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MÚSICA 1r, 2n, 3r, 4t d'ESO, AED 4t i LPM Batxillerat 

EXÀMENS ORDINARIS

S'avaluarà l'alumnat aplicant els següents criteris d'avaluació i qualificació:

Actitud 10 %

Procediments 10 %

Continguts teòrics 40 %

Continguts pràctics 40 %

A més d'aquests criteris d'avaluació i qualificació, s'aplicaran també els següents:

• Per superar l'àrea caldrà obtenir almenys un 30% del percentatge corresponent
a  cadascun  dels  cinc  criteris  de  qualificació,  en  cas  contrari  no  podrà
aconseguir una avaluació positiva. 

• Les faltes d'ortografia tindran una penalització de 0'05 per falta, fins un màxim
de 2 punts. Es premiarà amb mig punt extra a qualsevol alumne/a que presente
la prova escrita o treball net, sense faltes d'ortografia i amb bona redacció.

• El professorat del Departament de Música aplicarà únicament l'aproximació al 9
a partir del 8'5,  i  al 10 a partir del 9'5. Per a la resta de notes no hi haurà
aproximació a aplicar per acord de Departament.

• En cas de tindre evidències que un alumne ha aprovat fraudulentament la part
teòrica  o  ha  copiat  als  treballs,  la  nota  d'aquesta  prova  o  treball  serà  0  i
quedarà automàticament suspés per intent d'engany al professorat.
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EXÀMENS EXTRAORDINARIS I PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS

Pels exàmens extraordinaris i  de pendents de cursos anteriors no podrem avaluar
l'apartat d'actitud, per tant reduirem a tres els criteris de qualificació; procediments,
continguts teòrics i continguts pràctics.

En el cas dels exàmens extraordinaris, es mantindrà a l'alumnat la nota dels apartats
aprovats durant el curs, de tal forma que només s'haurà de presentar a les proves
corresponents  als  apartats  que  tinga  suspesos.  Si  l'apartat  supés  és  el  de
procediments,  haurà  de  presentar  tots  els  treballs  o  dossiers  suspesos  o  no
presentats  durant el  curs.  Si  la part suspesa és la de continguts teòrics,  l'alumnat
haurà de presentar el dossier de recuperació correctament realitzat. Aquest tindrà una
validesa  del  20%  de  la  nota  de  continguts  teòrics  i  la  seua  aportació  serà
indispensable per recuperar aquest apartat.

En el cas de matèries pendents de cursos anteriors, cal aclarir que conjuntament amb
la convocatòria de l'examen, el Departament de Música informarà a l'alumnat  dels
continguts  a  estudiar  i  del  treball  o  dossier  a  realitzar.  Serà  just  aquest  treball  o
dossier  el  que  s'avaluarà  en  l'apartat  de  procediments  i  la  seua  aportació  serà
indispensable per recuperar aquest apartat.

Tant  en  el  cas  d'exàmens  extraordinaris  com  en  el  cas  de  pendents  de  cursos
anteriors,  s'avaluarà  l'alumnat  aplicant  els  següents  criteris  de  qualificació  i
ponderació:

Procediments 20 %

Continguts teòrics 40 %

Continguts pràctics 40 %

A més d'aquests criteris d'avaluació i qualificació, s'aplicaran també els següents:

• Per superar l'àrea caldrà obtenir almenys un 30% del percentatge corresponent
a  cadascun  dels  cinc  criteris  de  qualificació,  en  cas  contrari  no  podrà
aconseguir una avaluació positiva. 

• Les faltes d'ortografia tindran una penalització de 0'05 per falta, fins un màxim
de 2 punts. Es premiarà amb mig punt extra a qualsevol alumne/a que presente
la prova escrita o treball net, sense faltes d'ortografia i amb bona redacció.

• El professorat del Departament de Música aplicarà únicament l'aproximació al 9
a partir del 8'5,  i  al 10 a partir del 9'5. Per a la resta de notes no hi haurà
aproximació a aplicar per acord de Departament.

• En cas de tindre evidències que un alumne ha aprovat fraudulentament la part
teòrica  o  ha  copiat  als  treballs,  la  nota  d'aquesta  prova  o  treball  serà  0  i
quedarà automàticament suspés per intent d'engany al professorat.
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RECUPERACIÓ AUTOMÀTICA MATÈRIES PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS

Per acord unànime del Departament de Música, aquell alumnat que estiga cursant un
curs superior al de l’assignatura pendent i aprove la primera i segona avaluació del
mateix,  automàticament  tindrà  recuperada  l’assignatura  pendent  del  curs  anterior,
d'aquesta forma no s'hauran de presentar a la prova de recuperació de pendents de
cursos anteriors que es realitze al 3r trimestre del curs.

Així  mateix,  l'alumnat  que  aprove  a  final  de  curs  l'assignatura  de  música,
automàticament tindrà recuperades les assignatures pendents de música de cursos
anteriors.

Cal  aclarir  en aquest  punt  que la  matèria  optativa  d'Arts escèniques i  Dansa que
també imparteix el nostre Departament no té continuïtat  amb cap altra assignatura
anterior i per tant no recuperarà cap matèria pendent de música de cursos anteriors.
La matèria que done continuïtat a l'assignatura de música a 4t d'ESO és l'optativa de
Música.
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