
Criterios sobre a avaliación, cualificación e 

promoción do alumnado 

 

-Como se indica na metodoloxía da programación, as clases terán un carácter 

teórico/práctico nunha porcentaxe aproximada do 50%.   

Co respecto ó método da avaliación empregaremos estratexias de diferente índole dada 

a cantidade de elementos a avaliar. As  ferramentas  son as seguintes: 

 

A) Parte práctica: (45%) 

A.1 Probas prácticas musicais individuais onde se avaliarán as destrezas 

técnicas das interpretacións dos alumnos cunha nota  de 0 ata 10, estas probas 

suporán o 25% da nota final. 

A.2 Observación das interpretacións grupais ao longo do trimestre, estas 

suporán o 20% da nota final. 

  

 

B) Parte teórica: (45%): 

B. Probas teóricas (escritas ou orais) individuais; unha como mínimo en cada 

avaliación que suporán o 45% da nota final. Ditas probas teóricas serán 

puntuadas de 0 a 10 puntos. Nelas recolleranse diversas cuestións sobre os 

conceptos e procedementos traballados  na clase, a través de cuestións 

concretas, xerais e comentarios.  

 

C) Tarefas clase/casa. Avaliado cunha porcentaxe do 10%. Esta avaliación obtense a 

partir da observación directa na aula e dos rexistros feitos por parte do profesor. 

 

  Terase moi en conta a aqueles alumnos que acompañen con instrumentos propios 

nas tarefas de aula. E sobretodo a participación en festivais e concertos escolares. 

Podendo subir ata un punto máis a nota da avaliación. 

 



Cálculo da nota das avaliacións: 

A nota obterase de facer a suma dos tres apartados coas súas porcentaxes 

correspondentes (45% parte práctica, 45% parte teórica, 10% tarefas). Para a 

avaliación positiva débese obter unha media igual ou superior a 5 

Cálculo da nota final: 

A nota da avaliación ordinaria de xuño obterase da media matemática obtida das 

tres avaliacións, podendo ser inferior dita nota á da terceira avaliación. O 

resultado desta media ten que dar como resultado mínimo un 5 para superar a 

materia. 

 

Segundo a Orde do 27 de decembro de 2022, a sesión de avaliación final 

coincidirá coa sesión da terceira avaliación parcial.  

 

Procedemento para as recuperacións: 

A o longo do curso organizaranse actividades de recuperación para o 

alumnado que non superase algunha parte da materia e en todo caso, sempre 

antes da data establecida no centro para a sesión da 3ª avaliación parcial 

/avaliación final. Estas actividades de recuperación corresponderanse 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 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. 

 

 

 


