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RECUPERACIÓN DE PENDENTES  

Para a avaliación de pendentes farase un seguimento de periodicidade 

trimestral de forma que os alumnos estarán na obriga de realizar uns 

cuestionarios con respecto aos textos dos cadernos de traballo que lles será 

asignado e que terán que  entregar nunha data fixada.  

Caderno de traballo: Teoría: 60 %, Práctica: 40 %  

No Caderno de traballo (60 % da nota final) estarán fixados tres aspectos: 
Teoría, Lectura Rítmica , Interpretación con Frauta, durante as tres avaliacións. 

A resolución dos cuestionarios desenvolverase en Edixgal ou aula virtual.  

Teoría (60% da avaliación) 

Será condición indispensable que os cuestionarios referidos ao caderno de 

traballo sexan entregados en data e que sexan realizados na súa totalidade. A 

non entrega de cada unha das partes propostas supón o non poder presentarse 

o exame extraordinario no mes de Maio. A entrega con retraso en algunha das 

avaliacións penaliza o resultado: réstanse dous puntos ao resultado obtido na 

avaliación final de pendente  

Práctica (40% da avaliación) 

No apartado de lectura rítmica  as valoracións a realizar serán cara ao final de 

cada trimestre e as probas a realizar serán as que están asignadas no caderno 

de traballo. (40% do ítem Práctica) 

No apartado instrumental ao final de cada mes realizarase unha valoración do 

desenvolvemento das partituras do caderno de traballo. É obrigado ter a 
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valoración para poder presentarse a proba extraordinaria de Maio. (60% do ítem 

Práctica) 

Proba extraordinaria (40 % da nota final) 

A Proba Extraordinaria do mes de Maio será un cuestionario en aula virtual que 

conten entre 12 e 17 cuestións, sobre os puntos tocados o longo deste proceso 

de recuperación no apartado teórico. O porcentaxe que terán cada unha das 

actividades para a avaliación final será o que sigue:  

Nota final avaliación de pendentes 

Proba extraordinaria de Maio / Caderno de Traballo: 40 % / 60 % 

 


