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Educació artística

Les manifestacions artístiques tenen una presència constant en l’entorn i en la
vida de les persones i esdevenen espais de relació  en els quals flueixen
experiències, significats, emocions, idees i pensaments. L’àrea d’educació
artística de l’educació primària pretén desenvolupar en les nenes i els nens la
percepció i l’expressió estètica amb l’objectiu que adquireixin una formació que
els permeti comprendre els móns artístics i culturals, i de manera molt especial
els del seu entorn més proper i els d’altres pobles, i participar-hi.

L’educació artística afavoreix l’estructuració del pensament de l’alumnat en tant
que analitza la realitat, ajuda a comprendre i respondre, a sentir i a distingir, a
pensar i a construir. L’aprenentatge de l’art i a través de l’art, genera
coneixement i transferència a altres situacions i contextos tot desenvolupant un
pensament crític, obert i flexible.

L’educació artística també té una gran rellevància des de la perspectiva social i
cultural, ja que les manifestacions artístiques no tan sols són generadores
d’espais de coneixement sinó també d’espais d’experiència dins l’entorn proper
(centre escolar, barri, poble, ciutat…) i de diàleg amb d’altres manifestacions
artístiques i culturals del món.

Els objectius i els continguts de l’educació artística pretenen que les nenes i els
nens adquireixin la capacitat d’interpretar i representar el món: aprendre a
percebre, però també a produir a partir del coneixement i de la comprensió de
si mateix i del seu entorn i a entendre les imatges com una representació de la
realitat.

L’àrea d’educació artística manté uns enllaços  evidents amb l’àrea d’educació
física, en tant que totes dues àrees treballen el sentit estètic i creatiu de
l’expressió i comunicació corporal, de manera especial per mitjà de la dansa.
La dansa ajuda l’alumnat a conèixer les seves possibilitats corporals, a
respectar-se i respectar els altres, i a compartir una experiència corporal
transmesa per mitjà dels sentits i enriquida amb la música.

Estructura dels continguts

L’experiència estètica incideix tant en el diàleg que s’experimenta amb les
manifestacions artístiques i culturals, com també en la creació.

Per aquesta raó es proposen dos blocs de continguts relacionats amb dos
àmbits de l’experiència estètica: explorar i percebre, i Interpretar i crear. Cada
un d’aquests àmbits agrupen els continguts en dos apartats: visual i plàstica, i
música i dansa, que constitueixen els llenguatges que integren l’àrea. Tant  el
llenguatge plàstic com el musical són els àmbits específics amb
característiques pròpies que comparteixen, no obstant, aspectes relatius a la
producció i la comprensió, fet que facilita la seva inclusió en una sola àrea per
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permetre un enfocament globalitzat que contempli les estretes connexions
entre els diferents llenguatges i la incorporació de continguts de dansa i teatre.

El bloc explorar i percebre inclou aquells aspectes relacionats amb el
desenvolupament de capacitats de reconeixement visual, auditiu i corporal, que
ajuden a entendre les diferents manifestacions artístiques, així com el
coneixement i gaudi de produccions plàstiques i musicals diverses. El bloc
interpretar i crear es refereix a l’expressió d’idees i sentiments per mitjà del
coneixement i l’ús de diferents codis i tècniques artístics. Per facilitar l’aplicació
d’una perspectiva integrada, els conceptes i actituds a treballar queden
explicitats en la major part de procediments de cada bloc.

Encara que en l’educació primària els continguts es presentin organitzats per
àrees, per a l’assoliment de les competències bàsiques és convenient establir
relacions entre ells sempre que sigui possible. La connexió entre continguts
d’àrees diverses mostra les diferents maneres de tractar una mateixa situació i
dóna un sentit més ampli als conceptes i n’afavoreix la comprensió. De la
mateixa manera, els continguts que en una àrea es presenten com a instrument
trobaran en una altra àrea els contextos adequats que els donaran sentit.

Les connexions poden establir-se amb naturalitat en situacions de relació amb
l’entorn i la vida diària. Al final dels continguts de cada cicle es concreten les
connexions que es poden establir amb d’altres àrees; la proposta que es fa té
un caràcter orientatiu i en cap cas és exhaustiva.

Competències pròpies de l’àrea

Els continguts dels dos blocs desenvolupen directament les competències
comunicatives i, en especial, la competència artística i cultural, atenent a la
manera que l’art commou, el que suscita i el que explica de les dones i els
homes en general i de nosaltres mateixos i mateixes en particular.

El coneixement dels diferents codis artístics i l’ús de les tècniques i recursos
que són propis de l’àrea ajuden l’alumnat a iniciar-se en la percepció i
comprensió del món que els envolta. També li permeten ampliar les seves
possibilitats d’expressió i comunicació amb els altres per mitjà dels recursos
que li proporcionen els llenguatges artístics, promovent la iniciativa personal, la
imaginació i la creativitat.

L’apropament a les diverses manifestacions culturals i artístiques que propicia
l’àrea educa en el respecte per altres formes d’expressió i pensament, ja que
dota l’alumnat d’eines per valorar-les i formular opinions fonamentades que
contribueixen a configurar criteris personals vàlids en relació amb els productes
culturals i ampliar així les seves possibilitats de lleure.

Contribució de l’àrea a les competències bàsiques

L’àrea d’educació artística contribueix, a més, al desenvolupament d’aspectes
que configuren la competència del coneixement i interacció amb el món, ja que
l’àrea se serveix del medi com a mitjà per a la creació artística.
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Els intercanvis lingüístics, les cançons i les senzilles dramatitzacions
contribueixen a la competència comunicativa, i l’ús de la tecnologia relacionada
amb la música, les arts visuals i la cerca d’informació sobre manifestacions
artístiques contribueix al tractament de la informació i la competència digital.

L’àrea desenvolupa també la competència social i ciutadana, ja que la
interpretació i la creació suposa el treball en equip i contribueix a la
sociabilització dels infants en la mesura que comparteixen experiències i
manifestacions culturals.

Participa també en el desenvolupament de la competència d’aprendre a
aprendre i de l’autonomia i iniciativa personal,  pel que fa a la reflexió sobre els
processos en la manipulació d’objectes, l’experimentació amb tècniques i
materials, la capacitat d’observació, la indagació i la planificació. Finalment,
participa en la competència matemàtica, ja que aborda conceptes i
representacions geomètriques i es treballa el ritme i les escales musicals.

Consideracions sobre el desenvolupament del currículum

L’ensenyament i aprenentatge per a la comprensió dels móns artístics i
culturals ha de partir de les pròpies experiències de l’alumnat i dels interrogants
que es planteja entorn de les imatges, els objectes, la música i els espectacles
visuals i entorn el que se’ns esdevé. Aquesta aproximació permet examinar els
propòsits de la cultura i de les arts visuals, musicals i corporals, i la seva
incidència en la nostra manera de pensar i actuar, atenent als diferents
contextos socials i a les diferències culturals i de gènere.

Per adquirir competència artística cal posar l’alumnat en contacte amb
contextos relacionables i dialògics amb les manifestacions artístiques i
culturals, i promoure la possibilitat d’implicar-se com a subjectes actius en
projectes on es pugui establir vinculacions amb les convencions culturals i
estètiques del passat i contemporànies, amb la tradició, amb la pluralitat del
nostre entorn, amb la nostra experiència i amb altres coneixements.

Els entorns multimèdia posen èmfasi en que els audiovisuals, la música, les
imatges i les animacions son eines poderoses per comunicar idees. L’educació
artística, conjuntament amb les altres àrees curriculars, prepara als alumnes en
un món real i canviant. La utilització dels recursos TIC permeten generar
música, combinar sons, textos, imatges, fotografies i animacions, obrint moltes
possibilitats per a l’experiència estètica.

L’experiència cultural i emocional que s’adquireix a través de les
manifestacions artístiques i culturals, com la llibertat en l’experimentació de
tècniques i  procediments comunicacionals, i l’anàlisi i l’avaluació del paper
social i cultural dels mitjans de comunicació, afavoreixen la comprensió, la
interpretació i la creació.
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OBJECTIUS

L’àrea d’educació artística de l’educació primària té com a objectiu el
desenvolupament de les capacitats següents:

1. Experimentar i indagar en les possibilitats  expressives del so, de la imatge i
del moviment  i apreciar que l’art és una manera de donar forma a les
experiències, a les idees i a les emocions.

2. Explorar, conèixer i experimentar les possibilitats que ofereix la veu, el cos,
els sons, els instruments, l’experiència artística, la comunicació audiovisual,
els materials, les TIC, mitjançant els llenguatges artístics i la realització de
projectes expressius i de comunicació.

3. Comprendre que les manifestacions artístiques i culturals estan fetes per
homes i dones i per a la gent, i representen les seves experiències.

4. Valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres entenent que és una
manera de comunicar-se i d’expressar els sentiments, les descobertes, les
capacitats i peculiaritats de cadascú. Apreciar que les experiències culturals
pròpies i les dels companys i companyes esdevenen un espai de diàleg i
enriquiment.

5. Participar, generar i afavorir l’intercanvi d’opinions, experiències, idees i
valoracions i incorporar en el procés creatiu propi i dels altres aspectes de la
pròpia experiència o inquietud.

6. Valorar i gaudir de la interacció en el grup i el cooperativisme, tot participant
conjuntament en la planificació de les activitats i de la producció per crear
un sentit de comunitat, desenvolupant una relació de confiança en la
dinàmica de les activitats i compartint amb els companys i les companyes
idees, valoracions i projectes.

7. Mostrar curiositat per com les artistes i els artistes indaguen en el
coneixement, l’experiència i la imaginació per fer música, arts escèniques i,
arts plàstiques i arts audiovisuals. Conèixer algunes de les institucions i
professions dels àmbits artístics i culturals i interessar-se per les
característiques del seu treball.

8. Compartir i reconstruir històries i pensaments que ens desvetllen les
manifestacions artístiques i culturals i descobrir que poden influir en la
nostra manera de pensar i en els nostres propòsits.

9. Gaudir de l’aproximació a les manifestacions artístiques i desenvolupar una
posició crítica i un posicionament pluralista en l’aproximació als artistes, als
autors/es i a les manifestacions artístiques i culturals.

10. Utilitzar la comunicació audiovisual i les TIC per a la cerca d’informació i
conèixer els codis del llenguatge audiovisual per elaborar produccions tant
de forma autònoma com en combinació amb altres mitjans i materials.

11. Conèixer les intervencions artístiques urbanes, els museus, els teatres, els
auditoris, els edificis arquitectònics i culturals del barri, del poble o de la
ciutat. Adonar-se de les seves funcions socials vinculades a la vida del barri,
del poble o de la ciutat i a la noció de patrimoni.
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Cicle inicial

CONTINGUTS

Explorar i percebre

Visual i plàstica

• Observació, i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn
natural, cultural i artístic experimentant les sensacions i emocions que
provoquen.

• Observació i valoració d’imatges fixes i seriades de contextos propers
(historietes, còmics, il·lustracions, fotografies, cartells, publicitat) que
provenen del camp de les arts i la cultura visual.

• Expressió oral d’idees, emocions i experiències, que desvetllen les
manifestacions artístiques i culturals per promoure la comprensió crítica.

• Interès pel coneixement de les manifestacions populars i tradicionals de
Catalunya i de la seva imatgeria i de les cultures dels companys i
companyes amb experiències diferents.

• Interès i curiositat per descobrir i gaudir les manifestacions artístiques que
ofereix l’entorn (museus, exposicions, representacions, festes populars).

• Apreciació que els artistes i les artistes conceben i produeixen objectes i
imatges a partir del que saben, coneixen o imaginen. Satisfacció pel
progressiu coneixement que els objectes i les imatges promouen.

• Discriminació de materials, colors, formes, volums, línies, grandàries,
impacte visual... en les imatges, els objectes i les obres artístiques.

• Observació de recursos formals del llenguatge audiovisual (enquadrament i
punt de vista).

• Apreciació dels objectes i imatges produïts per un mateix o per altres i
valoració pel progressiu coneixement que promouen.

• Percepció que a través de la participació artística i de l’interès vers els fets
artístics s’arriba a la satisfacció i l’emoció de l’experiència estètica.

Música i dansa

• Escolta, exploració i discriminació de sons presents en l’entorn natural,
cultural i artístic: elements de l’entorn que produeixen so, sons que es
poden produir amb el cos, sons enregistrats. Percepció del so i del silenci,
de les diferents qualitats del so i de la seva combinació.

• Exploració dels recursos creatius i expressius de la veu i dels instruments.
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• Exploració sensorial de les possibilitats de moviment del cos. Adequació,
quan escaigui, del moviment al so i a l’espai.

• Expressió oral d’idees, emocions i experiències, que desvetllen les
manifestacions culturals i artístiques: audicions, espectacles, festes.

• Interès pel coneixement de cançons i danses tradicionals catalanes i de
cançons i danses tradicionals dels països d’on provenen companys i
companyes de classe.

• Interès i curiositat per participar i gaudir en les manifestacions artístiques
que ofereix l’entorn: audicions, dansa, espectacles, festes tradicionals.

• Comprendre el significat de cançons i danses i la seva relació amb
experiències conegudes o imaginades.

• Interès en l’audició de peces instrumentals i vocals de diferents estils i
cultures.

• Reconeixement d’instruments musicals i de veus masculines, femenines i
infantils en audicions musicals.

• Reconeixement,  interpretació i representació gràfica i corporal d’elements
musicals.

• Percepció que a través de la participació i de l’interès s’arriba a la
satisfacció en l’experiència artística.

Interpretar i crear

Visual i plàstica

• Experimentació amb les qualitats visuals i plàstiques dels materials dels
elements presents en l’entorn: manipulació i transformació dels materials;
utilització de diversos materials i suports; intervenció espacial i compositiva.

• Concepció i composició individual i col·lectiva d’imatges i objectes a partir
de materials i tècniques per a la representació bidimensional i
tridimensional, la composició d’objectes atenent a l’equilibri i la utilització de
ritmes visuals.

• Us progressiu dels materials, d’imatges i d’objectes diversos de l’entorn en
les produccions pròpies i col·lectives: materials plàstics, fotografies, revistes,
premsa, cromos, imatgeria popular i fantàstica.

• Elaboració de produccions plàstiques i missatges audiovisuals a partir de la
percepció sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les
emocions, tot preveient els recursos necessaris i les possibilitats dels
materials i avançant amb confiança i  satisfacció en els diferents processos
de producció.
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• Incorporació i utilització progressiva de les terminologies pròpies dels
llenguatges artístics: pintura, dibuix, escultura, il·lustració, collage,
modelatge, construcció, fotografia, cinema i teatre.

• Valoració de l’ordre, la cura i l’atenció en els processos de producció i del
respecte en el treball.

• Interès, valoració i respecte davant del fet artístic i davant de les
produccions artístiques pròpies i alienes.

Música i dansa

• Interpretació de cantarelles, cançons a una veu amb acompanyament o
sense i danses tradicionals catalanes, d’altres cultures i d’autor,
desenvolupant la tècnica vocal, instrumental i corporal.

• Realització de danses, exercicis corporals i jocs motrius, acompanyats de
seqüències sonores, cançons i obres musicals.

• Composició individual i col·lectiva de produccions musicals i coreografies.

• Ús progressiu de materials sonors i instruments convencionals i no
convencionals, desenvolupant l’adaptació corporal i musical a les
característiques de cadascun d’ells.

• Incorporació i utilització progressiva de grafies no convencionals (dibuixos,
paraules, símbols) i grafies musicals convencionals en la lectura, la
interpretació i la creació de partitures senzilles.

• Incorporació i utilització progressiva de la terminologia que s’empra en la
pràctica i la vivència de la dansa i la música.

• Valoració de l’atenció i el respecte en les interpretacions i produccions
artístiques pròpies i dels altres.

Connexions amb altres àrees

- Discriminació de formes i grandàries.

- Expressió de les emocions i experiències sensorials.

- Exploració sensorial d’elements de l’entorn, imatges, moviment, so i espai.

- Realització d’exercicis corporals i jocs motrius.

- Comprensió de textos de cançons.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconèixer i anomenar algunes de  les característiques i de les possibilitats
d’utilització plàstica, sonora i corporal dels elements presents en l’entorn
natural, cultural i artístic.
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• Expressar de forma senzilla i compartir amb els companys i les companyes
el que ens desvetlla una experiència cultural o artística, individual o
col·lectiva.

• Realitzar senzilles composicions visuals (imatges i objectes), sonores i
coreogràfiques que representin el món imaginari, afectiu i social i participar
en produccions col·lectives.

• Emprendre processos de creació i producció artística i desenvolupar-los
amb confiança, satisfacció i respecte.

• Mostrar respecte en el treball cooperatiu a l’hora de participar en projectes
artístics col·lectius.

• Reconèixer elements musicals en audicions i coreografies.

• Interpretar de memòria cançons i danses.

• Realitzar patrons de moviment, jocs motrius, esquemes rítmics i melòdics
amb la veu, el cos i instruments.

• Llegir petits patrons melòdics i rítmics amb els elements apresos.
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Cicle mitjà

CONTINGUTS

Explorar i percebre

Visual i plàstica

• Identificació de la diversitat de materials i de qualitats, i les tecnologies que
s’utilitzen en la creació d’objectes artístics i imatges mitjançant l’observació
de produccions en l’entorn artístic i cultural i dels mitjans de comunicació.

• Aproximació al paper social i cultural de les exposicions culturals i d’art, del
cinema, del teatre i dels mitjans de comunicació (publicitat, premsa,
Internet) i de les produccions audiovisuals.

• Apreciació de la incidència de la cultura visual de l’entorn i del patrimoni
cultural en la vida quotidiana de les persones i en la forma de pensar.

• Apreciació que la manera de ser i de pensar, els valors i les creences
influeixen en la manera com ens relacionem amb i a través de l’art.
Valoració positiva de la diversitat de posicionaments, judicis i arguments
que desvetllen els objectes i les imatges.

• Exploració i diàleg entorn al que les imatges, les produccions audiovisuals i
els objectes poden explicar  del món i de nosaltres mateixos.

• Observació de recursos formals del llenguatge audiovisual i la seva funció
expressiva i estètica (enquadrament, planificació i punt de vista).

• Reconeixement de manifestacions culturals, populars i tradicionals de
Catalunya i de la seva imatgeria. Interès per a conèixer i dialogar sobre les
diverses experiències culturals de companys i  companyes.

• Interès per qüestionar-se i cercar informació sobre els motius i les raons de
l’art i dels contextos de producció artística.

• Observació i discriminació de materials, colors, formes, volums, línies,
contorns, textures, grandàries, perspectives, en la bidimensionalitat, i la
tridimensionalitat dels objectes, les imatges i les obres artístiques.

• Establiment de relacions entre les qualitats perceptibles de les produccions
artístiques  i el que commou o provoca. Identificació d’alguns materials i
tecnologies emprats pels artistes en el present i en el passat.

• Percepció que a través de la implicació, de la resolució de problemes i de la
constància, s’arriba a la satisfacció en la comprensió, interpretació i creació
artística.
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Música i dansa

• Identificació de la varietat de sons, músiques, moviments corporals i
tecnologies que utilitzen les artistes i els artistes en l’expressió musical i
corporal mitjançant l’escolta i l’observació de produccions en l’entorn artístic
i cultural. Reconeixement de famílies instrumentals.

• Exploració i diàleg de com les artistes i els artistes expressen, mitjançant la
música i la dansa, idees i emocions molt properes a les nostres
experiències.

• Reconeixement de cançons i danses populars i tradicionals de Catalunya.
Interès per a conèixer i dialogar sobre les diverses experiències culturals de
companys i  companyes a través de la música i la dansa.

• Reconeixement d’estructures de simultaneïtat sonora en produccions
musicals i artístiques.

• Apreciació de la incidència de la cultura musical i corporal de l’entorn i de la
manera de ser i de pensar propis, i  en la manera com ens relacionem amb i
a través de les manifestacions musicals i escèniques. Valoració positiva de
la diversitat de posicionaments, judicis i arguments que desvetllen les
expressions musicals i corporals.

• Interès per la cerca d’informació (individual i col·lectiva) sobre
compositors/es, intèrprets, festivals de música i manifestacions musicals i
informació a l’entorn de la dansa.

• Reconeixement de petites formes musicals, de qualitats del so,
d’instruments i formacions instrumentals i vocals en peces musicals.

• Reconeixement i representació d’elements musicals i plàstics a través del
moviment corporal.

• Percepció que a través de la implicació i de la constància, s’arriba a la
satisfacció en la comprensió, interpretació i creació artística.

• Reconeixement de la presència de la música i la dansa en els mitjans de
comunicació.

Interpretar i crear

Visual i plàstica

• Experimentació i recerca de les possibilitats expressives i plàstiques i de
transformació dels materials;  les possibilitats espacials en la intervenció
bidimensional i tridimensional; les accions que permeten els materials i les
tècniques artístiques del passat i del present (fotografia, imatge digital,
animació).

• Disseny i composició individual i col·lectiva d’imatges i objectes utilitzant
materials tècniques i procediments diversos (materials naturals, industrials i
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de rebuig, recursos plàstics, fotografia, recursos de les TIC...), atenent a
l’equilibri/tensió i utilitzant ritmes visuals, plans (figura-fons) i punts de vista
diversos.

• Ús progressiu d’imatges i objectes de l’entorn proper, amb la finalitat
d’explicar algun aspecte de la nostra vida, (imatgeria popular i mediàtica, els
records, la vida quotidiana, la història i la memòria del barri).

• Elaboració de propostes artístiques a resultes de la percepció sensorial, la
imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les emocions, tot
preveient els recursos necessaris i les possibilitats dels materials, i avançant
amb  confiança i amb  satisfacció en el procés de producció.

• Caracterització de personatges, producció d’imatges i objectes, recreació
d’espais imaginaris, creació d’estructures, decorats i exposicions amb
propòsits relacionables amb la pròpia experiència i amb el desenvolupament
d’activitats culturals als centres educatius i enregistraments audiovisuals.

• Assumir responsabilitats i afavorir dinàmiques de treball cooperatiu i
participatiu en l’elaboració de projectes artístics i culturals.

• Utilització progressiva de les terminologies pròpies dels llenguatges
artístics: pintura, dibuix, escultura, il·lustració, arquitectura, gravat, collage,
modelatge, construcció, fotografia, imatge digital, cinema-vídeo.

• Interès, valoració i respecte pel fet artístic propi i dels altres i per les obres
artístiques de diferents característiques.

• Consciència del propi aprenentatge en els processos de la producció,
creació i interpretació artística.

Música i dansa

• Interpretació, improvisació i creació de cançons a una i més veus, danses,
jocs motrius desenvolupant l’afinació, la dicció, la tècnica vocal, instrumental
i corporal i la coordinació tant individual com col·lectiva. Pràctica de
tècniques bàsiques de moviment acompanyats o no de seqüències sonores,
cançons i obres musicals.

• Interpretació de cançons i danses tradicionals catalanes i cançons i danses d’altres
països, en especial d’on provenen companys i companyes de classe.

• Composició individual i col·lectiva  de cançons, músiques i coreografies
utilitzant materials i instruments de percussió diversos, inclosos els recursos
TIC i audiovisuals. Incorporació progressiva de la terminologia
corresponent.

• Creació i producció de música i de danses que es relacionin amb les
pròpies idees, emocions o experiències. Recerca i utilització de músiques
que ens mostren com som: cançons, danses, (populars, culturals i
mediàtiques).

• Elaboració de produccions musicals, escenogràfiques i audiovisuals a partir
de la percepció sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les
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idees i les emocions, tot preveient recursos necessaris i avançant amb
confiança i satisfacció en el procés de producció.

• Utilització progressiva de les terminologies pròpies dels llenguatges artístics: grafia
musical convencional en la lectura, interpretació i creació de partitures senzilles,
terminologia pròpia de la dansa.

• Interès, valoració i respecte pel fet artístic propi i dels altres i per les obres
artístiques de diferents característiques.

• Acceptació i adaptació de les pròpies possibilitats davant de la producció, creació i
interpretació artística.

Connexions amb altres àrees

- Comunicació de judicis i arguments sobre objectes i imatges artístics.

- Identificació de materials i qualitats dels objectes i de les tecnologies per
produir-los.

- Ús d’objectes i imatges per explicar aspectes de la vida pròpia i de l’entorn.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Identificar i verbalitzar amb la terminologia adequada les possibilitats
plàstiques, sonores i corporals que utilitzen els i les artistes, i els mitjans de
comunicació presents en l’entorn natural, cultural i artístic.

• Expressar i compartir amb els companys i les companyes el que ens
desvetlla, de nosaltres mateixos i de la nostra manera de pensar, una
experiència cultural o artística, individual o col·lectiva.

• Cercar informacions i respostes a partir de dubtes i qüestions plantejades al
voltant de les manifestacions artístiques i culturals i dels contextos de
producció artística.

• Realitzar composicions visuals (imatges i objectes), sonores, i
coreogràfiques que representin les nostres idees, emocions i experiències
utilitzant materials i instruments diversos inclosos els recursos de les TIC i
els audiovisuals.

• Utilitzar en les produccions artístiques aquells elements que ens mostren
com som tot preveient recursos i materials propis del nostre entorn i
afavorint la dinàmica del fet cooperatiu.

• Avançar amb confiança i satisfacció i respecte en els processos de creació i
producció artística.

• Mostrar respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu alhora de
participar en projectes artístics col·lectius.

• Interpretar cançons i danses apreses utilitzant les tècniques bàsiques de la
veu i del moviment.
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• Improvisar i crear cançons participant en creacions individuals i col·lectives
emprant degudament la terminologia i grafia corresponent.

• Llegir petites partitures amb els elements musicals apresos.
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Cicle superior

CONTINGUTS

Explorar i percebre

Visual i plàstica

• Indagació sobre les possibilitats comunicatives suggerides per la
comunicació audiovisual i la utilització  de les TIC i per les possibilitats
plàstiques dels materials i les seves qualitats formals en el disseny
d’imatges i d’objectes artístics, i per comunicar idees, emocions i
experiències.

• Elaboració i seguiment de protocols per a l’observació d’aspectes i qualitats
d’elements naturals i artificials.

• Utilització dels mitjans de comunicació i d’Internet per obtenir informació
sobre qüestions relacionades amb l’art i els contextos de producció i
exposició artística.

• Valoració del paper de les exposicions, la publicitat, Internet, el cinema, la
televisió per informar, fer pensar, persuadir.

• Identificació de maneres de viure i formes d’organització social en les
imatges i els objectes; percepció i comprensió d’algunes idees,  valors  o
creences que desvetllen els objectes i les imatges; apreciació de la relació
de l’entorn cultural i els aspectes personals dels artistes i de les artistes en
la creació d’objectes i imatges.

• Apreciació de la influència de l’experiència cultural de cadascú en les
reaccions  davant  les manifestacions artístiques, i en l’ús i en la creació
d’objectes i imatges.

• Comprensió i comunicació de les maneres de viure, de les ideologies i de
les concepcions, a través dels objectes i de les imatges. Percepció i
comprensió de les atribucions de temps, lloc, gènere i classe que desvetllen
els objectes i les imatges atenent el seu context social.

• Apreciació, valoració i anàlisi de la funció de les imatges i dels objectes en
la promoció de noves expectatives i propòsits pel que fa als valors i
concepcions ideològiques. Comunicació de les experiències, pensaments i
inquietuds personals que promou l’experiència amb els objectes i les
imatges.

• Utilització dels recursos formals del llenguatge audiovisual i de la seva
funció expressiva i estètica (enquadrament, planificació, punt de vista,
il·luminació).
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• Interès per identificar la motivació en la creació d’objectes i d’imatges, les
diferents visions de l’art i  la relació dels objectes i les imatges amb els
contextos de producció artística.

• Discriminació de materials, colors, formes, volums, línies, contorn, textures,
grandària, llum, moviment, bidimensionalitat i tridimensionalitat, establiment
de relacions entre les qualitats perceptibles  i el què pretenen les imatges i
els objectes (informar, fer pensar, convèncer, persuadir).

• Apreciació d’algunes característiques (formals, materials i tecnològiques) en
la creació d’objectes i d’imatges que han canviat o es mantenen al llarg del
temps.

• Percepció que a través de la implicació, de la resolució de problemes i de la
constància s’arriba a la satisfacció en la comprensió, interpretació i creació
artística.

Música i dansa

• Experimentació de les  possibilitats sonores que poden suggerir la utilització
de les TIC, la interacció de diferents mitjans i llenguatges artístics, les
famílies i les agrupacions instrumentals.

• Recerca de les possibilitats corporals comunicatives per a una millor relació
entre les persones. Recerca d’imatges que ens ofereixin tot tipus de
moviment: anàlisi i interpretació corporal.

• Utilització dels mitjans de comunicació i d’Internet per obtenir informació
sobre audicions, concerts, espectacles musicals, estils musicals i
coreogràfics.

• Valoració de l’ús de la música en els mitjans de comunicació i en
produccions audiovisuals.

• Reconeixement de la relació de les expressions musicals i les danses amb
les idees, les emocions i les realitats socials.

• Apreciació de la influència de l’experiència cultural de l’entorn en la
comprensió, interpretació i creació musical i escènica.

• Comprensió i comunicació de les maneres de viure, de les ideologies i de
les concepcions a través del so i del cos.

• Apreciació, valoració i anàlisi de la funció de la música i de la dansa en la
promoció de noves expectatives i propòsits pel que fa als valors i les
concepcions ideològiques.

• Incorporació progressiva de la grafia musical convencional en la lectura,
interpretació i creació de partitures. Incorporació i utilització progressiva de
la terminologia que s’empra en la pràctica i vivència de la dansa.

• Exploració de diverses estructures de simultaneïtat en produccions musicals
i artístiques de complexitat creixent.
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• Interès i recerca d’informació (individual i col·lectiva) sobre compositors,
intèrprets, festivals de música i manifestacions musicals en general, i la
dansa: diferents formes de viure-la i entendre-la.

• Apreciació i reconeixement de diferents qualitats del so, de petites formes
musicals, d’instruments i formacions instrumentals i vocals en peces
musicals.

• Reconeixement i escriptura de ritmes i melodies, emprant la grafia musical
convencional, utilització corporal i verbal de la terminologia bàsica de dansa
que representi les necessitats més properes a nosaltres.

• Percepció que a través de la implicació, de la resolució de problemes i de la
constància s’arriba a la satisfacció en la comprensió, interpretació i creació
artística.

Interpretar i crear

Visual i plàstica

• Identificació i aplicació de les possibilitats de comunicació que poden
suggerir la utilització d’imatges, d’objectes, d’elements naturals,
d’estructures geomètriques,  de materials, de mitjans audiovisuals i de les
TIC per comunicar de forma visual, coneixement, pensament, emocions i
experiències.

• Recerca de les possibilitats de comunicació que ofereixen els materials
plàstics, el comportament d’alguns materials amb d'altres, les diverses
possibilitats espacials en la intervenció bidimensional i tridimensional, les
accions que permeten els materials, les possibilitats de la llum, i els mitjans
artístics del passat i del present (imatge digital, vídeo, fotografia,
instal·lació).

• Construcció i caracterització de personatges, recreació d’espais imaginats,
creació d’estructures, maquetes, decorats i exposicions en propòsits
relacionables amb la pròpia experiència i en el desenvolupament d’activitats
del centre.

• Creació de missatges visuals mitjançant materials plàstics i tecnologies de
la comunicació (imatge digital, vídeo, fotografia, instal·lació) per a la
composició d’objectes i imatges, atenent l’equilibri, el moviment, la utilització
de diferents punts de vista, el pla (general, mig, de detall), el format (vertical,
horitzontal, rodó) i la finalitat (informar, persuadir).

• Reutilització d’objectes i imatges de l’entorn amb la finalitat d’explicar
visualment experiències, desitjos, i valoracions crítiques de l’entorn.

• Ús progressiu en projectes artístics de representacions culturals: imatgeria
popular i mediàtica, el barri o la ciutat, les fotografies, els objectes,
col·leccions,  estils i moda, desitjos, desenganys. Participació en projectes
artístics que interaccionin amb la comunitat.
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• Elaboració de produccions artístiques com a resultat de la percepció
sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les
emocions, tot preveient els recursos necessaris i les possibilitats dels
materials i les tècniques i procediments adequats, avançant amb confiança i
amb  satisfacció en el procés de producció.

• Assumir responsabilitats i afavorir la dinàmica del treball cooperatiu,
establint moments de revisió, respectant les aportacions dels/de les altres i
resolent les discrepàncies amb arguments.

• Incorporació i utilització progressiva de les terminologies pròpies dels
llenguatges artístics: pintura, dibuix, escultura, espectacle visual instal·lació,
còmic, cartellisme, arquitectura, publicitat, gravat, collage, modelatge,
construcció, fotografia, imatge digital, cinema-vídeo.

• Interès per conèixer i valorar el fet artístic propi i dels altres, i les
manifestacions artístiques i culturals del nostre entorn.

• Adquisició de constància i progressiva exigència en la realització de
produccions artístiques.

Música i dansa

• Identificació i aplicació de les possibilitats de comunicació que poden
suggerir la utilització del cos, de sons, de músiques, d’instruments, de
mitjans audiovisuals i de les TIC per comunicar de forma sonora i corporal
coneixements, pensaments, emocions i experiències.

• Interpretació, improvisació i creació de cançons, danses i jocs motrius,
desenvolupant la tècnica vocal, la dicció, l’afinació, les tècniques
instrumentals i corporals i la coordinació tant individual  com col·lectiva.
Pràctica de tècniques bàsiques de moviment i utilització d’estructures
sonores en la improvisació i composició coreogràfiques.

• Experimentació de sincronitzacions de música i moviment.

• Creació de missatges sonors i corporals a partir de la combinació de
diversos mitjans i tecnologies de la comunicació, incorporant la terminologia
corresponent;  creació de música, cançons i danses a partir dels elements
apresos.

• Recerca, utilització i valoració de cançons, interpretacions i danses de
l’entorn. Participació en esdeveniments col·lectius (amb música i danses) de
la comunitat (escola, barri, ciutat).

• Elaboració de produccions a partir de la percepció sensorial, la imaginació,
les experiències, la realitat, les idees i les emocions, tot preveient els
recursos necessaris i avançant amb  confiança i amb  satisfacció en el
procés de producció.

• Assumir responsabilitats i afavorir la dinàmica del treball cooperatiu,
establint moments de revisió, respectant les aportacions dels/de les altres i
resolent les discrepàncies amb arguments.
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• Incorporació i utilització progressiva de les terminologies pròpies dels
llenguatges artístics: grafia musical convencional en la lectura, interpretació
i creació de partitures , terminologia musical i terminologia pròpia de la
pràctica i vivència de la dansa.

• Interès per conèixer i valorar el fet artístic propi i el dels altres, i les
manifestacions artístiques i culturals del nostre entorn.

• Adquisició de constància i progressiva exigència en la realització de
produccions artístiques.

Connexions amb altres àrees

- Discriminació d’objectes bidimensionals i tridimensionals.

- Creació de missatges audiovisuals i plàstics per comunicar experiències,
pensaments i emocions.

- Identificació d’aspectes culturals i històrics de la societat per mitjà de les
produccions artístiques.

- Valoració dels mitjans de comunicació, inclosa la publicitat, en la
representació del món.

- Apreciació de l’evolució formal dels objectes al llarg del temps.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Identificar i reconèixer en les diverses formes d’expressió artística i cultural
alguns trets socials, culturals, formals, estructurals, ideològics, psicològics,
semiòtics i de gènere.

• Formular opinions i argumentacions al voltant de les manifestacions
artístiques i culturals, de la utilització dels mitjans de comunicació i
d’Internet, atenent el seu paper social i cultural i la manera que comprenem
l’entorn.

• Cercar, elaborar i valorar concepcions al voltant de les manifestacions
artístiques i culturals i dels contextos de producció artística.

• Comunicar de forma visual, sonora i corporal coneixement, pensament,
emocions i experiències, tot aplicant i combinant les possibilitats de
comunicació que suggereixen el cos, els sons, les músiques, les imatges,
els objectes, les figures geomètriques, els mitjans audiovisuals i les TIC.

• Elaborar produccions artístiques que promoguin la valoració crítica del
nostre entorn.

• Planificar els processos de producció pel que fa a previsió de recursos,
materials, moments de revisió i assumpció de responsabilitats en el treball
cooperatiu.
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• Mostrar respecte, responsabilitat i valoració crítica en el treball cooperatiu i
argumentar i resoldre les discrepàncies a l’hora de participar en projectes
artístics col·lectius.

• Interpretar cançons i danses apreses utilitzant les tècniques bàsiques de la
veu i del moviment.

• Improvisar i crear cançons participant en creacions individuals i col·lectives
emprant degudament la terminologia i grafia corresponent.

• Llegir petites partitures amb els elements musicals apresos.


