
 

 

ASIGNATURA: MÚSICA  CURSO:4t ESO 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

            

  Avaluació ordinària:  

 

• L’avaluació  final ordinària es farà a partir de lEs evidències d’aprenentatge  que 

havien recollit dels seus alumnes abans de la suspensió de les  activitats lectives 

presencials. Aquesta informació s’ha de basar en les dades de la primera i la 

segona avaluació. 

• Les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats de proves realitzats a partir 

de l’inici de la suspensió de les activitats lectives presencials es consideraran 
exclusivament per augmentar la qualificació. 

• Totes  les activitats fetes durant aquest període tindran una qualificació (fins a un 
màxim de 2 punts, que se sumarà a la nota mitjana de  les dues primeres 
avaluacions). 

Aquests dos punts s’afegiran, si és el cas, de la següent manera: 

 

           - D’ un 100 a un 80% de les activitats presentades i correctes : 2 punts 

      - D’un 80 a un 50% de les activitats presentades i correctes: 1 punt 

      - Menys d’un 50% de les activitats sense presentar: 0 puntsTots els alumnes  

 

• Per calcular la nota final es tindrà en compte la mitjana de la 1a i la  2a 

avaluació, afegint també la qualificació de les activitats fetes des de la suspensió 
de les activitats lectives. La nota final mai serà inferior a la mitjana de la primera 

i la segona avaluació.    

 

 
        Avaluació extraordinària:  

 
• Es manté el calendari de les proves presencials del mes de setembre. 

• A l'avaluació final extraordinària els alumnes seran avaluats tenint en 
consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació i estàndards 

avaluables i el grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la 
suspensió de les activitats lectives presencials. 

• S’elaborarà  un pla de reforç individualitzat tenint en compte les circumstàncies 
de cada alumne durant el període de suspensió de les activitats presencials per 

facilitar als alumnes la recuperació de les matèries en les quals han obtingut una 
avaluació negativa. 

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

 
 

 



 

 

 
Recuperació d'avaluacions pendents: Lliurant a més de totes les activitats 

proposades des de la suspensió de les activitats lectives presencials, també les 
activitats no realitzades durant l'avaluació suspesa. Cada professor indicarà als seus 

alumnes quins treballs té pendents.  
 

Recuperació de matèries d´altres cursos: La recuperació de les matèries pendents 

de cursos anteriors es farà mitjançant proves presencials o a distància, segons 
l'evolució de l'estat d'alarma.  
 

Avaluació extraordinària setembre:  
 

• Es manté el calendari oficial de les proves de setembre.  

• En l'avaluació final extraordinària els alumnes seran avaluats tenint en compte  
   només el que s'ha treballat abans de la suspensió de les activitats lectives  

   presencials.  
• Es crearà un pla de reforç individualitzat tenint en comptes les circumstàncies de          

cada alumne durant el període de suspensió de les activitats presencials, per  
  facilitar als alumnes la recuperació de les matèries suspeses. 

      

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE 

 

Unitat 1 DE PROFESSIÓ, CRÍTIC MUSICAL 

- Analitzar la funció de la crítica musical. 
- Elaborar crítiques musicals objectives. 

- Conèixer els precedents i l'evolució del jazz. 
- Conèixer auditivament els estils més característics del jazz. 

- Identificar i distingir les característiques pròpies de la música tradicional de Galícia. 
- Identificar i distingir les característiques pròpies de la música tradicional d'Irlanda. 
- Expressar-se musicalment a través de la veu o d'instruments. 

 
Unitat 2de PROFESSIÓ, ARRANJADOR 

- Conèixer les característiques dels arranjaments musicals. 
- Expressar opinions fonamentades de les diferents versions d'una obra musical. 

- Conèixer la cronologia i l'evolució de la música pop i rock. 
- Identificar i distingir les característiques pròpies de la música folklòrica de la 

Comunitat Valenciana i de la  
   Regió de Múrcia. 

- Reconèixer les característiques de la música de Bali (Indonèsia). 
- Expressar-se musicalment a través de la veu i / o instruments. 

 
Unitat 3 DE PROFESSIÓ, DJ 

- Expressar opinions fonamentades de les diferents versions d'obres musicals d'estils 
diversos. 

- Conèixer l'evolució de la música pop i rock des dels anys 70 fins als nostres dies. 
- Identificar i distingir les característiques pròpies de la música folklòrica del País Basc i 

Navarra. 
- Reconèixer les característiques de la música de l'Índia. 
- Expressar-se musicalment a través de la veu i / o dels instruments. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 



 

 

Unitat 4 DE PROFESSIÓ, COMPOSITOR PER TEATRE 
- Conèixer la funció de la banda sonora i les classes de música al cinema. 

- Conèixer l'evolució de la música al cinema. 
- Identificar el paper de la música al cinema com a generadora d'emocions 

- Conèixer els principals compositors de música cinematogràfica. 
- Distingir auditivament diferents tipus de música per a cinema i els compositors més 

rellevants. 
- Identificar i distingir les característiques pròpies de la música folklòrica d'Andalusia i 

d'Extremadura. 
- Reconèixer les característiques bàsiques de la música i el so cubans. 

- Expressar-se musicalment a través de la veu i / o dels instruments. 
 

Unitat 5 DE PROFESSIÓ, TÈCNIC DE SO 
- Reconèixer la funció de la música en els mitjans de comunicació. 

- Analitzar la relació de la música i el videoclip. 
- Reconèixer Internet com un mitjà de globalització mundial musical. 

- Identificar i distingir les característiques pròpies de la música folklòrica de les Illes 
Canàries. 

- Reconèixer les característiques principals de la música de Guinea. 
- Expressar-se musicalment a través de la veu i / o dels instruments. 
 

Unitat 6 DE PROFESSIÓ, lletrista 
- Reconèixer la funció de la música en la publicitat. 

- Analitzar les funcions de la música en la publicitat. 
- Utilitzar els mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i la comunicació per 

a la creació musical. 
- Identificar i distingir les característiques pròpies de la música folklòrica d'Aragó i la 

Rioja 
- Reconèixer les característiques principals de la música d'Argentina. 

- Expressar-se musicalment a través de la veu i / o dels instruments. 
 

 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 



 

 

 

Es repassaran els criteris ja treballats als dos primers trimestres 

 
 

CRITERIS D´AVALUACIÓ PER EL PROPER CURS 

 

 

Unitat 7 DE PROFESSIÓ, MÚSIC DE GRUP 
- Identificar els testimonis més importants del patrimoni musical espanyol medieval. 
- Conèixer i identificar auditivament les característiques de les obres musicals 

medievals espanyoles. 
- Identificar els testimonis més importants del patrimoni musical espanyol 

renaixentista. 
- Reconèixer la música renaixentista espanyola en el seu context. 

- Conèixer i identificar auditivament els instruments, gèneres i compositors 
renaixentistes espanyols. 

- Identificar i distingir les característiques pròpies de la música tradicional de Catalunya 
i les Illes Balears 

- Identificar i distingir les característiques pròpies de la música tradicional brasilera. 
- Expressar-se musicalment a través de la veu o d'instruments. 

 
Unitat 8 DE PROFESSIÓ MÀNAGER 

- Identificar els testimonis més importants la música barroca a Espanya. 
- Conèixer i identificar auditivament els gèneres i instruments de la música barroca 

espanyola. 
- Identificar els testimonis més importants de la música clàssica a Espanya. 

- Conèixer i identificar auditivament els gèneres i instruments de la música clàssica 
espanyola. 

- Identificar i distingir les característiques pròpies de la música tradicional de Madrid, 
Castella i Lleó i Castella- la Manxa. 
- Identificar i distingir les característiques pròpies de la música tradicional d'Egipte. 

- Expressar-se musicalment a través de la veu o d'instruments. 
 

Unitat 9 DE PROFESSIÓ, COREÒGRAF 
- Identificar els testimonis més importants la música romàntica a Espanya. 

- Conèixer i identificar auditivament els gèneres i instruments del Romanticisme a 
Espanya. 

- Identificar els testimonis més importants la música del segle xxen Espanya. 
- Conèixer i identificar auditivament els gèneres i intèrprets de la música del segle xx a 

Espanya 
- Identificar i distingir les característiques pròpies de la música tradicional de Cantàbria 

i Astúries. 
- Identificar i distingir les característiques pròpies de la música tradicional de Portugal. 

- Expressar-se musicalment a través de la veu o d'instruments. 
 

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. 
 

 


