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ACORDS ESO 2016-2017 
Nota als controls 

Els continguts, als controls tindran un valor màxim de 10 punts. Es podrà restar : 0’5 punts per  

faltes d’ortografia i 0’5 punts per absència de coherència i claredat. 

A les àrees no instrumentals que es fan en anglès es tindrà un valor de 10 i el 0’5 punts es pot restar 

per coherència i claredat. 

Per puntuar la netedat i ortografia cal que hi hagi escrit la meitat dels continguts de les preguntes. 

Els alumnes que demostrin un millor comportament, una vegada escoltat tot el equip de professorat 

del seu grup, tendran un reconeixement. 

 

Faltes d’ortografia als dictats i a les redaccions : 

 A les àrees de Llengua Castellana: es descomptarà 1 punt per falta. 

 A l’àrea de Llengua Catalana: es descomptarà 0’5 punts per falta. 

 A L’àrea de Llengua Anglesa: es descomptarà 0’5 punts per falta . 

  

Entrega de treballs i controls: 
        Els treballs s’ entreguen en fulls blancs i només escrits per una cara. Els fulls aniran numerats. 

 Marges que han de tenir: 

                   2 cm esquerra     1cm dreta   2cm superior   1cm inferior 

 Es obligatori que tenguin una portada: 

- Títol centrat en la pàgina 

- A la part inferior dreta nom, num., curs i data entrega. 

 També es obligatori: 

- Índex 

- Bibliografia: Si consulten Internet es posa www.... 

                   Si és llibre: l’ autor, títol, editorial, any, edició. 

                   Si és enciclopèdia: nom, pàg etc 

                 Cada dia de retard en l’ entrega del treball es descomptarà un punt, excepte en els treballs 

de recuperacions d’àrees pendents que tenen data única. Com a màxim s’acceptaran els treballs amb 

tres dies lectius de retard. Si no hi ha el professor/a s’ entregarà al tutor/a. 

                 Els controls i treballs es faran en BLAU, excepte els controls de Matemàtiques que es 

faran a llapis en el 1r Cicle d’ ESO (1r i 2n). Si no tenim el color que correspon (boli blau) es 

descomptarà el punt de coherència. 

                  Els treballs poden estar escrits a mà o ordinador segons criteri del professor. 

 

 No dur el material adequat o no dur la tasca: 

             El criteri general a totes les àrees excepte Ed. Plàstica i Ed. Física (que ho comunicaran els 

professors corresponents) és posar un negatiu. Cada tres negatius es posarà una nota a l’agenda. Si 

no es duu la nota signada abans d’una setmana es prendran les mesures adequades. 

 

Retards i faltes d’assistència als controls. 

           Retards: Els retards als exàmens descomptaran -0’5 punts a la nota. Els retards a l’aula 

descomptaran a la nota de tasca. 

          Faltes d’ assistència als controls: Com a criteri general no es repeteixen els controls. 

 Es considerarà falta justificada si presenten certificat mèdic (en cas de malaltia) i document 

acreditatiu de viatge. En cas de repetir els controls es realitzaran en una data establerta pel professor. 

 

 

Els pares de l’alumne............................................................................ 

han llegit i accepten els acords sobre el funcionament de l’ESO 

 

Signat: Pare   Mare   Tutor/a 

    

      ......................  .....................  .................. 

 

S’Arenal, a 12 de setembre de 2016. 

 


