CRITERIS D’AVALUACIÓ DE MÚSICA 3r ESO

1. Identificar i comprendre auditivament els elements significatius de la música (la melodia,
l’harmonia, el ritme, el timbre, la textura) en fragments d’obres representatives del repertori
musical occidental i català.
2. Identificar auditivament la correlació de la notació musical amb els elements significatius de la
música.
3. Explicitar les estratègies per experimentar l’escolta reflexiva i saber utilitzar-la de forma
creativa.
4. Transferir habilitats perceptives i saber comunicar-les en els espais de reflexió compartida a
l’aula.
5. Identificar, en l’àmbit quotidià, els diferents usos i funcions de la música.
6. Identificar i comprendre les vinculacions i els efectes de la música en altres arts i disciplines.
7. Participar en projectes musicals col·lectius, mostrar bons hàbits de treball personal i de treball
en equip.
8. Reflexionar i debatre amb respecte i empatia sobre les experiències d’aprenentatge musical a
l’aula, el gust i les preferències musicals.
9. Comunicar de forma oral o escrita, els coneixements musicals adquirits utilitzant correctament
el vocabulari musical específic.
10. Proposar, aportar i fer ús d’eines tecnològiques i programari de suport a la percepció, la
interpretació, la creativitat i la recerca de coneixement.
11. Expressar una opinió raonada sobre la experiència musical pròpia.
12. Utilitzar l’escolta atenta per memoritzar, comprendre i reflexionar sobre la música actual de
forma personal, crítica i creativa.

"

Aquesta assignatura té una part de continguts i una de procediments i això es reflecteix en la
valoració de la matèria. Es tindran en compte tots el factors a avaluar en un percentatge que serà:

CONCEPTES 45%
PROCEDIMENTS 35%
ACTITUDS 20%

CONCEPTES: Es farà un examen per trimestre on l’alumne haurà de demostrar que ha adquirit el
coneixement dels continguts que s’imparteixen a classe. Aprovar l’examen és requisit indispensable
per aprovar el trimestre.
PROCEDIMENTS: Es realitzarà un treball en grup per trimestre.
ACTITUD: Es valora l’interès de l’alumne, la puntualitat, l’atenció a classe, el lliurament de
treballs i de deures, el respecte als companys i el respecte al professor.

L’alumne que no superi el trimestre podrà presentar-se a la recuperació que es farà d’aquest en les
dates marcades pel centre. Si finalitzat el curs la mitjana no suposa la superació d’aquest l’alumne
haurà de presentar-se a la recuperació total del curs que tindrà lloc durant la primera setmana de
setembre.

