
7. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ MÚSICA

 Criteris de qualificació per als grups pmars, ordinaris i plurilingues  ESO 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ PUNTUACIÓ

      TREBALL  A  L'AULA I FORA DE L'AULA (20%)

  Aquest apartat es valorarà amb
2,0 punts sobre 10. Competències
clau:  CAA,  CSC,  CCLI,  CD,
SIEE

1. Aprofita el temps a l'aula i fa les activitats indicades.

2. Treballa de forma eficaç i mostra motivació i iniciativa.

3. Realitza el treball assignat.

4. S'organitza el treball i acompleix els terminis.

      INTERPRETACIÓ MUSICAL  (20%)

1. Segueix la partitura correctament.

Aquest  apartat  es  valorarà  amb
2,0 punt sobre 10. Competències
clau: CAA, CSC, CEC

2. La  posició  per  a  tocar  instruments  de  làmines,
percussió, flauta, etc.  és la correcta.

2. L'ajustament rítmic és correcte.

3. L'entonació i l'afinació és correcta.

     PARTICIPACIÓ, ESCOLTA, RESPECTE (10%)

  1.   L'alumne/a empra un llenguatge, verbal i no verbal
adient i no crida ni provoca impressions equivocades.

  
Aquest  apartat  es  valorarà  amb
1,0 punt sobre 10. Competències
clau: CCLI, CEC, CSC. CAA

2. Participa  activament  a  classe,  pregunta  els  dubtes
aporta  idees  i  opinions  justificades  amb  criteri  i
respecte.

3. Respecta el torn de paraula i escolta els companys i les
companyes.

4. Segueix correctament les explicacions i aportacions del
professor/a.

5. Escolta en silenci fixant-se en els detalls i gaudint de la
música.

    PROVES ESCRITES, CONTROLS, QÜESTIONARIS
    I  AUDICIONS  (50%)

  Apartat  valorat  amb 5,0  punts
sobre  10.  Competències  clau:
CCLI, CEC, CAA



      CONSIDERACIONS

- Per a poder  aprovar l’avaluació, s’haurà de tindre aprovats obligatòriament els subapartats
del treball i de la flauta o pràctica instrumental. Això suposa obtindre com a mínim 1 punt en
cadascun d’estos apartats.

- Si per un nombre excessiu d’alumnes, o per un comportament inapropiat dels mateixos no es
poguera  dur  a  terme  la  pràctica  instrumental,  la  puntuació  d’aquest  apartat  passaria  a
l’apartat del treball, mantenint totes les altres consideracions.

- No portar el material dos vegades suposarà ser amonestat amb un part lleu.


