
 

 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

 
 

Unió Europea 
Fons Social Europeu 

 

 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
 

 
Unió Europea 

  Fons Social Europeu 

 

 

 

Plaça Mil·lenari, 4  08210   Barberà del Vallès (BCN)  Tel. 93 718 26 54   www.institutlaromanica.org 
|institutlaromanica@xtec.cat 

 
DEPARTAMENT DE MÚSICA 

Curs 2019-2020 

 
 

CRITERIS D´AVALUACIÓ D´ESO  
 
Farem una avaluació inicial a traves d'un qüestionari, on es posarà el punt de partida del grup i 
també de cada alumne/a.  El fort caràcter instrumental o pràctic de l’àrea de Música, on té una 
gran importància l'adquisició d’hàbits i destreses, fa que el procés d’avaluació formativa sigui 
un dels principals recursos. Així, els criteris d’avaluació de l’alumnat seran:  
 
- L'observació diària i directa de l'alumne/a. 

- El seu quadern de classe. 

- Els treballs individuals i en grup. 

- Els diferents controls o proves que es realitzin. 

- L'observació directa de la participació i del treball de l'alumnat en activitats d'expressió 

 individuals o en grup, tant vocals com instrumentals. 

- Les seves capacitats i actituds davant les activitats d'audició. 

- Respecte de les normes d’aula per a la realització del treball en grup ( silenci, atenció a les 

audicions, puntualitat, etc.) : és una necessitat per poder prestar atenció. 

- Interès i esforç que s'ha mostrat, en general, en l'assignatura. 

- Protocol d'observació del comportament i actitud a l'aula. 

- Ser capaç de respectar qualsevol tipus de música, sigui o no del seu propi grat. 

 
Com a avaluació sumativa es planteja la realització d'activitats que reflecteixen els resultats 
obtinguts després de l'adaptació segons l'avaluació inicial a partir de l'avaluació formativa.  
 
En tots casos, informarem  als alumnes al llarg del trimestre de quin és el seu rendiment i de 
com pot corregir les seves errades i millorar. Els hi avaluarem  tant els controls, com tot tipus 
d'activitat dins o fora de l'aula, i els informarem dels següents percentatges:  
 
Per a 1er i 2n ESO 
 
40% de conceptes  
40% de procediments  
20% d'actituds  
 
Per a 4t ESO 
 
30% de conceptes  
40% de procediments  
30% d'actituds 
 
 
Igualment les notes de classe, les intervencions, participació, comportament i treball de casa 
seran els referents d'una qualificació global. Informarem l'alumnat d’això i incidirem en la 
importància no només de la prova-examen sinó del dia a dia.  
Es valorarà també:  
 

- L’assistència a classe.  
- La participació en activitats extraescolars.  
- L’aportació habitual a l’aula dels materials requerits per a cada sessió. La posada al 

dia de quaderns i dossiers de fotocòpies, etc. 
- La participació o no en els treballs i activitats de grup.  
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CRITERIS DE RECUPERACIÓ 
 

Donat que l’assignatura de música a l’ESO té un caràcter progressiu i acumulatiu, ens 

basarem en l’avaluació contínua, tenint en compte la diversitat i el nivell inicial de cada 

alumne/a. 

S’aprova la matèria durant el curs si: 

 

1. S’aproven els tres trimestres. 

2. Si no s’aprova algun trimestre però la mitjana dels tres trimestres és de 5. 

 

L’examen de recuperació de juny serà el global de tota l’assignatura en el cas que hagi 

suspès els tres trimestres. 

En el cas que la mitjana no arribi  a 5 i hagi suspès el 3r trimestre més algun dels dos 

primers trimestres, haurà de recuperar els trimestres suspesos, i s’avaluarà els objectius 

mínims de la matèria. 

En el cas que hagi suspès un sol trimestre però la mitjana total trimestral no arribi a 5, 

haurà de recuperar aquell trimestre suspès. L’examen de recuperació tindrà lloc al llarg 

de l’últim trimestre del curs. 

 

Previ a l’examen es lliurarà a l’alumnat un guió on s’indicaran els continguts conceptuals i 

procedimentals que s’han d’estudiar. 

 

En ocasions excepcionals (alumnat de PIM i SIEI, o alumnes amb PI), l'examen podrà 

ser substituït per un dossier de treball amb activitats que l'alumne/a podrà realitzar a 

casa, o bé per un treball sobre el/els trimestre/s suspès/os.  

 

RECUPERACIÓ DE CURSOS ANTERIORS 
  

Donat el caràcter comprensiu de la matèria i les seves característiques es considerarà que 

un alumne/a de 2n d´ESO amb la mateixa matèria pendent del curs anterior, recuperarà 

automàticament l’assignatura si aconsegueix els objectius de segon curs proposats. Tot i 

això, l´alumne/a tindrà l’opció de presentar un treball amb continguts del curs anterior que 

no s’estiguin treballant en el present. 

Si l´alumne/a està cursant 3r o 4t d´ESO i ha de recuperar la matèria de cursos anteriors, 

l´alumne/a haurà de presentar un treball que proposi el departament de música per a cada 

nivell en les dates destinades a aquest efecte. Cal que abans es posi en contacte amb la 

cap de departament de música. 

 
 

CRITERIS DE PROMOCIÓ 
 

L’alumnat promocionarà al curs següent si al mes de juny del curs vigent ha aprovat la 

matèria. 

 

 

 
 


