CRITERIS D'AVALUACIÓ
MATÈRIA OPTATIVA DE CORAL/CONJUNT INSTRUMENTAL
CURS 14/15

MATERIAL



L’alumne haurà de portar un sistema per arxivar les partitures i fitxes de coneixement de
l’ukelele. Per exemple un porta fundes, una carpeta,...
L’aula de música disposa d’ukeleles mida concert per practicar a la classe.

LA MATÈRIA
La dinàmica a l'aula serà la d'un petit grup que aprèn a tocar l’ukelele i s’acompanya amb la veu,
amb repertori de cançons variat. Des de cançons de musicals, de cinema, de música moderna o fins i
tot música clàssica. L´únic requisit és tenir certa inquietut per cantar.
PROJECTE DE LA CANTATA “UAP”
Els alumnes de secundària participen en el projecte d’un musical per la pau, en col·laboració amb
més d’una quinzena d’instituts de tota la província, la diputació, l’ajuntament de Girona i es
representa al Teatre Municipal de Girona a finals de gener. Aquest projecte és important pels valors
i continguts que es volen treballar a la matèria de música. La preparació per a l’actuació forma part
del currículum de música i es tindrà en compte per avaluar.
AVALUACIÓ
Per avaluar la matèria es tindran en compte 2 parts: la pràctica vocal o instrumental (60%) i el
treball diari a l'aula (40%).
Pràctica vocal o instrumental (60%)




Es valoraran els assaigs periòdicament, tant de peces instrumentals com vocals.
No cal ser un virtuós del cant ni de l'instrument però sí fer cas de totes les instruccions del
professor/a.
Es valorarà la preparació correcta esperant començar així com el respecte als torns per
cantar o tocar l'instrument (sempre en silenci absolut fins al nostre torn).

Treball diari a l'aula (40%)




Es valorarà la participació activa en tots el tipus d'activitats que es duguin a terme (cantar,
tocar, preguntar, escoltar, etc).
L'actitud de respecte envers els companys per escoltar-los i permetre el seu assaig si encara
no ens toca el torn.
Respectar el torn de paraula aixecant la mà i sense interrompre als companys.

RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA
La matèria de música és acumulativa. Cada trimestre avancem amb conceptes nous per als quals
necessitem conèixer bé els anteriors. Per tant si el 1er trimestre queda suspès i el 2n aprovat, la
matèria queda recuperada. Si es suspen el 3er trimestre es considera que queda la matèria de tot el
curs suspesa i només queda l’alternativa de recuperar al setembre , fent l'examen dels continguts
més importants de tot el curs i entregant treball d’estiu complementari.
En el cas de suspendre 1er i 2n trimestres, i aprovar el 3er, es fa la mitjana de les 3 notes i es
penalitza amb 1 punt menys el no esforçar-se en els primers trimestres.

Com alumne, has de llegir i entendre tot el que es tindrà en compte per avaluar-te, si tens algun
dubte, pregunta'l al professor/a.
Com a pares/tutors legals de l'alumne, és bo que també estigueu al corrent de com se l'avaluarà.

