
PAUTES PER A DUR AL DIA EL 
TREBALL PERSONAL: la llibreta  

    

1. ORDRE  I  APARTATS 
 

L'alumnat haurà d'organitzar la seua llibreta seguint L'alumnat haurà d'organitzar la seua llibreta seguint L'alumnat haurà d'organitzar la seua llibreta seguint L'alumnat haurà d'organitzar la seua llibreta seguint l'ordrel'ordrel'ordrel'ordre    i i i i els els els els 

apartats que indique el professor/a de l'assignaturaapartats que indique el professor/a de l'assignaturaapartats que indique el professor/a de l'assignaturaapartats que indique el professor/a de l'assignatura    a principi de a principi de a principi de a principi de 

curs.curs.curs.curs.    

  Excepció feta d´una Excepció feta d´una Excepció feta d´una Excepció feta d´una indicació contrària, els exercicis indicació contrària, els exercicis indicació contrària, els exercicis indicació contrària, els exercicis 
s'organitzaran de la ses'organitzaran de la ses'organitzaran de la ses'organitzaran de la següent forma:güent forma:güent forma:güent forma:    

    
a) a) a) a)     Per Per Per Per temestemestemestemes    
b)b)b)b)    Per Per Per Per apartatsapartatsapartatsapartats    
c) c) c) c)     Posant la Posant la Posant la Posant la pàginapàginapàginapàgina    i el i el i el i el númeronúmeronúmeronúmero    dels exercicisdels exercicisdels exercicisdels exercicis    
d)d)d)d)    Es copiaràEs copiaràEs copiaràEs copiarà    l'enunciatl'enunciatl'enunciatl'enunciat    dels exercicis.dels exercicis.dels exercicis.dels exercicis.    
    

    

2. PRESENTACIÓ 
      
 Per a presentar els treballs de forma correcta, l'alumne/a tindrà Per a presentar els treballs de forma correcta, l'alumne/a tindrà Per a presentar els treballs de forma correcta, l'alumne/a tindrà Per a presentar els treballs de forma correcta, l'alumne/a tindrà 

en en en en     compte el  següent:compte el  següent:compte el  següent:compte el  següent:    

    
a) Bona a) Bona a) Bona a) Bona cal·ligrafiacal·ligrafiacal·ligrafiacal·ligrafia....    

    b)b)b)b)    MargesMargesMargesMarges    i i i i sagnatssagnatssagnatssagnats    
    c) c) c) c)     Ús significatiu de Ús significatiu de Ús significatiu de Ús significatiu de colorscolorscolorscolors    
    d)d)d)d)    Començar cada Començar cada Començar cada Començar cada tematematematema    en full nouen full nouen full nouen full nou    
    e)e)e)e)    Numerar els apartatsNumerar els apartatsNumerar els apartatsNumerar els apartats    en els apuntsen els apuntsen els apuntsen els apunts    



3. PRESA D'APUNTS EN 
L'EXPLICACIÓ  DELS  TEMES 

     
El llibre és només un  material de consulta, per tant, El llibre és només un  material de consulta, per tant, El llibre és només un  material de consulta, per tant, El llibre és només un  material de consulta, per tant, els temesels temesels temesels temes    

han d'ampliarhan d'ampliarhan d'ampliarhan d'ampliar----se amb les explicacionsse amb les explicacionsse amb les explicacionsse amb les explicacions    que el professor/a fa en que el professor/a fa en que el professor/a fa en que el professor/a fa en 

classe. Açò implica una classe. Açò implica una classe. Açò implica una classe. Açò implica una presa sistemàtica d'apuntspresa sistemàtica d'apuntspresa sistemàtica d'apuntspresa sistemàtica d'apunts    que faran que faran que faran que faran 

referència al referència al referència al referència al tematematematema    i a la i a la i a la i a la pàginapàginapàginapàgina    del llibre que s'amplia ( i en el del llibre que s'amplia ( i en el del llibre que s'amplia ( i en el del llibre que s'amplia ( i en el 

llibre una referència a la llibreta). llibre una referència a la llibreta). llibre una referència a la llibreta). llibre una referència a la llibreta).     

    
Seran material d'estudi Seran material d'estudi Seran material d'estudi Seran material d'estudi i i i i avaluablesavaluablesavaluablesavaluables....    
    

 

4. CORRECCIÓ D'EXERCICIS 
 

No es limitarà a posar una lletra, sinó que No es limitarà a posar una lletra, sinó que No es limitarà a posar una lletra, sinó que No es limitarà a posar una lletra, sinó que s'ampliarà la s'ampliarà la s'ampliarà la s'ampliarà la 
informació amb la correcció oral o escrita que es fa en classe informació amb la correcció oral o escrita que es fa en classe informació amb la correcció oral o escrita que es fa en classe informació amb la correcció oral o escrita que es fa en classe 
prenent notesprenent notesprenent notesprenent notes            ((((en un altre color ). Si no hi haguera prou espai en un altre color ). Si no hi haguera prou espai en un altre color ). Si no hi haguera prou espai en un altre color ). Si no hi haguera prou espai 
en el full on s'ha realitzaen el full on s'ha realitzaen el full on s'ha realitzaen el full on s'ha realitzat l'exercici, les notes es prendran a t l'exercici, les notes es prendran a t l'exercici, les notes es prendran a t l'exercici, les notes es prendran a peu peu peu peu 
de pàginade pàginade pàginade pàgina    o al o al o al o al final dels exercicisfinal dels exercicisfinal dels exercicisfinal dels exercicis, indicant, indicant, indicant, indicant----ho amb un asterisc.ho amb un asterisc.ho amb un asterisc.ho amb un asterisc.    
    

 

5. PER A LA REVISIÓ 
    

Si els exercicis es fan en fulls solts, es presentaran Si els exercicis es fan en fulls solts, es presentaran Si els exercicis es fan en fulls solts, es presentaran Si els exercicis es fan en fulls solts, es presentaran ordenats en ordenats en ordenats en ordenats en 
arxivadorsarxivadorsarxivadorsarxivadors, amb una , amb una , amb una , amb una portadaportadaportadaportada, amb un , amb un , amb un , amb un índexíndexíndexíndex    i distingint i distingint i distingint i distingint per per per per 
apartatsapartatsapartatsapartats....   

          


