
5. AVALIACIÓN 

5.1. 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 e escritas.

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

de xeito oral diante da clase.

5.1.1. Mínimos esixibles para unha avaliación posit iva.

- A observación do traballo diario dous alumnos, valorando a súa participación

nos traballos e controlando a realización dás diferentes actividades. 

- As probas escritas que se realicen na avaliación. 

- A interpretación das partituras. 

- Que o alumno saiba utilizar a terminología básica da música. 

- A expresión de opinións sobre situacións conflictivas e das súas actitudes e

comportamentos servirán para evaluar a adquisición dos valores implicados

nos temas transversais. 

5.1.2. Mínimos exixibles para probas extraordinaria s. 

-Ou alumno deberá coñecer a linguaxe básica dá música:Notas musicais,

figuras, compás, alteracións, etc....ademáis de ter nocións dous conceptos



básicos de cada unidade temática. 

5.2. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

A avaliación é un proceso flexible e os procedimentos teñen que ser variados.

Para recoller os datos da avaliación servirémonos de diferentes procedimentos

de avaliación: 

-Control escrito, con cuestións teóricas ao final do trimestre. 

-Práctica de obras e melodías sinxelas coa frauta doce. 

-Revisión do caderno de actividades cando ou profesor ou considere. O

caderno debe conter a realización correcta das actividades realizadas en clase

e as tarefas de casa.

Avaliación da actitude:

 Valorarase a actitude correcta e positiva cara á asignatura e cara á clase.

Tamén a asistencia continuada ás clases, a asunción de actitudes básicas para

a realización da práctica musical: escoita atenta, respecto aos marcos de

silenzo, colaboración e respecto cara aos compañeiros e cara ao profesor e ao

material da aula. 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

-Realizarase unha proba escrita por trimestre que terá a súa correspondente

recuperación, tamén haberá unha proba de tipo práctica na que o alumno terá

que demostrar os seus coñecementos musicais,esta proba fará media exacta 

co exame teórico sendo necesario para realizar dita media que ou alumno

obteña non exame teórico unha nota igual ou superior a un catro . 

Ou alumno que non supere algunha das avaliacións deberá realizar unha

recuperación non mes de xuño segundo o calendario proposto 



     6. PLAN DE ATENCIÓN A PENDENTES:  

Realizaranse tres probas repartidas entre os diferentes trimestres , a terceira

será no terceiro trimestre e,non seu caso, abrangará a materia que non fora

superada os trimestres anteriores.

      A principio de curso os alumnos poranse en contacto coa profesora para que

esta lle indique a materia que terán que superar en cada trimestre e está

comprometerase a facilitarlles todo o material que necesiten para a súa

superación(libros, apuntes,etc..) 


