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RECUPERACIÓ DE PENDENTS

Les proves extraordinàries van destinades per als alumnes que no superen l'àrea

de Música.

Els alumnes que no hagen superat l'àrea durant el  curs, hauran de realitzar les

tasques d'estiu proporcionades pel departament, a més de treballar les fitxes, estudiar-se

les notes per a fer l'examen i practicar les peces instrumentals treballades durant el curs.

Al setembre hauran d'entregar totes les tasques per a poder realitzar l'examen escrit i la

prova pràctica. Alguns alumnes només hauran de realitzar una de les parts (teòrica o

pràctica).

El Departament de Música, d'acord amb la normativa vigent, ha arribat als següents

acords per als alumnes que tinguen pendent del curs anterior la matèria de Música:

1r- Els alumnes de 2n ESO que tinguen pendent la matèria Música de 1r ESO,

podran recuperar-la a través de dues opcions:

1a Opció: 

- Aprovar la 1a i 2a Avaluació de Música del curs en què es troben, amb la

qual cosa, superarien els continguts mínims del curs anterior.

2a Opció: 

- Si no superen la primera opció, hauran de passar una prova de lectura de

notes, lectura de ritmes i pràctica instrumental.

- Esta segona opció s'haurà de realitzar abans de la primera setmana de

maig.

El percentatge per a la valoració de la recuperació serà el següent: 

2n- Els alumnes de 3r ESO que tinguen pendent la matèria de Música de 2n ESO,

podran recuperar-la a través de dues opcions:



                                                 IES BEATRIU CIVERA (ALDAIA-BARRI DEL CRIST) 

1a Opció: 

- Aprovar la 1a i 2a Avaluació de Música del curs en què es troben, amb la

qual cosa, superarien els continguts mínims del curs anterior.

2a Opció: 

- Si no superen la primera opció, hauran de passar una prova oral de lectura

de notes, lectura de ritmes i pràctica instrumental. A més a més, hauran d'entregar

un treball que es sol·licite amb el format i temps indicat pel professorat.

- Esta segona opció s'haurà de realitzar abans de la primera setmana de

maig.

El percentatge per a la valoració de la recuperació serà el següent: 

30 % treball 

70 % prova pràctica de notes, ritmes i instrumental

3r- Els alumnes de 4t ESO, que cursen l'assignatura de Música, i tinguen pendent

Música de 3r ESO, podran recuperar-la segons les mateixes opcions del segon apartat.

4t-  Els  alumnes  de  4t  ESO,  que  no  cursen  l'assignatura  de  Música,  i  tinguen

pendent Música de 3r ESO, hauran de realitzar la 2a opció del segon apartat per a poder

recuperar-la.

5é- Els alumnes de 1r de Batxillerat, que cursen l'assignatura de Música, i tinguen

pendent  Música  de  4t  ESO,  podran  recuperar-la  segons  la  primera  opció  del  segon

apartat.  Si  no  la  superaren,  hauran  de  realitzar  una  prova  pràctica  d'interpretació

instrumental, tant rítmica com melòdica i una prova escrita de comentari d'audició (treball)

que hauran de lliurar en el format i data que indique el professorat de música.

6é- Els alumnes de 2n de Batxillerat, que cursen l'assignatura de Música, i tinguen

pendent Música de 1r Batxillerat, podran recuperar-la segons la primera opció del segon

apartat.  Si  no  la  superaren,  hauran  de  realitzar  una  prova  pràctica  d'interpretació

instrumental, tant rítmica com melòdica i una prova escrita de comentari d'audició (treball)

que hauran de lliurar en el format i data que indique el professorat de música.
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1r- Els alumnes de 2n ESO que tinguen pendent la matèria Música de 1r ESO,

podran recuperar-la a través de dues opcions:

1a Opció: 

- Aprovar la 1a i 2a Avaluació de Música del curs en què es troben, amb la

qual cosa, superarien els continguts mínims del curs anterior.

2a Opció: 

- Si no superen la primera opció, hauran de passar una prova de lectura de

notes, lectura de ritmes i pràctica instrumental.

- Esta segona opció s'haurà de realitzar abans de la primera setmana de

maig.

El percentatge per a la valoració de la recuperació serà el següent: 

2n- Els alumnes de 3r ESO que tinguen pendent la matèria de Música de 2n ESO,

podran recuperar-la a través de dues opcions:

1a Opció: 

- Aprovar la 1a i 2a Avaluació de Música del curs en què es troben, amb la

qual cosa, superarien els continguts mínims del curs anterior.

2a Opció: 

- Si no superen la primera opció, hauran de passar una prova oral de lectura

de notes, lectura de ritmes i pràctica instrumental. A més a més, hauran d'entregar

un treball que es sol·licite amb el format i temps indicat pel professorat.

- Esta segona opció s'haurà de realitzar abans de la primera setmana de

maig.
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El percentatge per a la valoració de la recuperació serà el següent: 

30 % treball 

70 % prova pràctica de notes, ritmes i instrumental

3r- Els alumnes de 4t ESO, que cursen l'assignatura de Música, i tinguen pendent

Música de 3r ESO, podran recuperRECUPERACIÓ DE PENDENTS

Les proves extraordinàries van destinades per als alumnes que no superen l'àrea

de Música.

Els alumnes que no hagen superat l'àrea durant el  curs, hauran de realitzar les

tasques d'estiu proporcionades pel departament, a més de treballar les fitxes, estudiar-se

les notes per a fer l'examen i practicar les peces instrumentals treballades durant el curs.

Al setembre hauran d'entregar totes les tasques per a poder realitzar l'examen escrit i la

prova pràctica. Alguns alumnes només hauran de realitzar una de les parts (teòrica o

pràctica).

El Departament de Música, d'acord amb la normativa vigent en matèria d'avaluació

d'assignatures pendents de l'orde del 18 d'octubre DOGV NÚM. 4920 del 10-01-2005, ha

arribat  als  següents  acords per  als  alumnes que tinguen pendent  del  curs anterior  la

matèria de Música:

1r- Els alumnes de 2n ESO que tinguen pendent la matèria Música de 1r ESO,

podran recuperar-la a través de dues opcions:

1a Opció: 

- Aprovar la 1a i 2a Avaluació de Música del curs en què es troben, amb la

qual cosa, superarien els continguts mínims del curs anterior.

2a Opció: 

- Si no superen la primera opció, hauran de passar una prova de lectura de

notes, lectura de ritmes i pràctica instrumental.
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- Esta segona opció s'haurà de realitzar abans de la primera setmana de

maig.

El percentatge per a la valoració de la recuperació serà el següent: 

2n- Els alumnes de 3r ESO que tinguen pendent la matèria de Música de 2n ESO,

podran recuperar-la a través de dues opcions:

1a Opció: 

- Aprovar la 1a i 2a Avaluació de Música del curs en què es troben, amb la

qual cosa, superarien els continguts mínims del curs anterior.

2a Opció: 

- Si no superen la primera opció, hauran de passar una prova oral de lectura

de notes, lectura de ritmes i pràctica instrumental. A més a més, hauran d'entregar

un treball que es sol·licite amb el format i temps indicat pel professorat.

- Esta segona opció s'haurà de realitzar abans de la primera setmana de

maig.

El percentatge per a la valoració de la recuperació serà el següent: 

30 % treball 

70 % prova pràctica de notes, ritmes i instrumental

3r- Els alumnes de 4t ESO, que cursen l'assignatura de Música, i tinguen pendent

Música de 3r ESO, podran recuperar-la segons les mateixes opcions del segon apartat.

4t-  Els  alumnes  de  4t  ESO,  que  no  cursen  l'assignatura  de  Música,  i  tinguen

pendent Música de 3r ESO, hauran de realitzar la 2a opció del segon apartat per a poder

recuperar-la.

5é- Els alumnes de 1r de Batxillerat, que cursen l'assignatura de Música, i tinguen

pendent  Música  de  4t  ESO,  podran  recuperar-la  segons  la  primera  opció  del  segon

apartat.  Si  no  la  superaren,  hauran  de  realitzar  una  prova  pràctica  d'interpretació

instrumental, tant rítmica com melòdica i una prova escrita de comentari d'audició (treball)
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que hauran de lliurar en el format i data que indique el professorat de música.

6é- Els alumnes de 2n de Batxillerat, que cursen l'assignatura de Música, i tinguen

pendent Música de 1r Batxillerat, podran recuperar-la segons la primera opció del segon

apartat.  Si  no  la  superaren,  hauran  de  realitzar  una  prova  pràctica  d'interpretació

instrumental, tant rítmica com melòdica i una prova escrita de comentari d'audició (treball)

que hauran de lliurar en el format i data que indique el professorat de música.

ar-la segons les mateixes opcions del segon apartat.

4t-  Els  alumnes  de  4t  ESO,  que  no  cursen  l'assignatura  de  Música,  i  tinguen

pendent Música de 3r ESO, hauran de realitzar la 2a opció del segon apartat per a poder

recuperar-la.

5é- Els alumnes de 1r de Batxillerat, que cursen l'assignatura de Música, i tinguen

pendent  Música  de  4t  ESO,  podran  recuperar-la  segons  la  primera  opció  del  segon

apartat.  Si  no  la  superaren,  hauran  de  realitzar  una  prova  pràctica  d'interpretació

instrumental, tant rítmica com melòdica i una prova escrita de comentari d'audició (treball)

que hauran de lliurar en el format i data que indique el professorat de música.

6é- Els alumnes de 2n de Batxillerat, que cursen l'assignatura de Música, i tinguen

pendent Música de 1r Batxillerat, podran recuperar-la segons la primera opció del segon

apartat.  Si  no  la  superaren,  hauran  de  realitzar  una  prova  pràctica  d'interpretació

instrumental, tant rítmica com melòdica i una prova escrita de comentari d'audició (treball)

que hauran de lliurar en el format i data que indique el professorat de música.


