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 1. Competències clau associades a la vostra matèria

Competències clau Sí/No
1. Comunicació lingüística No
2. Matemàtica, en ciència i tecnologia No
3. Digital Sí
4. Aprendre a aprendre Sí
5. Socials i cíviques Sí
6. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor Sí
7. Consciència i expressions culturals Sí

    La matèria de música contribueix directament a l'adquisició de la competència Consciència i 
expressions culturals  en tots els aspectes que la configuren. Fomenta la capacitat d'apreciar, comprendre,
gaudir i valorar críticament diferents manifestacions culturals i musicals, per mitjà d'experiències perceptives
i expressives i del coneixement de músiques de diferents cultures, èpoques i estils.

L’activitat creativa i l’apropament a les creacions musicals d’altres implica posar en joc habilitats de 
pensament divergent i convergent, ja que comporta tornar a elaborar idees i sentiments propis i aliens; 
trobar fonts, maneres i vies de comprensió i expressió; planificar, avaluar i ajustar els processos necessaris 
per assolir uns resultats, ja sigui en l’àmbit personal o acadèmic. Així doncs, facilita tant expressar-se i 
comunicar-se com percebre, comprendre i enriquir-se amb realitats diferents i produccions del món de l’art i 
de la cultura.

El coneixement de la música de diverses èpoques i cultures suposa un apropament a les persones i 
societats que les crearen i les seves formes de pensament, que aporten elements de reflexió en relació a 
l’estètica, la moda i el gust així com el paper important que ha jugat i juga actualment.
Pot potenciar, així, actituds obertes i respectuoses i oferir elements per a l’elaboració de judicis fonamentats 
respecte a les diferents manifestacions musicals, establint connexions amb altres llenguatges artístics i amb 
els contextos social i històric als quals se circumscriu cada obra. Fomenta, doncs,  el interès per participar 
en la vida cultural i en la valoració i preservació del patrimoni.

L’orientació d’aquesta matèria, en la qual l’expressió juga un paper important, permet adquirir habilitats per 
expressar idees, experiències o sentiments de manera creativa, especialment presents en continguts 
relacionats amb la interpretació, la improvisació i la composició, tant individual com col·lectiva, que, al seu 
torn, estimulen la imaginació i la creativitat. Incorpora el coneixement de tècniques, recursos i convencions 
del llenguatge musical,  proporciona  una comprensió millor del fet musical com a font de plaer i 
d’enriquiment personal.

La competència social i cívica està vinculada a les audicions, treballs en grup i a les interpretacions 
col·lectives, ja que requereixen una feina cooperativa. A la vegada que es permet expressar les pròpies 

idees, s’han de respectar les idees alienes. La coordinació de la pròpia interpretació amb la dels altres
membres del grup i l’obertura a manifestacions musicals diverses potencien el desenvolupament dels valors
bàsics per a la convivència: la tolerància, el respecte a un mateix i a la resta, la iniciativa personal, 8
l’acceptació i la valoració de tots els companys, la cooperació en tasques comunes i les habilitats per
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resoldre conflictes. Així mateix, la cura de l’aula de música, dels instruments i materials, del centre, del
municipi, etc., són habilitats necessàries de tot bon ciutadà que assumeix la interdependència i la
responsabilitat de sentir-se membre de la societat.

El coneixement del fet musical ajuda al desenvolupament de la competència sentit d´iniciativa i esperit 
emprenedor. La interpretació i la composició són dos exemples clars d’activitats que requereixen una 
planificació prèvia i una presa de decisions per obtenir els resultats desitjats. D’altra banda, en aquelles 
activitats relacionades especialment amb la interpretació musical, es desenvolupen capacitats i habilitats, 
com ara la responsabilitat, la perseverança, la responsabilitat, la crítica constructiva i l’autoestima, que són 
factors clau per a l’adquisició d’aquesta competència.
El treball col·laboratiu, present tant a les activitats de creació i expressió com a les de recerca i anàlisi 
musical, permet desenvolupar les habilitats socials per relacionar-se, cooperar i treballar en equip: assumir 
diferents rols, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, desenvolupar l’assertivitat per fer saber 
adequadament als altres les pròpies decisions, i treballar de manera conjunta i flexible.
Una altra dimensió important d’aquesta competència, relacionada amb aquest vessant més social, està 
constituïda per les habilitats i actituds relacionades amb el lideratge de projectes, que inclouen la confiança 
en un mateix, l’empatia, l’esperit de superació, les habilitats per al diàleg i la cooperació, l’organització del 
temps i les tasques, la capacitat d’afirmar i defensar drets o l’assumpció de riscos.

La música també contribueix al desenvolupament de la competència per aprendre a aprendre, potencia 
capacitats i destreses fonamentals per a l’aprenentatge guiat i autònom, com l’atenció, la concentració, la 
disciplina, la constància i la memòria, alhora que desenvolupa el sentit de l’ordre i de l’anàlisi. Per una part, 
l’audició musical necessita una escolta reiterada per arribar a conèixer una obra, reconèixer-la, identificar-ne
els elements i apropiar-se’n. Per una altra part, totes aquelles activitats d’interpretació musical i 
d’entrenament auditiu i d'auto observació fomenten la presa de consciència sobre un mateix, el coneixement
del propi cos i de les pròpies possibilitats, la utilització de diferents estratègies d’aprenentatge, la gestió i 
control eficaç dels processos individuals.

La música també contribueix de manera directa al desenvolupament del tractament de la informació i 
competència digital. L´ús de recursos tecnològics en el camp de la música facilita el coneixement i el 
domini del software musical, els diferents formats de so o d´audio digital o les tècniques de tractament i 
gravació del so relacionats, entre d´altres, amb la producció de missatges musicals, audiovisuals i 
multimedia. També afavoreix en els processos d´auto-aprenentatge i la seva possible integració en les 
activitats d´oci.
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2. Objectius

Els objectius generals  de l`àrea són comuns a tota l'ESO i durant els diferents cursos s'aniran assolint amb
un major grau de complexitat. Recordar també que la matèria de música no és una assignatura obligatòria a
tota l'ESO , sols a 1r.  A  2n, 3r i 4t és optativa  i  això fa que alumnes que cursen música a tots els nivells de
l'ESO poden assolir amb major grau els objectius.

1.Emprar sempre, tant el professorat com l’alumnat, la llengua catalana a nivell oral i escrit d’acord amb la 
normativa i el Projecte Lingüístic de Centre.
2.Expressar de forma personal idees i sentiments mitjançant l’ús de la veu, els instruments i el moviment, en
situacions d’interpretació i improvisació amb la finalitat d’enriquir les possibilitats de comunicació i 
d’expressió personal.
3.Gaudir de l’audició d’obres musicals de diferents èpoques, estils i procedències com a forma de 
comunicació i font d’enriquiment cultural i de plaer personal. Conèixer els diferents períodes de la música, 
les seves característiques , compositors i obres més significatives.
4.Conèixer  la música que es fa a diferents regions del món, respectar-la i valorar-la.
5.Analitzar obres musicals com exemple de la creació artística i del patrimoni cultural.
6.Utilitzar de forma autònoma i creativa la notació musical, els mitjans audiovisuals i els recursos gràfics per 
conèixer i gaudir de la música.
7.Aprendre a utilitzar la terminologia apropiada per comunicar amb precisió les pròpies idees i explicar els 
processos musicals.
8.Participar en les activitats musicals del grup amb actitud oberta, mostrant interès i respecte cap a les 
aportacions dels demés.
9.Mostrar atenció a les normes del grup i respectar la concertació musical.
10.Valorar la importància del silenci com a condició prèvia per l’expressió musical i mostrar sensibilitat 
davant la contaminació sonora.
11.Conèixer i utilitzar diferents mitjans audiovisuals i tecnologies de la informació i la comunicació com a 
recursos per a la recerca d'informació i ampliació de coneixements.
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3. Continguts,

BLOC 1. INTERPRETACIÓ I CREACIÓ

- Lectura i escriptura de la notació musical, també amb editors musicals, al servei de l´audició, la
interpretació, la creació i   la comprensió de la música.

- identificació dels elements que formen part d´una obra musical mitjançant l´ audició i l'anàlisi.
- Els instruments i el cos com a mitjà d´expressió musical.
- Interès per conèixer les diferents possibilitats sonores de la veu , el cos i dels instruments musicals.
- Interpretació d´obres musicals i expressió corporal utilitzant la veu, els instruments i el cos.
- Pràctica de danses variades.
- Improvisació i creació de ritmes i cançons amb els elements bàsics del llenguatge musical.
- Pràctica de les pautes bàsiques d'interpretació: silenci, atenció al director i als altres intèrprets, memòria i
adequació al conjunt.

BLOC 2. ESCOLTA

- Aplicació d´estratègies d´audició, audició interior, memòria i anticipació durant la pròpia interpretació i
creació musical.
- Identificació dels elements més significatius de la melodia, l'harmonia, el ritme, el timbre i la textura en
obres i pràctiques diverses.
- Utilització de recursos corporals, vocals i instrumentals, mitjans audiovisuals i tecnològics sempre que hi
hagi possibilitat, textos, partitures, musicogrames i altres representacions gràfiques per comprendre la
música escoltada.
- Classificació i discriminació auditiva dels diferents tipus de veus i d´ instruments, incloent-hi els
instruments  propis de les Illes Balears i de diverses agrupacions vocals i instrumentals.
- Sensibilització de les dimensions terapèutiques de la música i consideració de la importància d'un entorn
saludable.
- Valoració i comprensió de la importància del silenci i del so com a condició per a l'existència de la música.

BLOC 3. CONTEXTOS MUSICALS  I CULTURALS

- Coneixement i valoració de les manifestacions i obres musicals més significatives del patrimoni musical
balear i  universal.
- Utilització correcta del vocabulari musical específic per descriure i explicar els components del llenguatge
musical.
- Utilització de fonts d'informació diverses i plurals per conèixer la música.
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- Reconeixement de la pluralitat d´ estils en la música actual.
- Interès per conèixer músiques de diferents estils i característiques, per tal d'ampliar i diversificar les
pròpies preferències musicals.
- El consum de la música en la societat actual. Sensibilització i actitud crítica cap al consum indiscriminat de
música i la contaminació sonora.

BLOC 4. MÚSICA I TECNOLOGIA

- Utilització de dispositius electrònics per crear, interpretar, enregistrar i per fer activitats musicals.
- Interès per l´ús de la tecnologia musical, ús del programa flat per a l'edició de partitures.

Els continguts de la matèria de música han estat seqüenciats de forma que a l'inici de l'etapa es fa una   
petita introducció al llenguatge musical bàsic per a poder entendre, valorar, criticar i interpretar tan la música
que feim o escoltam a classe com aquella que l'alumnat escolta fora de l'IES.
És important destacar que els coneixements que adquireixen no pretenen més que capacitar al nostre 
alumnat a ser un bon espectador i un bon consumidor de música amb uns criteris oberts a les diferents 
manifestacions musicals de la societat actual.
Els continguts són continus de manera que a cada curs es revisen els treballats el curs passat i es van
treballant de nous.
Els diferents blocs de continguts no es treballen de manera aïllada, sinó que  s'interrelacionen al llarg de les
diferents unitats didàctiques.

Les unitats que  abarquen aquests blocs de continguts són les següents:

Unitat 0. Te'n recordes? (unitat de repàs )

Unitat 1. Què és la música?

-Transmissió del so
-De què està feta la música? 
-Qualitats del so.
-El soroll i el silenci.
-La meva cançó preferida: Estils musicals moderns i anàlisi d´una cançó.
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Unitat  2.  La música sobre el paper.

-L’expressió gràfica del ritme.
-L’expressió gràfica de la melodia.
-L’expressió gràfica de la harmonia.

Unitat 3.  El cant i la percussió corporal.

 -Pràctica de l’instrument. Tècnica. 
-Interpretació amb l’instrument de manera individual i col·lectiva. . 
-La lectura musical.

Unitat  4 .  El jazz fins al'aparició del be-bop

-Inicis del jazz
-Els anys 20
-Els anys 30
-Els anys 40

Unitat  5. El jazz modern

-Els anys 50
-Els innovadors del jazz
-Els nous clàssics del jazz

Unitat  6. La música popular urbana fins al 1970

-El rock&roll
-Els anys 60

Unitat  7.La música popular urbana del 1970 fins avui

-El rock dur
-Les fusions
-El punk
-La música disco
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4. Temporalització

1a avaluació:

Unitat 1: Què és la música?

Unitat 2: La música sobre el paper

Unitat 3: El cant i la percussió corporal

2a avaluació:

Unitat 4:El jazz fins al'aparició del be-bop

Unitat 5: El jazz modern

3a avaluació:

Unitat 6 : La música popular urbana fins al 1970

Unitat 7:  La música popular urbana del 1970 fins avui

La temporalització d’aquestes unitats didàctiques dependrà en gran mesura del rendiment del grup.
També es contempla la possibilitat d’alternar unitats didàctiques en funció d’una millora en l’atenció
i aprenentatge del grup.

BLOCS 1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

Interpretació i creació X X X

Escolta X X X

Contextos musicals i culturals X X X

Música i tecnologia X X X

MD020205 r5   -   Pàg. 7/14



Joan Miró, 22 07300 Inca
Tel. 971 881710-11
Codi de centre: 07015835
 https://iesinca.cat/?page_id=12

PROGRAMACIÓ DE L’ÀREA: Música 4rt ESO
CURS 2020/21 Professor que la imparteix: Antoni Bujosa

5. Enfocaments metodològics

Disseny de les activitats:

Les activitats que es presenten a l'aula són activitats pràctiques amb les quals es treballen els continguts 
teòrics, des de l´audició, la creació i la improvisació de les diverses formes d´expressió (vocal /instrumental/ 
corporal) .
El repertori de partitures és variat i s´hi treballen fragments significatius de diferents èpoques, gèneres i 
estils, intentant que siguin una mostra de la pluralitat social i cultural.
A l'aula ens trobam amb diferents alumnes de diferents nivells d'aprenentatge (alumnes d'escoles de 
música, Conservatori, dificultats motrius, alumnat NEE, ...) això fa que adaptem contínuament les nostres 
activitats a la diversitat del grup.
Es fan activitats pràctiques i audicions de peces musicals amb recursos propis del professor, dissenyats per 
que l´alumne aprengui certs objectius o assoleixi certes competències, trobant així un sentit a la feina que 
ha de fer, es visualitzen vídeos de temàtica musical, s´utilitzen retalls de premsa relacionats amb la música, 
programes de mà de concerts, critiques musicals, etc.

Aquest curs 20-21 la distribució dins l’aula dels alumnes és individual a causa de les mesures covid. La 
desaparició de les dues aules específiques de música fa que la classes s´imparteixin a l´aula 215 , on venen
els alumnes que cursen Música dels grups de 4t C,D i E . Les activitats pràctiques es centraran en el cant, la
percussió corporal i les danses.

Les passes que es segueixen a l’aula per atendre les diferents necessitats de l’alumnat  són:

 -Avaluació inicial, abans de començar el curs i abans de cada unitat, per conèixer la situació de partida de 
l’alumnat.  
- Activitats d’aprenentatge variades i de distints graus de dificultat.  
-Materials didàctics diversos, més o menys complexos.  
-Distingir continguts mínims, imprescindibles per a aprenentatges posteriors i complementaris o avançats. 

Organització del temps i els espais:

L´assignatura disposa de 3 hores setmanals de classe, cada grup estarà organitzat en 2 torns, això vol dir
que mitja classe  assistirà una setmana i l’altra mitja la següent setmana. Durant  la sessió, es comença amb
un repàs durant els primers 10´per tal de recordar el que han fet a la darrera sessió, es treballen continguts
nous i es fa pràctica instrumental/vocal/corporal per posar-ho en pràctica.

Tractament de les TIC:

- Cada grup disposarà d’un CLASSROOM, per seguir l’assignatura tan a classe com a casa. Aquesta eina 
serà la plataforma bàsica que servirà per presentar el continguts, les tasques i les instruccions del professor.
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- Recerca per part de l'alumnat d'informació emprant les TIC
- Ús de les TIC a l' IES ( youtube i editors musicals )

Tractament de la lectura:

-Es farà esment perquè tenguin una bona comprensió dels textos que es llegeixin a classe.

Material i recursos didàctics:

-Material aportat pels alumnes: agenda escolar,quadern de pentagrames, chromebook i auriculars.
-La dotació instrumental de l’aula de música, els aparells de so i d’imatge de què disposam i que figuren a 
l’inventari.
-Ús dels mitjans informàtics de que disposa el centre per a treballar tots els apartats relacionats amb l’ús de 
les noves tecnologies aplicades a la música.

6. Avaluació

Feim una doble avaluació: dels alumnes, emprant els criteris i les eines de qualificació i del procés
d'ensenyament-aprenentatge, ús d'eines com : Enquestes del programa de qualitat, Ús del quadern de
professor per comparar-lo amb la temporització de la programació i ús de la memòria del departament.

S'avaluaran les següents competències clau:

1. Aprendre a aprendre.
2. Competència digital.
3. Consciència i expressions culturals
4. Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.
5. Digital.
6. Social i cívica.

Per avaluar les competències bàsiques es seguiran els ítems: molt, bastant, adequat, poc, gens

6.1. Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables

1.Reconèixer els paràmetres del so i els elements bàsics del llenguatge musical i aplicar-los a través de la
lectura o l´audició de petites obres o fragments musicals i utilitzar un llenguatge tècnic apropiat per referir-s
´hi.

1.1 Reconeix els paràmetres del so i els elements bàsics del llenguatge musical i empra el llenguatge tècnic.
1.2 Reconeix i aplica els ritmes i compassos a través de la lectura i l'audició de petites obres o fragments
musicals.
2.Distingir i utilitzar els elements de la representació gràfica de la música (col.locació de notes al
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pentagrama, clau de sol, clau de fa, indicacions tempo, durada de les figures, signes d'intensitat...)
2.1 Distingeix i utilitza els elements que s'empren en la representació gràfica de la música.
3.Analitzar els i comprendre  el concepte de textura i reconèixer, a través de ´audició o lectura de partitures,
els tipus de textura més elementals.
3.1 Reconeix, comprèn i analitza els tipus de textura més elementals.
4.Conèixer els principis bàsics dels procediments compositius i les formes musicals.
4.1Comprèn i identifica els conceptes i termes bàsics relacionats amb els procediments compositius i els
tipus formals.
5.Mostrar interès per desenvolupar les capacitats i habilitats tècniques com a mitjà per a les activitats
d'interpretació, així com acceptar i complir les normes que regeixen la interpretació en grup.
5.1Mostra interès per conèixer la veu, cos i els instruments i per tenir-ne cura.
5.2 Adquireix  les habilitats tècniques i interpretatives necessàries i les aplica en les activitats d'interpretació
adequades al nivell.
6.Participar activament i amb iniciativa personal en les activitats d'interpretació, assumir-hi diferents rols,
aportar idees musicals i contribuir al perfeccionament  de la tasca comuna,
6.1 Practica, interpreta les peces vocals i instrumentals de diferents estils, gèneres i cultures.
6.2 Mostra respecte cap a les propostes del professor i dels companys,
6.3 Practica les pautes bàsiques d'interpretació: silenci, atenció al director i als altres intèrprets, adequació al
conjunt...
6.4 Participa de manera activa en agrupacions vocals i instrumentals i hi col.labora  mostrant una actitud
oberta i respectuosa.
7.Identificar i descriure els diferents instruments i veus i les agrupacions en què s'integren.
7.1 Diferencia de sonoritats dels instruments de l'orquestra, així com la forma que presenten i els diferents
tipus de veus.
7.2 Diferencia de sonoritats dels instruments més característics de la música popular, moderna i d´altres
agrupacions musicals.
8.Valorar el silenci com a condició prèvia per participar en les audicions.
8.1 Valora el silenci com a element indispensable per a la interpretació musical

9.Identificar i descriure, mitjançant  l'ús de diferents llenguatges(gràfic, corporal o verbal) alguns elements o
formes d'estructura musical( ritme, melodia, textura, timbre, repetició, imitació, variació) d'una obra musical.
9.1 descriu els diferents elements de les obres musicals proposades.
9.2Utilitza amb autonomia els diferents elements de les obres musicals proposades.
10.Demostrar interès per conèixer músiques de diferents èpoques i cultures i mostrar una actitud oberta i
respectuosa.
10.1 Mostra interès per conèixer música de diferents èpoques i cultures .
11.Utilitzar amb autonomia els recursos tecnològics disponibles i tenir un coneixement bàsic de diferents
softwares  musicals per crear partitures .
11.1 Coneix algunes de les possibilitats que ofereixen les tecnologies i les utilitza com a eina per a l´activitat
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musical.
12.Utilitzar de manera funcional els recursos informàtics disponibles per indagar el fet musical i aprendre.
12.1 utilitza amb autonomia les fonts i els procediments adequats per elaborar tasques sobre temes
relacionats amb el fet musical.

6.2. Procediments d'avaluació i eines d’avaluació,

 El caràcter cooperatiu de la majoria dels treballs de música fan funcionar amb especial eficàcia dos
instruments d’avaluació: l’observació sistemàtica del professor/a i la realització de proves pràctiques
(interpretació) o teòriques (escrites) per part dels alumnes.

Altres procediments que s’utilitzaran per avaluar l’aprenentatge són:

1. Per avaluar els continguts referents a contextos musicals i audicions:

- Activitats de definició d’un concepte.

- Activitats d’exposició temàtica.
- Activitats d’anàlisi i reconeixement de les obres musicals explicades a classe.
-Qüestionaris sobre les diferents unitats didàctiques.
-Intercanvis orals entre els propis alumnes i debats.

2. Per avaluar els continguts que fan referència a la creació i interpretació musicals:

-Valorar la interpretació vocal: afinació, qualitat vocal, adequació al conjunt.
-Valorar la interpretació instrumental: melodia, ritme, tempo
-Valorar si segueixen les pautes bàsiques de la interpretació en grup: silenci, atenció contínua al director i
als companys, escoltar-se a un mateix i als altres i intervenir en el moment precís.
-Controlar el bloc d’activitats , la carpeta de partitures i material addicional.
-Controlar que portin cada dia el material necessari: Quadern de partirures, chromebook i auriculars.

 Així mateix els professors hauran d’avaluar el procés d’ensenyament mitjançant: 

-La revisió constant de la seva programació, posant-la al servei del grau d’aprenentatge dels alumnes. o
Adequació de les unitats didàctiques al ritme d’aprenentatge dels alumnes 
-Revisió dels continguts conceptuals que conté cada unitat didàctica.
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6.3. Criteris de qualificació

➤CONCEPTUALS (proves avaluables escrites,fitxes, exposició de treballs de grup): 30%

➤ PROCEDIMENTALS (audicions,pràctica vocal, instrumental,percussió corporal...): 30%

➤ ACTITUDINALS (dur el material, comportament i quadern): 20%

➤ PROJECTES:  20% de l´assignatura de Música.

Cada vegada que hi hagi un comportament inadequat dins l´aula (falta de respecte cap al professor i als 
altres companys de classe...) es descomptarà de la part ACTITUDINAL de l’assignatura fins a un màxim de 
2 punts de la nota de cada avaluació.

El material que han de dur( Chromebook, auriculars i quadern de pentagrames) és obligatori i es controlarà 
al principi de cada classe amb + i -. Cada + pujarà  una dècima de la nota final de la avaluació i cada – 
davallarà una dècima de la nota final.

6.4. Recuperació de l’àrea al setembre

L’avaluació serà continuada . Aquells alumnes que no superin trimestralment els mínims exigits pel 
departament tindran unes tasques i recomanacions adequades al seu grau de dificultat per a ajudar-los a 
aconseguir un nivell que els permeti seguir el ritme de la classe i obtenir resultats més positius amb els 
posteriors continguts. Els alumnes que abandonin l’assignatura o l’hagin suspesa el mes de juny hauran de 
fer un examen  pràctic el mes de setembre i lliurar la feina d’estiu. El professor lliurarà una feina d´estiu a 
l’alumne i aquest, lhaurà de presentar al setembre per tal de poder fer la prova de pràctica instrumental.
 La feina constarà de dues parts OBLIGATÒRIES:
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- Entregar el dossier d'estiu (50%)
- Prova pràctica (50%) d´una de les peces treballades durant el curs.

S´ha de treure un 2´5 com a mínim de cada part per poder aprovar la matèria.

    

6.5. Recuperació de les pendents

Els alumnes que tampoc recuperin l’assignatura per setembre hauran de preparar una prova de
pràctica instrumental per a l’examen de pendents. La prova instrumental consistirà concretament en
interpretar dues obres per a flauta dolça a escollir per l’alumne. 

7. Mesures de reforç i suport

L’àrea de música pot tractar la diversitat de forma molt pràctica, ja que tant amb la interpretació musical com
amb l’expressió corporal, l’apropament cap a la música adopta formes molt diverses. És per això que els
professors ho tindran molt en compte a l'hora de seleccionar les audicions, peces instrumentals, vocals i
danses per poder tractar la diversitat dins l’aula.

És important comentar que dins cada grup  trobam alumnat molt divers: alumnes nouvinguts, alumnes amb
diferents nivells musicals segon el seu centre de primària i també alumnes que estudien música fora de
l'aula (escoles de música, conservatori). És per això que es tindrà molt en compte a l'hora de la programació
d'aula, no tan sols el fet d'haver de realitzar adaptacions curriculars per assolir els mínims (suport) o AC
significatives sinó també adaptacions per aquells alumnes amb major nivell musical.per fer un seguiment
exhaustiu de l'assoliment dels objectius d'aquesta programació per part dels alumnes.

A principi de curs, l'equip d'orientació informarà a l'equip docent de les mesures a prendre amb alumnes
NESE, cada un d'ells amb les seves particularitats i es mantindrà un contacte fluït durant tot el curs per fer
un seguiment exhaustiu de l'assoliment dels objectius d'aquesta programació per part dels alumnes.

Les mesures de reforç i suport consistiran en:

1.Adaptacions curriculars no significatives: exàmens adaptats, donar més temps a l'hora d'entregar els
treballs, donar tasca molt concreta, exàmens orals, adaptacions en la correcció dels exercicis i exàmens. En
la pràctica instrumental: interpretació de petites frases i no de la peça en la totalitat.

2. Adaptacions curriculars significatives: material preparat expressament per cada un dels alumnes.
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8. Sortides didàctiques, activitats extraescolars, projectes interdisciplinars

1.Col.laboració en el projecte Erasmus for future amb l´objectiu principal de conscienciar a 
l'alumnat  de les conseqüències del canvi climàtic. 
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