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HÀBITS DE TREBALL, ACTITUD I PARTICIPACIÓ (20%)
• Deures: realitzar-los degudament pel dia assenyalat.
• Revisió del quadern una vegada per trimestre. Es valorarà:
• Cal·ligrafia i netedat.
• Faltes d’ortografia
• Ha d'estar complet: data de cada classe, tots els exercicis i/o

apunts realitzats, més els deures i treballs del trimestre. Degudament paginat.
• Totes les fotocòpies han d'estar ordenades i paginades dins la carpeta arxivadora.
• FOTOCÒPIES DE LES PARTITURES:

- Han de tenir les pulsacions, les noves digitacions, els anàlisis fets, qualsevol
indicació o aclariment que s'hagi explicat.
• A final de curs s'ha d'entregar el quadern complet, de totes les avaluacions.
• Treballs: realitzar-los degudament i entregar-los en la data assenyalada. L’entrega

tardana influirà en la nota.
• Cura del material propi:
• Portar el material necessari per treballar dins l’aula: carpeta arxivadora, folis o

fulls, flauta de digitació barroca i estris d'escriptura.
• Cura del material del centre: no es poden tocar els instruments sense el permís

de la professora. La inadequada utilització del material suposarà la reparació dels
danys amb el conseqüent avís.
• Comportament a les distintes activitats. Es valorarà:
• Una actitud de respecte envers els companys, la professora i les diferents

manifestacions musicals.
• Per tal d’evitar possibles interrupcions, demanar el torn per intervenir.
• Entrar en silenci a l'aula i treure el material.

• Respectar l'ordre i el silenci.
• Parlar respectuosament.
• Sortir de l'aula en ordre i fent silenci quan la professora ho indiqui.
• Participació individual. Es valorarà:
• La participació activa en les activitats.
• L’esforç per la consecució dels objectius.
• Participació en les activitats de grup. Es valorarà:
• Una actitud de respecte envers els companys, el professor i les diferents

manifestacions musicals
• Una actitud col laboradora i d’integració · entre els distints components del grup.
• Participació en les activitats fora de classe. La no participació sense motiu

justificat suposarà la realització d’un treball orientat pel professor sobre el tema
de l’activitat.
COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ (80%)
• Es realitzarà una prova teòrico-pràctica després de cada tema.
• A la prova teòrica (40%) es valorarà:
• L'adequació de la resposta a la pregunta
• Coherència i claredat en l’exposició
• Ortografia
• A la prova pràctica(40%) es valorarà:
• Precisió
• Qualitat del so
• Lectura. L'alumne no pot tabular les partitures. En cas que sigui necessari una

adaptació es seguiran les indicacions del professor.
• Cada alumne farà l'examen amb la seva partitura la qual tendrà

anotada tota la informació que s'hagi donat a la classe.
1.Qualificació
•La nota final del trimestre serà la mitjana de totes aquestes qualificacions.

•Per poder fer mitjana s’haurà d’obtenir com a mínim tres punts de la part teòrica,

tres punts de la part pràctica i tres punts en els hàbits de treball, actitud i
participació.
2. Recuperació
•Abans de donar les notes finals de juny es podrà fer una recuperació de les

avaluacions que s'hagin suspès, sempre que l'alumne s'hagi esforçat i hagi mostrat
interès al llarg del curs.
•No es faran proves de recuperació al juny a aquells alumnes que hagin suspès les

tres
avaluacions.
3. Qualificació finals de juny
•La nota final de juny serà la mitjana de les qualificacions de cada avaluació, sempre

que totes estiguin aprovades
4.- Exàmens de setembre
•Si l’alumne suspèn al juny pot presentar-se al setembre. Es realitzarà una prova

teòrico-pràctica sobre els continguts del curs. Els criteris d’avaluació seran:
Presentar el dossier complet del que hem fet durant el curs(30%) i comprensió i
expressió (70%). Dividit en una part teòrica (35%) i
una pràctica (35%). Per poder fer mitjana s’haurà de treure una puntuació mínima
d'un 3 en cada una de les proves.
5.- Recuperació de pendents: Es realitzarà una prova teòrico-pràctica sobre els
continguts del curs.Els criteris d’avaluació seran: comprensió i
expressió. Dividit en una part teòrica (50%) i una pràctica (50%). Per poder fer
mitjana s’haurà de treure una puntuació mínima d'un 3 en cada una de les proves

