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FULL D’INICI DE CURS 

MÚSICA 2N CURS ESO 

CURS: 2019/2020 

Denominació de la 
matèria 

Música 2n ESO 

Durada i distribució 
setmanal 

1 hora setmanal. 

 

Presentació 

 

La música és el llenguatge artístic que possibilita la comunicació entre 

els éssers humans a través dels sons musicals. Les seves capacitats 

comunicatives la converteixen en un vehicle capaç d’expressar el món 

interior de les persones per mitjà del so. A més, propicia el 

desenvolupament de la sensibilitat artística contribuint a la formació 

integral del les persones. 

Si parlem de la pràctica musical individual, cal dir que permet 

desenvolupar la sensibilitat personal i estètica, exercir la creativitat, 

enriquir la pròpia expressió i canalitzar emocions i sentiments. Quan la 

música es fa en grup, ens trobem davant d’interpretacions col·lectives 

que permetran desenvolupar habilitats socials i de relació personal, 

assumir responsabilitats i potenciant actituds de participació i respecte. 

L’estudi de la música contribueix a estructurar el pensament, a conèixer, 

explicar i comprendre el món, i possibilita la reflexió crítica i el raonament 

fonamental. 

 

Avaluació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada trimestre els alumnes obtindran una qualificació numèrica 

calculada a partir dels següents percentatges:  

• Proves objectives: 40% (test, activitats avaluatives, proves de 

caràcter teòric...) 

• Proves pràctiques: 40% (escolta i anàlisi d’audicions, dossier, 

cant, exercicis, treballs recerca...) 

• Observacions a l’aula: 20% (presentació de deures, creativitat, 

aportació personal de temes musicals al grup , respecte als 

companys, ...) 

La nota final sortirà de la mitjana dels tres trimestres, però serà requisit 

indispensable aprovar com a mínim 2 trimestres per a poder fer-la.  
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Si la qualificació final és inferior a 5, la matèria serà considera no 

superada i haurà de realitzar l’examen recuperació de tot el curs al mes 

de juny. 

Als butlletins l’avaluació s’expressarà de la següent manera:  

NA- No Assolit (de 0 a 4,9) 

AS- Assoliment Satisfactori (de 5 a 6,9) 

AN- Assoliment Notable (7 a 8’9) 

AE- Assoliment Exel.lent (9 a 10) 

        Recuperació de l’àrea:  

Qui suspengui la 1a o la 2a avaluació podrà recuperar-les als trimestres 

següents, sempre que la tercera avaluació estigui aprovada i la mitjana 

dels tres trimestres sigui superior a 5. Qui suspengui la 3a i encara tingui 

pendent la 1a o la 2a avaluació s’haurà de presentar a una prova de 

recuperació al juny. 

L’alumnat que no hagi superat l’assignatura tindrà la possibilitat de 

recuperar la matèria als Exàmens Extraordinaris de Juny o al següent 

curs durant la convocatòria de febrer. 

 

La recuperació del febrer serà diferent i constarà de dues parts:  

1) presentació del dossier degudament complimentat (20% de la nota 

final) com a requisit indispensable per a fer l’examen. 

2) la realització d’un examen teòric (80% de la nota final). 

Els alumnes amb l’assignatura pendent d’altres cursos també es podran 

presentar tant a les recuperacions extraordinàries de juny com les del 

febrer.  

Nota general: 

Si un alumne/a sap amb anterioritat que, per una causa major, no podrà 

assistir al centre en la data que s’ hagi fixat un examen, ho ha de 

comunicar al professorat amb anterioritat. Únicament es podrà justificar 

la no assistència a un examen mitjançant un document oficial - com ara 

visita mèdica, tràmits legals, etc. En aquest cas, el professor/a fixarà, si 

ho creu convenient, una nova data o indicarà a l’alumna/e les activitats 
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que ha de realitzar i el termini. Un examen no realitzat implica una 

qualificació de zero (NA)                                                         

 

 

Dossier 

Sempre que es demani: 
 
Indicacions per l’elaboració del dossier: 
 

1.- Utilització de fulls blancs DIN- 4. S'han de deixar marges suficients 

a les quatre vores del full.  Les pàgines hauran d’estar numerades. 

2.- Cada dossier ha d’iniciar-se amb un full on consti el nom de 

l’assignatura, el títol de la unitat, el nom i cognoms de l’alumne, el grup 

classe i  la data. Ha de continuar amb un segon full amb l’índex del 

dossier.  

3.- El dossier ha d‘incloure tot el material treballat, demanat o repartit 

a l’aula. Haurà d’estar paginat. 

4.- Del dossier es valorarà la presentació: l'índex, l’organització, la 

cal·ligrafia, la pulcritud; i el contingut: l’ortografia, la correcció d'activitats, 

la completesa, l'expressió i el vocabulari. 

L'alumne ha d'incloure el document d'avaluació del dossier amb la 

corresponent  autoavaluació. 

5.-Tots aquests aspectes seran avaluats almenys una vegada al 

trimestre. En qualsevol moment, sense previ avís, el professor pot 

demanar el dossier de l’assignatura a classe per avaluar-la. Heu de 

portar una carpeta amb tot el material del trimestre a classe. 

Indicacions per la presentació i entrega  del dossier: 

1.-És imprescindible que estigui grapat o amb fastener.  

2.-El dossier s’entregarà en la data indicada pel professorat i sempre 

abans de que acabi el trimestre, fora d’aquesta data serà un retard i  la 

nota es reduirà a aprovat o suspès. 

Material de referència 

 

Material donat pel professorat. 

Llibre de 2n Mc Graw Hill 

 


