
 

Items a valorar en cada materia 

 
 
 

Materias 

Items 
 

Ritmo e 
movemento 

 

 
Entonación e 

audición 
 

 
Lectura e 
escritura 
musical 

 

 
Pratica/técnica 

instrumental 
 

 
Creatividade 

 

 
Estudio/interese 

e actitude 

Linguaxe musical 
 x x x   x 

Agrupacións: 
Orff, coro, banda, 
oquestra 
 

x x x x  x 
 
Música de 
cámara x x x x  x 
 
Agrupacións de 
adultos x x x   x 
 

 



 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Itinerario Música e Movemento: 

1. O alumnado promocionará automaticamente ao curso seguinte, facendo constar por escrito, se fora o caso,  a non consecución 

dos obxectivos e contidos propostos para o seu nivel académico así como as observacións pertinentes. 

Itinerario Práctica Instrumental Xeral 

1. O alumnado promocionará ao curso seguinte sempre que teña todas as materias aprobadas na avaliación final coas 

cualificacións globais. 

2. Unha materia considérase aprobada cando obteña o 75% dos items cualificados na 3ª avaliación alomenos cun PA. 

 

 

 

 

 

 

3. Aquel alumnado que non aprobe a materia de práctica instrumental poderase reubicar no seguinte curso nun grupo axeitado ao 

seu nivel de aprendizaxe. 

4. Pódense repetir ao longo destes niveis as materias de Formación Complementaria sen necesidade de repetir o curso completo. 

5. Un baixo rendemento continuado nas diferentes materias poderá supoñer a baixa como alumno/a da escola á proposta do 

profesor titor consensuado co resto do profesorado na avaliación final no claustro. 

 

 

  

 
Nº DE ITEMS A VALORAR 

 
Nº DE ITEMS QUE TEN QUE TER APROBADOS 

PARA SUPERAR A MATERIA 

6 5 

5 4 

4 3 

3 3 

2 2 



 

Nivel Básico e Medio: 

1. A máxima permanencia ao longo dos dous niveis será de 7 anos. 

Nivel Avanzado: 

1. Non se poderá repetir a materia de Práctica Instrumental. Polo tanto, a permanencia máxima na escola ao longo do nivel 

avanzado será de 2 anos. 

Itinerario Música Moderna: 

1. O alumnado promocionará ao curso seguinte sempre que teña todas as materias aprobadas na avaliación final coas 

cualificacións globais. 

2. Unha materia considérase aprobada cando obteña o 75% dos items cualificados na 3ª avaliación alomenos cun PA. 

3. Aquel alumnado que non aprobe a materia de práctica instrumental poderase reubicar no seguinte curso nun grupo axeitado ao 

seu nivel de aprendizaxe. 

4. Pódense repetir ao longo destes niveis as materias de Formación Complementaria sen necesidade de repetir o curso completo. 

5. A máxima permanencia ao longo deste itinerario será de 5 anos. 

6. Un baixo rendemento continuado nas diferentes materias poderá supoñer a baixa como alumno/a da escola á proposta do 

profesor titor consensuado co resto do profesorado na avaliación final no claustro. 

ACCESO AO NIVEL AVANZADO 

Proba de acceso ao nivel avanzado: 

 

1. O acceso ao nivel avanzado levarase a cabo a través dunha proba instrumental na que o alumnado terá que interpretar un 

repertorio de 3 obras de diferentes estilos que acredite ter un nivel de competencia técnica e artística suficiente para continuar 

a súa formación. Alomenos unha das obras interpretarase de memoria. 

 



 

 

ADQUISICIÓN DE DIPLOMAS 
Requisitos para acadar o diploma de Música e Movemento 

1. O alumnado da escola só acadará o diploma de Música Movemento unha vez teña rematado o 4º curso deste itinerario. 

 

Requisitos para acadar o diploma de Nivel Medio 

1. O  alumnado da escola só acadará o diploma de Nivel Medio unha vez teña todas as materias propostas no plan de estudos 

xeral do 6º curso aprobadas. 

 

Requisitos para acadar o diploma de Nivel Avanzado 

1. O  alumnado da escola só acadará o diploma de Nivel Avanzado unha vez teña todas as materias propostas no plan de 

estudos xeral deste nivel aprobadas. 

 

Requisitos para acadar o diploma de Música Moderna 

1. O alumnado da escola só acadará o diploma de Música Moderna unha vez teña todas as materias propostas no plan de 
estudos do 4º curso aprobadas. 

 


