
1º ESO ÀMBIT LINGÜÍSTIC I SOCIAL Professorat: Marina Porta i Víctor Chiva

1. QUADERN DIDÀCTIC:
Al quadern didàctic hi figurarà tot el treball diari, que es presentarà a petició de la professora i
sempre haurà d’estar al dia.

Format:

● Llibreta microperforada 
● Numeració a peu de pàgina
● Diferenciant els títols en majúscules, amb subratllat, etc... 
● El color roig sols s’utilitzarà per corregir
● Cada contingut tindrà un títol destacat i començarà en nova pàgina.
● Davant de l’enunciat caldrà posar el número de l’activitat o exercici i en quina pàgina del

llibre es troba.

2. TREBALL A REALITZAR:

● Es realitzaran al quadern exercicis i activitats diverses del llibre que es controlaran i
corregiran a classe.

● També es faran projectes, redaccions, comentari de textos, mapes, etc. que es lliuraran
al/ l la professor/a i es tornaran corregits. La presentació d’aquests exercicis serà
obligatòria.

● Totes les activitats realitzades en cada bloc de continguts s’arxivaran formant el
quadern didàctic.

3. AULES:
El/La professor/a penjarà a AULES material diversos com: propostes d’esquema o resum,

correcció d’activitats, activitats de reforç o d’ampliació.

4. . LECTURES

L’alumnat haurà de llegir com a mínim els dos llibres de lectura indicats per avaluació.

El control de lectura serà oral, escrit o amb un treball dirigit.
La nota de lectura suposarà un 10 % de la nota de les matèries de Valencià i Castellà. No fer
la lectura suposarà tindre un 0 en l’apartat de lectura i en el d´actitud.
Caldrá dur una llibreta de lectura amb les propostes de preguntes a fer de cada capítol.

5. AVALUACIÓ

● Serà contínua i individualitzada, la qual cosa vol dir que es tindrà en compte el progrés de
tot l’alumnat  des del principi fins a final de curs.

● Es tindrà en compte:
● Les proves escrites que es facen a classe
● Els exercicis fets a classe i a casa
● Els treballs dels llibres de lectura



● El seguiment normal de la dinàmica de les classes
● El respecte de les normes de convivència

En la nota de les diferents matèries, es tindran en compte els criteris i percentatges següents:

● Proves objectives referides als blocs de continguts de cada àrea.  60%

● Valoració del quadern. 20%

● Valoració del compliment de la lectura. 10%
● En la matèria de Geografia i Història aquest percentatge se sumarà a la nota dels

projectes, quedant així un 10%.

● Observació de l'alumnat, incloent-hi l'arreplega d'opinions i percepcions.  10%
● Inclou l'atenció, la participació en classe i l'actitud personal (és a dir, la contribució al

bon funcionament de la classe).
● Es tindrà en compte també l’assistència i la puntualitat

Ortografia: En els exàmens es descomptarà 0,1 per grafia i 0,05 per accent, fins un màxim
de 2 punts.

6. DINÀMICA DE LES CLASSES.

● Seguiu les explicacions amb atenció i en silenci i pregunteu quan no entengueu alguna

cosa.

● Feu els exercicis que es manen a classe i porteu fets els deures i treballs.

● Si no heu fet els exercicis tindreu un negatiu que es podrà neutralitzar quan el porteu fet.

● Porteu sempre el quadern al dia i ordenat. Es revisaràn totes les avaluacions.

● Participeu a classe seguint el torn de paraula i respectant les opinions dels altres.

● Coopereu amb els companys/les companyes quan es fan exercicis a classe o treballs en

grup.


