CRITERIS D'AVALUACIÓ I
RECUPERACIÓ ESO

Assignatura:

CONJUNT INSTRUMENTAL

Curs:

2º ESO

Avaluacions trimestrals:
1. Les activitats instrumentals realitzades per l’alumnat i el treball són les activitats
d’avaluació i es realitzaran al llarg del quadrimestre.
2. La presentació d’aquestes és obligatòria i s'han de presentar dins el termini establert pel
professor. Passat aquest termini es podran presentar les activitats instrumentals fins a 10
dies abans de que acabi l'avaluació, però la valoració màxima serà de 2. Si un alumne/a
lliura una activitat el dia després del termini establert se li valorarà de manera ordinària ja
que se li haurà posat una nota a l'agenda i no seria just sancionar-lo/la per duplicat.
3. L’avaluació té un nombre de activitats instrumentals. Durant el trimestre és necessari
presentar tota la feina de les activitats proposades per el professor amb una mitjana de 2.
Els/les alumnes que no presentin aquest mínim de feines tindran l'assignatura suspesa.
4. Les activitats instrumentals es poden millorar contínuament, és per això que l’alumne té
moltes oportunitats de treure bona nota. Si una activitat escrita com un dictat o un anàlisis
de partitura el suspens, el pode tornar a repetir. 10 dies abans de l'avaluació. Sempre es farà
la mitjana de totes les notes.
5. Per obtenir la nota trimestral es farà la mitjana aritmètica de totes les activitats fetes a
classe.
6. És obligatòria la presentació de totes les activitats fetes, els apunts de classe i el material
que es treballa. La bona presentació i l'ordre són fonamentals.
7. Aquest es revisarà a final de cada avaluació. La seva presentació és obligatòria. En cas de
no presentar aquest dossier l'assignatura quedaria suspesa directament. Aquest criteri pot
ser revisat atenent a la individualitat de cada alumne/a.
8. És obligatori portar el material necessari pel desenvolupament de la matèria. L’oblit
sistemàtic del material es considerarà com una falta d'interès greu vers l'assignatura i
afectarà la nota final.
9. L'interès per la matèria, la participació, l'esforç diari, la capacitat de superació, la
perseverança, el comportament a l'aula, la puntualitat a l'hora de presentar les làmines i el
fet de presentar-les totes són aspectes que es tenen present a l'hora d'avaluar la competència
transversal d’aprendre a aprendre de l’àmbit personal i social de l'alumne/a, així com
l'autoavaluació del propi aprenentatge.
10. El treball personal, l'assistència a classe d'una manera activa i la puntualitat es valoraran
diàriament.
11. Així doncs, la nota final de cada avaluació es calcularà de la següent manera:
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El 30% de la nota de l'avaluació correspondrà a la dimensió percepció i escolta.
El 50% de la nota de l'avaluació correspondrà a la dimensió expressió, interpretació i
creació.
El 20% de la nota de l'avaluació correspondrà a la dimensió societat i cultura.
Totes les activitats avaluables tindran sempre indicada la dimensió que treballen.
L’assoliment de cada dimensió depèn de la mitjana de totes les notes obtingudes
en aquella dimensió.
La nota global s’obtindrà de la mitjana ponderada de les diferents dimensions en
funció de quines d’elles s’han treballat més al llarg del trimestre.
L'alumne/a aprovarà el trimestre si la qualificació obtinguda en aplicar els criteris de
l'apartat anterior és igual o superior a 2.
Cal recordar que un/a alumne/a no podrà aprovar si no presenta el dossier.
En cas de que alguna de les tres dimensions no es treballi en aquella avaluació es
repartirà el seu pes proporcionalment entre les que si es treballin.
Recuperació d'avaluacions:
1. -Es recuperarà l´avaluació amb la presentació de les feines de les tres Dimensións no
presentades durant el cuadrimestre.
Nota final:
1. La nota final del curs s'obtindrà fent la mitjana aritmètica de les notes corresponents a les
tres avaluacions. Si la nota mitjana és igual o superior a 2, s'aprova la matèria.
2. Quan la qualificació és decimal s'aplicarà el criteri d'arrodoniment.
3. Si la nota mitjana de tot el curs no és igual o superior a 2, l'alumne/a haurà de presentar-se
a la prova extraordinària, on haurà de presentar les activitats de tot el curs o la tria
d’activitats que hagi fet el professor considerant la singularitat de cada alumne/a.
Avaluació extraordinària:
1. Prova extraordinària de recuperació: L'alumne/a que hagi de recuperar l'assignatura haurà
de presentar les activitats que li demani el professor que pot ser una par concreta de les
activitats del curs, considerant la singularitat de cada alumne/a. La nota de recuperació serà
2.
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Recuperació de cursos anteriors:
1. Pel que fa a l'assignatura música, l'avaluació és contínua, així doncs, si un/a alumne/a té
suspès un curs, si aprova el curs següent aprova l'anterior.
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