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CRITERIS D’AVALUACIÓ MÚSICA 
 

ESO 1 
MÚSICA 

Exàmens 60 % de la qualificació 

Exercicis, actitud, dossier,... 30 % de la qualificació  

Comportament 10 % de qualificació 

Qualificació trimestral: la nota del trimestre serà la mitjana dels exàmens realitzats. 

Recuperació de les avaluacions pendents: Les avaluacions suspeses es recuperen durant el següent 

trimestre amb la realització d’un examen o treball. 

Qualificació final: Serà la mitjana aritmètica de les notes trimestrals si aquestes són com a mínim un 4. 
A la convocatòria extraordinària de setembre es farà un examen amb la totalitat de la matèria de curs i/o 
un treball que desenvolupi un tema treballat durant el curs, caldrà haver realitzat el dossier del curs i 
presentar-lo  

 

 

ESO 3 
MÚSICA 

Exàmens 60 % de la qualificació 

Exercicis, actitud, treballs, dossier 30 % de la qualificació 

Comportament 10 % de la qualificació 

Qualificació trimestral: la nota del trimestre serà la mitjana dels exàmens realitzats.  

Recuperació de les avaluacions pendents: Les avaluacions suspeses es recuperen al final del 
quadrimestre amb la realització d’un examen o treball. 

Qualificació final: La qualificació final de curs serà la mitjana aritmètica de les notes dels exàmens 
realitzats  si aquestes són com a mínim un 4. A la convocatòria extraordinària es farà un examen amb la 
totalitat de la matèria de curs. 

 

OPTATIVA DE 4t 

MÚSICA 

Exàmens 70 % de la qualificació 

Exercicis, treballs, actitud, ...... 30 % de la qualificació 

Qualificació trimestral: la nota del trimestre serà la mitjana dels exàmens realitzats. 

Recuperació de les avaluacions pendents: Caldrà fer una prova de recuperació durant el següent 
trimestre. 

Qualificació final: La qualificació final de curs serà la mitjana aritmètica de les notes trimestrals si 
aquestes són com a mínim un 4. A la convocatòria extraordinària es farà un examen amb la totalitat de la 
matèria de curs i/o un treball que desenvolupi un tema treballat durant el curs, 



 

 

 


