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Procediments d’avaluació i recuperació 
Les qualificacions s’obtindran segons els criteris següents: 
Exàmens: 15%; Actitud a classe: 30%; Deures i exercicis: 10%; Dossier:30%; Pràctica 
vocal- instrumental: 15% 
Recuperació 
L`avaluació és continua i la nota final s’obté de valorar un 25% la primera avaluació, un 
30% la segona i un 45% la tercera. 
No obstant, si l’alumne no ha millorat suficientment i el professor ho creu necessari, el 
mes de juny i setembre té l’oportunitat de recuperar a partir de les següents 
possibilitats: 
           -     Examen escrit del tema o temes suspesos. 

- repetir la pràctica d’alguna obra musical 
- fer un treball bibliogràfic d’un compositor estudiat a classe i les seves obres 

principals. 
-  Llegir una senzilla obra musical. 

 
 
2n ESO 
 
La nota final constarà d’una mitjana entre les diverses anotacions que la professora 
pren durant  la classe, així com de deures i treballs.  
Les qualificacions s’obtindran segons els criteris següents: 
Actitud a classe: 40% . expressió vocal - instrumental: 15%  examen:30%; Deures i 
treballs :15% 
 
L`avaluació és continua i la nota final s’obté de valorar un 25% la primera avaluació, un 
30% la segona i un 45% la tercera. 
No obstant, si l’alumne no ha millorat suficientment i el professor ho creu necessari,  al 
final de curs farà treballs complementaris com els següents: 
            -     Examen escrit del tema o temes suspesos. 

- repetir la pràctica musical 
- fer un treball bibliogràfic d’un compositor estudiat a classe i les seves obres 

principals. 
- Llegir una senzilla obra musical. 
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Procediments d’avaluació i recuperació.  La nota d’avaluació s’obté de 
valorar els següents aspectes: 
 
 Exàmens:40% 
 Dossier:10% 
 Actitud a classe:30% 
 Pràctiques:20% 
 
Recuperació 
Es farà la mitjana de les notes dels tres trimestres sempre que siguin superiors 
a 4. La nota mitjana ha de ser com a mínim de 5. 
Es farà un examen de recuperació al principi de la avaluació següent. 
La recuperació també podrà incloure: 



- repetir la pràctica d’alguna obra musical 
- fer un treball bibliogràfic d’un compositor estudiat a classe i les seves 

obres principals. 
- Llegir una senzilla obra musical. 
- Examen de recuperació al juny. 

 
 
 


