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DIMENSIÓ COMPETÈNCIES CRITERI AVALUACIÓ 

Dimensió 
percepció i 
escolta 

Utilitzar estratègicament els elements dels 
llenguatges visual, musical i corporal per analitzar 
les produccions artístiques 

Identificar les diferents qualitats del so i els elements musicals associats 
a cada qualitat, tot coneixent i utilitzant el vocabulari específic en 
produccions musicals simples. 

Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de 
la realitat sonora i visual de l’entorn natural i 
cultural. 

Expressar opinions raonades sobre produccions musicals o de l’entorn 
sonor proper. 
 
Desenvolupar una escolta activa i reflexiva davant qualsevol producció 
sonora, discriminant els fets que ocorren al voltant.  

 
Dimensió 
expressió, 
interpretació i 
creació 

Interpretar música de forma individual i col·lectiva 
utilitzant la veu, els instruments, el cos i les eines 
tecnològiques. 

Interpretar música d’estils diversos de forma individual i col·lectiva 
utilitzant la veu, els instruments, el cos i les eines tecnològiques. 

Interpretar i representar amb formes 
bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en 
moviment. 

Interpretar i expressar musicalment a través de la representació gràfica, 
el moviment i les eines tecnològiques. 

Compondre amb elements dels llenguatges 
artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de 
cada àmbit. 

Crear obres musicals simples i coherents tot utilitzant els instruments, el 
cos i les eines tecnològiques necessàries, tenint en compte la seva 
possible funcionalitat. 

Experimentar i/o improvisar amb instruments i 
tècniques dels llenguatges artístics. 

Explorar diverses possibilitats d’expressió, interpretació i creació, per 
després analitzar i treure conclusions que permetin transferir el resultat i 
aplicar-ho a produccions artístiques posteriors. 



Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o 
transdisciplinaris tant personals com col·lectius. 

Organitzar i  planificar un projecte artístic disciplinar i/o transdisciplinar, 
mostrant autonomia i compromís durant el procés per assolir, de forma 
consensuada, l’objectiu establert. 

 Valorar i reflexionar durant el desenvolupament del projecte. 

Dimensió 
societat i 
cultura 
 
 
 
 

Valorar amb respecte i sentit crític les 
produccions artístiques en els seus contextos i 
funcions. 

Analitzar i descriure una obra contemporània pròpia o aliena.  
 
 

Gaudir de les experiències i creacions artístiques 
com a font d’enriquiment personal i social. 

Tenir una actitud receptiva i respectuosa en un context determinat.  
Tenir una actitud motivada i participativa en un context determinaT 

Fer ús del coneixement artístic i de les seves 
produccions com a mitjà de cohesió i d’acció 
prosocial. 

Ser conscient del valor de la implicació en el treball en equip i del 
respecte pels altres a través de l’àmbit artístic. 

Valorar i respectar la diversitat cultural a través de l’àmbit artístic. 

 

(*) Quan programem una unitat didàctica es pot substituir la part en color p un(s)  contingut(s) concret(s).  

 

 

 

 


