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ORIENTACIONS PER A L’ALUMNAT D’ESO 

 
Aquestes orientacions que et presentem t’ajudaran a organtizar-te millor i a superar més fàcilment aquest 
nou curs que ara comences. 
 

1. L’assistència a classe 
 

 Com a etapa d’ensenyament secundari obligatori (ESO), això significa 
que no pots faltar a classe sense un motiu justificat. 

 Les faltes d’assistència injustificades es consideren com a faltes lleus, però l’acumulació de faltes 
pot comportar tenir una falta greu. 

 Si les faltes són justificades (malaltia, visita al metge, etc.), és responsabilitat teva informar-ne 
puntualment al tutor/a mitjançant l’agenda; si no ho fas així les faltes seran considerades com a 
injustificades.  

 El fet de faltar a classe, encara que sigui de forma justificada, no t’eximix de la 
responsabilitat d’assabentar-se de tot allò que s‘ha fet (deures, dates de lliurament de 
treballs o exàmens, etc.). Has de parlar amb el professor/a perquè et done indicacions per fer 
la feina pendent. 

 
2. Actitud positiva a l’aula 

 

 És important tenir una actitud positiva en el treball, en la relació amb el professorat i els companys. 

 Una actitud positiva a l’aula significa que tens ganes d’aprendre i, per tant, no et serà difícil 
aconseguir passar el curs.  

 El comportament a classe ha de ser correcte en tot moment. 

 Recorda que també has de dedicar una part del temps per fer la feina a casa i repassar allò que has 
fet durant la jornada.  

 No has de deixar mai els treballs o l’estudi d’un examen per al darrer dia. 
 
 

3. Informació sobre les matèries i criteris d’avaluació 
 

 Al principi de cada matèria els professors/es t’informaran de: 
 

o Les pautes de treball de la matèria amb els objectius d’aprenentatge que hauries 
d’assolir, les feines que hauries de realitzar, etc. 
 

o Els criteris d’avaluació on rebràs informació dels diferents aspectes que s’avaluaran. A 
cada matèria es valoren els coneixements, els procediments o tècniques de treball i 
l’actitud. Tots aquests continguts determinen la nota final, no només els exàmens. 

 
 

4. El material de treball 
 
Qualsevol treball que faces ha de tenir una presentació acurada. 

 
4.1  L’agenda  

 

 L’agenda servix per recordar tot allò que és important. 

 A l’agenda hauràs d’escriure cada dia els temes que has d’estudiar i els deures que has de fer. 

 També et servirà per tenir present les dates de diferents activitats, avaluacions, sortides ... 

 L’agenda servirà per justificar les faltes i retards a classe. 

 L’agenda de l’institut l’obtindràs si et fas soci de l’AMPA (Associació de Mares i Pares). 
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4.2   La llibreta o el dossier de treball 
 

El treball de cada trimestre es recollirà en una llibreta o dossier, segons les instruccions de 
cada professor/a.  

 

 A la primera pàgina de la llibreta o quadern de treball escriuràs les teues dades personals i les 
de la matèria. 

 Quan el/la professor/a t’ho demane hauràs de presentar el dossier i/o llibreta; aquesta és una 
condició imprescindible per aprovar la matèria.  

 Si fas servir una mateixa llibreta per a diferents matèries no has de barrejar continguts (cada 
matèria en un color diferent). 

 El dossier ha de posar-se dins d’una funda o carpeta. 

 Cada dia, al principi de la feina, escriuràs la data. 

 Tots els exercicis de la llibreta o quadern de treball han de tenir copiat 
l’enunciat. 

 Tots els exercicis i/o problemes han d’estar ben resolts un cop corregits a classe. 

 No faces servir bolígraf roig a la llibreta i/o dossier. 
 
En la llibreta o dossier cal incloure tot allò que hages treballat en l’assignatura.  
 
Un cop el professor/a l’haja corregit l’has de guardar fins a final de curs. 

 

4.3 El material escolar 

A classe has de portar el material necessari per poder treballar i aprendre amb garanties. 

 Llibres de text i/o ordinador 

 Llibretes o dossiers 

 Llapis, bolígrafs i altres materials d’escriptura (subratlladors, colors...) 

 Estris per a dibuix i matemàtiques que et comunicaran els professors 

 Estris per a tecnologia que et comunicaran els professors 

 Roba i calçat esportiu per a Educació Física 

5. Respecte a les persones i a les coses 
 
 

El respecte a tothom i entre tots és fonamental per conviure i fer de l’institut un lloc tranquil, agradable i 
acollidor. 
 
Quan no es respecten les persones i/o materials es perjudica tothom qui en fa ús: alumnat, professorat, 
conserges, administratives, famílies, etc. 
 
Un mal comportament comporta un clima de treball negatiu i un aprenentatge no adequat. 
 
A més hem de tenir cura del nostre entorn i fer que l’institut siga un lloc net, ben conservat i on tot 
estiga a disposició de tots en bones condicions. 
 
 

6. Les activitats col·lectives 
 

La teua participació en qualsevol de les activitats, sortides, tallers... que es fan al centre faran que et sentes 
més implicat i més a gust en l’institut. 
 
I recorda: 
 

L’institut el fem entre tots i totes 


