
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 

Amb carácter general i per a tots els cursos de l´ESO 

Part teórica: 60 % 

Part pràctica: 20% 

Comportament i actitud vers l´assignatura: 20% 

 

Enguany degut a la situación excepcional que patim s´hagut de cedir l´aula de música com a 

espai d´ús comú per facilitar l´organitazació del Centre i garantir la seguretat de l´alumnat i 

professorat. Per axiò, la part teórica va a ser molt important ja que la part pràctica es veu molt 

limitada en aquesta materia perquè no és posible l´activitat coral ni tocar la flauta dolça ni 

tocar instruments, en definitiva qualssevol cosa que implique cap risc de contagi. 

 En definitiva la part pràctica s´ha adaptat a percussió corporal i audició i per tant el seu 

percentatge en els criteris d´avaluació s´ha reduït.  

Finalment com a qualssevol assigantura es valorarà l´actitud de respecte i treball. 

Cas que un alumne no acudeixca a algún exàmen, els pares, mares o tutors hauran de justificar 

com a pas previ la falta. Vista la justificació el professor o finalment el departamento valorarà 

si es repetix l´exàmen i la data de la repetició, tal i com es va acordar per part de tots els Caps 

de Departament per unificar criteris al respècte. 

Atenent el prec dels departaments lingüístics es prestarà especial atenció a les faltes 

d´ortografia podent restar de la qualificació de l´avaluació fins 0,5 punts. 

També atenent als departaments lingüístics i com a mesura transversal de tots els 

departaments s´estandaritzarà el format dels treballs escrits que es puguen demanar seguint 

unes pautes comuns. Punts, tipografía, bibliografía, etc… 

 

 

 

 

 



PENDENTS 

1.- Tots els alumes que tinguen la matèria suspesa el curs o cursos anteriors la programació 

recomana que amb la 1ª i 2ª avaluació d´aquest anys aprovades queda aprovada la matèria de 

música de cursos anteriors. 

2.- Si no es dona la circumstància es convocarà a l´examen de pendents que la direcció 

d´estudis convocarà la segona quinzena d´abril. 

3.- Finalment, si encara així, l´assignatura no s´ha recuperat l´alumne podrá acudir a l´examen 

extraordinari de pendents de juny. 

Cas especial són els alumnes de 4t de l´ESO que tenen l´assignatura pendent de 3r i aquest any 

no han triat música, és a dir, no hi ha continuitat. Aquests alumnes s´aculliran dirèctament al 

punt 2 d´aquest apartat. 

 

QUALIFICACIÓ FINAL 

Serà la mitjana ponderada de les tres avaluacions 

 

 


