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Matemàtiques ESO 2016-2017

Normes general de comportament, per al bon funcionament de la classe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Heu de seure quan entre el professor a classe.
Es prega silenci durant la classe.
No podeu parlar si no demaneu torn al professor.
No podeu alçar-vos de la cadira, si cal, demaneu-ho al professor.
No podeu menjar, beure o mastegar xiclet durant la classe.
No podeu ratllar el material escolar: taules, cadires, llibres, etc.
Les avaluacions escrites s'entregaran escrits en bolígraf. No es corregirà cap examen escrit en
llapis, només si ho indica el professor.
8. L'aula ha d'estar neta. En qualsevol moment se vos pot demanar que la netegeu. Així que deixeula neta.
9. El professor pot canviar de lloc a qualsevol alumne.
10. Seguirem les normes de convivència dictades pels tutors.

Llibreta de Classe.
1. És la ferramenta necessària per al control del treball diari de l'alumnat.
2. La llibreta de classe hauria de ser una llibreta en espiral, ja que habitualment en gastem més
d'una i així no es perden ni es desordena cap full.
3. Els fulls seran quadriculats i amb vores.
4. Els màrgens es deuen respectar.
5. S'ha de començar full cada vegada que es comenci un tema.
6. S'han de realitzar tots els exercicis manats pel professor. No es copien els enunciats. Si que
copiarem les dades de l'exercici, les operacions, la pàgina i el nombre de l'exercici.
7. Si hi ha algun exercici que no es sap fer, si que copiarem l'exercici (tot sencer, fins i tot gràfics),
per a demostrar al professor que si volieu esforçar-se.
8. Es valorarà tant la realització dels exercicis com la cura que es tinga en fer-los.
9. Podeu fer servir el tippex per realitzar correccions, no per pintar en ell. En l'examen no podeu
utilitzar-lo.
10. En la nota final del trimestre es podria puntuar també els següents aspectes:
a) La realització i correcció dels exercicis.
b) Claredat, ordre i neteja.
c) El respecte dels vores.
d) Les faltes d'ortografia.
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Avaluació.
Durant cada trimestre, es faran proves, que donaran el 90% de la nota d’aquest trimestre. En
cadascuna d’aquestes proves apareixerà tot allò que hem anat veient durant el trimestre. Aleshores,
encara que totes les proves puntuaran i influiran en la nota trimestral, les darreres proves ho faran
amb major mesura que les primeres, ja que en elles hi haurà més continguts. Concretament, cada
prova posterior a un altra, tindrà un 10% més de valor. Per exemple, si fem dues proves:
1a prova: 40%

2a prova: 50%

Si fem tres proves, tindríem:
1a prova: 20%

2a prova: 30%

3a prova: 40%

...
Abans de fer el darrer examen del trimestre, sempre es consensua amb els alumnes els %,
així són més flexibles.
Hem de tindre clar els següents punts, per entendre l'avaluació:
1. El 10% que resta per contar en la nota, serà d’actitud. En actitud, contarem els deures fets,
dur les notes dels exàmens signats, esforç, comportament en classe, ...
2. En el cas de no superar algun trimestre, hi haurà una prova en Setembre o finals de Juny. En
la que hi entraran el trimestres no superats.
3. Cada dia es revisarà personalment si s'han fet els deures, en cas negatiu es posarà una nota a
l'agenda i es restarà 0,2 a la nota final del trimestre.
4. El dia següent a l'entrega de l'examen, l'alumnat ha de dur signada la nota en l'agenda, en cas
contrari, es restarà 0,2 a la nota final del trimestre.
5. Si es posa algun negatiu per comportament de classe, es traurà 0'2 de la nota d'actitud
6. Si posem un positiu, pujarà 0'2 en la nota final del trimestre.
7. Cada trimestre farem avaluació continuada, és a dir, apareixeran en cada examen els temes
anteriors. Quan canviem el trimestre començarem de nou.
8. Les avaluacions escrites s'entregaran en bolígraf. No es corregirà res en llapissera, només si
ho indica el professor i no es pot utilitzar corrector (tipus Típex).
9. Arredoniments: En els butlletins de notes apareixen les aproximacions a sencers de les notes
de l'assignatura. El professor arrodonirà a l'alça a partir del vuité decimal, es a dir un 4,8
serà un 5 al butlletí, però un 4,7 serà un 4. No obstant, heu de tindre en compte que per a fer
les mitjanes el que conta és el nombre real en decimals.
10. No hi haurà proves de recuperació durant el trimestre.

Avaluació d’assignatures pendents d’altres cursos:
L’alumne que aprove un curs superior als que té suspesos, recuperarà automàticament
aquests cursos.
En el cas de tindre dificultats en el curs que està cursant i voler recuperar un curs anterior,
podrà accedir a una prova de recuperació després de les vacances de Setmana Santa o en les
recuperacions de Juny.
La nota de la recuperació d'anys anteriors o trimestres suspesos serà sempre un 5 en el
butlletí.
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