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1. Cal estudiar CADA DIA (això, sense CAP mena de dubte, és el més important). 
 

2. A classe prendreu apunts. 
 

3. Caldrà lliurar els apunts en net cada vegada que ho demani el professor. Els 
apunts: 

 
a. Han d’estar redactats de manera clara, que s’entenguin, sense faltes 
d’ortografia i han de ser un bon material per estudiar. 

 
b. Han de contenir: 

 
i) Tot allò que el professor ha explicat a classe amb els dibuixos 

corresponents que hagi fet a la pissarra. 
 

ii) Podeu completar-los amb tot el material que hi ha penjat al llibre digital. 
 

iii) Tot allò que en el llibre digital digui que cal fer en els apunts. 
 

4. Penseu que TOT el que s’explica a classe és matèria avaluable. 
 

5. A cada inici de classe el professor farà algunes preguntes orals a alguns alumnes 
per comprovar si porten la matèria al dia. Això també comptarà nota. Aquest any, 
el professor ho anotarà a l’ordinador en el mateix moment de fer les preguntes. 

 
6. A cada trimestre hi haurà dos exàmens dels que sabreu la data. A part d'aquests n'hi 

poden haver d'altres en qualsevol moment. No oblideu que la vostra obligació és 
estar sempre a punt! La nota però, s’obtindrà a més dels exàmens: de la llibreta en 
net, de les activitats lliurades i corregides pel professor, de les preguntes orals a l’inici 
de cada classe i de l’actitud i predisposició de l’alumne al 
llarg del trimestre. 

 
7. És molt important que cada dia després de fer una llegida als apunts i passar- 

los en net us anoteu els dubtes o els suggeriments que vulgueu fer per la 
classe de l'endemà. Això us serà molt útil per aprendre i de segur que farà més 
participatives les classes. 

 
8. De cada una de les pràctiques que fem en caldrà lliurar un informe que serà avaluat. 
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