
Criteris d’avaluació de Música

Els criteris d’avaluació són el referent per valorar el grau de consecució dels objectius.
Permeten la valoració del tipus i graus d’aprenentatge adquirits, i se converteixen en
referents fonamentals per valorar l’adquisició de les competències bàsiques. A
continuació els Criteris d’avaluació de la matèria de Música de 1r d’ESO establerts en el
currículum de Catalunya.
- Utilitzar l’escolta atenta per a memoritzar, comprendre i reflexionar sobre la
música actual de forma personal, crítica i creativa.
- Crear, individualment o en grup, fragments o frases musicals amb la veu i/o
els instruments escolars, mostrant iniciativa, creativitat i imaginació.
- Participar en la interpretació en grup d’obres musicals senzilles de forma
activa i cooperativa, assumint les responsabilitats pròpies de la interpretació
pública.
- Identificar i comprendre auditivament els elements significatius de la
música (la melodia, l’harmonia, el ritme, el timbre, i la textura) en fragments
d’obres representatives del repertori musical occidental i català.
- Identificar, en l’àmbit quotidià, els diferents usos i funcions de la música i la seva presència social,
apreciant críticament les seves múltiples facetes.
- Expressar una opinió raonada sobre esdeveniments musicals del món
actual.
- Participar en projectes musicals col·lectius, mostrant bons hàbits de treball
personal i de treball en equip.
- Utilitzar de forma oral o escrita, els coneixements musicals adquirits
utilitzant correctament el vocabulari musical específic.

Els instruments previstos per avaluar la unitat consta de la correcció de les activitats
realitzades a classe, l’observació directa del comportament individual de l’alumne, un
control al finalitzar la unitat didàctica.
La ponderació de la matèria de música es:
- 40% exàmens de la unitat didàctica.
- 20% comportament i actitud de l’alumne dintre de classe.
- 40% realització del dossier, treball a classe i presentació del material.
La forma d’obtenció de la qualificació final de la matèria en finalitzar el curs es obtindre
amb la mitjana de les notes finals de cada avaluació una nota igual o superior a un 5. Per tant, no 
existeix recuperació de cada avaluació parcial ja que amb les avaluacions
següents es pot assolir la matèria.

Critèris de recuperació
Si a final de la 3a avaluació l’alumne no ha tret una nota igual o superior a 5 haurà de recuperar la 
matèria a setembre. Aquesta recuperació constarà de 3 parts:

1. L’alumne ha d’entregar un dossier d’activitats relacionades amb les unitats didàctiques d’aquesta 
programació. El professor s’encarregarà de donar-li aquest dossier a l’alumne que no hagi superat la
matèria en juny. Aquest dossier tindrà un pes del 40% de la nota total de la recuperació.

2. Control teòric amb preguntes relacionades amb les unitats didàctiques realitzades durant el curs 
(40% de la nota).

3. Un control pràctic amb flauta dolça d’una de les peces estudiades i interpretades durant el curs 
(20% de la nota). Per a poder fer els dos exàmens l’alumne, haurà d’entregar el dossier del punt 1 
fet.



Recuperació durant el curs

L’alumne que hagi tret menys d’un 5 a la primera avaluació I durant la segona demostri un interès 
continuat per aprovar la matèria podrà recuperar amb un dossier que contingui la part teòrica del 
primer trimestre. Si el dossier es realitza correctament el 40% de l’exàmen de la unitat didàctica del 
1er trimestre quedarà aprovada.


