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ACORDS D’ESO (2018-2019) 

● Avaluacions. 

En aquest curs acadèmic es realitzaran quatre avaluacions: una avaluació de seguiment, i la primera, 

segona i tercera avaluació. Aquesta avaluació de seguiment es realitzarà a mitjans del mes d’octubre 

amb els controls i notes que cada professor tengui fins al moment. Les famílies rebran el butlletí de 

notes dels seus fills, per tal que puguin veure com han començat el curs. És important que els 

alumnes es prenguin seriosament aquesta avaluació, ja que les notes es tendran en compte per a la 

següent avaluació, que seria la que correspon a la primera avaluació (d’abans de les vacances de 

Nadal).  

● Nota dels controls. 

Els controls tendran un valor màxim de 10 punts. Es podrà restar fins a 0’5 punts per ortografia i fins 

a 0’5 més per absència de claredat i coherència. En el cas de les faltes d’assistència als controls, com 

a criteri general, no es repetiran. Es considerarà falta justificada si es presenta un certificat del 

metge (en cas de malaltia) o un document acreditatiu de viatge. En cas que es repeteixi el control, es 

realitzarà en una data establerta pel professor. Els alumnes seran els responsables de preocupar-se 

en cas de voler repetir un control presentant el justificant pertinent per tal de realitzar-lo i de saber 

què han de fer per poder recuperar el que es necessiti.  

● Faltes d’ortografia als dictats i a les redaccions. 

A l’àrea de Llengua Castellana, es descomptarà fins a 1 punt per falta. A les àrees de Llengua 

Catalana i de Llengua Anglesa, es descomptarà fins a 0’5 per errada.  

● Entrega de treballs i controls 

- Els treballs s’entreguen en fulls en blanc i escrits només per una cara, a mà o ordinador 

segons el criteri de cada professor/a. Els fulls han d’estar numerats i els marges han de ser 

els següents: esquerra 2 cm, dreta 1 cm, superior 2 cm, inferior 1 cm. És obligatori que els 

treballs tenguin una portada (amb títol centrat a la pàgina, i a la part inferior dreta el nom 

complet, el número, el curs i la data d’entrega), un índex, i una bibliografia citada 

correctament: si es consulta Internet, es posa www…; si es consulta un llibre, es posa el nom 

de l’autor, el títol, l’editorial i l’any d’edició; i si és una enciclopèdia, s’ha d’indicar també el 

número de pàgina.  

- Per cada dia de retard del treball, es descomptarà un punt, excepte en els treballs de 

recuperació 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/la professor/a, el treball s’entregarà al tutor/a.  

- Pel que fa als controls, es faran amb bolígraf BLAU, excepte els controls de Matemàtiques 

que es faran a llapis als cursos de 1r i 2n d’ESO. Si no es du el color de bolígraf que 

correspon, es descomptarà 1 punt de coherència.  

● Actitud 

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

del seu grup, rebran un reconeixement. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Els pares de l’alumne ________________________________________________________________________ 

han llegit i accepten els acords sobre el funcionament d’ESO. 

Signat: Pare  Signat: Mare  Tutor/a 

 

S’Arenal, a 12 de setembre de 2018 


