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1. AVALUACIONS ORDINÀRIES ESO I BATXILLERAT

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

Saber ser (actitud) 20 %

Saber fer (procediments pràctics) 40 %

Saber (continguts teòrics) 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  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. No hi haurà aproximació per a la resta.

• En cas de tindre evidències que l'alumnat ha aprovat fraudulentament (copiar en
exàmens, plagiar treballs, etc) la nota d'aquesta prova o treball serà 0 i quedarà
automàticament suspés per intent d'engany al professorat.

RECUPERACIÓ D'AVALUACIONS DINTRE DEL MATEIX CURS LECTIU

Les proves de recuperació d'avaluacions suspeses dintre del mateix curs lectiu es
realitzaran abans de l'avaluació final. 

En l'apartat de saber ser, no hi ha possible recuperació, per tant la nota serà la mitjana
de les tres avaluacions. En cas de ser inferior al 30% l'alumnat quedarà suspés.

Per  recuperar  l'apartat  de  saber  fer  de  qualsevol  avaluació,  l'alumnat  tindrà
l'oportunitat  de  realitzar  o  presentar  novament  les  activitats,  treballs  o  dossiers
anteriorment suspesos o no presentats.

Per a l'apartat de saber es farà una prova de recuperació de les 3 avaluacions on
l'alumnat haurà de realitzar la part corresponent a l'avaluació o avaluacions suspeses.

NOTA FINAL DE CURS

La nota final de curs s'obtindrà realitzant la mitjana dels tres instruments d'avaluació
de les 3 avaluacions,  i aplicant els mateixos criteris d'avaluació i ponderació.

2. AVALUACIONS EXTRAORDINARIS DINTRE DEL MATEIX CURS (Batxillerat)

Es  mantindran  els  mateixos  criteris  d'avaluació  i  qualificació  establerts  per  a  les
avaluacions ordinàries. Quan a la nota de l'apartat saber ser, es mantindrà l'obtinguda
durant el curs sense ser necessari superar el 30% de l'apartat per a aprovar l'assignatura.
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3. AVALUACIONS EXTRAORDINÀRIES DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS

En aquestes avaluacions de pendents de cursos anteriors no podrem avaluar l'apartat de
saber ser, per tant reduirem a dos els criteris de qualificació; saber fer i saber.

Durant el segon trimestre del curs es farà pública la convocatòria de l'examen, en el qual
el Departament de Música informarà a l'alumnat dels continguts a estudiar i del treball o
dossier a realitzar, si és el cas. Aquest treball o dossier, en cas de demanar-se, s'avaluarà
com a part de l'apartat de saber (20% dossier, 40% contingut teòric).

S'avaluarà l'alumnat aplicant els següents criteris de qualificació i ponderació:

Saber fer (procediments pràctics) 40 %

Saber (continguts teòrics) 60 %

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  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. No hi haurà aproximació per a la resta.

• En cas de tindre evidències que l'alumnat ha aprovat fraudulentament (copiar en
exàmens, plagiar treballs, etc) la nota d'aquesta prova o treball serà 0 i quedarà
automàticament suspés per intent d'engany al professorat.

4. RECUPERACIÓ AUTOMÀTICA DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS

4.1 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Les matèries que queden pendents es recuperaran automàticament quan l'alumnat es
matricule en una matèria comú o optativa pel Departament de Música en els cursos
posteriors i aprove la primera i segona avaluacions, o tota l'assignatura a final de curs.

La nota de recuperació de l'assignatura serà un 5. Per a obtindre una nota superior
l'alumnat podrà presentar-se a l'examen de pendents de cursos anteriors. 

4.2 BATXILLERAT

Les  matèries  que  queden  pendents  de  1r  de  Batxillerat  es  recuperaran
automàticament  únicament  en el  cas que  l'alumnat  es  matricule  en  la  matèria  de
continuïtat de 2n i aprove la primera i segona avaluacions, o tota l'assignatura a final
de curs. Aquestes són Anàlisi Musical, Arts Escèniques i Cor i Tècnica Vocal.

La nota de recuperació de l'assignatura serà un 5. Per a obtindre una nota superior
l'alumnat podrà presentar-se a l'exàmen de pendents de cursos anteriors.
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