
 

 

 ASIGNATURA: MÚSICA  CURSO: 3r ESO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Avaluació inicial: Es realitzarà un examen dels continguts mínims del curs de 1r. ESO, 

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 cantoque 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 TEMPS DE MONESTIRS 

- Introducció al context històric i social de la música de l'Edat Mitjana. 
- Comprendre i identificar les característiques més importants del cant gregorià. 

- Reconèixer i comprendre els elements característics de la polifonia. 
- Conèixer els orígens i característiques de la música trobadoresca a Espanya. 
- Observar les característiques de les ones i la seva influència en l'altura del so. 

- Conèixer alguns recursos de notació per representar l'altura. 
- Conèixer els factors que influeixen en la intensitat del so. 

- Conèixer les característiques del rock & roll i la figura d'Elvis Presley a partir de la 
cançó Hound Dog, que va  
   ser número 1 a 1956. Conèixer altres músics importants i dos esdeveniments 

d'aquest any. 
- Reconèixer l'ús de la polifonia en el rock. 

- Establir paral·lelismes entre obres de diferents èpoques i estils. 



 

 

- Expressar-se musicalment a través de la veu i els instruments. 

 
Unitat 2 L'ESPLENDOR 
- Introducció al context històric i social de la música del Renaixement. 

- Reconèixer les característiques de la música vocal del Renaixement. 
- Conèixer les característiques i les formes més importants de la música vocal profana 

del Renaixement. 
- Conèixer les principals característiques de la música instrumental del Renaixement i 
els seus diferents tipus. 

- Reconèixer la qualitat del timbre i la importància dels harmònics en la mateixa. 
- Conèixer l'instrument vocal humà i la classificació de les veus. 

- Conèixer les característiques del soul i la figura de Ray Charles. Conèixer altres músics 
importants i dos  
   esdeveniments d'aquest any. 

- Reconèixer la importància de la improvisació en el jazz. 
- Establir paral·lelismes entre obres de diferents èpoques i estils. 

- Expressar-se musicalment a través de la veu i els instruments. 
 
Unitat 3 L'ORNAMENTACIÓ EXUBERANT DEL BARROC 

- Introducció al context històric i social de la música del Barroc. 
- Comprendre i identificar les característiques més importants de la música vocal 

barroca. 
- Comprendre i identificar les característiques més importants de la música instrumental 
barroca. 

- Conèixer les formes instrumentals del Barroc. 
- Conèixer la definició de tonalitat i tres elements que la configuren: les escales, les 

alteracions i l'armadura. 
- Conèixer les característiques del pop i la banda The Beatles a partir de la cançó Hey 

Jude, que va ser número  
   1 a 1968. Conèixer altres músics importants i dos esdeveniments d'aquest any. 
- Reconèixer l'ocupació d'una fuga al rock. 

- Establir paral·lelismes entre obres de diferents èpoques i estils. 
- Expressar-se musicalment a través de la veu i els instruments. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 

Unitat 4 LA SERENITAT FORMAL DE L'CLASSICISME 

- Introducció al context històric i social de la música del Classicisme. 
- Comprendre i identificar les característiques més importants de la música vocal en el 
Classicisme. 

- Comprendre i identificar les característiques més importants de la música en el 
Classicisme 

- Conèixer les principals agrupacions i formes instrumentals del Classicisme. 
- Conèixer els intervals, i els acords tríades i quatríades. 
- Conèixer les característiques de la música disc i la banda Bee Gees a partir de la 

cançó Night Fever, que va  
   ser número 1 a 1978. Conèixer altres músics importants i dos esdeveniments 

d'aquest any. 
- Reconèixer l'ús d'una dansa en una obra del Classicisme. 
- Establir paral·lelismes entre obres de diferents estils. 

- Expressar-se musicalment a través de la veu i els instruments. 
 

Unitat 5 L'EXALTACIÓ SENTIMENTAL DEL ROMANTICISME 



 

 

- Introducció al context històric i social de la música del Romanticisme. 

- Comprendre i identificar les característiques més importants de la música vocal del 
Romanticisme. 
- Comprendre i identificar les característiques més importants de la música instrumental 

del Romanticisme. 
- Conèixer algunes formes musicals i l'expansió de l'orquestra durant el Romanticisme. 

- Conèixer el període i les cadències. 
- Conèixer les característiques de la música new wave i la banda The Police a partir de 
la cançó Every Breath   

   You Take, que va ser número 1 a 1983. Conèixer altres músics importants i dos 
esdeveniments d'aquest any. 

- Reconèixer la influència de la música del Romanticisme en la música de cinema. 
- Conèixer la tècnica del leitmotiv i el seu ús en una banda sonora. 
- Establir paral·lelismes entre obres de diferents estils. 

- Expressar-se musicalment a través de la veu i els instruments. 
 

Unitat 6 EL NACIONALISME I EL IMPRESSIONISME MUSICALS 
- Introducció al context històric i social del Nacionalisme i l'Impressionisme. 
- Característiques de la música del Nacionalisme i de l'escola nacionalista espanyola. 

Audició de la Suite  
   espanyola op. 47, d'Isaac Albéniz. 

- Comprendre i identificar les principals característiques de la música impressionista. 
- Conèixer el paper de la improvisació i dos elements en els quals s'han basat els 
músics per improvisar: el  

   baix xifrat i les progressions harmòniques. 
- Conèixer les característiques de la música pop i la figura de Michael Jackson a partir 

de la cançó Bad, que va   
   ser número 1 a 1987. Conèixer altres músics importants i dos esdeveniments 

d'aquest any. 
- Conèixer l'ús d'una obra de música nacionalista a la banda sonora d'una pel·lícula. 
- Establir paral·lelismes entre obres de diferents estils. 

- Expressar-se musicalment a través de la veu i els instruments. 
 

 
 
 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 



 

 

Unitat 7 LES AVANTGUARDES DEL SEGLE XX 

- Introducció al context històric i social de les innovacions i avantguardes musicals del 
segle XX. 
- Comprendre i identificar les característiques i estils més importants de les innovacions 

musicals fins a 1950. 
- Comprendre i identificar les característiques i estils més importants de les 

avantguardes musicals des de  
   1950. 
- Conèixer les notes reals i els diferents tipus de notes estranyes o d'adorn. 

- Conèixer les característiques de la música reggae i el grup UB40 a partir de la cançó 
Xarxa Xarxa Wine, que  

   va ser número 1 a 1988. Conèixer altres músics importants i dos esdeveniments 
d'aquest any. 
- Conèixer l'ús de tècniques compositives pròpies del segle XX a la banda sonora d'una 

pel·lícula. 
- Establir paral·lelismes entre obres de diferents estils. 

- Expressar-se musicalment a través de la veu i els instruments. 
 
Unitat 8 LES MÚSIQUES URBANES 

- Introducció al context històric i social de la música popular urbana del segle XX. 
- Comprendre i identificar les característiques més importants de la música popular 

urbana. 
- Comprendre la importància de les músiques d'arrel a Espanya. 
- Explorar les possibilitats de diferents fonts i objectes sonors. 

- Conèixer la grafia contemporània o no convencional. 
- Conèixer la contaminació acústica i la importància de reduir-la. 

- Conèixer les característiques de la música hip hop i la figura de Jay-Z a partir de la 
cançó Empire State of  

   Mind, que va ser número 1 a 2009. Conèixer altres músics importants i dos 
esdeveniments d'aquest any. 
- Conèixer una versió rock d'una melodia pertanyent a una simfonia de Beethoven. 

- Establir paral·lelismes entre obres de diferents estils. 
 - Expressar-se musicalment a través de la veu i els 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. 

 

 


