
 

Área / Materia Instrumentos de avaliación Pesos Observacións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música 

 

2º e  3º  ESO 

 

-Exame teórico onde se preguntará 

a historia da Música, diferentes 

definicións e a linguaxe musical 

dada nese trimestre. 

-Traballos sobre compositores, 

instrumentos, grupos, cantantes 

etc. 

 

 

 

 

 

40% 

 

-Un exame por trimestre 

con 5 preguntas. Un 

punto por cada pregunta. 

Se utilizará o dado no 

libro ( tres leccións por 

trimetre ). 

 

 

 

 

-Exame práctico co carrillón coas 

pezas e exercicios vistos nese 

trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

-Nas clases prácticas 

tocarán co carrillón  

escalas, arpexios, pezas 

coñecidas, panxoliñas 

etc. 

-No exame  tocarán 

unha escala co seu 

arpexio que valerá un 

punto e unha das dúas 

pezas tocadas nese 

trimestre que valerá 

catro puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

- Actitudes exhibidas ao longo do 

curso, reflectidas na súa asistencia, 

puntualidade, participación e 

comportamento en clase; na 

dilixencia e pulcritude na entrega 

de traballos, exercicios, etc., no 

seu interese cara ás distintas 

manifestacións artísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

--Terase moi en 

conta o traballo e o 

esforzo do alumno. 

A limpeza, a 

presentación , así 

como o interes do 

alumno cara a 

asignatura. 

-A deficiente 

presentación dos 

traballos teóricos , a 

falta de limpeza nos 

traballos prácticos , e 

a mala actitude. 

-As faltas de 

asistencia sin 

xustificar e as faltas 

de respeto cara os 

compañeiros ou o 

profesor puntuarán de 

maneira negativa. 

-Valorarase o intento 

de superación do 

alumno. 

 

 



  

                                          

                                            RECUPERACIÓNS 

 

-A avaliación suspensa cun 4 poderase recuperar si se aproba a seguinte avaliación. 

 

-A avaliación suspensa con menos dun 4 a recuperación será a primeira semana de 

Xunio. 

 

-O suspenso en Xunio terá que ir con toda a materia a avaliación extraordinaria que será 

a terceira semana de Xunio. 

     

 

                                                PENDENTES 

 

-Se o curso suspenso e 2º ESO: Se aproba 3º ESO quedaralle aprobada a materia, e se 

suspende 3º terá un exame en Xunio da materia de 2º. 

 

-Se o curso suspenso e 3º ESO: terá un exame en Maio. 


