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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

2n d’ESO

Tasques de classe (Classroom): 30%

Llenguatge i expressió musical:  40%

- Lectura musical: 20%

- Pràctica instrumental/vocal: 20%

Actitud i comportament:   20%

- Autoavaluació: 10%

- Coavaluació: 10%

Propostes: 10%

En la segona i tercera avaluació està programat l’incorporació de projectes. Cada projecte té

assignat una qualificació d’un 10% de la nota final. A la primera avaluació no haurà projectes i

per tant, el percentatge assignat se sumarà a l’apartat de “tasques de classe” (en total un 40%

de la nota final)

- Els alumnes amb alguna avaluació suspesa recuperaràn dins d’un marc d'avaluació

continua.

- Els alumnes amb els curs suspès han de tenir en compte que no hi ha recuperacions de

setembre.

- Els alumnes que tinguin pendent el primer curs de música el recuperaran

automàticament si aproven la primera i segona avaluació del curs actual. En cas

contrari, hauran de presentar un treball escrit referent als continguts del curs a
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recuperar. La informació i les bases per a la realització del treball, les lliurarà el

professor de música  amb temps suficient.

Els procediments de les avaluacions es portaran a terme durant i al finalitzar la primera,

segona i tercera avaluació. S’utilitzaran com instruments d’avaluació:

- Capacitats de les diferents formes d’expressió musical: vocal, instrumental, de

moviment i de dansa.

- Capacitat auditiva.

- Capacitat de coneixement de la terminologia musical.

- Capacitat de lectoescriptura musical.

- Capacitat d’atenció, concentració i silenci.

- Capacitat de treball individual i en grup.

- Proves específiques: interpretació, creació, proves escrites teòriques, treballs, etc.

Durant aquest curs les classes instrumentals han estat condicionades i limitades per la

normativa del Covid-19.


