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http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/recursos/aplicaciones-infinity/aplicaciones/musica
http://classicalmusicgames.com/livegames/orchestra/orchestra2.htm
http://www.flashmusicgames.com/orchestra03.html
COMPETÈNCIES BÀSIQUES GENERALS:

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2. Competències artística i cultural
3. Tractament de la informació i competència digital
4. Competència matemàtica
5. Competència d’aprendre a aprendre
6. Competències d’autonomia i iniciativa personal
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
8. Competència social i ciutadana
OBJECTIUS
Explorar i percebre
Parlar, escoltar, exposar i dialogar
per aprendre.
Ser capaç d’observar i escoltar
activament.
Identificar agrupacions
instrumentals (orquestra simfònica)
Situar-se a internet i entrar a les
aplicacions
Autoavaluar-se, acceptar les
errades i aprendre de i amb els
altres.

CONTINGUTS
Explorar i percebre
Orquestra. Director. Famílies
instrumentals. Agrupacions
instrumentals. Instruments de
l'orquestra. Intensitat del so.

X
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METODOLOGIA
Lectura de la fitxa i audició prèvia
d'una obra qualsevol per orquestra
simfònica:
Fer la fitxa. Part 1

Presentació del instruments (PDI)
Seccions instrumentals de l’orquestra
simfònica: corda, vent-fusta, ventJoc i reconeixement dels
metall i percussió
instruments (visual i auditiva)
Fer la fitxa. Part 2.
Jocs i explicació de la prova
Prova

Conèixer les diferents seccions
que formen l’orquestra i la seva
disposició.
Identificar el
el timbre
timbre dels
dels
Identificar

CRITERIS AVALUACIÓ
Reconèixer els diferents tipus
d'instruments que apareixen en
una orquestra simfònica,
visualment i alguns auditivament.
Saber a quina família pertany
cada instrument: Percussió (so
determint i indeterminat; fustametall) vent-fusta, vent-metall,
corda.
Saber explicar què és una
orquestra, de quants músics pot
està formada i el perquè de la
disposició dels instruments.
Saber quina és la funció del
director.

RECURSOS/ MATERIALS
Internet
PDI o
Ordinadors personals o per parelles
Fitxa de l'orquestra
La prova es pot fer en un ful en blanc
o a la llibreta de música.
Totes les activitats de l'apartat de
L'orquestra de Musicaipdi.

instruments en el moment en què
sonen.
Interpretar i crear

Interpretar i crear
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