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1.Heu d’estudiar CADA DIA (de tots els consells aquest és el
primer i més important).
2. A classe prendreu apunts de les explicacions que faci el
professor/a. És important tenir els apunts al dia, prendre les
anotacions de forma clara i entenedora ja que aquest serà el
vostre principal material d’estudi. En el llibre digitalde la matèria
trobareu moltes imatges i també apunts amb teoria per a
descarregar que podeu incloure en els apunts.
3. El professor/a recollirà un mínim de dues vegades per
trimestre els apunts i en posarà nota. Us aconsellem que
prengueu el costum de passar els apunts en NET, doncs és una
bona manera de repassar cada dia, d’ampliar la informació i
d’anotar-se els dubtes per consultar a la propera classe.
4. Independentment de si el professor/a posa o no deures cada
dia teniu feina.
5. A més dels possibles exàmens sorpresa, cada trimestre hi
haurà dos exàmens dels que coneixereu la data.
6. Penseu que TOT el que s’explica a classe (comuna o
desdoblada) és matèria avaluable.
7. Setmanalment desdoblarem el grup en dos i farem una classe
amb un nombre més reduït d’alumnes i això ens permetrà fer
activitats diferents a les que fem en el grup
sencer. En el llibre digital trobareu tota la informació per a
aquestes activitats i cal que us la llegiu abans de fer l’informe ja
que us ajudarà molt a fer-lo bé.

8. A cada inici de classe el professor/a farà algunes preguntes
orals a alguns alumnes per comprovar si porten la matèria al dia
i en pot prendre nota.
9. La nota s’obtindrà dels exàmens, dels apunts, del vostre
treball a classe, dels informes de pràctiques, dels treballs que
lliurareu als classrooms de la matèria, de les preguntes orals del
principi de cada classe, del portafoli i (molt important) de l’actitud
i predisposició a classe.

ENDAVANT I A TREBALLAR!

