
2º ESO (MÚSICA) 

Criterios de avaliación e cualificación 

A nota de cada avaliación será o resultado da seguinte ponderación: 

50% 30% 10% 10% 

Traballo de 

aula 

(UD) 

Proba escrita 

(exame) 

Aula en harmonía 

(10 normas de 

convivencia) 

Proxecto 

(Traballo por 

equipos) 

 

 

“Traballo de aula”, teráse en conta o traballo realizado na aula, 

incluindo: 

Fichas escritas 20% 

Audicións comentadas 20% 

Interpretación instrumental 20% 

Interpretación vocal 20% 

Percusión corporal 20% 

 

Proba escrita” (un exame por trimestre) teráse en conta a seguinte 

ponderación das Unidades Didácticas: 

 

Proba escrita 

Avaliación Ponderación das UD 

 

1ª avaliación (sobre un 30%) 

Duración 

Altura 

Intensidade  

Timbre 

 

2ª avaliación (sobre un 30%) 

Instrumentos 

musicais 

Voces  

Forma  

Harmonía 

 

3ª avaliación (sobre un 30%) 

Música tradicional 

Música actual 

Músicas do mundo 

 

 

 



Aula en harmonía” cómpre sinalar: É obrigatorio que o/a alumno/a 

asista á clase sempre co material necesario. Asimesmo o alumnado debe amosar 

respecto cara os/as compañeiros/as e profesor.  

      O alumnado partirá con 1 punto de partida. En caso de que algunha destas 

premisas non se producira, a calificación verase afectada negativamente da 

maneira que segue: 

 

*10 códigos = 10 normas de convivencia 

Códigos Penalización 

1) Puntualidade -0.1 

2) Material de clase -0.1 

3) Participación  -0.1 

4) Recollida de clase -0.1 

5) Uso do móbil -0.1 

6) Comida e bebida -0.1 

7) Instrumentos -0.1 

8) Silencio -0.1 

9) Actitude  -0.1 

10)Comportamento -0.1 

 

*Estes códigos quedan explicados e detallados nas dúas primeiras sesións do 

curso, ademáis de quedar plasmados nunha infografía pegada na aula de Música. 

 

 No apartado “Proxecto”, a calificación obedecerá aos seguintes parámetros: 

Contidos  20% 

Creatividade / Orixinalidade 20% 

Veracidade da información 20% 

Traballo en equipo 20% 

Exposición / divulgación 20% 

 

 

 

 

 



Promoción do alumnado: 

O/a alumno/a terá a materia superada cando a nota media das cualificacións das 

tres avaliacións parciais sexa igual ou superior a 5. 

No caso de que non se cumpra a condición anterior, o alumnado deberase 

presentar a convocatoria extraordinaria da cal será informado no seu momento, 

presencialmente ou   telemáticamente. 

 

Convocatoria extraordinaria: 

Na convocatoria extraordinaria realizarase un exame escrito sobre todos os 

contidos impartidos durante o curso. A nota da convocatoria extraordinaria será a 

resultante desta proba escrita. 

Alumnado coa materia pendente: 

En caso de alumnado doutros cursos coa materia deste Departamento pendente, 

deberán realizar un boletín de exercicios en cada trimestre xunto coas proba 

escritas correspondente, que versarán sobre as actividades deses boletíns. Para 

superar a materia é necesario conseguir unha nota superior a cinco nos tres 

exames, e a cualificación final será a nota media resultante.  

 

3º ESO (MÚSICA) 

Criterios de avaliación e cualificación 

Debido a que a materia é altamente procedimental os criterios de cualificación 

serán os seguintes: 

 

1. Contidos teóricos: puntuarase de 0 a 10 as actividades de avaliación dos 

contidos de cultura musical, da análise de partituras, das audicións comentadas 

e dos contidos teóricos da linguaxe musical, sendo logo un 30% da nota final. 

O exame escrito contará con algunhas preguntas tipo test ou de redacción, 

explicación de contidos e de análise de audicións ou partituras. Farase un exame 

trimestral, podendo nalgunhas unidades realizar exames parciais e facer a media 

entre todas as actividades de avaliación escritas do trimestre, contando un 15% 

o exame trimestral, e outro 15% a media dos exames parciais feitos por 

unidades. 

O exame teórico poderá ser adaptado segundo os casos de necesidades 

educativas especiais ou atención á diversidade especificados e acordados co 

departamento de orientación e os informes pertinentes presentados polas 

familias. 

 



2. Contidos prácticos: puntuaranse de 0 a 10 as actividades de interpretación 

instrumental, vocal exercicios prácticos de lectura rítmica/melódica, traballo na 

aula e na casa, os traballos a presentar, etc sendo logo un 70% da nota final. 

A parte práctica avaliarase mediante a observación sistemática con táboa de 

indicadores ou rúbricas. 

En relación á interpretación instrumental hai que ter en conta os diferentes niveis 

do alumnado, polo que o profesorado facilitará no posible as medidas necesarias 

para aquel alumnado que o precise (dispoñibilidade horaria no recreo, 

adecuación das partituras ao nivel, etc.). 

 

A avaliación final será o resultado da aplicación das seguintes porcentaxes dos 

tres trimestres: 

 

- 1º Trimestre: 30% 

- 2º Trimestre: 30% 

- 3º Trimestre: 40% 

 

Cando a nota de cada avaliación ou final dea números con decimáis, se estes 

están por debaixo de 0.5 tenderase a nota enteira inferior, e se están por enriba 

de 0.5 tenderase a nota enteira superior, por exemplo, se a media é de 7.3 a 

nota será 7; se a media é 7.7 a nota será 8. 

Pesos na materia 

 
 

 

 

Criterios de recuperación: 

O alumnado que acade unha cualificación inferior a 5 na 3ª avaliación realizará 

actividades de recuperación dos contidos teóricos e/ou prácticos da materia non 

superados. 

Estas actividades corresponderán aos contidos teóricos e prácticos non 

superados e poderán ser de dous tipos: 

1. Actividades novas deseñadas para tal fin no caso de que o alumnado realizase 

todas as previas ata a 3ª avaliación incluída e non as superase. O deseño destas 

actividades responderá aos contidos non superados e á metodoloxía aplicada. 

2. Actividades repetidas das realizadas ao longo do curso con cualificación 

negativa ou non presentadas. 



-Criterios de cualificación das actividades de recuperación dos contidos teóricos 

e prácticos: 

O profesorado informará ao alumnado das actividades de recuperación que ten 

que realizar para acadar unha avaliación positiva na materia. As novas 

cualificacións obtidas nas actividades de recuperación utilizaranse para facer un 

novo cálculo das notas das avaliacións, e a correspondente á avaliación final, 

seguindo os criterios de cualificación establecidos na programación. 

 

Convocatoria extraordinaria: 

Na convocatoria extraordinaria realizarase un exame escrito sobre todos os contidos 

impartidos durante o curso. A nota da convocatoria extraordinaria será a resultante 

desta proba escrita. 

 

 

2º BACHARELATO (MÚSICA) 

Criterios de avaliación e cualificación 

Docencia presencial: A nota de cada avaliación será o resultado da seguinte 

ponderación: 

 

50% 30% 20% 

Traballo de aula 
(UD) 

Proba escrita 
(Exame) 

Proxecto 
(Traballo por 

grupos) 
 

 No apartado “Traballo de aula” cómpre sinalar:  

Fichas escritas 20% 

Audicións comentadas 20% 

Interpretación instrumental 20% 

Interpretación vocal 20% 

Percusión corporal 20% 
 

 
Proba escrita” (un exame por trimestre) teráse en conta a 

seguinte ponderación das Unidades Didácticas: 

 

Proba escrita 30% 

Avaliación Ponderación das Unidades Didácticas 

 
1ª avaliación (sobre un 30%) 

Música s. XX (2ª metade): rock, pop… (20%) 
Música s.XX (1ª metade) (20%) 
Romanticismo (20%) 
Harmonía e melodía (20%) 



 
2ª avaliación (sobre un 30%) 

Clasicismo (20%) 
Barroco (20%) 
Instrumentos e voces (20%) 
Textura e forma (20%) 

 
3ª avaliación (sobre un 30%) 

Renacemento (20%) 
Idade Media (20%) 

Ritmo (20%) 
Música tradicional (20%) 

 

 No apartado “Proxecto”, a calificación obedecerá aos seguintes parámetros: 

 

Contidos  20% 

Creatividade / Orixinalidade 20% 

Veracidade da información 20% 

Traballo en equipo 20% 

Exposición / divulgació 20% 

 

O/a alumno/a terá a materia superada cando a nota media das cualificacións 

das tres avaliacións parciais sexa igual ou superior a 5. 

 

3º ESO (PROXECTO COMPETENCIAL) 

Procedemento para a avaliación inicial 

A avaliación inicial neste 3º curso da ESO terá por obxecto pescudar as súas 

inquedanzas e os seus intereses. Posto que a materia de Proxecto Competencial 

prevé ter en conta os gustos e intereses do alumnado como base para traballar 

de maneira interdisciplinar diferentes materias, ámbitos e temáticas. 

- Realizarase unha charla-debate onde cada un dos integrantes escribirá nun 

papel en branco 3 temáticas ou propostas interesantes que se podan levar a 

cabo a través dun proxecto. 

Criterios de cualificación e recuperación 

Debido a que a materia é altamente procedimental e práctica, os criterios de 

cualificación serán os seguintes: 

- Exposición final do traballo a investigar: puntuarase de 0 a 10 a exposición do 

traballo final, ven sexa nun mural, exposición oral, gravación... sendo un 30% da 

nota final mediante unha rúbrica cos seguintes criterios. 

 CA3.1. Presenta o proxecto realizado e, de ser o caso, os produtos finais 

obtidos. 

 CA3.2. Emprega unha linguaxe verbal con corrección e claridade, para 

enxalzar a expresividade e eficacia do discurso. 



 CA3.3. Emprega unha linguaxe corporal e a presenza escénica como có-

digos comunicativos para enxalzar a expresividade e eficacia do discurso. 

- Proceso e realización: puntuarase de 0 a 10, mediante a observación sistemá-

tica seguindo a rúbrica dos seguintes criterios: 

 CA1.1. Recoñece a importancia da temática do proxecto que se pretende 

abordar. 

 CA1.2. Identifica e determina os recursos e materiais necesarios para a 

realización do proxecto. 

 CA1.3. Identifica, selecciona e analiza a información que se precisa. 

 CA1.4. Realizar a secuencia e a temporización das actuacións necesarias 

para a execución do proxecto. 

 CA1.5. Prevé as incidencias que se poidan producir no desenvolvemento 

das actuacións do proxecto e propoñer posibles solucións a estas. 

 CA2.1. Executa as actuacións asociadas coa secuencia e coa temporiza-

ción prevista. 

 CA2.2. Aplica os coñecementos axeitados e mobiliza as competencias 

cos niveis de calidade requiridos 

 CA2.3. Emprega, de ser o caso, os recursos e materiais previstos para a 

execución das actuacións. 

 CA2.4. Resolve, dentro do seu nivel de autonomía, ou comunica as inci-

dencias xurdidas durante a execución das actuacións. 

 CA2.5. Valora os resultados logrados ao termo da execución do proxecto. 

O aprobado da materia acádase cunha puntuación mínima de 5. 

A avaliación final será o resultado da aplicación das seguintes porcentaxes dos 

3 trimestres: 

- 1º trimestre: 30% 

- 2º trimestre: 30% 

- 3º trimestre: 40% 

Criterios de recuperación: 

O alumnado que acade unha cualificación inferior a 5 na 3ª avaliación realizará 

actividades de repaso ou recuperación dos contidos non superados. 

Estas actividades corresponderán á realización dun traballo individual en rela-

ción a algún dos proxectos traballados e un traballo dunha temática nova. 

O profesorado informará ao alumnado das actividades de recuperación que ten 

que realizar para acadar unha avaliación positiva na materia. 

Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pen-

dentes 

Se se pasa ao 4º curso coa materia pendente de 3º seguirase o procedemento 

de recuperación trimestral ou anual a acordar co alumnado. 

Naqueles caso que se necesite, establecerase dacordo co departamento de 

orientación, un plan de reforzo e adaptación aos casos de necesidades especí-

ficas de apoio educativo e atención á diversidade. 


