
COMPETÈNCIES BÀSIQUES GRADACIÓ

1.1. Identificar i descriure un nombre bàsic d’elements en l’anàlisi de les 

produccions artístiques.

1.2. Identificar, descriure (caracteritzar) i relacionar un nombre ampli 

d’elements en l’anàlisi de les produccions artístiques.

1.3. Descriure amb precisió les característiques dels elements en 

produccions artístiques més complexes i detectar les relacions i les 

estratègies compositives.

2.1. Mostrar l’hàbit de percebre de forma reflexiva el que és més evident del 

2.2. Mostrar l’hàbit i l’interès de percebre de forma reflexiva i oberta el que 

és evident, subtil i complex de l’entorn proper i llunyà.

2.3. Mostrar l’hàbit i l’interès de percebre de forma oberta els entorns més 

complexos i ser capaç de cercar i crear nous coneixements en assumir i 

integrar els elements percebuts.

3.1. Interpretar música de forma individual, col·lectiva i col·laborativa, 

assolint un nivell tècnic i expressiu que permeti interpretar les parts 

musicals bàsiques i/o adaptades del repertori.

3.2. Interpretar música de forma individual, col·lectiva i col·laborativa, 

assolint un nivell tècnic i expressiu, amb domini de la lectoescriptura en el 

vessant rítmic i melòdic.

3.3. Interpretar música de forma individual, col·lectiva i col·laborativa, 

assolint un nivell tècnic i expressiu, amb domini de la lectoescriptura 

autònoma en el vessant rítmic, melòdic i harmònic del repertori.

5.1. Compondre produccions artístiques amb coherència i coneixement dels 

llenguatges propis, a partir d’unes pautes bàsiques clarament establertes.

5.2. Compondre produccions artístiques amb coherència i coneixement dels 

llenguatges propis, partint de l’experiència pròpia i de manera imaginativa, a 

partir d’unes pautes establertes.

5.3. Compondre produccions artístiques amb coherència i coneixement dels 

llenguatges propis, amb autonomia i iniciativa, partint de l’experiència 

pròpia i de manera imaginativa, a partir d’unes pautes obertes.

6.1. Portar a terme un procés d’experimentació i/o improvisació a partir 

d’una pauta i per mitjà d’instruments i tècniques establertes a través de les 

quals arribar a una solució o un resultat.

6.2. Cercar recursos i decidir entre els instruments i les tècniques 

proposades, dur a terme l’experimentació i/o la improvisació, analitzar el 

resultat i mostrar les possibles aplicacions.

6.3. Cercar amb iniciativa pròpia les eines, les tècniques i els recursos idonis, 

fer-los interaccionar a través del procés d’experimentació i/o improvisació, 

analitzar i treure conclusions que permetin transferir el resultat i aplicar-ho 

a produccions artístiques posteriors.

8.1. Valorar produccions de l’entorn més immediat, situant-les en el seu 

context i tenint en compte la seva funció, aplicant els elements d’un 

llenguatge artístic determinat.

8.2. Valorar produccions d’entorns geogràfics i històrics diversos, situant-les 

en el seu context i tenint en compte la seva funció, aplicant els elements d’un 

llenguatge artístic determinat.

8.3. Valorar produccions d’entorns geogràfics i històrics diversos, situant-les 

en el seu context i tenint en compte la seva funció, interrelacionant els 

elements dels diferents llenguatges artístics.

9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques 

com a font d’enriquiment personal i social

La naturalesa fonamentalment actitudinal d’aquesta competència fa que no 

sigui necessari graduar-la.

DIMENSIÓ SOCIOCULTURAL

DIMENSIÓ SOCIETAT I CULTURA
8. Valorar amb respecte i sentit crític les produccions 

artístiques en els seus contextos i funcions.

ÀMBIT DE CULTURA I VALORS

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ, INTERPRETACIÓ I CREACIÓ
3. Interpretar música de forma individual i col·lectiva 

utilitzant la veu, els instruments, el cos i les eines 

tecnològiques.

5. Compondre amb elements dels llenguatges 

artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de cada 

àmbit.

6. Experimentar i/o improvisar amb instruments i 

tècniques dels llenguatges artístics

COMPETÈNCIES BÀSIQUES PER ÀMBITS - ESO
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ÀMBIT ARTÍSTIC
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ I ESCOLTA
1. Utilitzar estratègicament els elements dels 

llenguatges visual, musical i corporal per analitzar 

les produccions artístiques.

2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la 

realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural.



7. Comprendre i valorar el nostre món a partir de les 

arrels culturals que l’han configurat.

8.1. Explicar algunes característiques de diversesmanifestacions culturals i 

relacionar-les amb la seva època, per comprendre la seva finalitatsocial i 

artística.

8.2. Comparar diverses manifestacions culturals, contextualitzant-les, 

identificant els criteris formals i explicant els significats explícits i implícits, 

per interpretar la  intencionalitat de l’autoria.

8.3. Analitzar manifestacions culturals d’arreu del món i comparar-les, per 

interpretar aportacions tècniques i solucions estètiques que han fet les 

diverses civilitzacions segons la seva manera d’entendre el món.

9.1. Contextualitzar i difondre elements del patrimoni cultural passat i 

present i de l’entorn proper, per afavorir-ne la conservació i salvaguarda.

9.2. Analitzar diversos elements del patrimoni cultural, per valorar l’herència 

rebuda del passat i fomentar-ne la conservació.

9.3. Justificar quins elements del patrimoni cultural

han arribat als nostres dies, argumentar-ne la conservació i valorar quin 

patrimoni cultural present deixem com a llegat a les generacions futures.

10.1. Comparar algunes expressions culturals pròpies amb la d’altres 

cultures, per fomentar el respecte a la diversitat i construir una identitat 

personal i col·lectiva.

10.2. Contextualitzar expressions culturals d’aquí i d’arreu del món i 

identificar-ne els valors inherents, per compartir aquells que afavoreixen la 

diversitat i la construcció de la identitat pròpia en un món global.

10.3. Valorar expressions culturals d’aquí i d’arreu  del món i analitzar 

críticament la seva influència en un món global, per decidir amb criteri 

quines volem adoptar i conservar.

DIMENSIÓ CULTURAL I ARTÍSTICA
8. Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-

les amb els seus creadors i la seva època, per 

interpretar les diverses cosmovisions i la seva 

finalitat.

9. Valorar el patrimoni cultural com a herència 

rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i 

afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.

10. Valorar les expressions culturals pròpies, per 

afavorir la construcció de la identitat personal dins 

d’un món global i divers.

ÀMBIT SOCIAL 


