a
compost i compost a simple ).
2.4. Mètrica i accents musicals.
2.5. Termes de moviment.
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3. LECTURA
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Lectura entonada, rítmica i harmònica en clau de Sol 2a i Fa 4a.
Lectura entonada i rítmica en clau de Do 1a i Do 4a.
Canvis de clau Sol 2a i Fa 4a.
Lectura harmònica a dues i tres veus dins el mateix pentagrama i clau, o bé a dos pentagrames
amb claus diferents.
3.5. Estils: Swing.
4. CREATIVITAT
4.1. Construcció de petites composicions amb els elements treballats seguint pautes donades.
4.2. Aplicació lliure dels elements treballats a la creació.
5. MEMÒRIA
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Memorització de treballs melòdics, rítmics i/o estructurals.
Memorització de textos musicals.
Memorització de successions harmòniques d’un baix en un fragment escoltat.
Memorització de diversos elements bàsics components d’una obra escoltada.

6. TEORÍA
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Alteracions ( sostingut, doble sostingut, bemoll, doble bemoll i becaire )
Coneixement de totes les armadures i dels mecanismes que les relacionen amb les tonalitats.
Tonalitats veïnes: modulació al relatiu menor i a les tonalitats de la dominant i la subdominant.
Transport escrit als tons de la dominant i subdominant.
Escales major natural, major mixta principal, major mixta secundària, menor natural, menor
melòdica, menor harmònica, pentàtona Major, pentàtona menor i escala cromàtica.
6.6. Acords: els resultants de tots els graus de les escales Major i menor harmònica amb totes les
inversions.
6.7. Coneixement teòric de tots els intervals amb les seves inversions i qualificació ( melòdics,
harmònics, simples, compostots, conjunts, disjunts, etc... ).
6.8. Sons enharmònics.
6.9. Grups artificials: cinquets i septets de semicorxera equivalents a un temps en 2/4, 3/4 i 4/4.
Dosets de corxera, quatrets, cinquets i septets de semicorxera equivalents a un temps en 6/8,
9/8 i 12/8.
6.10. Expressió musical.
6.11. Claus (Clau de Sol 2a, Fa 4a, Do 1a i Do 4a).
6.12. Ritme i mètrica.
6.13. Transport escrit i mental.
6.14. Ornamentació: Apoyatures i mordents d’una nota.
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7. AUDICIÓ
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Obres i fragments musicals.
Instruments o agrupacions instrumentals.
Formes musicals treballades.
Anàlisi: fraseològic, formal, dinàmic, rítmic, mètric, tonal, harmònic i melòdic.

8. CANT CORAL
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Posició, respiració, ressonància i articulació.
Fraseig.
Interpretació dels signes de direcció.
Homogeneïtat tímbrica del grup i expressivitat interpretativa.
Pràctica de la lectura per a la interpretació musical.
Repertori: obres a una, dues o tres veus, acompanyades o no per instruments musicals i cànons
a capella.

9. HÀBITS
9.1. Hàbit del consum de música, tant en directe com en els diversos sistemes de reproducció
(ràdio, TV, vídeo, CD, DVD,...).
9.2. Valoració de la pràctica musical com un mitjà per al goig estètic, el gaudi personal i la
comunicació.
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CURS DE TERCER D'ESCOLA DE MÚSICA AVANÇADA I GRAU PROFESSIONAL
1. EDUCACIÓ DE L’OÏDA
1.1. Entonació
1.1.1. Tonalitats Majors i menors fins a 7 alteracions.
1.1.2. Melodies:
1.1.2.1. Sense referent tonal.
1.1.2.2. En qualsevol interval major , menor, just, augmentat o disminuït.
1.1.3. Escales:
1.1.3.1. Majors: mixta principal i mixta secundària; Menors: harmònica, mixta i melòdica.
1.1.3.2. Escala de tons, modes antics i dodecafonia.
1.1.4. Intervals:
1.1.4.1. Majors, menors, justos, augmentats i disminuïts, simples i compostos.
1.1.4.2. Enharmònics.
1.1.5. Acords:
1.1.5.1. Majors, menors, augmentats i disminuïts amb inversions.
1.1.5.2. De 7ª amb inversions:
1.1.5.2.1. 7ª de dominant.
1.1.5.2.2. 7ª disminuïda.
1.1.5.2.3. menor 7ª.
1.1.5.2.4. 7ª major.
1.1.5.2.5. semidisminuït.
1.1.6. Transport a qualsevol tonalitat:
1.1.6.1. Escrit.
1.1.6.2. Mental.
1.2. Dictat
1.2.1. Dictats a una i dues veus.
1.2.2. Identificació d’intervals melòdics i harmònics.
1.2.3. Identificació d’acords Majors, menors i disminuïts i augmentats.
1.2.4. Identificació d’acords amb estat fonamental i inversions.
1.2.5. Identificació dels modes Major i menor.
1.2.6. Identificació de l’escala de tons
1.2.7. Funcions tonals de Tònica, Dominant i (Subdominant II, IV i VI).
1.3. Audició interior. Rítmica, melòdica, harmònica i estructural.
2. RITME
2.1. Compassos simples amb denominadors 2 4 i 8; figures fins a semicorxera, fusa i semifusa,
respectivament.
2.2. Compassos compostos amb denominador 8; figures fins a fusa; i amb denominador 4 fins a
semicorxera.
2.3. Compassos d’amalgama:
2.3.1. De 5 i 7 temps de subdivisió binària i ternària.
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2.4. Canvis de moviment:
2.4.1. Canvis de pulsació amb proporció metronòmica exacta.
2.4.2. Canvis de compàs.
2.4.2.1. Temps igual a part de temps de simple a compost.
2.4.2.2. Part de temps igual a temps de compost a simple.
2.5. Grups artificials:
2.5.1. Cinquets i septets de fusa equivalent a part de temps de compàs simple de denominador
4 i de compàs compost de denominador 8.
2.6. Mètrica i accents musicals.
2.7. Ornamentació:
2.7.1. Interpretació antiga i moderna.
2.7.2. Mordents d’una i dues notes.
2.7.3. Grupets anteriors i posteriors.
2.8. Hemiòlia.
3. LECTURA
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Clau de do en 2a.
Canvis de clau entre sol en 2a i fa en 4a.
Lectura entonada a dues i tres veus.
Lectura harmònica.
Lectura de partitures en diferents estils musicals.
Lectura de partitures de trios, quartets de corda i repertori coral.
Lectura en totes les claus.

4. CREATIVITAT
4.1. Creació de melodies amb unes pautes concretes: tonalitat, forma, funcions tonals, inicis i finals,
modulacions a tonalitats veïnes etc.
4.2. Composició de melodies a partir d’un text.
5. MEMÒRIA
5.1. Memorització de fragments musicals.
5.2. Treball de la memòria melòdica, rítmica, harmònica i estructural.
6. TEORÍA
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Sistematització teòrica dels continguts dels altres apartats.
Nomenclatures en alemany i anglès.
Claus, compassos, expressions de moviment i dinàmica.
Total domini de la tonalitat: formulació d’intervals, escales, acords ( fina a acords de 7ª), graus,
funcions tonals, cadències, modulacions i dominant secundàries.
6.5. Formes musicals bàsiques.
6.5.1. Fuga
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6.5.2. Obstinat
6.5.3. Lied
6.5.4. Sonata
6.5.5. Forma binària simple
6.5.6. Forma ternària simple
6.6. Coneixement bàsic de les característiques i so de tots els instruments de corda, vent, percussió i
altres instruments transpositors.
6.6.1. Agrupacions instrumentals.
6.6.2. Transport amb instruments transpositors.
6.7. Sistema de quintes.
6.8. Sèries harmòniques.
6.9. Modes gregorians i grecs.
6.10. Introducció a grafies de música contemporània.
7. AUDICIÓ
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Obres o fragments musicals enregistrats o en directe
Obres i fragments que possibilitin el treball d’altres continguts assenyalats en aquest curs.
Instruments, agrupacions instrumentals, veus: classificació i agrupacions
Èpoques i estils
Configuracions formals bàsiques treballades aquest curs.

8. CANT CORAL
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Posició, respiració, ressonància i articulació.
Fraseig
Interpretació dels signes de direcció
Homogeneïtat tímbrica del grup i expressivitat interpretativa.
Pràctica de la lectura per a la interpretació musical.
Repertori: obres a una, dues o tres veus, acompanyades o no per instruments musicals i cànons
a capella.

9. HÀBITS
9.1. Hàbit del consum de música, tant en directe com en els diversos sistemes de reproducció
(ràdio, TV, vídeo, CD, DVD,...).
9.2. Valoració de la pràctica musical com un mitjà per al goig estètic, el gaudi personal i la
comunicació.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ

Actualment, ja no s’entén l’avaluació com un punt o una tasca a fer al final d’un determinat
període, sinó que constitueix l’eix del procés educatiu, ja que es demana una relació dels coneixements
de l’alumne des del punt de vista del professor ( avaluació ), dels mateixos alumnes dins el grup
col·lectiu ( coavaluació ), i per descomptat des del propi alumne ( autoavaluació ); a més també s’hi pot
afegir, en determinats moments, la opinió i criteri d’un altre o altres professors de la mateixa
assignatura ( avaluació externa ).
Les conseqüències de l’avaluació no seran només les de puntuar i establir una qualificació i/o
determinar la promoció de l’alumne, sinó que establiran les pautes de com, que i quan s’aprenen els
objectius predeterminats.
El sistema d’avaluació ha d’estar integrat per una avaluació inicial, que es tracta d’una primera
fase on es fa una recollida d’informació. En aquest apartat és important tenir una manera de registrar
aquesta informació ja que a partir de les dades inicials es pot configurar el programa i la seva
seqüenciació de forma adequada.
A continuació trobem la avaluació formativa, que es tracta de que juntament amb l’alumne es
pren consciència del que li cal afiançar, és a dir, l’alumne és sabedor de la seva situació en el procés
d’aprenentatge i pren consciència dels espais que va guanyant. Aquest tipus d’avaluació es pot formular
en qualsevol moment i se sap quin dels aspectes anteriors estan assimilats i en quina mesura. El centre i
les famílies han de tenir una informació el més exhaustiva possible.
A partir d’aquí entraríem en una tercera fase on es prenen decisions, és a dir, s’orienta el treball
en relació dels resultats que s’han obtingut. És l’anomenada avaluació sumativa.
Aquest tipus de balanç el pot prendre el professor i en ocasions el faran els professors del
departament en equip.
Es tracta de fer una revisió i demostrar l’assoliment i la destresa dels objectius marcats per
aquell moment. S’ha de jutjar el que fan els alumnes, no el que no fan.
De tots els continguts treballats en l’àrea de Llenguatge Musical n’hi ha uns de bàsics que són:
l’educació de l’oïda, el ritme i la lectura, cal però, aconseguir un equilibri en el domini de tots els
continguts per tal de que l’alumne tingui una formació complerta.
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Dels criteris descrits anteriorment s’estableixen una sèrie de processos avaluatius dels continguts
que es concreten en les següents pràctiques:

1. Educació de l’oïda.
1.1. Realització d’un fragment musical cantat amb acompanyament.
1.2. Realització d’acords i intervals a partir d’un so concret.
1.3. Reconeixement auditiu, melòdic, harmònic i tonal.
2. Ritme.
2.1. Realització de fragments musicals ritmats, percutits i cantats, valorant en la seva
interpretació la combinació els diferents valors rítmics així com la regularitat de la pulsació.
3. Lectura
3.1. Domini de les diferents claus en combinació els diferents elements melodico-rítmics
mitjançant lectures estudiades i a vista.
4. Creativitat
5. Memòria
6. Teoria
6.1. Comprendre i dominar els conceptes dels elements teòrics que comporten la pràctica del
llenguatge musical mitjançant exercicis escrits i orals.
7. Audició i anàlisi
7.1. A partir d’una audició prèvia respondre preguntes referides a l’anàlisi en general
(instruments, formacions, forma, etc.).
8. Cant Coral
8.1. Interpretació de cançons o fragments musicals a una i diverses veus per tal de valorar
l’emissió del so, dicció del text, respiracions, afinació, interpretació i coordinació entre els
diversos components del grup.
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