
ESO

AVALUACIÓ 1r d'ESO 

CLASSES PRESENCIALS 

Preavaluació: 
Una prova inicial de coneixements previs. 

Avaluació trimestral: 
30%  - 3 controls per trimestre 
30%  - 3 activitats de pràctica musical 
30%  - Actitud i treball a classe 
10%  - Autoavaluació, material i deures 

Hi haurà controls de les 3 unitats treballades.

Les activitats de pràctica musical estan relacionades amb instruments de placa, cant
i body percussion. Es realitzaran audiovisuals musicals on l’alumnat participarà 
musicalment i també hi haurà possiblement concerts en directe.

Una bona actitud de tot l’alumnat dins la materia afavoreix a un bon resultat del 
treball que es realitza conjuntament. 

Cal portar el material que requereix la matèria de música, com realitzar els deures 
correctament.

TREBALL TELEMÀTIC 

Hi haurà activitats telemàtiques tant presencial a l’aula com a casa.

L’alumnat és responsable d’estar al cas del seu chromebook, del correu electrònic, 
classroom i llibre digital per comunicar-se o bé realitzar les activitats.

En cas de confinament les activitats de classe es col·locaran al classroom i així 
l’alumnat afectat faci les activitats que pertoquen a cada classe.

NOTA DE CURS 
Mitjana dels 3 trimestres, que hauran d’estar tots aprovats



ESO

AVALUACIÓ 2n d'ESO 

CLASSES PRESENCIALS 

Preavaluació: 
Una prova inicial de coneixements previs. 

Avaluació trimestral: 
30%  - 3 controls per trimestre 
30%  - 3 activitats de pràctica musical 
30%  - Actitud i treball a classe 
10%  - Autoavaluació, material i deures 

Hi haurà controls de les 3 unitats treballades.

Les activitats de pràctica musical estan relacionades amb instruments de placa, cant
i body percussion. Es realitzaran audiovisuals musicals on l’alumnat participarà 
musicalment i també hi haurà possiblement concerts en directe.

Una bona actitud de tot l’alumnat dins la materia afavoreix a un bon resultat del 
treball que es realitza conjuntament. 

Cal portar el material que requereix la matèria de música, com realitzar els deures 
correctament.

TREBALL TELEMÀTIC 

Hi haurà activitats telemàtiques tant presencial a l’aula com a casa.

L’alumnat és responsable d’estar al cas del seu chromebook, del correu electrònic, 
classroom i llibre digital per comunicar-se o bé realitzar les activitats.

En cas de confinament les activitats de classe es col·locaran al classroom i així 
l’alumnat afectat faci les activitats que pertoquen a cada classe.

NOTA DE CURS 
Mitjana dels 3 trimestres, que hauran d’estar tots aprovats


