
 

 

ASIGNATURA: MÚSICA  CURSO: 1r ESO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Avaluació inicial: Es realitzarà un examen dels continguts mínims del curs de 6è de 
primària, que consistirà en: 

- Una prova escrita en la qual hi haurà coneixements teòrics diversos (rítmica, figures i 
els seus 

 silencis corresponents, instruments i les seves famílies, etc. ...). 
- Prova pràctica de Flauta i cant. 
      (Aquestes proves les realitzarà en diferents dies, i es tindrà en compte que 

aspectes tècnics tenen    
       més fluixos tant a nivell individual com col·lectiu, del qual crear un punt d'inflexió 

del qual poder 
       començar a treballar amb el grup classe intentant igualar en la mesura del possible 
els nivells de  

       dificultat teòrica i pràctica de l'alumnat. 
 

Avaluació contínua: 
- Els criteris d'avaluació tindran la següent estructura en cada un dels trimestres: 
• Exàmens teòrics: 60% 

• Exàmens pràctics: 30% (Flauta, polirítmies, Audicions, Cant ...) 
• Treballs, actitud, assistència, participació: 10% 

 
- Les proves teòriques es realitzaran al finalitzar cada un dels temes i les proves 
pràctiques s'aniran 

alternant durant el tema teòric per fer més dinàmica la classe i aconseguir una major 
participació per part de l'alumnat. 

 
Avaluació Contínua: Els alumnes realitzaran un examen de recuperació al final de cada 
avaluació tant de coneixements pràctics com teòrics. Si alguna d'aquestes parts quedés 

com no superada, haurà de realitzar tot en l'examen de juny. 
A final de curs: L'assignatura es podrà recuperar de la següent manera. 

                   - Alumnes amb una avaluació suspesa hauran de treure un 5 
                   - Alumnes amb dues avaluacions suspeses hauran de treure un 6. 

                   - Alumnes amb tres avaluacions suspeses hauran de treure un 7. 
 
                   - Els alumnes hauran de realitzar una prova pràctica que el professor de 

música li haurà indicat que partitures haurà d'estudiar prèviament, i de les que es 
realitzarà la prova pràctica. 

 
Avaluació ordinària: Tots els alumnes hauran de fer l’examen final de juny. Aquest 

examen servirà als alumnes amb l’assignatura aprovada per a pujar nota; servirà als 

alumnes que tinguin l’avaluació contínua suspesa per a recuperar l’assignatura. 

La  prova d'avaluació constarà de: 

                    - Una prova escrita en la qual hi haurà coneixements teòrics diversos 
(rítmica,   

                      figures i els seus silencis corresponents, instruments i les seves famílies, 
etc. ...). 
                    - Prova pràctica de Flauta i / o cant. 



 

 

 
Aquesta prova es realitzarà tot el mateix dia. Per aprovar l'alumne haurà de superar 

una prova de tot el curs. La nota que ha de treure dependrà del nombre d'avaluacions 
suspeses. 

                    - Alumnes amb una avaluació suspesa hauran de treure un 5. 
                    - Alumnes amb dues avaluacions suspeses hauran de treure un 6. 
                    - Alumnes amb tres avaluacions suspeses hauran de treure un 7. 

                    - Els alumnes hauran de realitzar una prova pràctica que el professor de 
música li haurà indicat que partitures haurà d'estudiar prèviament, i de les que es 

realitzarà la prova pràctica. 
 

Avaluació extraordinària: Les proves finals seran només per a aquells alumnes 

suspesos. La prova de avaluació constarà de: 
- Una prova escrita en la qual hi haurà coneixements teòrics diversos (rítmica, 

figures i els seus 
  silencis corresponents, instruments i les seves famílies, etc. ...). 
- Prova pràctica de Flauta i / o cant o que el professor de música li haurà indicat que 

partitures 
          haurà d'estudiar prèviament, i de les que es realitzarà la prova pràctica. 

 
Aquesta prova es realitzarà tot el mateix dia. Per aprovar l'alumne haurà de superar 

una prova de tot el curs. La nota que ha de treure serà de 5 per donar com a 
superada l'assignatura. 

 

Recuperació i avaluació de pendents: 
- Es podran presentar a recuperar assignatures pendents en les proves 

extraordinàries de setembre i de     
          febrer aquells alumnes que no hagin superat convocatòries anteriors. 

 

Assistència mínima: 
  - Si l'alumne no assisteix a un mínim del 80% de les sessions no podrà ser avaluat 

en avaluació contínua pel que passarà directament a l'examen final. 
 
Repetició d'exàmens: segons la normativa lliurada en el dossier inicial 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE 

 

 

Unitat 1 SO, SOROLL I SILENCI 
- Conèixer la funció del so, el soroll i el silenci en la música. Conèixer les qualitats del 
so. 

- Reconèixer les característiques distintives dels gèneres musicals. Reconèixer la relació 
entre gèneres  

   musicals oposats 
- Identificar la presència del soroll i l'ús que d'aquest fa el compositor en una obra 
musical. 

- Saber interpretar una obra sobre una base instrumental. 
 

Unitat 2 L'ALTURA 
- Reconèixer característiques relacionades amb l'altura. Entendre les funcions dels 
signes musicals relacionats  

   amb l'altura 



 

 

- Reconèixer característiques de diferents grups d'instruments. Classificar les veus 

segons el seu registre. 
- Identificar veus i instruments en dues obres musicals 
- Saber interpretar una obra sobre una base instrumental 

 
Unitat 3 LA DURADA 

- Comprendre el significat diferent de durada d'un so i de pols de una obra. Conèixer les 
durades relatives de   
   les figures musicals. Relacionar les grafies de les figures musicals i les seves pauses. 

- Conèixer el criteri de classificació dels instruments cordòfons. Identificar instruments 
cordòfons de diferents    

   grups. 
- Identificar la presència del violoncel en una obra musical 
- Saber interpretar una obra sobre una base instrumental. 

 
Unitat 4 LA INTENSITAT 

- Reconèixer la intensitat com a qualitat del so. Conèixer el significat de les indicacions 
de dinàmica. 
- Advertir de les característiques pròpies dels instruments membranòfons. Conèixer el 

criteri de classificació  
  dels instruments membranòfons. 

- Identificar els contrastos dinàmics en una obra musical. 
- Saber interpretar una obra sobre una base instrumental. 
 

Unitat 5 EL TIMBRE 
- Entendre la relació que hi ha entre les característiques d'un cos sonor i el seu timbre. 

- Reconèixer la combinació de timbres de les diferents famílies d'instruments com a 
element bàsic de la   

   instrumentació. 
- Advertir les característiques pròpies dels instruments idiòfons. 
- Conèixer el criteri de classificació dels instruments idiòfons. 

- Identificar timbres en una obra musical 
- Saber interpretar una obra sobre una base instrumental. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Unitat 6 LA MELODIA 
- Reconèixer els elements que conformen una melodia. 
- Advertir les característiques dels instruments aeròfons. 

- Conèixer el criteri de classificació dels instruments aeròfons. 
- Identificar la presència d'instruments aeròfons en una obra música 

- Saber interpretar una obra sobre una base instrumental 
 
Unitat 7 EL MOVIMENT 

- Entendre el significat dels diferents indicadors de moviment. Conèixer la funció de les 
indicacions de  

  caràcter. 
- Advertir les característiques pròpies dels instruments electròfons. Conèixer el criteri 
de classificació dels  

   instruments electròfons. 



 

 

- Identificar la presència d'una guitarra en una obra musical. 

- Saber interpretar una obra sobre una base instrumental. 
 
Unitat 8 LA FORMA MUSICAL 

- Conèixer l'estructura de les formes binàries i ternàries més habituals. 
- Comprendre el paper de la música tradicional en els esdeveniments culturals. 

- Conèixer el significat de la música tradicional. 
- Reconèixer elements de la música tradicional a una obra. 
- Saber interpretar una obra sobre una base instrumental. 

 
Unitat 9 LA TONALITAT 

- Advertir els elements que conformen la tonalitat. 
- Conèixer el criteri de classificació de les agrupacions instrumentals. 
- Reconèixer instruments en dues obres musicals. 

- Saber interpretar una obra sobre una base instrumental. 
 

Unitat 10 LA MÈTRICA 
- Conèixer i saber distingir els compassos simples i compostos. Entendre l'efecte rítmic 
que provoquen la  

  síncope i el contratemps. 
- Advertir les característiques de les agrupacions instrumentals de cambra i distingir les 

seves formacions més  
   representatives. 
- Identificar la sonoritat d'una agrupació de cambra. 

- Saber interpretar una obra sobre una base instrumental. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 



 

 

Unitat 11 LA TEXTURA 

- Advertir les característiques distintives de les principals textures musicals 
(homofònica, melodia  
   acompanyada i contrapuntística). 

- Entendre les característiques de les agrupacions instrumentals de música tradicional, 
jazz i rock. 

- Reconèixer instruments en dues obres musicals. 
- Saber interpretar una obra sobre una base instrumental. 
 

Unitat 12 LA FORMA MUSICAL (II) 
- Reconèixer l'estructura de les formes rondó i tema amb variacions. 

- Ser conscient de la relació de la música amb els mitjans de comunicació. 
- Identificar la variació d'un element en una obra musical. 
- Saber interpretar una obra sobre una base instrumental. 

- 
Unitat 13 LA FORMA MUSICAL (III) 

- Reconèixer l'estructura de les formes fuga i sonata. 
- Reconèixer les funcions de la música al cinema. 
- Identificar l'estructura d'una obra amb forma sonata i una cançó amb forma d'estrofa 

- tornada. 
- Saber interpretar una obra sobre una base instrumental. 

 
Unitat 14 MÚSICA I TECNOLOGIA 
- Comprendre la importància de la tecnologia en diverses fases de creació i producció 

musical. 
- Reconèixer diversos gèneres musicals de la música escènica. Reconèixer diversos 

tipus d'agrupacions vocals. 
- Identificar temes musicals i el seu ordre d'aparició en una peça d'una òpera i una altra 

d'un musical. 
- Saber interpretar una obra sobre una base instrumental. 
 

Unitat 15 EL JAZZ 
- Reconèixer les característiques del blues i el jazz. 

- Reconèixer els principals estils del jazz. 
- Identificar la presència de solos i tutti en una obra musical. 
- Saber interpretar una obra sobre una base instrumental. 

 
 

Bàsicamente els criteris d´avaluació es resumeixen en el desenvolupament de les 
capacitats dels següents apartats: Interpretació Instrumental (Flauta de pico), 
basada en els conceptes teòrics apresos per a la seva correcta execució, Audició, 

crítica i raonada utilitzant la terminologia adequada, adquisició del vocabulari i 
conceptes que facin referència al llenguatge musical i la actitut correcta 

d´atenció, silenci i participació. 

 

 


