
Concreción dos aspectos relativos á avaliación, que actualizan, 

seguindo a Orde do 25 de xaneiro de 2022, os recollidos na programación anual do 

departamento de Música para o curso 2021-2022 

 

 

Seguirán a ser de aplicación os instrumentos de avaliación que constan no punto 17 da 

Programación Didáctica anual do departamento. 

 

O alumnado que supere a 3ª avaliación parcial (antes 3ª avaliación) realizará, durante o 

período comprendido entre esta e a avaliación final, unha serie de tarefas de ampliación e 

reforzo baixo a supervisión do profesorado. Se a consecución destas tarefas é satisfactoria, 

poderase aumentar a cualificación da avaliación final ata un máximo de 1 punto por enriba 

da media das tres avaliacións parciais. 

 

O alumnado que non supere algunha das tres avaliacións e a media numérica non sexa 

suficiente para o aprobado, deberá seguir un plan de recuperación individualizado, centrado 

nas partes do currículo que non estean superadas, que realizará baixo o seguimento e 

supervisión do profesorado, para poder así ter a posibilidade de superar a materia na 

avaliación final. Os criterios e instrumentos de avaliación que se empregarán  serán os que 

constan na programación anual do departamento. 

 
 

O dito plan de recuperación individualizado constará de actividades e tarefas que o 

alumnado non entregou en prazo, actividades e tarefas novas deseñadas para acadar uns 

os  mínimos imprescindibles, que aparecen reflictidos nos puntos 5, 8, 11 e 14 (para as 

materias impartidas en 1º, 2º, 3º e 4º, respectivamente) da programación deste 

departamento  e actividades individuais de linguaxe musical que substitúan os contidos de 

práctica musical. 

As cualificacións das actividades e probas novas sustituirán ás non superadas, sempre 

que a nota obtida sexa superior, á hora de calcular a nota final. 

 

Se ben o período para a recuperación con supervisión directa do profesorado se limita 

ao mes de xuño, para favorecer o traballo do alumnado e do profesorado e evitar a 

acumulación de tarefas nas dúas últimas semanas do curso, facilitaráselle a recuperación 

comezando o plan de traballo no mes de maio. Isto será así no caso de alumnos ou alumnas 

que teñan suspensas a primeira e segunda avaliación, ou algún outro que o precise por 

calquera circunstancia. 

 


