MATEMÀTIQUES 1r ESO
MATERIAL QUE CADA ALUMNE/A HA DE PORTAR A CLASSE:
 Llibre: Matemàtiques 1r ESO, editorial Santillana.
 Fulls quadriculats
 Estoig (llapis, bolígrafs, goma d'esborrar, tisores, colors).
 Regle. I quan s'indiqui: transportador d'angles, compàs, calculadora, etc.
REQUISITS PER A FER ELS EXERCICIS, ELS PROBLEMES I ELS EXÀMENS
 Els resultats dels excercicis en els exàmens s'han de fer amb bolígraf.
 Per als exercicis utilitzarem el llapis per realitzar procediments i raonaments, però els
enunciats i el resultat s'han de fer amb bolígraf.
 Operacions i passos indicats, tots fets en el mateix exercici, realitzant les operacions en
horitzontal i utilitzant la simbologia matemàtica adient.
 Copiar els enunciats. Definir els resultats amb les seves corresponents unitats.
 Utilitzar un bolígraf de diferent color per a la correcció, copiant tot el procediment i no
només la solució.
AVALUACIÓ TRIMESTRAL
Cada trimestre tindrà una nota que s'obtindrà de la següent manera:
50 % exàmens:
-

25% proves parcials i proves competencials
25% examen trimestral que inclourà tota la materia feta al trimestre.

40 % treball al centre i a casa:
-

10% Llibreta. S’haurà de lliurar a cada examen.
20% Elaboració de treballs
10% Deures i correcció a classe

10 % actitud de l’alumne/a a classe: Baixarà la nota final la falta de puntualitat, no assistència,
no portar material, portar auriculars, molestar els companys, xerrar, en general, destorbar el bon
funcionament de la classe.
Es valorarà mostrar iniciativa en la realització de treballs voluntaris, i la participació a la classe.
CRITERIS PER APROVAR EL CURS
La nota final del curs s'obtindrà fent mitjana de les notes dels tres trimestres sempre que les notes
de cada part siguin superiors a 3.
Caldrà com a mínim un 3 de nota de les proves parcials, de l’examen trimestral i dels treballs per
aprovar l’assignatura. Si no s’entreguen els treballs es suspèn l’assignatura.
La nota final per aprovar un trimestre haurà de ser igual o superior a 5.
El primer trimestre es recuperarà el 15 de gener a les 16h, el segon trimestre el 9 d’abril a les 16h i
el tercer trimestre dins l’horari lectiu de juny.
Si no s’aprova algun o diversos trimestres (notes inferiors a 4 i/o mitjana no aprovada), caldrà
recuperar tota l’assignatura a setembre i entregar els deures d’estiu corresponents.
La nota de setembre estarà formada un 60% per l’examen i un 35% pels deures d’estiu i un 5%
per la nota de final del curs. S’ha de treure més d’un 3 tant a l’examen com als deures d’estiu per
tal que pugui fer mitjana.

