CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT Música
ASSIGNATURA llenguatge i pràctica musical
NIVELL 1r de batxillerat
CRITERIS D’AVALUACIÓ
1.Realitzar exercicis psicomotrius i improvisar estructures rνtmiques sobre un fragment
musical escoltat (destreses per a la pràctica musical).
2. Improvisar, individualment o en grup, breus melodies tonals o modals i petites formes
musicals, a partir de diferents aspectes del llenguatge musical (destreses
per a la pràctica musical i l’audició).
3. Entonar amb una correcta emissió de la veu, individual o conjuntament, una melodia
amb o sense acompanyament (destreses per a la pràctica musical i teoria
musical).
4. Improvisar o compondre i interpretar una obra musical breu utilitzant els coneixements
musicals adquirits (destreses per a la pràctica musical i teoria
musical).
5. Interpretar de memòria, individualment o conjuntament, fragments d’obres del repertori
seleccionat (destreses per a la pràctica musical i teoria musical)
6. Identificar i realitzar amb la veu o amb un instrument, estructures rítmiques o
melòdiques d’una obra o fragment, en un tempo establert i amb possibilitat de
canvis de compàs (destreses per a la pràctica musical, l’audició i teoria musical)
7. Identificar i reproduir intervals, models melòdics senzills, escales o acords arpegiats a
partir d’altures diferents (destreses per a la pràctica musical, l’audició i teoria
musical).
8. Reconèixer auditivament i saber descriure les característiques de les obres escoltades
o interpretades (L’audició).
9. Reconèixer auditivament la pulsació d’una obra o fragment, la seva accentuació, i
interioritzar-la per mantenir-la durant un període de silenci breu (l’audició).
10.Realitzar exercicis i treballs amb les eines que ofereixen les tecnologies per a la
creació musical (La tecnologia aplicada al so).
Avaluació durant el curs:
Exàmens: 80% de la nota global
Altres: 20% de la nota global

Superaran l'avaluació de la matèria els alumnes, la qualificació global dels quals, sigui
igual o superior a cinc punts i que, en cadascun dels diferents apartats hagin obtingut com
a mínim 3 punts; cosa que suposarà haver assolit els objectius mínims programats.
Al final de curs es farà un examen global.
La recuperació de batxillerat serà per avaluacions i s'haurà de fer sempre que es tingui
alguna avaluació no superada, sense poder fer el càlcul de la nota final si no s'han
superat prèviament totes i cada una de les avaluacions.
Com s'obté la nota pel setembre
-10% feina d’estiu
-80% exàmen de continguts en el mes de setembre
-10% la nota final obtinguda durant el curs escolar
Recuperació del alumnes amb l’assignatura pendent. La recuperació dels alumnes
amb la matèria de música pendent de cursos anteriors es farà de la següent manera:
-El departament de música farà un seguiment al llarg del curs dels alumnes que tenen
l'assignatura pendent de cursos anteriors. Aquest seguiment serà, com a mínim, d'una
reunió al mes amb aquests alumnes que han de recuperar l'assignatura.
El seguiment serà a càrrec de la cap de Departament i que, depenent de l'horari
d'aquesta, fixarà una hora en la qual els alumnes seran informats del treball a fer per tal
de recuperar l'assignatura, es farà un seguiment de la feina d'aquests, i podran preguntar
els dubtes i problemes que vagin sorgint en l'estudi de l'assignatura.
-Els alumnes presentaran un treball el mateix dia de la convocatòria de pendents, en el
dia i hora que marcarà el centre, i aquest dia faran una prova escrita i una prova pràctica
basada en els objectius generals de l'assignatura i amb els criteris de qualificació i
d'avaluació del curs corresponent.
-La prova es valorarà de la següent manera:
25% Examen instrumental, vocal i rítmic:
25% Examen conceptual
25% Feines a presentar
25% La nota final obtinguda durant el curs escolar
(En cada un dels apartats anteriors s'ha de tenir com a mínim un 3 per a poder aplicar el
percentatge)

