
CRITERIOS AVALIACIÓN : Música e Obradoiro Musical

2º ESO-3º ESO MÚSICA

Criterios de avaliación e cualificación do alumnado

Estes criterios estarán enfocados a avaliar os coñecementos e os contidos asimilados
polo alumnado ao longo do curso, ademais da actitude e do traballo diario. A nota da
avaliación trimestral será o resultado da correcta asimilación destes contidos,
das capacidades e competencias básicas acadadas polo alumno, así como o esforzo
realizado na súa procura. Para avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe recorrerase ás
probas escritas e as orais, ademais do observación directo diario dos esforzos e das
actividades musicais que se fagan na aula durante o trimestre. Para facer isto de xeito
adecuado as primeiras sesións adicaranse a coñecer o nivel medio da clase, para
desta maneira partirmos dun nivel adecuado ao grupo.

Faremos unha proba escrita teórico-práctica por trimestre que será o 50 % da nota da
avaliación. Por outro lado, os exercicios, actividades, traballos realizados polo alumno
a proposta do profesor e as probas ao longo do trimestre sobre distintos contidos da
programación contarán  un  20%  (que  poderá  incluír  exercícios  avaliables
indicvidualmente)  o  20% da  nota  avaliará  a  interpretación  do  alumno  das pezas
ensaiadas ao longo do trimestre, tanto nas clases como na proba que se lle faga     a este
fin,  por último ,  valorarase a actitude de esforzo e interese pola matéria cun 10%
(podendo  incluír  tarefas  de  deberes  ou  de  ampliación  de  contidos).Para  acadar  o
aprobado (5) facendo media entre estas tres partes, o alumno nunca poderá obter en
ningunha delas unha nota inferior a 3. Dado o caso dun alumno que obteña de media
unha nota igual ou superior ao 5 pero cunha das partes   valorada por debaixo do 3, ese
alumno sempre acadará un 4 como nota da avaliación correspondente. Neste caso
ese alumno só tería que recuperar a parte que teña   valorada por debaixo do 3.
Por outra parte, a actitude positiva do alumno cara a materia e o seu correcto
comportamento (acatar as normas, respecto ao material, compañeiros, profesor...) ao
longo de cada trimestre serán premisas indispensables para que o alumno poda chegar
ao  aprobado.   A nota  que  levará  no  boletín  será  redondeada co seguinte  criterio:
Sempre que cumpra as anteriores condicións actitudinais

● 1 cando obteña menos de 1
● 2 cando obteña entre 1,5 e 2,5
● 3 cando obteña entre 2,5 e 3,5
● 4 cando obteña entre 3,5 e 4,5
● 5 cando obteña entre 4,5 e 5,5



● 6 cando obteña entre 5,5 e 6,5
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● 7 cando obteña entre 6,5 e 7,5PAG

● 8 cando obteña entre 7,5 e 8,5
● 9 cando obteña entre 8,5 e 9,5
● 10 cando obteña entre 9,5 e 10

Resumindo

Nota das avaliacións..............................................50% Probas escritas.
…………………..20% Interpretación instrumental.
…………………...20% Traballo, exercicios, probas.
……………………10%Deberes e participación.

O alumno poderá ser sometido a probas de recuperación cando a asimilación
dos contidos sexa alarmantemente baixa. Doutro xeito moitos destes 
contidos serán obxecto de avaliación continua.

A Nota Final da Avaliación Ordinaria acadada por cada un dos
alumnos será a obtida ao facer a seguinte media:

1º Trimestre…………….. 30 %
2º Trimestre…………….. 30 %
3º Trimestre…………….. 40 %

A este respecto as notas de cada trimestre non serán as redondeadas que 
aparecen no boletín do alumno, senon as que obran no caderno de notas do
profesor redondeadas a dos decimais.

O alumnado que empregue métodos fraudulentos nos exames (copiar por 
compañeiros, utilizar calquera método tecnolóxico ou artesanal de copia
.......................................................................................................
)

e sexa sorprendido no intento, se lle retirará o dereito a realizar esa proba, 
obtendo como nota da mesma un “0”. Por outra parte, se é posible 
comprobar que o alumno-a copiou sen ser sorprendido-a no momento, pero
tendo probas suficientes para demostrarse, procederase a avaliar a 
pregunta que se considere “copiada” cun “0”. Isto aplicarase tanto nos 
exames de avaliación, como nas probas e nos traballos individuais.No caso 
do que estamos pasando co COVID-19 se algún estudante fose confinado 
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poderá remitirse aos materiais de crase da Aula Virtual no cursos creados 
para cada nivel , suprimense as actividades pràcticas ,como toca la flauta 
ou facer canto ,porque a clase non estàn preparadas para manter a 
distancia prudente entre os estudantes ,dado que tamen e un foco de 
infecciòn , e coa mascarilla é imposible.

CRITERIOS AVALIACIÓN 1º ESO -OBRADOIRO MUSICAL

Nota das avaliacións..............................................20% Participación e actitude.
…………………..50% Interpretación instrumental.
…………………...30% Traballo, exercicios, probas.

O alumno poderá ser sometido a probas de recuperación cando a asimilación
dos contidos sexa alarmantemente baixa. Doutro xeito moitos destes 
contidos serán obxecto de avaliación continua.

A Nota Final da Avaliación Ordinaria acadada por cada un dos
alumnos será a obtida ao facer a seguinte media:

1º Trimestre…………….. 30 %
2º Trimestre…………….. 30 %
3º Trimestre…………….. 40 %

A este respecto as notas de cada trimestre non serán as redondeadas que 
aparecen no boletín do alumno, senon as que obran no caderno de notas do
profesor redondeadas a dos decimais.

O alumnado que empregue métodos fraudulentos nos exames (copiar por 
compañeiros, utilizar calquera método tecnolóxico ou artesanal de copia
.......................................................................................................
)

e sexa sorprendido no intento, se lle retirará o dereito a realizar esa proba, 
obtendo como nota da mesma un “0”. Por outra parte, se é posible 
comprobar que o alumno-a copiou sen ser sorprendido-a no momento, pero
tendo probas suficientes para demostrarse, procederase a avaliar a 
pregunta que se considere “copiada” cun “0”. Isto aplicarase tanto nos 
exames de avaliación, como nas probas e nos traballos individuais.



PAG
E

5



6

E



7

PAG E


