PROJECTE SINGULAR
ASPECTES GENERALS:

La quota escolar és de 100€ si es volen tenir els dossiers impresos i l’accés a
la plataforma moodle de les diferents matèries incloent la part que s’atorga a
l’AMPA. En cas que només s’abonin 80€, l’alumne/a haurà de fer-se les
fotocòpies pel seu compte; cal tenir en compte que la falta de material es
penalitza en la nota per a cadascuna de les assignatures.
En cas de no fer front a la quota, no es lliuraran els dossiers de treball, les
eines dels projectes o materials, l’accés a l’espai virtual... necessaris per a
desenvolupar les classes amb normalitat; caldrà doncs que copiïn tot allò que
se’ls demani en tot moment, i pel seu compte.
És imprescindible fer front al pagament per formar part del projecte singular.
Podeu dirigir-vos a secretaria per pagar-la en efectiu a la secretària del centre,
Marta Borràs.
L’assistència a l’aula (dilluns, dimecres i divendres de 8h a 14.30h) és
obligatòria. En cas de no complir-se el mínim del 80% d’assistència, se
suspendran les matèries i es plantejarà la pèrdua de plaça dins el projecte.
L’absència injustificada i no avisada a l’empresa serà motiu per donar de baixa
a l’alumne/a del projecte singular.
Donada la diversificació curricular del projecte, a final de curs de 4t d’ESO, es
realitzaran exàmens d’acreditació de competències bàsiques en les matèries
d’àmbit lingüístic i matemàtiques. No es faran en anglès. La no superació de
les proves, impossibilitarà l’alumne/a d’acreditar l’etapa en cas que no hagi
superat les proves de competències oficials de 4t d’ESO.
La nota màxima de les matèries no pot superar el 7 (i excepcionalment) ja que
es fa una adaptació curricular d’aula. En cas que no hi hagués adaptació
curricular, aquesta nota pot superar el 7 i, si el professor/a ho creu oportú,
l’alumne/a haurà de presentar-se a l’examen trimestral del curs corresponent.
El primer mes de curs i l‘últim (setembre/juny) no s’assistirà a l’empresa
(dimarts i dijous) i l’alumne/a romandrà a casa per tal que es facin les gestions.
L’alumne/a elaborarà els dossiers que es lliurin que comptaran com a nota.
En cadascun d’aquests primers dies en què no s’assisteix, es convocaran a les
famílies i als alumnes, un per un, per tal de presentar-nos a les empreses
escollides.
Està prohibit utilitzar el mòbil o menjar a classe. Comportarà falta greu. En
cas d’acumular tres faltes greus, es debatrà la conveniència de donar de baixa
l’alumne/a del projecte singular. A la 3a falta greu es farà el contracte
pedagògic, i a la 5ena s’incoarà l’expedient sancionador i l’alumne/a causarà
baixa immediata del recurs.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

Els percentatges de l’avaluació són comuns per a tots els àmbits:
Àmbit lingüístic, llengua anglesa, socials, matemàtiques, informàtica,
àmbit científico-tecnològic (ciències i tecnologia), i EVP:
● Es valoraran les proves escrites parcials i les activitats d’avaluació amb
un 40%, el treball a l’aula (projectes, treballs, vídeos) amb un 40% i
l’actitud de treball a l’aula i a casa amb un 20%.
● Les proves trimestrals, si se’n fan, equivaldran al 50% de la nota de
proves escrites. No es faran trimestrals de l’àmbit científico-tecnològic,
plàstica ni EF.
● De les proves escrites, es descomptarà nota per faltes d’ortografia
seguint el criteri del Departament de Llengües.
● L’avaluació de l’àmbit lingüístic serà contínua.
● A EF es valorarà amb un 20% les proves escrites, un 30% la part
pràctica i amb un 50% l’assistència i l’actitud a classe.

PROJECTES
En tots els projectes que es realitzin durant el curs, es valorarà l’actitud i
predisposició amb un 30% i l’execució de les tasques amb un 70%.
Projecte de Recerca pels de 4t i projecte d’aula pels de 3r d’ESO
L’equip docent del projecte plantejarà un tema, com per exemple: pintors
impressionistes o artistes que treballin amb contrastos de llum. El resultat final
del projecte serà realitzar la rèplica del quadre del pintor escollit, escriure la
biografia de l’autor en un llibre que hauran de crear amb materials reciclats i
explicar el context històric de l’època, explicar el quadre, el significat...
Aquest projecte es realitzarà durant els dies 15, 18 i 20 de desembre al primer
trimestre, el 14, 16 i 19 de febrer al segon trimestre i al tercer trimestre els dies
coincidiran amb els destinats al PR i treball de síntesi. L’alumnat de 4t acabarà
aquest projecte i els de 3r realitzaran el treball de síntesi.
Es valorarà l’actitud i predisposició amb un 30% i l’execució de les tasques amb
un 70%.

Projecte de socials, àmbit lingüístic, anglès i tecnologia

Es treballarà la història de Lloret durant tot el curs. Es realitzaran diferents
visites als monument de la vila. El resultat final serà realitzar una guia turística.
Vídeos
Des de cada àmbit o matèria es realitzarà un vídeo cada trimestre d’alguna
activitat que s’hagi realitzat a classe o a l’IE i es vulgui fer difusió al canal de
youtube del projecte: 10edentv.

EMPRESA
Es valorarà el treball a l’empresa a partir del dossier de seguiment que es lliura
a l’alumne/a i que permet fer-ne el seguiment, on es posa una nota numèrica
diària i es descriu el treball desenvolupat. A més, es tindran en compte les
entrevistes que es mantindran entre el tutor de l’aula, el responsable de
l’empresa per acabar de configurar la nota, a més del treball en l’orientació
acadèmica.
No assistir regularment, ser intolerant i irrespectuós pot provocar la baixa al
projecte. A més, si és petició del responsable de l’empresa l’alumne/a es
donarà de baixa.
És decisió de les empreses i del centre educatiu admetre l’alumnat a
pràctiques, amb el vist-i-plau de l’alumne/a i la seva família.

En general:
● La nota de final de curs serà la mitjana ponderada dels trimestres,
excepte els casos en què l’avaluació sigui contínua (llengua catalana,
llengua castellana i llengua anglesa).
● En cas que la nota final no arribi a 5, es convocarà l’alumne/ als
exàmens extraordinaris de setembre on, a més de fer la prova escrita o
oral, haurà de presentar el dossier de deures d’estiu pertinent per
aprovar.
● Proves escrites : Es realitzaran proves escrites en què l’alumne/a haurà
d’estudiar el que s’hagi treballat a l’aula.
● Treball a l’aula i deures: preguntes orals + lliurament d’exercicis o
treballs + projectes: qualsevol dia es pot preguntar a classe els temes
que s'hagin explicat durant el curs. Pujaran o baixaran la nota de les
proves escrites. Els alumnes hauran de portar fets els deures i tasques
encomanades en la data indicada, en cas contrari cada professor
penalitzarà d’acord als seus criteris. Entregar amb retard d’una setmana
implica suspendre el treball.

● Actitud: L’assistència i l’atenció a classe, l’interès per la matèria i el
mètode de treball, així com la bona relació amb el grup i el professor,
són valors que es qualifiquen a l’hora d’obtenir la nota d’actitud. El fet de
portar o no el material a classe, realitzar o no els exercicis i treballs, i
perjudicar o afavorir el bon funcionament de la classe o del treball en
grup són també aspectes a considerar dins aquest punt.
Es penalitzarà l’actitud seguint els criteris de cada professor.
● No s'aprovarà un trimestre si en algun dels conceptes anteriors no s'obté
una puntuació mínima de 2,5 sobre 10. Si se suspèn un trimestre, es
podrà recuperar en el transcurs del següent trimestre, ja sigui fent un
treball o dossier, examen o ambdues coses.
MATERIAL QUE CADA ALUMNE/A HA DE PORTAR A CLASSE:

Llibre: No és necessari. Caldrà portar el dossier en cas que n’hi hagi.
Llibreta de fulls quadriculats de mida foli o folis, s’entregaran dossiers.
Estoig (llapis, bolígrafs, goma d'esborrar, colors).
Regle, cartabó, esquadra i calculadora científica.
Departament d’Orientació Educativa.
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