
CRITERIS D’AVALUACIÓ CURS 2019-20 

DEPARTAMENT DE MÚSICA 

 

L’avaluació és un seguiment global de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge 

portat a terme per l’equip docent i coordinat pel tutor del grup, amb l’objectiu de 

millorar-lo. No es busca únicament una valoració dels fets i dels conceptes apresos, 

sinó també dels procediments assolits i els valors adquirits per cada alumne/a, la 

consecució dels objectius educatius fixats i l’adquisició de les competències bàsiques.  

Per tal d’analitzar el grau d’assoliment de les competències bàsiques d’àrea s’han 

posat en comú una sèrie de criteris d’avaluació que veurem a continuació.  

Dins d’aquests criteris s’estableixen tres nivells d’assoliments: satisfactori, notable o 

excel·lent, on s’exigiran diferents graus de coneixements i habilitats a l’hora de 

resoldre les qüestions proposades per avaluar la unitat. 

L'alumne pot aconseguir un 100% d’assoliment de la matèria tenint en 
compte les següents rúbriques: 
 

1er ESO 

ÀMBIT ARTÍSTIC: 70%  repartit de la següent manera: 

 Dimensió percepció i escolta: 20% del total.  

o Competència 1. Utilitzar estratègicament els elements dels llenguatges 

visual, musical i corporal per analitzar les produccions artístiques. 

o Competència  2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la 

realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural. 
 

 Dimensió expressió, interpretació i creació: 30% del total. 

o Competència 3. Interpretar música de forma individual i col·lectiva 

utilitzant la veu, els instruments, el cos i les eines tecnològiques. 

o Competència 5: Compondre amb els elements dels llenguatges artístics 

utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit. 

o Competència  6. Experimentar i/o improvisar amb instruments i 

tècniques dels llenguatges artístics. 

 



 Dimensió societat i cultura: 20% del total. 

o Competència 8. Valorar amb respecte i sentit crític les produccions 

artístiques en els seus contextos i funcions. 

o Competència  9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a 

font d’enriquiment personal i social. 

ÀMBIT DIGITAL: 10% del total.  

o Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, 

presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la 

producció  de documents digitals. 

ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL:  20% del total.  

o Competència 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera 

reflexiva i responsable . 

 

2n ESO 

ÀMBIT ARTÍSTIC: 70%  repartit de la següent manera: 

 Dimensió percepció i escolta: 20% del total.  

o Competència 1. Utilitzar estratègicament els elements dels llenguatges 

visual, musical i corporal per analitzar les produccions artístiques. 

o Competència  2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la 

realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural. 
 

 Dimensió expressió, interpretació i creació: 30% del total. 

o Competència 3. Interpretar música de forma individual i col·lectiva 

utilitzant la veu, els instruments, el cos i les eines tecnològiques. 

o Competència 5: Compondre amb els elements dels llenguatges artístics 

utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit. 

o Competència  6. Experimentar i/o improvisar amb instruments i 

tècniques dels llenguatges artístics. 

 

 Dimensió societat i cultura: 20% del total. 

o Competència  8. Valorar amb respecte i sentit crític les produccions 

artístiques en els seus contextos i funcions. 

o Competència  9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a 

font d’enriquiment personal i social. 

ÀMBIT DIGITAL: 10% del total.  



o Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, 

presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la 

producció  de documents digitals. 

ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL:  20% del total.  

o Competència 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera 

reflexiva i responsable. 

 

 

4t ESO 

ÀMBIT ARTÍSTIC: 60%  repartit de la següent manera: 

 Dimensió percepció i escolta: 10% del total.  

o Competència 1. Utilitzar estratègicament els elements dels llenguatges 

visual, musical i corporal per analitzar les produccions artístiques. 

o Competència  2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la 

realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural. 
 

 Dimensió expressió, interpretació i creació: 40% del total. 

o Competència 3. Interpretar música de forma individual i col·lectiva 

utilitzant la veu, els instruments, el cos i les eines tecnològiques. 

o Competència 4: Interpretar i representar amb formes bidimensionals i 

tridimensionals, estàtiques i en moviment 

o Competència 5: Compondre amb els elements dels llenguatges artístics 

utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit. 

o Competència  6. Experimentar i/o improvisar amb instruments i 

tècniques dels llenguatges artístics. 

o Competència 7: Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o 
transdisciplinaris tant personals com col·lectius 

o Competència  8. Valorar amb respecte i sentit crític les produccions 

artístiques en els seus contextos i funcions. 

 

 Dimensió societat i cultura: 10% del total. 

o Competència  9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a 

font d’enriquiment personal i social. 

o Competència 10. Fer ús del coneixement artístic i de les seves 

produccions com a mitjà de cohesió i d’acció prosocial. 

o  

 

ÀMBIT DIGITAL: 20% del total.  



o Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, 

presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la 

producció  de documents digitals.  

o Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital 

adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i 

mitjans digitals. 

o Competència 6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i 

aprenentatge amb eines digitals per desenvolupar-se en la societat del 

coneixement. 

o Competència 10. Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a 

l’ergonomia per a la prevenció de riscos. 

 

ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL:  20% del total.  

o Competència 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que 

intervenen en el propi aprenentatge. 

o Competència 3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin 

afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida. 

o Competència 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera 

reflexiva i responsable. 

 

1er BATXILLERAT 

 

L’avaluació que farem a classe serà contínua, global, diversificada, coherent i 

integradora. Es realitzarà de la següent manera: 

1. Avaluació inicial: La farem a la primera sessió de cada unitat didàctica, i 

ens servirà per determinar la situació de sortida 

2. Avaluació contínua, formativa: Ens permetrà observar i valorar els 

progressos. Revisarem els dossiers de l’alumne/a fent un seguiment de 

les seves activitats pràctiques, realitzarem petites proves conceptuals, 

proposant exercicis de síntesi i anàlisi en petit grups, amb exercicis 

d’audició... 

3. Avaluació final sumativa: ens donarà informació sobre les capacitats 

assolides per l’alumne/a al final del crèdit 

Els percentatges finals per avaluar l’alumnat seran: 



 Conceptes Procediments Actituds 

Nota 

global 

60% 30% 10% 

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Pel que fa a l’atenció a la  diversitat, tindrem en compte una sèrie de premisses per a 

realitzar l’avaluació:  

 Observarem quins alumnes presentes anomalies i com funcionen aquestes, per 

tal de realitzar una correcta adaptació curricular. 

 Es simplifiquen el nombre d’activitats relacionades amb  els coneixements que 

ha d’assolir aquest tipus d’alumnat. 

 Concretament en l’aprenentatge de la flauta, sí algun alumne presenta 

dificultats,  se li facilitarà algun altre instrument, com pot ser un carilló o si cal, 

també es faran adaptacions de les partitures. 

 Les proves són també adaptades, adequades als nivells d’assoliments més 

baixos. 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ AL LLARG DEL CURS:  

En càs de tenir suspesa la matèria de música, les recuperacions es farán de la següent 

manera: 

o Al trimestre següent es recuperarà l’avaluació que no s’hagi assolit el 

trimestre anterior. Es pot fer fora de l’horari lectiu. La 3a avaluació s’ha 

de recuperar en la prova  de suficiència de juny.  

o Pel que fa la suficiència, tant a la convocatòria de juny com a la de 

setembre, l’alumnat haurà de realitzar una prova que ha de superar, i si 

s’escau, haurà de presentar un dossier. El dossier de la matèria es 

penjarà a la web del centre. 

o L’alumnat que hagi promocionat sense haver superat la matèria, haurà 

de realitzar una prova de la matèria del curs no superat. Aquesta prova 

s’ha d’assolir satisfactòriament per superar la matèria.  

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL CONTÍNUA 

 

 Si l'alumne ha assolit les competències en tots els trimestres obtindrà un 

“assolit” i la qualificació final serà la mitjana dels tres trimestres. 



 Si hi ha dos trimestres assolits, es podrà donar el curs per assolit directament o 

si el professor ho considera necessari haurà de realitzar una prova addicional. 

 Si no ha assolit tots els trimestres o en tenen dos de tres no assolits, hauran de 

realitzar les activitats extraordinàries de recuperació que consistiran en una 

prova global de tot el curs. 

 

 

 

 

 

 

 


