
Departament: MÚSICA

DOCUMENT METODOLOGIA I QUALIFICACIÓ TREBALL TERCER TRIMESTRE

1.Seguiment del treball  Es realitzarà el seguiment via correu o via 
Aules. El seguiment serà setmanal i cada 
professor quantificarà i qualificarà el treball de 
cadascú dels alumnes.

2.Comunicació amb l’alumnat per 
videoconferència o xat

La comunicació es realitzarà per correu o via 
Aules.

3.Treballs El professorat proposarà les tasques que 
considere i les valorarà. Incloem açí les proves 
de flabiol, les quals enviaran els alumnes al 
professor, per correu o per Aules.

4.Qüestionaris A través de Aules es ficaran qüestionaris 
avaluables o no avaluables. 

5.Exàmens Es ficaran també a Aules, tindran un sol intent i 
un temps limitat. Contaran com a nota de 
examen a classe.

L'aportació  de  tots  aquests  treballs  a  la  nota  de  l'avaluació  serà  ponderada  en  funció  de  les
competències  afectades.  A  continuació  s'indica  les  competències  valorades  en  les  activitats
proposades, així com el percentatge a la nota d'avaluació que cada treball aporta:
1.(CMCT) Competència matemàtica i competència bàsica en ciència i tecnologia. (tots els punts).
2.CCLI) Comunicació lingüística. (tots els punts).
3.(CD) Competència digital. (tots els punts).
4.(CEC) Consciència i expressions culturals. (punts 4 i 5).
5.(CSC) Competències socials i cíviques. (punt 2)

La nota de l'avaluació s'obtindrà de la següent manera:

1. En el cas de no realitzar exàmens el treball dels punts 1, 2, 3 i 4 es considerarà amb un valor del

100% de la nota de l'avaluació. 

2. En el cas de realitzar exàmens el treball dels punts 1, 2, 3 i 4 es considerarà amb un valor del

80% i la nota mitjana del punt 5 aportarà un 20% de la nota de l'avaluació.

Com es va acordar en Claustre la puntuació màxima de la 3ª avaluació serà de dos punts.

CRITERI PER ESTABLIR LA NOTA FINAL DE L’ASSIGNATURA.

La puntuació final de l’assignatura s’establirà de traure la mitjana de les dos primeres avaluacions i

d’afegir fins a un màxim d’un punt a eixa mitjana depenent del treball de la 3ª avaluació. És podrà

pujar fins a dos punts en casos excepcionals per tal de facilitar la recuperació de l’assignatura en cas

d’haver-la suspès en primera i/o segona avaluació i en casos d’alumnat amb un nivell de treball,



esforç i actitud excel·lent durant el període d’activitats no presencials, sempre a criteri del/de la

professor/a.


