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CRITERIS D'AVALUACIÓ GENERALS
- Els exàmens podran ser d’un o dos temes.
- D’alguns temes es farà un treball (individual o en grup) o es demanarà la lliçó oral i no un
control.
- Les activitats es corregiran a classe i s’han de dur sempre al dia.
- Els treballs s’han de lliurar la data prevista; es descomptarà un punt per dia de retard.
- Els quaderns han d’estar sempre al dia i ben presentats, ja que en qualsevol moment es
poden demanar.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
- La NOTA D'AVALUACIÓ serà resultat de:

Actitud: bon comportament, participació, interès, respecte cap al professor i companys,...

10%

Procediments: constància en la feina, realització d’activitats i treballs, intervencions a
classe, dur al dia els deures, correcció dels quaderns,...

20%

Conceptes: exàmens, proves orals.

70%

- La NOTA de JUNY serà la resultant de la mitjana de les 3 avaluacions.
- Respecte als exàmens de setembre, l’alumne haurà de presentar-se de tota la matèria
completa.
- L’examen comptarà un 70% de la nota i per aprovar l’assignatura la qualificació no podrà
ser inferior a 3 punts.
- A més, haurà de presentar una feina complementària, fixada pel departament que equivaldrà
al 30% de la nota. La feina complementària s’haurà de presentar correctament i en la seva
totalitat el dia de l’examen.
- Les faltes d’ortografia greus baixaran nota, podent baixar fins a 1 punt dels exàmens i de
qualsevol de les tasques encomanades.

MATERIAL
- És obligatori dur sempre el llibre, i la carpeta d'activitats quan el professor ho indiqui.
- L’alumnat ha de tenir un quadern destinat exclusivament a l’assignatura, que haurà de ser
d’espiral.
Si s’escolta a classe, es fan els deures i treballs i es repassa regularment és fàcil aprovar, ja
que l’examen es basarà en la feina i l’explicat a classe.
BONA FEINA I BON CURS.

