
Addenda á Programación 2022-2023 
Cursos LOMLOE: 3º da ESO

5.2. Criterios de cualificación e recuperación 

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD: 

Criterios de 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 46% da nota final. 


O exame escrito contará con algunhas preguntas tipo test e outras de redacción, 
explicación de contidos e de análise de audicións ou partituras. Farase un exame 
trimestral, puidendo nalgunhas unidades realizar exames parciais e facer a media entre 
todas as actividades de avaliación escritas do trimestre, contando un 23% o exame 
trimestral, e outro 23% 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 54% 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.). 


O aprobado da materia acádase cunha puntuación mínima de 5. 
A avalición final será o resultado da aplicación das seguintes porcentaxes dos tres 
trimestres: 


Unidade 
didáctica

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 Total
Peso UD/ Tipo 
Ins.

15 15 15 15 15 15 10 100
Proba escrita 20 65 40 50 55 50 40 46
Táboa de 
indicadores 80 35 60 50 45 50 60 54



- 1ºTrimestre: 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. 


Criterios de recuperación: 


O alumnado que acade unha cualificación inferior a 5 na 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. 


- Actividade de apoio, reforzo, ampliación e titoría 


O alumnado que acade unha cualificación igual o superior a 5 na 3ª avaliación realizará 
actividades de apoio, reforzo e ampliación coa posibilidade de subir a súa cualificación 
de cara á avaliación final. Esas actividades responderán aos bloques de contidos tanto 
teóricos como prácticos susceptibles de mellora. Serán deseñadas seguindo as pautas 
anteriormente descritas en ambos bloques de contidos. 


O alumnado que adquirise as competencias de xeito destacado e que aínda teña 
capacidade de mellora, escollerá unha actividade de ampliación libre entre os bloques de 
contidos teóricos ou prácticos (ou outra a proposta do alumno/a, relacionada cos 
contidos e aprobada polo profesor/a)


- Criterios de cualificación das actividades de reforzo, apoio e ampliación dos contidos 
teóricos e prácticos A realización correcta destas actividades poderá engadir ata 1 
punto á cualificación da avaliación final 


Cursos LOMCE: 2º e 4º ESO




Música 2º ESO.

Avaliación 

Procedementos: Análise das producións do alumnado, Probas 
específicas 

Instrumentos: E-Dixgal, producións escritas, producións musicais, 
boletíns de actividades, portfolios, investigacións; probas obxectivas, 
cuestionarios, exposicións orais.

Avaliación  
final 

A cualificación da avaliación final será o resultado de obter a media 
ponderada dos tres trimestres: 1º 30%, 2º 30%, 3º 40%. O curso non se 
considerará superado se a media final é inferior a cinco puntos. 
Recuperación 
O alumnado que non teña superada algunha avaliación e realice 
correctamente, con regularidade e cumprindo os prazos establecidos 
as actividades de recuperación, conseguirá unha avaliación positiva 
considerándose a materia superada. As actividades e probas de xuño 
non son recuperables.

Recuperación 

Criterios de recuperación: 

O alumnado que acade unha cualificación inferior a 5 na 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. 

- Actividade de apoio, reforzo, ampliación e titoría 

O alumnado que acade unha cualificación igual o superior a 5 na 3ª 
avaliación realizará actividades de apoio, reforzo e ampliación coa 
posibilidade de subir a súa cualificación de cara á avaliación final. Esas 
actividades responderán aos bloques de contidos tanto teóricos como 
prácticos susceptibles de mellora. Serán deseñadas seguindo as 
pautas anteriormente descritas en ambos bloques de contidos. 

O alumnado que adquirise as competencias de xeito destacado e que 
aínda teña capacidade de mellora, escollerá unha actividade de 
ampliación libre entre os bloques de contidos teóricos ou prácticos. 

- Criterios de cualificación das actividades de reforzo, apoio e 
ampliación dos contidos teóricos e prácticos A realización correcta 
destas actividades poderá engadir ata 1 punto á cualificación da 
avaliación final 



Música 4º ESO

Avaliación

Procedementos: Análise das producións do alumnado, Probas 
específicas

Instrumentos: E-Dixgal, producións escritas, producións musicais, 
boletíns de actividades, portfolios, investigacións; probas 
obxectivas, cuestionarios, exposicións orais.

Avaliación 
final 

A cualificación final será o resultado de obter a media ponderada 
dos tres trimestres: 1º 30%, 2º 30%, 3º 40%. O curso non se 
considerará superado si a media final é inferior a cinco puntos. 
Recuperación 
O alumnado que non teña superada algunha avaliación e realice 
correctamente, con regularidade e cumprindo os prazos 
establecidos as actividades de recuperación, conseguirá unha 
avaliación positiva considerándose a materia superada. As 
actividades e probas de xuño non son recuperables.

Recuperación 

Criterios de recuperación: 

O alumnado que acade unha cualificación inferior a 5 na 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. 

- Actividade de apoio, reforzo, ampliación e titoría 

O alumnado que acade unha cualificación igual o superior a 5 na 3ª 
avaliación realizará actividades de apoio, reforzo e ampliación coa 
posibilidade de subir a súa cualificación de cara á avaliación final. Esas 
actividades responderán aos bloques de contidos tanto teóricos como 
prácticos susceptibles de mellora. Serán deseñadas seguindo as 
pautas anteriormente descritas en ambos bloques de contidos. 

O alumnado que adquirise as competencias de xeito destacado e que 
aínda teña capacidade de mellora, escollerá unha actividade de 
ampliación libre entre os bloques de contidos teóricos ou prácticos 

- Criterios de cualificación das actividades de reforzo, apoio e 
ampliación dos contidos teóricos e prácticos A realización correcta 
destas actividades poderá engadir ata 1 punto á cualificación da 
avaliación final 



Desde o departamento de Música realizamos a pertinente modificación con respecto á avaliación 
final na ESO, seguindo o establecido na Orde do 27 de decembro de 2022 de modificación da 
Orde do 20 de maio de 2022, pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/2023 
nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. A 
devantida Orde atinxe aos cursos de ESO. 


	 	 	 	 	 	 	 	 	 O Xefe de Departamento


	 	 	 	 	 	 	 	 	 Fernando Otero Urtaza


