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1. Criterios xerais para a avaliación e cualificación do alumnado: 
 

1.1. 1º avaliación: 
 

1.1.1. Cálculo da nota da 1º avaliación: 

A. Controis escritos ou orais como mínimo un cada trimestre  con dúas 
partes: teoría da música (coñecemento instrumental) e linguaxe musical. 
 
Os traballos de clase tamén formarán parte desta nota valendo o mesmo que 
un control.  
 
B. Práctica da linguaxe musical (rítmico-melódico): - interpretación con 
instrumentos (frauta, instrumentos de percusión) e interpretación coa voz os 
coñecementos adquiridos. 
 

C. Nota de clase*. Neste apartado entrarán os seguintes conceptos: 
. Traer o material a clase 

. Respecto aos/as compañeiros/as así como o propio comportamento en clase 
e cara á materia 

. Realización de exercicios 

. Orde e limpeza do caderno 

1.1.2. Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
O procedemento para a recuperación desta primeira avaliación 
será entre o 6 e o 22 de xuño a través de actividades de linguaxe 
musical, coñecemento instrumental e teoría musical, xa sexan 
orais ou escritas. 

 
 

1.2. 2º avaliación: 
 

1.2.1. Cálculo da nota da 2º avaliación: 

A. Controis escritos ou orais como mínimo un cada trimestre  con dúas 
partes: teoría da música (coñecemento instrumental) e linguaxe musical. 

 
Os traballos de clase tamén formarán parte desta nota valendo o mesmo que 
un control. 
 
B. Práctica da linguaxe musical (rítmico-melódico): - interpretación con 
instrumentos (frauta, instrumentos de percusión) e interpretación coa voz os 
coñecementos adquiridos. 
 



C. Nota de clase*. Neste apartado entrarán os seguintes conceptos: 
. Traer o material a clase 

. Respecto aos/as compañeiros/as así como o propio comportamento en clase 
e cara á materia 

. Realización de exercicios 

. Orde e limpeza do caderno 

 
1.2.2. Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

O procedemento para a recuperación desta segunda avaliación será entre o 6 
e o 22 de xuño a través de actividades de linguaxe musical, coñecemento 
instrumental e teoría musical, xa sexan orais ou escritas. 

 

 
 
 

1.3. 3º avaliación:  
 

1.3.1. Cálculo da nota da 3º avaliación: 

A. Controis escritos ou orais como mínimo un cada trimestre  con dúas 
partes: teoría da música (coñecemento instrumental) e linguaxe musical. 
 
Os traballos de clase tamén formarán parte desta nota valendo o mesmo que 
un control.  
 
B. Práctica da linguaxe musical (rítmico-melódico): - interpretación con 
instrumentos (frauta, instrumentos de percusión) e interpretación coa voz os 
coñecementos adquiridos. 
 
C. Nota de clase*. Neste apartado entrarán os seguintes conceptos: 
. Traer o material a clase 
. Respecto aos/as compañeiros/as así como o propio comportamento en clase 
e cara á materia 
. Realización de exercicios 
. Orde e limpeza do caderno. 
 

1.3.2. Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
 

O procedemento para a recuperación desta terceira avaliación será entre o 6 e 
o 22 de xuño a través de actividades de linguaxe musical, coñecemento 
instrumental e teoría musical, xa sexan orais ou escritas. 



 

1.4. Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
A nota final será a suma das cualificacións anteriores sempre e 
cando non haxa ningún Non presentado (non pode abandonar 
ningún apartado da materia), se é así  a súa nota global será SC 
(sen cualificar) por non realizar todas as actividades propostas). 

   A (exame escrito)+B (práctica)+C (nota de clase) = nota global 

Os alumnos teñen obriga de presentarse aos exames de avaliación 
e probas ou controis que se realicen e teñen a opción de 
presentarse á recuperación dos devanditos exames (a recuperación 
é un exame por trimestre e cualificarase do mesmo xeito que a 
avaliación). 

Os alumnos que soliciten subir nota no exame final terán que 
presentarse toda a materia. 

 
 
 

1.5. Criterios para o tratamento de materias pendentes: 
 

 
A nivel xeral: O alumnado que teña esta materia suspensa do curso 

anterior poderá recuperala a través de actividades orais ou escritas 

de linguaxe musical e teoría ao longo do curso. De non entregar ou 

superar a materia a través destas actividades, en maio poderá ter 

unha proba de avaliación (escrita, oral... ). De non superar esa proba, 

entre o período do 6 ao 22 poderá superar a materia a través das 

actividades establecidas e o seu seguimento nas horas establecidas 

de titoría para este alumnado. Entre elas:.proba escrita, traballo... 

 

1.6. Criterios de promoción do alumnado de curso/etapa: 
 
Os criterios de promoción de curso serán os establecidos na Orde 
do 25/01/22 pola que se actualiza a normativa de avaliación no 
sistema educativo de Galicia. É dicir: 
 
Promocionará de curso o alumnado que supere todas as materias ou 
teña avaliación negativa en 2 materias. 

- Ademais de nos casos anteriores, o equipo docente poderá 
decidir que o alumno/a promocione se considera que se cumpran 
tamén TODAS estas condicións: 



a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as 
materias nas que estea  matriculada/o nese ano académico 
sexa igual ou superior a cinco. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias 
non superadas  lle permite seguir  con éxito o curso 
seguinte. 

c) Que o equipo docente estime que ten expectativas favorables 
de recuperación. 

d) Que o equipo docente estime que a promoción beneficiará a 
súa evolución académica 

 

1.7. Criterios de Titulación: 
 
Obterá o título de graduado na ESO o alumnado que supere todas as 
materias. Ademais de no caso anterior, o equipo docente poderá 
decidir a obtención do título por parte dunha alumna/o, sempre que 
se cumpran tamén TODAS as condicións seguintes: 
 
a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as 
materias en que estea matriculada/o nese ano académico sexa igual 
ou superior a cinco.  
 
b) Que a xuízo do equipo docente a alumna/o adquirise as 
competencias establecidas.  
 
c) Que a xuízo do equipo docente a alumna/o alcanzase os 
obxectivos da etapa. 

 

2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 3º 
avaliación e a avaliación final na ESO: apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación e titoría. 
 
2.1. Metodoloxía: 

Activa e participativa a través de actividades individuais e en 
conxunto, escritas ou orais. 
 

2.2. Actividades tipo: 
 

 Traballar instrumentalmente distintos tipos de obras  

 Coñecer, e aplicar o referido á expresión musical dos parámetros do son: 
- Recoñecer, representar e interpretar as figuras e silencios musicais. 
- Indicadores de compases simples e compostos 



- Principais termos de tempo. 
- Signos de repetición. 
- Principais termos e signos de intensidade. 
- Clasificar e recoñecer visual e timbricamente os principais instrumentos e 
familias instrumentais. 
 
3. Protocolo para a elaboración do informe de avaliación individualizado: 

 
A partir das cualificacións, reflexións conxuntas e conclusións extraídas da 

terceira sesión de avaliación elaborarase un informe individual de avaliación 

para cada alumno/a coa materia pendente. Nese informe concretaranse os 

contidos, criterios de avaliación, obxectivos e competencias que o alumno/a 

debe recuperar para aprobar a materia. Este informe servirá de punto de 

partida para o deseño das actividades de recuperación a desenvolver entre 

o 6 e 22 de xuño.  

 

 
4. Aprobación e publicidade: 

A programación estará a disposición das familias que o soliciten. 

 


