
 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 2017-18 
 

 
Departament: Música 
 

ESO 
 
Matèria comú: Música 
 

Curs: 1r                                                       
 
 

 

Avaluació de la nota 
 

Conceptes: 45%  
 
Exàmens escrits i orals  
 

Procediments: 45%  
 
Activitats, deures, 
lectures rítmiques, 
treballs, interpretacions 
musicals (vocals, 
instrumentals, rítmiques). 

Actitud: 10%  
 
Cura amb el material, 
puntualitat, assistència, 
respecte de les normes i 
participació a la classe  

Exàmens de recuperació: 

Recuperació de juny:  

 Exàmens: hi haurà un examen de les unitats suspeses. 

 Flauta: interpretació d’una de les peces interpretades amb flauta al llarg 
del curs. 

 Treballs: caldrà presentar els treballs indicats pel professor/a. 
 
Recuperació de setembre: 

 Exàmens: hi haurà un examen global de les unitats impartides durant el 
curs. 

 Flauta: interpretació d’una de les peces interpretades amb flauta al llarg 
del curs. 

 Treballs: caldrà presentar els treballs indicats a final de curs. 
 
Recuperació de pendents: 

 L’alumnat amb  l’assignatura de música de 1r o de 3r curs pendent 
haurà de realitzar una prova escrita i la interpretació d’una peça amb 
flauta  La nota final d’aquesta prova de recuperació no podrà ser 
superior al 5. 

 

Comentaris 
 
Nota final de curs: 
 
Es tindrà en compte l’evolució positiva o negativa de l’alumne durant el curs. 
 



 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 2017-18 
 

 
Departament: Música 
 

ESO 
 
Matèria comú: Música 
 

Curs: 3r                                                        
 
 

 

Avaluació de la nota 
 

Conceptes: 45%  
 
Exàmens escrits i orals  
 

Procediments: 45%  
 
Activitats, deures, 
lectures rítmiques, 
treballs, interpretacions 
musicals (vocals, 
instrumentals, rítmiques). 

Actitud: 10%  
 
Cura amb el material, 
puntualitat, assistència, 
respecte de les normes i 
participació a la classe  

Exàmens de recuperació: 

Recuperació de juny:  

 Exàmens: hi haurà un examen de les unitats suspeses. 

 Flauta: interpretació d’una de les peces interpretades amb flauta al llarg 
del curs. 

 Treballs: caldrà presentar els treballs indicats pel professor/a. 
 
Recuperació de setembre: 

 Exàmens: hi haurà un examen global de les unitats impartides durant el 
curs. 

 Flauta: interpretació d’una de les peces interpretades amb flauta al llarg 
del curs. 

 Treballs: caldrà presentar els treballs indicats a final de curs. 
 
Recuperació de pendents: 

 L’alumnat amb  l’assignatura de música de 1r o de 3r curs pendent 
haurà de realitzar una prova escrita i la interpretació d’una peça amb 
flauta  La nota final d’aquesta prova de recuperació no podrà ser 
superior al 5. 

 

Comentaris 
 
Nota final de curs: 
 
Es tindrà en compte l’evolució positiva o negativa de l’alumne durant el curs. 
 
 



 

 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 2017-18 
 

 
Departament: Música 
 

ESO 
 
Matèria optativa: Música 
 

Curs: 4t                                                        
 
 

 

Avaluació de la nota 
 

Conceptes: 45%  
 
Exàmens escrits i orals  
 

Procediments: 45%  
 
Activitats, deures, 
lectures, treballs, 
exposicions orals, 
enregistraments, ús de la 
tecnologia. 

Actitud: 10%  
 
Cura amb el material, 
puntualitat, assistència, 
respecte de les normes i 
participació a la classe  

Exàmens de recuperació: 

Recuperació de juny:  

 Exàmens: hi haurà un examen de la part de l’assignatura que s’hagi 
suspès. 

 Treballs: caldrà presentar els treballs pendents que s’hagin demanat al 
llarg del curs. 

 
Recuperació de setembre: 

 Exàmens: hi haurà un examen global dels continguts del curs. 

 Treballs: caldrà presentar els treballs indicats a final de curs. 
 
Recuperació de pendents: 

 L’alumnat amb  l’assignatura de música de 1r o de 3r curs pendent 
haurà de realitzar una prova escrita i la interpretació d’una peça amb 
flauta  La nota final d’aquesta prova de recuperació no podrà ser 
superior al 5. 

 

Comentaris 
 
Nota final de curs: 
 
Es tindrà en compte l’evolució positiva o negativa de l’alumne durant el curs. 
 

 


