CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL CURS 1r ESO
- Crear, individualment o en grup, fragments o frases musicals amb la veu i/o instruments escolars,
mostrant iniciativa, creativitat i imaginació.
- Participar en la interpretació en grup d’obres musicals senzilles de forma activa i cooperativa,
assumint les responsabilitats pròpies de la interpretació pública.
- Participar en projectes musicals col·lectius, mostrar bons hàbits de treball personal i de treball en
equip.
- Comunicar de forma oral o escrita, els coneixements musicals adquirits utilitzant correctament el
vocabulari musical específic.
- Utilitzar l’escolta atenta per memoritzar, comprendre i reflexionar sobre la música actual de forma
personal, crítica i creativa.
- Utilitzar de forma autònoma i eficaç, els recursos bàsics que ofereixen la tecnologia musical i les
TIC per a la interpretació musical i per a la recerca d’informació.
- Identificar, en l’àmbit quotidià, els diferents usos i funcions de la música i la seva presència social,
apreciant críticament les seves múltiples facetes.
- Expressar opinions musicals pròpies, fonamentar-les en els valors estètics, culturals i socials que
encarnen les opcions fetes.
- Expressar una opinió raonada sobre esdeveniments musicals del món actual.

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 faran un mínim de dos exàmens per trimestre on l’alumne haurà de demostrar
que ha adquirit els coneixements que s’imparteixen a classe.
PROCEDIMENTS: Es faran un mínim de dos exàmens de la part procedimental: Flauta i Taller de
cançó, i el seguiment diari d’aquestes dues disciplines.
ACTITUD: Es valora l’interès de l’alumne, la puntualitat, l’atenció a classe, el lliurament de
treballs i de deures, el respecte al professor i el respecte als companys.

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.

