
Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción de
2º da E.S.O.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Ler axeitadamente as grafías musicais con que se escribe unha obra 
musical.
Con este criterio preténdese comprobar o grao de coñecemento das grafías
básicas que lle permitan ao alumnado a lectura axeitada dunha peza musical.

1. Medir seguindo as indicacións de compases binarios e ternarios de 
subdivisión binaria, sen perder o pulso.
Con este criterio trátase de avaliar a capacidade do alumnado seguir un pulso
constante como base o ritmo en música.

3.- Ser quen de comunicar axeitadamente e con rigor valoracións persoais 
sobre as distintas manifestacións musicais coñecidas con anterioridade na 
aula.
Con este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado de valorar
positivamente e con respecto distintas manifestacións musicais facéndoo co
rigor e con criterios de profundidade, indo máis aló dunha simple opinión
non sustentada no coñecemento

4. Utilizar axeitadamente as tecnoloxías do coñecemento á hora de crear ou
escoitar unha peza musical.
Con este recurso trátase de avaliar a disposición de apertura e a capacidade
de acción do alumnado á hora de utilizar as tecnoloxías do coñecemento no
eido musical.

5. Coñecer cómo se desenvolve a interpretación en grupo, ben sexa 
instrumental, vocal ou de movemento.
Con este criterio trátase de comprobar a capacidade do alumnado para levar a
cabo interpretacións conxuntas conforme as normas que emanan da disciplina
 musical e do respecto polo quefacer dos demais.

6. Facer dictados sinxelos usando as figuracións coñecidas e as notas entre o 
do 3 e sol 3
(Até un Máximo oito erros en oito compases )
Con este criterio trátase de avaliar a educación auditva do alumno e a súa
comprensión da linguaxe musical como medio de transcribir sons.

7. Recoñece visualmente e auditivamente os instrumentos e agrupacións tanto 
de orquestra clásica como de música popular que atopemos no seu entorno.
Con este criterio trátase de avaliar a educación uditiva do alumno, dándolle 
unha ferramenta para unha primeira aproximación descriptiva á música que 
quera analizar.

CUALIFICACIÓN: 



É  preciso  valorar  no  día  a  día  a  evolución  de  alumno  á  hora  de
desenvolverse nas distintas actividades. Pero, por outra banda , é preciso crear
un apoio documental que permita ao alumnado ter un soporte material mais aló
do traballo diário no aula.

Son os  exámenes escritos  un  método de diagnóstico  do proceso de
ensinanza-aprendizaxe, pero teñen un valor otorgado polo propio alumnado de
ser un sistema obxectivo, que poden consultar unha vez feito e que lles serve
de acicate para o estudo.

Para  tratar  de  equilibrar  todas  estas  cuestións,  este  departamento
cualificará a evolución e logro dos obxectivos por parte do alumnado atendendo
ao reparto seguinte:

Para calcular a nota global de avaliación os apartados anteriores valoraranse
de acordo coas seguintes porcentaxes:

-Probas sobre contidos de tipo conceptual e procedemental (70% da nota)

-Probas práticas de interpretación vocal, instrumental, de danza. (20%)

-Traballos  que  teñan  que  presentar  os  propios  alumnos  propostos  polas
profesor para completar e ampliar as informacións e os temas tratados nas
clases. (5%)

-Traballos  sobre  libros  leídos  polos  alumnos  (libros  propostos  polo
departamento dentro do proxecto lector ou polo propio alumno, sempre que
teñan temática musical). (5%)

De cada avaliación farase un exame de recuperación (voluntario para os
alumnos con cualificación positiva, pero que desexen mellorar a súa nota) cun
peso do 70% na nova nota de esa avaliación (na parte correspondente á proba
escrita),  coa  excepción  da  terceira  avaliación  para  aqueles  alumnos  que
ademáis  desta  non  teñan  superada  ningunha  das  anteriores,  situación  que
suporá non ter superada a materia na avaliación ordinaria. A recuperación da
terceira avaliación coincidirá coa última proba do curso ordinario, e na que, por
tanto, non se poderá ir con máis de dúas avaliacións pendentes. Esta proba
terá  tamén  un  peso  do  70%  na  nova  nota  de  cada  avaliación  (na  parte
correspondente á proba escrita). 

A  nota  final  da  avaliación  ordinaria  será  a  media  aritmética  das tres
avaliacións. Aproban, sen necesidade de facer máis exames, os alumnos que
teñan media aritmética 5 ou superior, sempre que en ningunha das avaliacións
a nota fose inferior a 3. Poderían ir a outro exame de recuperación de xeito
voluntario, coa finalidade de mellorar a súa nota. 

Os  alumnos  que  ao  final  lles  queden  unha  ou  dúas  avaliacións  sen
recuperar  examinaranse das avaliacións que teñan suspensas.  Este exame
terá  un  peso  do  70  %  na  nova  nota  de  cada  avaliación  (na  parte
correspondente á proba escrita).  Ó final  calcularase a media aritmética das
novas notas das tres avaliacións. 

De todos os xeitos, para unha cualificación positiva deberemos de ter en
conta os Graos mínimos de consecución dos estándares de aprendizaxe 



Probas extraordinarias de Setembro: 
Os alumnos e as alumnas que non obtivesen cualificación positiva na

avaliación  final  ordinaria  realizarán  as  probas  extraordinarias  de  Setembro,
comúns para todos os alumnos do mesmo nivel,  que serán propostas polo
departamento. A proba escrita será o único procedemento de avaliación. 

Para cada unha das probas escritas durante o curso: 
O alumno que durante a proba escrita sexa sorprendido unha vez falando cun
compañeiro  verá  a  calificación  da  proba  reducida  en  1  punto.  Se  fose
sorprendido unha segunda vez a calificación da proba sería "0". 

No caso en que o alumno sexa sorprendido unha vez consultando ou
usando material non autorizado na proba escrita a puntuación dos estándares
que figuren ou se apoien nese material será "0". A reincidencia levaría a unha
puntuación de "0" en toda a proba. De darse o caso de que ese material non
poida ser  analizado polo profesor,  por  exemplo porque se trate dunha folla
escrita  que  o  alumno  se  nega  a  entregar,  atendendo  á  presunción  de
veracidade do profesor, aplicarase o criterio do parágrafo anterior. 

Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción de
3º da E.S.O.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Recoñecer auditivamente e determinar a época e a cultura musical a que
pertencen distintas pezas escoitadas con anterioridade na aula
Con este criterio preténdese comprobar en que medida o alumnado é capaz
situar axeitadamente unha obra musical no contexto que lle é propio.

2. Identificar e analizar os compoñentes básicos dunha obra musical,
empregando a linguaxe musical coñecida a través do traballo na aula
Con este criterio trátase de avaliar a capacidade do alumnado de expresar coa
linguaxe propia do ámbito musical, os elementos básicos que configuran unha
obra musical.

3.  Ser  quen  de  comunicar  axeitadamente  e  con  rigor  valoracións  persoais
sobre  as  distintas  manifestacións  musicais  coñecidas  con  anterioridade  na
aula.
Con este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado de valorar
positivamente e con respecto distintas manifestacións musicais facéndoo co
rigor e con criterios de profundidade, indo máis aló dunha simple opinión
non sustentada no coñecemento

4. Utilizar axeitadamente as tecnoloxías do coñecemento á hora de crear ou
escoitar unha peza musical.



Con este recurso trátase de avaliar a disposición de apertura e a capacidade
de acción do alumnado á hora de utilizar as tecnoloxías do coñecemento no
eido musical.

5.  Coñecer  cómo  se  desenvolve  a  interpretación  en  grupo,  ben  sexa
instrumental, vocal ou de movemento.
Con este criterio trátase de comprobar a capacidade do alumnado para levar a
cabo interpretacións conxuntas conforme as normas que emanan da disciplina
 musical e do respecto polo quefacer dos demais.

6. Elaborar axeitadamente un pequeno arranxo musical.
Con este criterio trátase de avaliar a aplicación por parte do alumnado dos
coñecementos adquiridos na aula no ámbito da creación.

7.  Ler  axeitadamente  as  grafías  musicais  con  que  se  escribe  unha  obra
musical.
Con este criterio preténdese comprobar o grao de coñecemento das grafías
básicas que lle permitan ao alumnado a lectura axeitada dunha peza musical.

CUALIFICACIÓN: 

É  preciso  valorar  no  día  a  día  a  evolución  de  alumno  á  hora  de
desenvolverse nas distintas actividades. Pero, por outra banda , é preciso crear
un apoio documental que permita ao alumnado ter un soporte material mais aló
do traballo diário no aula.

Son os  exámenes escritos  un  método de diagnóstico  do proceso de
ensinanza-aprendizaxe, pero teñen un valor otorgado polo propio alumnado de
ser un sistema obxectivo, que poden consultar unha vez feito e que lles serve
de acicate para o estudo.

Para  tratar  de  equilibrar  todas  estas  cuestións,  este  departamento
cualificará a evolución e logro dos obxectivos por parte do alumnado atendendo
ao reparto seguinte:

Para  calcular  a  nota  global  de  avaliación  os  apartados  anteriores
valoraranse de acordo coas seguintes porcentaxes:

-Probas sobre contidos de tipo conceptual e procedemental (70% da nota)

-Probas práticas de interpretación vocal, instrumental, de danza. (20%)

-Traballos  que  teñan  que  presentar  os  propios  alumnos  propostos  polas
profesor para completar e ampliar as informacións e os temas tratados nas
clases. (5%)

-Traballos  sobre  libros  leídos  polos  alumnos  (libros  propostos  polo
departamento dentro do proxecto lector ou polo propio alumno, sempre que
teñan temática musical). (5%)



De  cada  avaliación  farase  un  exame  de  recuperación  (voluntario  para  os
alumnos con cualificación positiva, pero que desexen mellorar a súa nota) cun
peso do 70% na nova nota de esa avaliación (na parte correspondente á proba
escrita),  coa  excepción  da  terceira  avaliación  para  aqueles  alumnos  que
ademáis  desta  non  teñan  superada  ningunha  das  anteriores,  situación  que
suporá non ter superada a materia na avaliación ordinaria. A recuperación da
terceira avaliación coincidirá coa última proba do curso ordinario, e na que, por
tanto, non se poderá ir con máis de dúas avaliacións pendentes. Esta proba
terá  tamén  un  peso  do  70%  na  nova  nota  de  cada  avaliación  (na  parte
correspondente á proba escrita). 

A  nota  final  da  avaliación  ordinaria  será  a  media  aritmética  das tres
avaliacións. Aproban, sen necesidade de facer máis exames, os alumnos que
teñan media aritmética 5 ou superior, sempre que en ningunha das avaliacións
a nota fose inferior a 3. Poderían ir a outro exame de recuperación de xeito
voluntario, coa finalidade de mellorar a súa nota. 

Os  alumnos  que  ao  final  lles  queden  unha  ou  dúas  avaliacións  sen
recuperar  examinaranse das avaliacións que teñan suspensas.  Este exame
terá  un  peso  do  70  %  na  nova  nota  de  cada  avaliación  (na  parte
correspondente á proba escrita).  Ó final  calcularase a media aritmética das
novas notas das tres avaliacións. 

De todos os xeitos, para unha cualificación positiva deberemos de ter en
conta os Graos mínimos de consecución dos estándares de aprendizaxe 

Probas extraordinarias de Setembro: 

Os alumnos e as alumnas que non obtivesen cualificación positiva na
avaliación  final  ordinaria  realizarán  as  probas  extraordinarias  de  Setembro,
comúns para todos os alumnos do mesmo nivel,  que serán propostas polo
departamento. A proba escrita será o único procedemento de avaliación. 

Para cada unha das probas escritas durante o curso: 
O alumno que durante a proba escrita sexa sorprendido unha vez falando cun
compañeiro  verá  a  calificación  da  proba  reducida  en  1  punto.  Se  fose
sorprendido unha segunda vez a calificación da proba sería "0". 

No caso en que o alumno sexa sorprendido unha vez consultando ou
usando material non autorizado na proba escrita a puntuación dos estándares
que figuren ou se apoien nese material será "0". A reincidencia levaría a unha
puntuación de "0" en toda a proba. De darse o caso de que ese material non
poida ser  analizado polo profesor,  por  exemplo porque se trate dunha folla
escrita  que  o  alumno  se  nega  a  entregar,  atendendo  á  presunción  de
veracidade do profesor, aplicarase o criterio do parágrafo anterior. 

Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción de
4º da E.S.O.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN



1.  Ler  axeitadamente  as  grafías  musicais  con  que  se  escribe  unha  obra
musical.
Con este criterio preténdese comprobar o grao de coñecemento das grafías
básicas que lle permitan ao alumnado a lectura axeitada dunha peza musical.

1.  Medir  seguindo  as  indicacións  de  compases  binarios,  ternarios  e
cuaternarios  de  subdivisión  binaria,  sen  perder  o  pulso.  Medir  seguindo
indicacións en 6/8.
Con este criterio trátase de avaliar a capacidade do alumnado seguir un pulso
constante como base o ritmo en música.

3.-  Ser  quen de comunicar  axeitadamente  e con rigor  valoracións persoais
sobre  as  distintas  manifestacións  musicais  coñecidas  con  anterioridade  na
aula.
Con este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado de valorar
positivamente e con respecto distintas manifestacións musicais facéndoo co
rigor e con criterios de profundidade, indo máis aló dunha simple opinión
non sustentada no coñecemento

4. Utilizar axeitadamente as tecnoloxías do coñecemento á hora de crear ou
escoitar unha peza musical.
Con este recurso trátase de avaliar a disposición de apertura e a capacidade
de acción do alumnado á hora de utilizar as tecnoloxías do coñecemento no
eido musical.

5.  Coñecer  cómo  se  desenvolve  a  interpretación  en  grupo,  ben  sexa
instrumental, vocal ou de movemento.
Con este criterio trátase de comprobar a capacidade do alumnado para levar a
cabo interpretacións conxuntas conforme as normas que emanan da disciplina
 musical e do respecto polo quefacer dos demais.

6.Coñecemento  crítico  e  análise  do  entorno  musical  no  que  vive  tanto  en
referencia ao uso da música noutras linguaxes, como a un coñecemento do
consumo de música en relación co desenvolvemento da Industria musical.
Con este criterio trátase de avaliar a capacidade de análise, coñecemento do
alumnado do seu entorno musical, facéndoo conscente da presencia da música
na súa vida e as múltiples funcións que esta asume.

7.  Uso autónomo de ferramentas tecnolóxicas para escoitar,  ordear  e  crear
productos musicais ou produtos audiovisuais nos que se faga uso adecuado e
reflexivo da música..
Con este criterio trátase de avaliar competencia dixital alcanzada polo alumno
nos campos relacionados coa música.

CUALIFICACIÓN: 

É  preciso  valorar  no  día  a  día  a  evolución  de  alumno  á  hora  de
desenvolverse nas distintas actividades. Pero, por outra banda , é preciso crear



un apoio documental que permita ao alumnado ter un soporte material mais aló
do traballo diário no aula.

Son os  exámenes escritos  un  método de diagnóstico  do proceso de
ensinanza-aprendizaxe, pero teñen un valor otorgado polo propio alumnado de
ser un sistema obxectivo, que poden consultar unha vez feito e que lles serve
de acicate para o estudo.

Para  tratar  de  equilibrar  todas  estas  cuestións,  este  departamento
cualificará a evolución e logro dos obxectivos por parte do alumnado atendendo
ao reparto seguinte:

Para  calcular  a  nota  global  de  avaliación  os  apartados  anteriores
valoraranse de acordo coas seguintes porcentaxes:

-Probas sobre contidos de tipo conceptual e procedemental (70% da nota)

-Probas práticas de interpretación vocal, instrumental, de danza. (20%)

-Traballos  que  teñan  que  presentar  os  propios  alumnos  propostos  polas
profesor para completar e ampliar as informacións e os temas tratados nas
clases. (5%)

-Traballos  sobre  libros  leídos  polos  alumnos  (libros  propostos  polo
departamento dentro do proxecto lector ou polo propio alumno, sempre que
teñan temática musical). (5%)

De cada avaliación farase un exame de recuperación (voluntario para os
alumnos con cualificación positiva, pero que desexen mellorar a súa nota) cun
peso do 70% na nova nota de esa avaliación (na parte correspondente á proba
escrita),  coa  excepción  da  terceira  avaliación  para  aqueles  alumnos  que
ademáis  desta  non  teñan  superada  ningunha  das  anteriores,  situación  que
suporá non ter superada a materia na avaliación ordinaria. A recuperación da
terceira avaliación coincidirá coa última proba do curso ordinario, e na que, por
tanto, non se poderá ir con máis de dúas avaliacións pendentes. Esta proba
terá  tamén  un  peso  do  70%  na  nova  nota  de  cada  avaliación  (na  parte
correspondente á proba escrita). 

A  nota  final  da  avaliación  ordinaria  será  a  media  aritmética  das tres
avaliacións. Aproban, sen necesidade de facer máis exames, os alumnos que
teñan media aritmética 5 ou superior, sempre que en ningunha das avaliacións
a nota fose inferior a 3. Poderían ir a outro exame de recuperación de xeito
voluntario, coa finalidade de mellorar a súa nota. 

Os  alumnos  que  ao  final  lles  queden  unha  ou  dúas  avaliacións  sen
recuperar  examinaranse das avaliacións que teñan suspensas.  Este exame
terá  un  peso  do  70  %  na  nova  nota  de  cada  avaliación  (na  parte
correspondente á proba escrita).  Ó final  calcularase a media aritmética das
novas notas das tres avaliacións. 

De todos os xeitos, para unha cualificación positiva deberemos de ter en
conta os Graos mínimos de consecución dos estándares de aprendizaxe 

Probas extraordinarias de Setembro: 



Os alumnos e as alumnas que non obtivesen cualificación positiva na
avaliación  final  ordinaria  realizarán  as  probas  extraordinarias  de  Setembro,
comúns para todos os alumnos do mesmo nivel,  que serán propostas polo
departamento. A proba escrita será o único procedemento de avaliación. 

Para cada unha das probas escritas durante o curso: 
O alumno que durante a proba escrita sexa sorprendido unha vez falando cun
compañeiro  verá  a  calificación  da  proba  reducida  en  1  punto.  Se  fose
sorprendido unha segunda vez a calificación da proba sería "0". 

No caso en que o alumno sexa sorprendido unha vez consultando ou
usando material non autorizado na proba escrita a puntuación dos estándares
que figuren ou se apoien nese material será "0". A reincidencia levaría a unha
puntuación de "0" en toda a proba. De darse o caso de que ese material non
poida ser  analizado polo profesor,  por  exemplo porque se trate dunha folla
escrita  que  o  alumno  se  nega  a  entregar,  atendendo  á  presunción  de
veracidade do profesor, aplicarase o criterio do parágrafo anterior. 


