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Història de la música i de la dansa

La finalitat principal de la història de la música i de la dansa és proporcionar a
l'alumnat una visió global del lloc que ocupen la música i la dansa dins la
història de les manifestacions artístiques i la seva aportació a la història de la
cultura humana en general, per mitjà de la comprensió, l'anàlisi i la valoració
d'un ampli espectre de creacions, manifestacions i estils que han tingut lloc al
llarg del temps. L'alumnat que cursi la modalitat de batxillerat d'arts escèniques,
música i dansa, tindrà en la matèria d'història de la música i de la dansa
l'oportunitat d'adquirir una visió del fet musical i de la dansa que li permeti
aproximar-se a l'evolució de les diferents creacions des d'una perspectiva
global, ja que es tracta de dues disciplines que han estat relacionades entre si
al llarg de la història. Efectivament, la dansa ha estat considerada
tradicionalment depenent de la música, fins a l'aparició del ballet del segle XIX,
quan la música i la dansa prenen camins independents però interconnectats. A
la inversa, alguns dels canvis que ha sofert la música, han estat conseqüència
de les necessitats de la dansa. És en aquest sentit que en els continguts de la
matèria, la música i la dansa es presenten juntes en els primers blocs, per
passar a separar-se en els darrers. Tanmateix, el caràcter integrador de la
matèria possibilita una aproximació a l'evolució d'aquestes creacions
considerant-les com un tot, sense oblidar el diàleg i la connexió entre el
fenomen de la música i la dansa.

En el currículum de la modalitat d'arts escèniques, la història de la música i de
la dansa facilita que l'alumnat adquireixi una formació àmplia i una visió global
del lloc que ocupen la música i la dansa en la història de l'art, així com criteris
per establir judicis estètics. Aquestes bases teòriques es vehiculen per mitjà de
la interpretació dels documents i fonts històriques per tal de contextualitzar les
diferents creacions culturals, però també des d'una perspectiva pràctica, en què
cal integrar la participació activa de l'alumnat i el contrast d'opinions. Finalment,
cal que l'alumnat entengui que tant la música com la dansa són arts dinàmiques
en la seva pròpia essència i en la seva evolució en el temps i que la
interpretació i reinterpretació del repertori fa que aquest esdevingui
contínuament actual. Finalment, també cal considerar, fer visible i valorar la
contribució de les dones a la història de la música i la dansa, i reflexionar sobre
el procés de configuració dels papers socials assignats a dones i homes al llarg
de la història, contribuint, en conseqüència, a una redefinició d'aquests rols en
el marc d'una relació entre iguals.

Competències específiques de la matèria

La matèria d'història de la música i de la dansa comporta el domini de bases
teòriques, procediments i valors que es relacionen amb tres competències
fonamentals: la competència en la dimensió temporal de les manifestacions de
música i dansa; la competència en l'anàlisi i interpretació de les manifestacions
de música i dansa; i la competència en el desenvolupament de la sensibilitat
estètica.

S'entén per competència en la dimensió temporal de les manifestacions de
música i dansa el coneixement dels referents històrics de la cultura musical i de
la dansa, amb l'objectiu que l'alumnat distingeixi els trets més significatius de
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l'evolució històrica d'aquestes manifestacions, així com dels seus creadors i
creadores, tot reconeixent la diversitat de gèneres, estils i funcions socials,
comunicatives i estètiques. També implica la identificació del fet que, al llarg de
la història, les diferents concepcions estètiques de la música i la dansa
representen, des del punt de vista temporal, una de les maneres específiques
d'entendre l'evolució dels imaginaris socials i la tensió entre les continuïtats i els
canvis. Finalment, comporta l'establiment de relacions entre els fenòmens
musicals i de la dansa de cada període i altres manifestacions artístiques i
culturals.

Entenem per competència en l'anàlisi i interpretació de les manifestacions de
música i dansa el coneixement d'un repertori significatiu d'escoltes musicals i
visualització de coreografies de diferents estils, èpoques i autors. La pràctica
habitual d'escoltar, visionar o presenciar manifestacions musicals o de dansa
per mitjà dels instruments d'anàlisi adequats ajuda l'alumnat a enfrontar-se a la
interpretació de les manifestacions artístiques, ampliant la seva capacitat de
veure i escoltar per tal de comprendre-les i valorar-les en la seva diversitat.
Aquesta anàlisi inclou el coneixement dels diferents elements que intervenen
en una producció escènica que inclogui manifestacions musicals i de dansa,
com la interpretació, l'escenografia, la direcció, el vestuari o la il·luminació, la
qual cosa ajudarà l'alumnat en l'elecció de possibles camins professionals i
acadèmics en un futur. Aquesta competència, a més, obre expectatives i
planteja la utilització de noves i diferents tecnologies i suports aplicats a la
creativitat artística, com el disseny, l'animació, la fotografia o la imatge digital.

Finalment, la competència en el desenvolupament de la sensibilitat estètica es
refereix a la capacitat per elaborar judicis i criteris sobre allò escoltat, vist i
sentit, conjuntament amb l'actitud de participació en la vida cultural de l'entorn,
ja que les manifestacions musicals i de dansa, més enllà de les funcions
socials, són vistes com a vehicles per comunicar idees i compartir i verbalitzar
sensacions. Aquesta competència abraça la sensibilitat i l'interès envers les
manifestacions artístiques de la societat i l'adquisició de l'hàbit del consum
cultural crític i el seu gaudi. Com hem dit abans, la possibilitat d'actualitzar
constantment el repertori musical i de la dansa proporciona una gran varietat
d'experiències d'emoció estètica que ajuda l'alumnat a conformar els seus
gustos personals com a persones consumidores i creadores.

Contribució de la matèria a les competències generals del batxillerat

La història de la música i la dansa, per la seva pròpia naturalesa, contribueix de
manera notòria a l'assoliment de les competències comunicatives comunes del
batxillerat en la mesura que la verbalització, oral i escrita, les formes
d'exposició estructurada i l'ús del vocabulari tècnic adient constitueixen un
element formal per a la construcció del coneixement de la disciplina, sempre
tenint en compte la dificultat que comporta posar aquesta capacitat de
comunicació verbal al servei d'un llenguatge, el de la música i la dansa, que no
ho és.

La història de la música i la dansa també col·labora en la competència en
recerca, en la mesura que planteja investigacions on concorren el contrast, la
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comparació i la valoració de les característiques visuals i sonores dels diferents
repertoris i versions, de manera que pot constituir el marc idoni per a
l'elaboració del treball de recerca del batxillerat. Aquesta tasca també té relació
amb la competència del tractament de la informació i la competència digital,
que es concreta en la selecció i valoració de les fonts per a l'estudi de la
història de la música i la dansa i de la seva fiabilitat, així com en el coneixement
dels suports digitals, tant visuals com sonors, en els quals es troben les
creacions de música i dansa i tota la gamma de programes de programari
relacionats amb la creació i la reproducció.

La matèria també contribueix a les competències personals i interpersonals en
la mesura que, especialment la dansa, és una manifestació artística
estretament vinculada a la concepció de la dimensió física de les persones a
través de la percepció i acceptació del propi cos al llarg de la història. Es tracta,
doncs, d'una eina a l'abast de l'experiència de tot individu, ja que el cos n'és
l'instrument i, per tant, forma part del coneixement d'un mateix, a més de
desenvolupar la integració entre cos, ment i esperit. També cal observar en
aquest apartat l'adquisició d'un criteri personal per valorar diferents versions
d'una mateixa obra, tant de música com de dansa, amb tot el que representa
com a creixement personal i de l'autoestima.

Pel que fa a la competència en el coneixement i interacció amb el món, a un
nivell físic hem d'esmentar els fenòmens acústics generadors dels sons i, per
tant, de la música i, en un altre àmbit, de la cura del propi cos com a
protagonista actiu i passiu de la música i la dansa. En la interacció amb el món
social, s'ha de fer avinent el paper de la dansa com a eina i vehicle per a la
desinhibició corporal i per a la lluita per a l'emancipació de les dones i dels
diferents col·lectius socials, ètnics i culturals. No s'han d'oblidar tampoc les
diferents funcions i la consciència de la rellevància social de la música i la
dansa al llarg de la història i en el món actual i la seva valoració com a reflex
dels comportaments socials. Finalment, cal esmentar la importància que
adquireix la participació en la vida cultural de la institució escolar i de l'entorn,
prenent consciència que els productes musicals i audiovisuals que es generen
al voltant nostre també formen part de la història de la música i de la dansa.

Estructura dels continguts

En agrupar els continguts s'ha tingut en compte la diversitat d'alumnat que es
trobarà en aquesta modalitat d'arts escèniques, els seus coneixements previs i
les seves expectatives futures. En el cas de la música, el punt de partença
seran els coneixements comuns adquirits a l'ESO i, en alguns casos, els
continguts més específics adquirits en el marc de la música en el darrer curs
d'aquesta etapa. També cal comptar amb les matèries específiques de
modalitat que estiguin cursant o que cursin més endavant. En canvi, els
coneixements relatius a la dansa són menors i per aquest motiu es planteja un
primer bloc de continguts comuns, adreçat a unificar el vocabulari tècnic i els
conceptes fonamentals, aprendre a classificar i reconèixer tot tipus
d'instruments i mitjans i comprendre les diferents funcions de la música i de la
dansa en el temps i l'espai i la seva relació amb les altres arts, si bé aquest
apartat introductori, atès el seu caràcter transversal, pot ser treballat implicat en
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els altres blocs, posant un èmfasi especial en l'estudi dels procediments
d'anàlisi i interpretació de les diferents manifestacions artístiques.

Quant a la resta de blocs, l'amplitud que comporta referir-se al conjunt de la
creació musical i de la dansa des d'una visió global posa de manifest la
dificultat d'abastar la complexitat dels continguts de la matèria. Per aquesta raó
s'han volgut minimitzar els continguts més tradicionals en la historiografia de la
matèria, és a dir, l'evolució estilística i cronològica, i s'ha optat per una selecció
equilibrada que en prioritzi l'aprofundiment donant una rellevància especial a la
música i a la dansa actuals, com a expressió de l'època en què l'alumnat està
immers i que alhora li permet disposar d'eines intel·lectuals per comprendre el
paper i l'abast d'aquestes manifestacions artístiques. Així, doncs, pel que fa al
segon bloc, cal seleccionar els continguts que es considerin més oportuns
segons el context educatiu en què s'hagin de desenvolupar, amb la finalitat que
els aprenentatges es constitueixen en nuclis significatius que permetin l'avenç
consolidat cap a ampliacions progressives en un futur.

Pel que fa al tercer i al quart bloc, es fa palesa l'emancipació de la dansa, que
tradicionalment s'ha estudiat subordinada a la música i, sovint, com a recreació
física i visual resultant d'una estructura musical. Cal entendre, però, el caràcter
d'art autònom de la dansa, sobretot a partir del segle XIX, però sobretot al llarg
dels segles XX i XXi. A partir de la segona meitat del segle XX la dansa sovint
és més a prop de les arts escèniques, la performance i fins i tot les arts
plàstiques que de la música, precisament per aquesta autonomia que molts
creadors han manifestat. Amb la consolidació del teatre-dansa la
multidisciplinarietat és la tònica general en la majoria de creacions actuals. Per
aquest motiu, en els blocs de continguts que fan referència a l'època
contemporània, la dansa i la música es constitueixen en blocs independents,
sense perdre de vista el plantejament de connexions en tot moment.

Connexió amb altres matèries

La matèria ha de dotar l'alumnat d'informació i instruments que li permetin
ordenar, contextualitzar i sistematitzar els continguts adquirits en altres
matèries de la pròpia modalitat, com són ara anàlisi musical, llenguatge i
pràctica musical i anatomia aplicada. També ha de poder establir relacions amb
altres matèries, com les arts escèniques, la cultura audiovisual i la literatura
universal, amb les quals s'alimenta mútuament, i amb matèries del subgrup de
les arts plàstiques, imatge i disseny, com és el cas de la història de l'art. Totes
contribueixen a desenvolupar en l'alumnat la sensibilitat artística i literària, així
com el criteri estètic, i en el seu conjunt faciliten la seva formació i enriquiment
cultural.

En relació amb les matèries comunes, cal esmentar especialment la filosofia i
ciutadania, la història de la filosofia i la història d'Espanya, amb les quals
comparteix la dimensió temporal de l'experiència humana com a éssers
individuals i socials; l'educació física, amb la qual participa de la capacitat de
valorar les manifestacions corporals rítmiques i expressives, i les llengües
(llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengua estrangera),
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que proporcionen a l'alumnat les eines d'expressió oral i escrita per verbalitzar
l'experiència estètica.

Consideracions sobre el desenvolupament del currículum

Malgrat que la matèria d'història de la música i la dansa té unes bases
teòriques, ha de plantejar-se eminentment des d'un vessant pràctic, en la
mesura que cal cercar les vies d'implicació i participació de l'alumnat. L'art
s'estudia i s'entén essencialment a partir de l'experiència estètica, com a primer
pas per a l'anàlisi, la contextualització, la comparació i l'estudi transversal amb
les altres arts.

Aquest estudi analític i contextual comporta, com s'ha dit, una transversalitat i
paral·lelisme amb les altres matèries de la modalitat d'arts i algunes matèries
comunes i determina una metodologia basada en les escoltes, visionaments,
lectures de textos de referència i treballs de recerca, que poden proposar-se
com a tasques individuals o en equip. Tots aquests instruments han de dotar
l'alumnat de les capacitats bàsiques per assolir els objectius i les competències
proposades. Cada context històric i social determina una manifestació artística
concreta, però des d'aquí es proposa un camí a la inversa: l'obra d'art musical i
de dansa es presenta com a continent d'una època, un pensament, unes
formes i un context. D'aquesta manera, aprenent a veure i escoltar s'aprèn
també a relacionar. Per tot plegat és important que les unitats lectives
contemplin sempre un espai d'intervenció de l'alumnat a partir de diverses
activitats sobre les obres i les fonts per al seu estudi a fi que es puguin
expressar i compartir els seus aprenentatges i també per identificar els
components personals, socials i culturals que sovint condicionen l'experiència i
el judici estètic. En aquest sentit, sempre que sigui possible, convé prioritzar el
visionament o l'escolta directa de l'obra, aprofitant l'oferta cultural disponible,
quelcom que redunda també en l'apreciació de la música i la dansa en un
context més proper que, en general, esdevindrà el seu medi natural d'estudi o
professió en un futur. En definitiva, la matèria ha de fomentar en l'alumnat
l'interès per la diversitat de manifestacions musicals i de dansa, a les quals
haurà d'atansar-se sense prejudicis, superant i enriquint els referents personals
de partida.

Pel que fa a l'avaluació, és del tot recomanable practicar l'avaluació inicial .que
pot consistir en un diàleg sobre el contingut de la unitat didàctica. per tal
d'identificar les idees prèvies sobre les quals l'alumnat en construirà de noves a
partir del discurs del professorat. Convé també practicar l'avaluació formativa a
fi de seguir el procés d'aprenentatge de l'alumnat; en aquest cas pot ser útil
anotar el grau d'assoliment dels objectius en les intervencions i exercicis
individuals o col·lectius de l'alumnat o bé fer petites proves de correcció
objectiva; finalment, cal procedir amb regularitat a l'avaluació sumativa, seguint
dos principis fonamentals. En primer lloc, l'activitat d'avaluació ha de ser similar
a les activitats proposades per a l'aprenentatge i, en segon lloc, ha de referir-se
a un o més objectius didàctics prèviament coneguts per l'alumnat. És important
que l'alumnat, abans de procedir al procés d'aprenentatge d'una unitat
didàctica, conegui els objectius que es proposa assolir el professorat i que li
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marquin clarament el grau de complexitat que demanen i la forma o tipus com
aquest coneixement s'ha de mostrar.

OBJECTIUS

La matèria d'història de la música i de la dansa del batxillerat té com a finalitat
el desenvolupament de les capacitats següents:

1. Comprendre les diferents formes de materialització de la música i de la
dansa en les diferents cultures al llarg de la història.

2. Analitzar i identificar les funcions i els elements que la dansa ha
desenvolupat en els diferents contextos artístics, socials i rituals.

3. Comprendre, conèixer i valorar la tradició musical i de dansa, tant
acadèmica com popular, així com identificar els vincles, els influxos creuats i
els préstecs recíprocs al llarg de la història i en la creació contemporània.

4. Reconèixer els diferents estils, gèneres i èpoques de la música i de la
dansa, i emmarcar-los en el seu context social, artístic i històric.

5. Conèixer, analitzar i valorar les principals obres del repertori musical i de la
dansa i algunes de les seves diferents interpretacions o adaptacions.

6. Conèixer i valorar la creació i la interpretació coreogràfica i musical com un
treball d'equip, així com els trets específics de cada tasca: composició,
coreografia, instruments i interpretació.

7. Analitzar l'aportació musical i coreogràfica dels creadors i creadores
d'Espanya i Catalunya del segle XX als nostres dies, dins el context
internacional.

8. Conèixer, gaudir i valorar les diferents manifestacions musicals i de dansa
com a part del patrimoni de la humanitat i, en especial, les relatives a
l'entorn més immediat, com a font de riquesa i llegat que cal transmetre a
les generacions futures.

9. Realitzar activitats de documentació i recerca a partir de diverses fonts i
exposar els continguts de la matèria, tenint cura d'emprar el vocabulari
adient que identifiqui estils, formes i manifestacions de la dansa i la música.

10. Adquirir criteris per conformar el gust personal, la capacitat de gaudir de les
manifestacions musicals i de dansa i el desenvolupament del sentit crític,
expressant sentiments propis davant les creacions artístiques, respectant la
diversitat de percepcions sense prejudicis i incorporant aquestes capacitats
als hàbits culturals i d'oci propis.

CONTINGUTS

Continguts comuns per a tots els blocs

• Sistematització dels elements tècnics i del lèxic propi de la composició i
anàlisi de la coreografia i de la música a partir de l'escolta i la visualització,
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aplicant un esquema metodològic coherent i flexible que permeti apreciar
les característiques estètiques i estilístiques de les obres analitzades.

• Coneixement de les classificacions organològiques tradicional i d'E.
Hornbostel i C. Sachs i identificació auditiva i visual de les diferents famílies
instrumentals i dels seus instruments, antics i moderns, i d'altres cultures.

• Identificació, anàlisi i valoració de les diferents funcions de la dansa i de la
música en les diferents cultures, societats i períodes històrics. Identificació
del paper de les dones en la creació artística.

• Coneixement i valoració d'interrelació de la dansa i la música i de la relació
amb les altres arts dins un mateix context.

• Identificació, valoració i coneixement de les tasques generals i específiques
de les professions i oficis de l'escena

• Apreciació de les diferents manifestacions musicals i de dansa com a part
del patrimoni de la humanitat i desenvolupament de la capacitat de gaudi
estètic i d'elaboració de judicis i valoracions estètiques pròpies i raonades.

Identificació, anàlisi, interpretació i valoració d els estils i les formes de
música i dansa al llarg de la història

• Ús de la cronologia i codis per a la mesura del temps historicoartístic i
processament de la informació procedent de les fonts documentals per
extreure'n informació referida als fets musicals i de la dansa.

• Identificació de causes i conseqüències dels fenòmens artístics en el seu
context històric, amb especial referència als precedents i consegüents
estilístics i en els processos de continuïtat i canvis.

• Coneixement de l'evolució i transformació en la funció, la temàtica i l'estètica
en la música i la dansa des de la Grècia clàssica fins a l'edat moderna,
posant èmfasi als processos que afecten l'entorn geogràfic i cultural més
proper.

• Reconeixement, identificació i valoració dels elements que conformen el
cànon clàssic i acadèmic de la dansa i de la música en l'edat
contemporània.

• Identificació i anàlisi del repertori de referència i dels seus creadors i
creadores, ubicant-los en el context històric corresponent i apreciant
diferents lectures contemporànies d'aquest repertori.

La dansa des del segle XX fins als nostres dies

• Identificació de causes i conseqüències dels fenòmens artístics en el
context històric del segle XX, amb especial referència als precedents i
consegüents estilístics i als processos de continuïtat i canvis.
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• Anàlisi dels canvis en la concepció del moviment i les capacitats
expressives del cos masculí i femení i les seves conseqüències en el
llenguatge coreogràfic en el segle XX.

• Coneixement, identificació i valoració dels canvis i transformacions en les
estructures i formes compositives i coreogràfiques en relació amb les altres
arts escèniques, plàstiques i musicals.

• Coneixement, identificació i valoració de les principals escoles, tendències i
estils coreogràfics des del segle XX fins a l'actualitat, per mitjà de la
visualització directa i indirecta d'obres i el coneixement del repertori i de
creadors i creadores de referència.

• Recerca sobre la creació coreogràfica contemporània a Catalunya i
Espanya: dansa clàssica, neoclàssica, dansa contemporània i flamenc,
entre altres.

• Comprensió del procés de creació musical i coreogràfica per mitjà de l'ús
dels diferents suports de la creació de la música i de la dansa en la
contemporaneïtat: escena, vídeo, cinema i noves tecnologies digitals, entre
altres, per distingir els agents que influeixen en la seva difusió (intèrprets,
mitjans, enregistraments, recepció del públic).

La música des del segle XX fins als nostres dies

• Identificació, anàlisi, sistematització i valoració de l'ampliació de la tonalitat,
el ritme, la textura, la instrumentació i les noves formes i estructures en la
música contemporània, identificant els canvis i les ruptures respecte a les
èpoques precedents.

• Coneixement i valoració de les principals escoles, tendències i estils
musicals des del segle XX fins a l'actualitat, per mitjà de l'escolta i/o
visualització del repertori i dels principals creadors i creadores.

• Recerca, anàlisi i valoració de les aportacions de les diferents .generacions.
de compositors contemporanis de Catalunya i Espanya dins el context
internacional.

• Identificació, escolta, anàlisi, sistematització i valoració del jazz, el rock, la
música popular urbana i els estils que se'n deriven, amb especial atenció a
la seva caracterització a Catalunya.

• Caracterització i anàlisi de la música tradicional en diferents cultures,
identificant i respectant valors estètics d'altres tradicions culturals i apreciant
experiències de fusió. Coneixement del repertori per a sardana i cobla de
creadors i creadores catalans i valoració com a part integrant del patrimoni
històric i cultural.

Connexió amb altres matèries

Anàlisi musical

- Anàlisi i comparació dels usos i funcions de la música.
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- Identificació dels elements constitutius de la música.

- Anàlisi i comparació de versions d'una mateixa obra.

- Reconeixement de les característiques musicals dels diversos estils i
estètiques musicals.

- Anàlisi dels procediments variats de creació.

- Coneixement de les activitats professionals relacionades amb la música
tenint en compte les noves tecnologies.

Llenguatge i pràctica musical

- Comprensió, atenció i interpretació del gest de direcció.

- Expressió d'idees, experiències o sentiments de manera creativa.

- Utilització de recursos TIC i MAV com a eines per lescolta, el visionament,
l'enregistrament i la difusió.

- Recerca i elaboració de projectes artisticomusicals.

- Exercitació i ús de la memòria musical i l'escolta interior.

Anatomia aplicada

- Organització estructural del cos.

- El sistema locomotor.

- Característiques anatòmiques i funcionals relacionades amb la dansa i la
música.

Arts escèniques

- Tipologies de l'espectacle escènic.

- Disseny d'un espectacle.

- Estudi dels principals gèneres de teatre musical.

- Treball de repertori musical i coreogràfic.

Cultura audiovisual

- Identificació dels elements bàsics del llenguatge audiovisual.

- Caracterització dels components expressius i comunicatius de la imatge.

- Valoració dels contextos de recepció i ús dels mitjans de comunicació.

Literatura catalana, castellana i universal

- Coneixement dels moviments estètics literaris.

- Lectura i interpretació, amb criteri propi, de textos literaris.

- Anàlisi de les relacions entre obres literàries, obres musicals i coreografies.
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Història de l'art

- Identificació de les funcions de l'art en les diferents èpoques.

- Ús de la cronologia i codis per a la mesura del temps historicoartístic.

- Anàlisi i interpretació de les obres d'art dins el seu context.

- Identificació del rol de l'art i de l'artista en la segona meitat del segle XX: de
l'art com a denúncia social a l'art com a bé de consum.

Tècniques d'expressió graficoplàstica

- Reconeixement de moviments i artistes on conflueixen i s'experimenten
diferents tipus de llenguatges artístics.

- Establiment de relacions entre plàstica, imatge, música, expressió corporal
i verbal.

Filosofia i ciutadania

- Expressió argumentada, oral i escrita, d'idees.

- Racionalitat, empatia i respecte crític envers els plantejaments aliens,
individuals i col·lectius.

- Descripció de la dimensió biològica i sociocultural de l'ésser humà.

- Caracterització de la relació lingüística i simbòlica de l'ésser humà amb el
món.

Història

- Identificació dels components econòmics, socials, polítics i culturals, que
intervenen en els processos històrics.

- Identificació de les causes i les conseqüències dels fets històrics.

- Valoració del paper dels homes i les dones, individualment i col·lectiva,
com a subjectes de la història de Catalunya i Espanya.

Educació física

- Creació, experimentació i organització d'activitats individuals i en grup que
afavoreixin la comunicació i l'expressió a través del llenguatge corporal

Llengües

- Comprensió de discursos orals i escrits.

- Expressió oral i escrita amb discursos coherents.

- Relació d'obres de la literatura catalana i la literatura castellana amb obres
musicals i coreogràfiques.
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CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Analitzar de manera ordenada i rigorosa peces musicals i/o coreogràfiques,
emprant la terminologia adient, per tal d'identificar les característiques
d'estil, gènere o proposta estètica.

2. Resumir els components determinants i trets rellevants formals, estructurals,
tècnics i temàtics de diverses èpoques de la història de la dansa i de la
música, en relació amb els elements del context històric, polític, social i
cultural.

3. Identificar i valorar les aportacions més rellevants de la música i la dansa
d'Espanya i Catalunya dins el context internacional.

4. Identificar les obres més importants del repertori musical i de la dansa,
reconeixent algunes de les adaptacions, modificacions i variacions
interpretatives.

5. Identificar i situar en un context històric un pensament o materialització
musical o coreogràfica a partir d'escoltes, visionaments i documents,
directes o indirectes, tot reflexionant sobre les circumstàncies culturals i
socials en què s'han creat.

6. Exposar els resultats d'una recerca sobre repertori, creadors i creadores o
períodes històrics, preferentment de l'entorn més proper, cercant les fonts
pertinents, i comunicant els resultats per mitjà de les tecnologies de la
informació i la comunicació.

7. Descriure i analitzar diverses propostes estètiques musicals i coreogràfiques
contemporànies, en qualsevol suport, essent capaç d'expressar oralment i
per escrit judicis de valor personals, fonamentats críticament.

8. Identificar algunes de les relacions entre la música i la dansa al llarg de la
història i explicar, per mitjà d'exemples concrets, diverses creacions on
intervinguin la música, la dansa, la literatura i les arts plàstiques i visuals.

9. Descriure de manera escrita i oral concerts, actuacions musicals,
espectacles de dansa i altres manifestacions relacionades, esmentant tots
els aspectes de la representació: interpretació, posada en escena,
il·luminació, atrezzo, escenografia, disseny.


