FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA I
MÒDUL DE CIÈNCIES APLICADES I
MATEMÀTIQUES APLICADES AL CONTEXT PERSONAL i
D'APRENENTATGE D'UN CAMP PROFESSIONAL
Curs 2016-2017
Continguts o temes per avaluació:
Primera Avaluació:
1. Números naturals, enters. Divisivilitat
2. Potències i arrels.
3. Fraccions.
4. Nombres decimals.
5. Proporcionalitat i percentatges.

Segona Avaluació:
5. Proporcionalitat i percentatges.
6. Expressions algebraiques.
7. Equacions.
8. Successions i Progressions.

Tercera Avaluació:
7. Equacions.
8. Successions i Progressions.

Què s’avaluarà:
– Els coneixements apresos, i sobretot la realització de les

tasques dins l’aula i la participació de l’alumne.

Com s’avaluarà:
– L'Avaluació serà contínua (la nota del tercer trimestre serà la
nota final).
– La nota final de cada trimestre es farà de la següent manera:
70 % dels continguts avaluats i 30 % d'actitud (és molt important
tenir una bona actitud i expressar-se correctament i amb
educació).
Cada trimestre es faran dos exàmens.
– Convocatòria extraordinària: la nota de l'examen de setembre
serà arrodonida afegint fins a 1 punt (0'5 per actitud durant el
curs i 0'5 pels treballs fets durant l'estiu).
– Per recuperar l'assignatura suspesa s'haurà d'aprovar almenys
una avaluació de FPBàsica II.
Altres consideracions:
–

Els treballs extres seran valorats positivament.

–

Es tendrà en compte a l'hora d'arrodonir la nota, l'interès i esforç
demostrat durant tota l'avaluació.
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CIÈNCIES APLICADES AL CONTEXT PERSONAL i
D'APRENENTATGE D'UN CAMP PROFESSIONAL
Curs 2016-2017
Continguts o temes per avaluació:
Primera Avaluació:
Tema 1: El mètode científic i l'experimentació.
Tema 2: Les magnituds físiques: aprèn a mesurar.
Tema 3: La matèria.
Segona Avaluació:
Tema 4: Separam mescles.
Tema 5: L'energia i les seves fonts.
Tema 6: Coneix el teu cos. La funció de nutrició.
Tercera Avaluació:
Tema 7: Coneix el teu cos. Funcions de relació i reproducció.
Tema 8: Salut, malaltia i hàbits saludables.
Tema 9: Menjar bé, viure millor.
Què s’avaluarà:
– Els coneixements apresos, i sobretot la realització de les

tasques dins l’aula i la participació de l’alumne.

Com s’avaluarà:
– L'Avaluació serà contínua (la nota del tercer trimestre serà la
nota final).
– La nota final de cada trimestre es farà de la següent manera:
70 % dels continguts avaluats i 30 % d'actitud (és molt important
tenir una bona actitud i expressar-se correctament i amb
educació).
Cada trimestre es faran dos exàmens.
– Convocatòria extraordinària: la nota de l'examen de setembre
serà arrodonida afegint fins a 1 punt (0'5 per actitud durant el
curs i 0'5 pels treballs fets durant l'estiu).
– Per recuperar l'assignatura suspesa s'haurà d'aprovar almenys
una avaluació de FPBàsica II.
Altres consideracions:
–

Els treballs extres seran valorats positivament.

–

Es tendrà en compte a l'hora d'arrodonir la nota, l'interès i esforç
demostrat durant tota l'avaluació.

