CRITERIS D’AVALUACIÓ CULTURA I VALORS 1r ESO 2017-18
-

60% de la nota del trimestre s’obtindrà a partir de la mitjana de la nota d’actitud en
cada una de les sessions del trimestre a partir de l’observació dels següents ítems:

. Comportament general durant les activitats proposades.
. Interès mostrat durant el desenvolupament de les dinàmiques.
. Intervencions en els debats i reflexions.
. Capacitat d’entesa i diàleg amb els companys en els treballs col·laboratius.
. Participació en l’elaboració del projecte de curs.

Es valoraran negativament les faltes de respecte cap els companys en les
intervencions o en els treballs en grup, les actituds passives, la falta d’interès per les
activitats, les actituds que pertorbin el desenvolupament de les dinàmiques i els
comentaris ofensius en els debats.
(El suspens de la nota d’actitud en qualsevol de les sessions pot anar acompanyat d’altres
mesures disciplinàries (falta lleu, greu, càstig sense pati...) si el professor/a ho creu convenient)

-

40% de la nota del trimestre s’obtindrà a partir de la nota dels exercicis, treballs
escrits i el projecte de curs que es realitzarà durant l’any.

-

Per aprovar el curs cal haver aprovat dos trimestres i que com a mínim la nota
mitja dels tres trimestres sigui 5.

-

Els trimestres suspesos es podran recuperar superant una prova escrita el mes
de juny, el curs sencer només es podrà recuperar el mes de setembre superant
una prova escrita i presentant la feina d’estiu.

MATERIALS I PRESENTACIÓ
a) Treballs:. Els treballs que es detecti que estan copiats (d’internet o d’algun altre
company), es suspendran. Es descomptarà nota segons les faltes d’ortografia,
cada 10 faltes per pàgina es descomptarà 0’5 punts, com a màxim es poden treure
2 punts.
Criteris de presentació dels treballs:
. Han d’estar fets a ordinador i en folis blancs.
. Tipus de lletra com a màxim del 12, amb el text justificat i interlineat com màxim d’un espai i
mig.

. La primera pàgina serà un full en blanc amb el títol del treball, el nom i el curs de l’alumne en
el costat inferior dret, haurà de constar d’un índex i les pàgines han d’estar numerades

b) Exercicis puntuables: es poden presentar a mà o a ordinador, en cas de ser a
mà amb lletra clara, respectant marges... i a ordinador seguint els mateixos criteris
que amb els treballs. Es marcaran les faltes d’ortografia i es descomptarà 1 punt.
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s’acceptaran com a màxim el següent dia de classe i es descomptarà nota
pel retard.

