
4art ESO 
Treball de Recuperació - Música 
 
Descripció del TREBALL 
Continguts: 
 
En aquest treball, hauràs de seleccionar  un grup o cantant (actual o passat) que 
sigui interessant per a tu i presentar-lo en forma de treball escrit o power point. 
Del teu treball, sigui quin sigui el format escollit, se n'haurà de poder extreure, com 
a mínim, els següents continguts: 
 
- NOM (del grup o cantant) 
- ANY d'INICI de la seva carrera i si cal, any FINAL. 
- ESTIL MUSICAL: explica'n les principals característiques, és per a ballar, escoltar,  
                                    instruments que s'usen, orígen de l'estil (geogràfic, étnic, carac- 
                                    terístiques musicals, altres cantants representatius, evolució de  
                                    l'estil , etc. 
- BREU BIOGRAFIA (del cantant si és solista o del grup (com es va formar, quins  
                                     són els seus components, instruments que toquen, etc.) 
- PRINCIPAL DISCOGRAFIA 
- ESCULL UNA CANÇÓ REPRESENTATIVA I EXPLICA-LA: descriu-la, pots afegir un  
                                    link per a escoltar-la, tradueix i explica la lletra, l'han interpretat  
                                    altres cantants? S'ha utilitzat en pel.licules, anuncis, etc. 
- CONCLUSIONS FINALS: per què m'agrada aquest cantant /grup? Que m'aporta  
                                   personalment? per a què/qui el podria recomanar? 
 
- BIBLIOGRAFIA (WEB, WIKI, REVISTES, etc.) 
 
Criteris d'avaluació 
A partir del treball presentat per l'alumne, 
 
Es valoraran els següents punts: 
- Presentació  
- Claredat en la redacció i organització del text. 
- Aportació de dades en els continguts proposats. 
- Aportació de dades interactives: links de Video-clips, cançons, entrevistes, etc. 
- Conclusions pròpies i raonament d'elles. 
 
 
Presentació del TREBALL 
 
- L'alumne ha de realitzar un treball en forma de redacció escrita (PDF o 
manuscrit) o bé interactiva (Power Point o similar) on es presenti un cantant o 
grup seleccionat per ell mateix. 
 
-Ha de constar de: Portada , Índex, Continguts, bibliografia (WEB i paper) 
 
- La longitud del treball ha de ser d'entre 2 a 4 pàgines escrites (continguts sense 
portada ni índex)i en cas de presentar-se com a Power Point d'entre 6/8  
diapositives (continguts sense portada ni índex). 
 



 
 
 
 
 


