
METODOLOGIA DE TREBALL

Ins Ribera del Sió

Agramunt

ÚS DE LA LLIBRETA

Utilització de llibretes de les  que es poden separar els fulls.

CARPETA

Carpeta amb separadors. Cada separador és per una matèria.

CARTIPÀS

El cartipàs no cal portar-lo a l’institut.
S’hi guarda la feina de cada matèria ben ordenada en bosses de plàstics 
transparents. 
Una bossa per matèria.

FULLS

TIPUS DE FULLS:  fulls DIN-A4

ENCAPÇALAMENTS:  la data i el número de pàgina

TÍTOLS: Els títols de la unitat didàctica en majúscula, preferentment en 
bolígraf. 
Als primers cursos de l’ESO  es permet la utilització de retoladors

SUBTÍTOLS: Més petits que els títols i han de seguir  una  numeració 
coherent.

LLAPIS/BOLÍGRAF/TÍPPEX

Bolígraf bau i  negre i puntualment vermell.
Es restringeix l’ús del llapis per situacions molt concretes (resolució de 
problemes matemàtics, dibuix...) 
Minimitzar la utilització de TIPPEX

AGENDA
L’Agenda s’usa per anotar els deures i potenciar la comunicació entre 
l’institut i les famílies

Ús de l’agenda digital, penjada a la plataforma moodle,  on els delegats de 
cada classe hi anoten els deures



PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Els treballs es poden presentar de les maneres següents:
Escrits a mà
Presentats amb processador de textos 
Presentacions amb Power-Point , Impress, prezzi,...

ÚS DELS ORDINADORS
Ús d’ordinador portàtil personal des de primer d’ESO.
Ús del llibre digital des de primer a quart d’ESO en algunes assignatures 
(català, biologia, tecnologia, anglès...)
Ús del llibre de text en altres assignatures.
Ús de la plataforma moodle

LLAPIS DE MEMÒRIA
Ús del llapis de memòria per guardar treballs i exercicis dels alumnes

ESQUEMES
Potenciar la utilització d’esquemes per a la presentació de treballs i com a 
tècnica d’estudi.

LECTURA
La lectura ha de ser silenciosa i sense utilitzar el dit.

CALCULADORA
La calculadora s’ha de portar obligatòriament a l’institut a les classes de 
matemàtiques, ciències i tecnologia, però el professor decidirà si s’ha 

EDUCACIÓ FÍSICA

Per poder fer les classes pràctiques és necessari portar roba esportiva, així 
com calçat esportiu.

En les classes al gimnàs cal canviar-se el calçat.

També és obligatori canviar-se la samarreta després de les sessions 
pràctiques.


