
1 AVALIACIÓN 1º BACH MÚSICA  

2 Criterios.

Para avaliar a materia poderanse utilizar os seguintes instrumentos:

· Probas escritas, podendo ser este de preguntas curtas, de tipo test, de

preguntas

teóricas a desenvolver, composición de pequenas pezas musicais…

· Probas prácticas coa frauta e/ou instrumental Orff da aula, individual e/ou en

grupo, danzas individuais e/ou en grupo, canto grupal…

· Probas orais.

· Traballos feitos individualmente ou en grupo, podendo ser estes presentados

de xeito oral diante da clase.

· Probas relacionadas co eido da informática, no que se valorará a

facilidade no manexo, os conceptos aprendidos e a súa axeitada posta en

práctica, a claridade de exposición…

· Valoracións derivadas da observación directa da capacidade organizativa,

presentación dos traballos, execución instrumental e evolución día a día…

· Valoración da curiosidade e interese pola materia, do comportamento, da

integración no grupo de traballo, creatividade e investigación persoal.

· Outras anotacións derivadas da observación directa.

3 Mínimos esixibles para unha avaliación positiva.

. Aplicar os coñecementos adquiridos para unha correcta posición e hixiene da

voz, tanto na vida cotiá como en contextos de interpretación musical.

Con este criterio trátase de apreciar mediante probas e exercicios correctores a

axeitada asimilación dos contidos da materia, tanto de forma individual como

en grupo.

2. Recoñecer a estrutura dunha canción, a partir da partitura, do seu canto e da



súa audición.

Mediante este criterio preténdese avaliar a capacidade para comprender a

forma e a estrutura subxacente nunha canción concreta. Ao mesmo tempo,

trátase de avaliar se unha forma vocal concreta é recoñecida no seu contexto

histórico e xeográfico concreto.

3. Distinguir na audición dunha canción ou forma musical as diferentes voces

e/ou instrumentos.

Con este criterio poderase avaliar a capacidade do alumnado para distinguir o

timbre e as tesituras das distintas voces, calquera que sexa a súa combinación.

4. Interpretar con acompañamento instrumental cancións de características e

estilos diversos e recoñecer as diferenzas e/ou relacións entre elas, utilizando

posteriormente, se se desexa, a partitura.

Con este criterio poderase valorar a capacidade para distinguir aspectos

concretos, tanto do estilo, como da coloratura e do rexistro da voz, así como a

pertenza

desa obra a unha determinada época, xeografía, xénero ou estilo.

5. Recoñecer aquelas características dunha forma vocal concreta que

producen ou potencian determinados sentimentos e emocións.

Con este criterio preténdese que o alumnado sexa quen de coñecerse a si

mesmo,

a través das emocións que o configuran como ser humano, ao mesmo tempo

que facilitarlle as ferramentas básicas para empregar ese coñecemento na súa

construción e

equilibrio emocional.

6.-Realizar pequenos arranxos ou cancións, con ou sen acompañamento

instrumental.

Con este criterio avaliarase o dominio básico que o alumnado teña sobre a

linguaxe musical, así como o desenvolvemento da súa creatividade.

4 Mínimos esixibles para probas extraordinarias.

1. Interpretar con acompañamento instrumental cancións de características e

estilos diversos e recoñecer as diferenzas e/ou relacións entre elas, utilizando



posteriormente, se se desexa, a partitura.

2. Recoñecer a estrutura dunha canción, a partir da partitura, do seu canto e da

súa audición.

3.Superar  mediante proba escrita os conceptos básicos estudados ao longo do

curso.


