
CRITERIS D'AVALUACIÓ : MÚSICA 

 

1r ESO 

 

I. Continguts teòrics 
 
Avaluem els continguts relacionats amb el llenguatge musical i els instruments que utilitzarem 
a les interpretacions. (Coneixement de les grafies musicals, interpretació rítmica, melòdica) 
Seguiment d'un portafolis que ha d'estar actualitzat amb els fragments i els conceptes musicals 
treballats a classe. (Aquest Bloc representa el 40% del total de l'avaluació). 
 
II. Interpretació ( Individual i en Grup) Aplicant els continguts treballats a la secció 
primera.(Aquest Bloc representa el 20% del total de l'avaluació) 
 
III, Implicació de l'alumne a l'adquisició dels continguts requerits així com la predisposició i 
actitud a l'hora d'interpretar fragments d'acord amb el treballat a classe. Es valora el respecte 
envers els companys i el professorat, la cura del material, el silenci i l'actitud amb què es 
presenten els fragments treballats en públic. 
Aquest bloc representa el 40% del total de l'avaluació 
 
L'avaluació és continuada. Qualsevol tasca que no es presenti o que no se superi es pot 
recuperar durant el curs lliurant les tasques pendents o repetint les proves no superades. 
 

2n ESO 

 
I. Continguts teòrics: Avaluació de continguts relacionats amb el llenguatge musical i la seva 
diversitat ( pràctica rítmica, pràctica instrumental i lectura melòdic rítmica). (Aquest Bloc 
representa el 40% del total de l'avaluació) 
 
II. Interpretació (Individual i en grup) en què s'apliquen els continguts treballats als continguts 
teòrics. 
(Aquest Bloc representa el 20% del total de l'avaluació) 
 
III. Implicació de l'alumne a l'adquisició dels continguts requerits així com la predisposició i 
actitud a l'hora d'interpretar fragments basats en el que s'ha treballat a classe. Es valora el 
respecte envers els companys i el professorat, la cura del material i l'actitud amb què es 
presenten els fragments treballats públicament. 
(Aquest Bloc representa el 40% del total de l'avaluació) 
 
L'avaluació és continuada. Qualsevol tasca que no es presenti o que no se superi es pot 
recuperar durant el curs lliurant les tasques pendents o repetint les proves no superades. 
 

 
 
 
 
 
 



3r ESO 

 
I. Continguts teòrics 
 
II. Avaluació de continguts relacionats amb el llenguatge musical i la seva diversitat ( pràctica 
rítmica, pràctica instrumental i lectura melòdic rítmica). S'avalua un coneixement inicial de 
diferents èpoques, estils i diferents utilitzacions de la música a la societat. 
(Aquest Bloc representa el 40% de l'avaluació) 
 
II. Interpretació (individual i en grup) en què s'apliquen els continguts teòrics treballats a l'aula. 
(Aquest Bloc representa el 20% de l'avaluació) 
  
III. Implicació de l'alumne a l'adquisició dels continguts requerits així com la predisposició i 
actitud a l'hora d'interpretar fragments basats en el que s'ha treballat a classe. Es valora el 
respecte envers els companys i el professorat, la cura del material i l'actitud amb què es 
presenten els fragments treballats públicament. 
(Aquest Bloc representa el 40% del total de l'avaluació) 
 
L'avaluació és continuada. Qualsevol tasca que no es presenti o que no se superi es pot 
recuperar durant el curs lliurant les tasques  pendents o repetint les proves no superades. 
 

4t ESO (Optativa) 

 
i. Avaluació de continguts relacionats amb el llenguatge musical i la seva diversitat ( pràctica 
rítmica, pràctica instrumental i lectura melòdic rítmica). S'avalua un coneixement inicial de 
diferents èpoques, estils i diferents utilitzacions de la música a la societat. 
(Aquest Bloc representa el 40% de l'avaluació) 
 
II. Interpretació ( individual i en grup) en què s'apliquen els continguts teòrics treballats a 
l'aula. 
(Aquest Bloc representa el 20% de l'avaluació). 
 
 
III. Implicació de l'alumne a l'adquisició dels continguts requerits així com la predisposició i 
actitud a l'hora d'interpretar fragments basats en el que s'ha treballat a classe. Es valora el 
respecte envers els companys i el professorat, la cura del material i l'actitud amb què es 
presenten els fragments treballats públicament. 
(Aquest Bloc representa el 40% del total de l'avaluació) 
 
L'avaluació és continuada. Qualsevol tasca que no es presenti o que no se superi es pot 
recuperar durant el curs lliurant les tasques pendents o repetint les proves no superades. 
 


