CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT Música
ASSIGNATURA Anàlisi II
NIVELL Segon de Batxillerat
Què ha de fer l'alumne per aprovar
CRITERIS D'AVALUACIÓ
2n de Batxillerat
1. Reconèixer la forma d’una obra, a partir de la seva audició (amb ajuda o no de
partitura) i utilitzar correctament la terminologia adient per a la seva explicació.
2. Reconèixer, mitjançant l’audició, l’estil d’una obra i les seves característiques
harmòniques, melòdiques, tímbriques i rítmiques...
3. Identificar auditivament els principals procediments generadors de les formes, i
que el compositor utilitza en la seva obra.
4. Reconèixer les diferències i/o relacions entre obres de característiques, estils i
èpoques diferents.
5. Realitzar crítiques de concerts o audicions afegint als coneixements adquirits a
classe les pròpies aportacions de l’alumnat i la recerca de documentació en diferents
fonts.
6. Comentar oralment o per escrit la relació entre música i text en obres de
diferents èpoques i estils.
7. Comentar una obra escoltada de qualsevol de les èpoques o estils, fent ús d’una
terminologia adient.
8. Valorar l’aportació dels músics de les Illes Balears i posar-la en relació amb la
resta de produccions musicals.
9. Trobar, en obres de compositors occidentals, les influències o reminiscències de
músiques d’altres cultures i/o de la música tradicional.
Què fa el professor per avaluar
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ II
S'avaluarà mitjançant:

Exàmens (conceptuals i pràctics)
Comentari d'audicions
Anàlisi escrit de partitures
Preguntes directes
Treballs
Entrega de qüestionaris
Actitud
Exàmens: 80% de la nota global
Altres: 20% de la nota global
Percentatges aplicats
Com s'obté la nota pel juny
Condicions de superació de l'avaluació de batxillerat
Superaran l'avaluació de la matèria els alumnes, la qualificació global dels quals,
sigui igual o superior a cinc punts i que, en cadascun dels diferents apartats hagin
obtingut com a mínim 3 punts; cosa que suposarà haver assolit els objectius mínims
programats.
Al final de curs es farà un examen global.
Com s'obté la nota pel setembre
Recuperacions durant el curs
Recuperació de batxillerat
Serà per avaluacions i s'haurà de fer sempre que es tingui alguna

avaluació no

superada, sense poder fer el càlcul de la nota final si no s'han superat prèviament
totes i cada una de les avaluacions.
Procediments per millorar nota
Recuperacions de pendents

