Avaliación e cualificación Departamento de MÚSICA

Avaliación

Procedementos:
• No 3º trimestre non se levarán a cabo probas específicas de carácter escrito tipo exame teórico nin tampouco
probas de interpretación.
• Polo contrario sí se terán en conta a presentación vía online de presentacións, mapas conceptuais, liñas da
historia, composicións individuais, comentarios críticos e en xeral a entrega de tarefas de repaso ou ampliación
propostas polo profesorado da materia.
• Terase en conta o grado de participación e de interese por entregar as tarefas a tempo e ben feitas.
• Todo o traballo entregado vía online será tido en conta únicamente para avaliar de maneira positiva, para engadir
puntuación ao traballo realizado durante a 1ª e a 2ª avaliación ou para recuperar aspectos menos desenvolvidos
durante os dous primeiros trimestres.
• No caso de alumnado cunha ou as dúas avalicións suspensas o profesorado proveeralles de tarefas de reforzo
que permitan tentar recuperar a materia dos trimestres anteriores. Así mesmo estará a disposición do alumnado
para as dúbidas que fora necesario aclarar.
Instrumentos:
• Enquisas sobre visionado de vídeos a través de ESL vídeo (2º, 3º, 4º ESO)
• Elaboración de composicións a través de Incredibox (2º ESO)
• Grabación oral sobre coñecidas mulleres compositoras (3º ESO)
• Elaboración de fichas de repaso sobre os elementos da linguaxe musical e as cualidades do son. (2º ESO)
• Comentarios críticos e comentario de opinión sobre textos e vídeos (4º ESO)
• Elaboración de traballos de reflexion e investigación musical na rede (2º, 3º, 4º ESO).

Cualificación final

Proba extraordinaria
setembro

•
•

A nota de avalición ordinaria (xuño) calcularase tendo en conta as notas da 1ª e da 2ª avaliación.
Á nota media da 1ª e 2ª avaliacións engadirase o valor que cada profesora estime polo traballo realizado e
entregado vía online no caso de que o/a alumno/a en cuestión o tivera feito, até un punto.

•

O/a alumno/a deberá demostrar nunha proba teórica os seus coñecementos sobre o material abordado de
maneira presencial durante os dous primeiros trimestres de curso.
No mes de xuño a profesora lle entregará ao alumnado as instruccións do traballo que deberá desenvolver
durante os meses de verán para poder superar a proba teórica presencial que realizará no mes de setembro.

•

