
MÚSICA

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

O sistema para calificar ó alumno reflíctese do seguinte modo:

Contidos conceptuais (probas teóricas): 50% da nota final. 

Contidos procedimentais (probas de interpretación instrumental e rítmica): 30% da nota final.

Contidos  actitudinais  (observación  persoal  diaria).  20%.  Tres  faltas  de  actitude  e  traballo  sen

xustificar  descontarán  un  10% cada  avaliación.  Tamén  cinco  faltas  de  material,  sen  xustificar

poderán descontar ata o 10%.

É importante sinalar que os  contidos conceptuais  e  procedimentais  só farán media

entre sí cando a nota obtida non sexa inferior a 3. Porén, debe recordarse que, ó tratarse esta

materia fundamentalmente da aprendizaxe da lingua musical, avaliarase de forma continua.

No  que  se  refire  á  calificación  das  actitudes,  o  sistema  que  se  levará  a  cabo  basearase  na

contabilidade de diferentes tipos de faltas que restarán ou sumarán puntos sobre a nota media final

que acaden os alumnos nas diferentes probas. 

Evidentemente este sistema de calificación de actitudes só será viable nas avaliacións 1ª, 2ª,

3ª e Final, pero non na convocatoria de Setembro, na que se computarán unicamente as calificacións

obtidas nas diferentes probas.

Por outro lado, a participación nos posibles festivais levados a cabo durante o curso poderán

facer que o alumno incremente a súa nota positivamente. De tódolos xeitos hai que ter en conta que

tamén poderá baixar a nota se nun primeiro momento decide apuntarse e finalmente, e sen causa

xustificada, decide non participar na actividade.

Sistema de recuperación:

O alumno terá posibilidades de recuperación ó fin do curso, facilitándolle a información do

seu progreso e incentivando a súa responsabilidade. 

Esta  é  unha  materia  de  aprendizaxe  continua  e  progresiva,  co  cal  non  se  considera

necesario facer unha proba específica de recuperación de cada avaliación, pois, sendo de contidos

progresivos,  é  evidente  que  se  o  alumno  supera  o  obxectivos  da  2ª  ou  3ª  avaliación  non  ten

necesidade de recuperar a 1ª ou 2ª respectivamente.

O principio de avaliación continua conlevará en certos casos a recuperación inmediata dunha

avaliación anterior suspensa ó aprobar a seguinte (por exemplo nos casos de continuidade en temas

de linguaxe musical,  de  interpretación  vocal  e  instrumental  e  de  certos  aspectos  de  análise  de



audicións). Pero no caso dunha avaliación suspensa na que sexa evidente a ruptura temática con

respecto á  seguinte,  farase  a  recuperación correspondente sobre os  contidos  traballados  en dita

avaliación.  Neste  último  caso  a  recuperación  da/s  avaliacións  suspensas  realizarase  en  datas

posteriores á entrega da nota, ou ben ó finalizar o curso. Por todo o dito anteriormente, a nota da 3ª

avaliación non terá que coincidir necesariamente coa nota final do curso.


