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CONTINGUT TEÒRIC  

Dintre del caràcter teòric i avaluable s’integren:  

- Realització positiva de almenys dues proves teòriques escrites en cada una de les tres avaluacions.  

- L’avaluació d’aquests continguts teòric és continua, ja que no s’eliminen (els continguts) en cada prova si 

  no que s’acumulen degut al caràcter de l’assignatura.  

- En el apartat de continguts teòrics, a més a més de les proves escrites realitzades també es tenen en  

  compte els treballs escrits preparat per l’alumnat com a resolució procedimental dels objectius marcas 

   i per tant tindran el mateix valor que un prova escrita.  

* Es procedirà a resoldre de la següent manera:  

- La nota resultant de cada avaluació, es la nota mitjana de les proves teóriques realitzades.  

 

CONTINGUT PRÀCTIC  

Dintre del caràcter pràctic i avaluable s’integren:  

- Interpretacions vocals, instrumentals, i ritmic-corporals  

- Composicions  

- Improvisacions  

- Lectura de partitures  

- Dictats (melòdics i rítmics)  

- Presentació orals de treballs  

- Respecte del material de l’aula, sobretot en el que respecte al material musical a utilitzar.  

- Anàlisi d’audicions de manera oral i escrita 

* Es procedirà a resoldre de la següent manera:  

 CONTINGUT TEÒRIC CONTINGUT PRÀCTIC PART ACTITUDINAL 

1º ESO 40% 40% 20% 

2º ESO 50% 30% 20% 

3º ESO 50% 30% 20% 
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- La nota resultant de cada avaluació, será la suma dels dos blocs següents:  

   Bloque 1  =  20%  1ºESO / 15%  2º- 3ºESO,  nota mitjana de les proves d´interpretació 

   Bloque 2 =  20%  1ºESO / 15%  2º- 3ºESO, nota mitjana de les proves practiques  

               escrites i orals realitzades. 

 

*Aspectes a tindre en compte:  

- Cada exercici realitzat serà qualificat (tant fet a l’aula com a casa) dins del seu apartat corresponent i 

una vegada finalitzada l’avaluació es realitzarà la nota mitjana de tots ells (dins del seua apartat).  

 

PART ACTITUDINAL  

Dintre de la part actitudinal i avaluable s’integren:  

- Compliment rigorós de la normativa covid-19 dins l´aula 

- Portar la mascareta 

- Observació del treball a l´aula de l´alumne 

- Puntualitat 

- Comportament adequat i correcte davant del treball del professorat 

- Comportament adequat i correcte cap a la resta de l´alumnat 

- Respecte del material del aula 

- Valoració del silenci com a  mesura per  a poder assolir els objectius. 

 

* Es procedirà a resoldre de la següent manera:  

- La nota resultant de cada avaluació, serà la suma dels blocs següents:  

   Bloc 1 = 0,25 punts  referent a faltes d´assistència i retards sense justificar. 

   Bloc 2 = 0´25 punts  Portar el material propi i correcte l´aula, necessari per al bon            

                              funcionament. 

   Bloc 3 = 0´5 punts  Actitud positiva: treballar correctament, participar en l´aula, ajudar 

                             als companys, no molestar, no parlar forà de temps, no alçar la veu… 

   Bloc 4 = 1punt  Treball a l´aula: realitzar les pràctiques escrites e interpretatives 

                       Correctament i presentar-les en la data establida. 

 


