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Què he de fer per aprovar? 

 
1.- Realitzar tots

  
els treballs que al llarg del curs es proposin. 

2.- Realitzar les activitats d’estudi aprenentatge que es proposin diàriament. 
3.- Efectuar la correcció de les activitats d’estudi. 
4.- Prendre apunts si és el cas i portar al dia el quadern de treball. 
5.- Realitzar les activitats proposades a la pàgina web (ampliació/reforç). 
6.- Presentar cada trimestre/final de cada tema el quadern de treball. 
 
Com se m'avaluarà? 

 
 Dia a dia en el treball de classe. 
 Realització de proves objectives (controls).  
 Realització de treballs i/o dossiers. 
 En la realització i presentació de les activitats proposades a la web (ampliació/reforç). 
 En la presentació dels treballs encomanats. 
 Faltes contràries a la convivència (expulsió de classe)  pèrdua a  l’avaluació del 30% 

corresponent a l’apartat d’actitud. 
 Lliurar els treballs fora del termini acordat  la qualificació màxima del treball serà 5. 
 
 Qualificació trimestral 1r d’ESO 
Els percentatges relatius als continguts seran: 
 Exàmens, treballs:  75% 
 Deures, comportament, ordre en la feina i treball a classe: 25% 
 Qualificació final de curs 
Mitjana aritmètica dels tres trimestres. Si l’avaluació final és negativa l’alumne s’ha de presentar a la 
convocatòria del mes de setembre. 
 
Com puc recuperar ? 

 
1.- Realització del dossier de recuperació que es proposi al final de trimestre/curs. 
2.- Realització de proves objectives de recuperació. 

TRIMESTRE EXTRAORDINÀRIA SETEMBRE 

 
Dossier............40% 
Prova escrita....60% 
 

Si no es presenta el dossier 
de recuperació a la prova s’ha de 
treure un mínim de 5 per aprovar. 

 
Dossier............35% 
Prova escrita....50% 
Evolució de l’alumne durant el curs pel que fa a 
l’actitud.....15% 

La presentació de les activitats d’estiu és 
obligatòria 

 
Temari 

 
El desenvolupament  dels temes serà a criteri del professor/a i pot no seguir l’ordre del llibre. 
 
Material 

 

 Llibre de text: Matemàtiques 1 ESO/2n ESO  Ed. Grup Promotor Santillana 

 Quadern de l’alumne 

 Calculadora – Joc d’escaires – Regle – Semicercle graduat – Compàs 

 Fotocòpies, ... 


