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PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

Els procediments de l'avaluació trimestral seran:

● Observació directa i diària a l'aula sobre els treballs i activitats de l'alumnat.
● Produccions i interpretacions musicals de l'alumnat avaluat a través de rúbriques.
● Proves escrites, proves pràctiques i orals trimestrals.

Els criteris de qualificació estan separats en tres parts:

● Continguts conceptuals (40% de la nota total): proves escrites, presentacions i exposicions
orals en grup o individuals i exercicis fets durant les sessions. Els continguts s'impartiran 
en Anglés i en els exàmens i exercicis de classe s'utilitzarà aquesta llengua.

● Pràctica musical (40% de la nota total): proves d'interpretació amb la flauta dolça, 
instruments de plaques, teclat i bateria, així com coreografies de percussió corporal o
d’altres similars.

● Continguts actitudinals (20% de la nota total): comportament a l’aula amb el seu grup i el
professorat, participació activa en les diferents activitats proposades i responsabilitat del 
seu material (el qual ha de dur sempre) així com de la bona utilització del material de 
classe.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

● No existeix la convocatòria extraordinària de juliol en l’ESO.
● Només de manera molt excepcional, abans de l’avaluació final i/ o durant el curs es podran

fer recuperacions parcials dels procediments pràctics i/o teòrics, si el professorat ho 
considera adequat per a algun alumne o grup.

PENDENTS

● Sempre que els docents ho consideren adient, els alumnes que superen dues de les tres
avaluacions del curs actual aprovaran el curs pendent.

● Els alumnes que no superen dues de les tres avaluacions del present curs hauran de
preparar les tres avaluacions del curs pendent.


