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 L’avaluació trimestral es basarà en els següents apartats:
 Teoria i conceptes explicats a classe: 40 %
 Llenguatge musical i part pràctica: 40%
 Actitud i treball a l’aula: 20 %

 L’actitud es valorarà tenint en compte els següents paràmetres:
 La predisposició per part de l’alumne a classe davant dels continguts

impartits.
 La seva participació tant a nivell individual com col·lectiu.
 El respecte envers els companys i el professor.
 El respecte i compliment de les normes d’aula.
 La  seva  contribució  al  desenvolupament  de  la  dinàmica  de  les

classes. 
 Assistència a classe.

 L’avaluació serà contínua i la nota final del trimestre serà la mitjana dels

tres  apartats.  Aquesta  es  farà  sempre  que  la  nota  mínima de  cada

apartat sigui un 4 o a criteri de la professora. En cas que no es pugui fer

la mitjana, l’alumne tindrà suspès el trimestre.

 Com que l’avaluació és contínua, l’alumne que aprovi dos trimestres, en

cas que un d’aquests sigui el tercer, aprovarà la matèria sempre que la

nota del trimestre no superat sigui de 4 com a mínim. 

 Respecte a l’alumne que no hagi superat l’assignatura, a final de curs

tindrà  la  possibilitat  de  realitzar  una  prova  amb  els  continguts  dels

trimestres no superats. Els alumnes que es trobin en aquesta situació

obtindran la nota final fent la mitjana entre:  
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 la puntuació obtinguda a la prova (60%)
 el trimestre superat (25%) 
 la mitjana de les notes d’actitud dels trimestres suspesos (15%) 

 En el supòsit que l’alumne tingui suspesos tots els trimestres, aquest

podrà realitzar una prova global a final de curs i obtindrà la nota final a

partir de la mitjana entre:
 la puntuació d’aquesta prova (85%)
 la mitjana de les notes d’actitud de tots els trimestres (15%) 

 En el cas que l’alumne no superi l’assignatura a l’avaluació del mes de

juny, aquest  s’haurà  de presentar  a  la  recuperació  extraordinària  de

setembre.  En  aquesta  recuperació,  l’alumne  realitzarà  un  examen  i

també haurà de lliurar la feina d’estiu encomanada.

 Els alumnes amb l’assignatura de música pendent del curs anterior, per

aprovar caldrà que presentin els treballs demanats i/o la realització d’un

examen.
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