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CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 
Són els que es detallen al : 
 
- Real Decreto 1105 / 2014 del BOE, de 26 de desembre, per el que se estableix el currículum 
bàsic de la Educació Secundaria Obligatòria 

- DECRET 51/2018 del DOGV, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 87/2015, 
pel qual estableix el currículum i desplega l’ordenació general de l’educació secundària 
obligatòria. 

 

 

 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
 

 

1. L'avaluació de continguts i el progrés de l'alumnat es valorarà tenint en 
compte tres criteris: 
 

 

 
CONCEPTES 

 

 
Coneixements teòrics, escriptura i lectura musical, 
elements del llenguatge musical, cultura musical, 
vocabulari específic. 
 
Les faltes d’ortografia, incloses les titlles,  
restaran 0,1 de la nota, fins un màxim de 1 punt. 
 

 

50% 
 

 
PROCEDIMENTS 

l 
S'entén per procediments totes les tasques (proves  
d´expressió  musical  corporal,  vocal, orquestra  
Orff  amb  flauta..)  i treballs (exercicis) realitzats 
per l'alumnat en classe o a casa. 
 És imprescindible presentar la llibreta completa 
elaborada com un diari de sessions amb  tots els 
apunts i  exercicis que el professorat haja demanat 
en classe per a poder ser avaluats en este apartat. 
 
 

 

 

40% 
 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/12/26/1105/con


 
ACTITUD 

Participació activa i interés de l'alumnat per la 
matèria. 
 Bon comportament i  tracte educat cap al 
professorat i les seues companyes/ companys.  
Respecte cap a les instal·lacions de l’aula i del 
centre. 
L'assistència i puntualitat també es veuran 
reflectits en la qualificació. Els pares/mares/tutors 
legals hauran de justificar degudament les faltes 
dels seus fills/les seues filles a classe i especialment 
en període d'exàmens. També els dies d'activitats 
extraescolars. 
Tots aquells alumnes que presenten un nombre de 
faltes d’assistència a classe sense justificar 
convenientment, que excedisca el 20% seran 
avaluats amb la qualificació de SUSPENS al període 
d’avaluació corresponent. No obstant si es 
restablira la seva assistència normal a les classes, 
l’alumne podrà recuperar l’assignatura i APROVAR, 
sempre que compleixca les condicions per a ser 
avaluat positivament. 

 

10% 
 

 

 
 

PROVES A LES QUE SERAN SOTMESOS 

- Exàmens 
- Exposicions orals. 
- Pràctica d’anàlisi musical. 
- Dossiers de exercicis. 
- Tasques i treballs a casa de manera puntual.  
- Instrumentacions Orff amb flauta en l’aula de música. 
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓ 

 
Els alumnes que tenint la primera avaluació suspesa, aproven amb més de 6 la segona avaluació i 
sempre que la suma de les dos avaluacións siga igual o superior a 10, recuperarà automàticament la 
primera avaluació sin tenir que realitzat un examen de recuperació, ja que els continguts són 
acumulatius. 
 Els alumnes que tenint la segona avaluació suspesa, aproven amb més de 6 la tercera avaluació i 
sempre que la suma de les tres avaluacións siga igual o superior a 15, recuperarà automàticament la 
segona avaluació sin tenir que realitzat un examen de recuperació, ja que els continguts són 
acumulatius. 
 Al finalitzar el curs, per a aconseguir una qualificació positiva en la matèria, serà necessari tenir almenys 
dues avaluacions aprovades i que la suma de les tres siga igual o superior a 15. Els alumnes que no 
complisquen les condicions anteriors aniran a les proves extraordinàries. 
 
 
 

 



SISTEMA DE RECUPERACIÓ PENDENTS 

Es faran dues proves, una al mes de desembre i un altra al mes d’abril. La qualificació de la matèria serà la 
mitjana dels dues proves. O la realització d’algun treball dirigit pel professorat. 

 

 

D'ACORD AMB ELS OBJECTIUS I CONTINGUTS DE CADA CURS O PERÍODE D'AVALUACIÓ, DE LA 

PROGRAMACI 


