
7. ANNEXOS 

Annex 1: Carta de compromís 

 

CONTRACTE PEDAGÒGIC I CALIDOSCOPI 2010 - 2011 

En/Na ......................................................................................................... amb   

DNI .................................................................................................................... 

EM COMPROMETO a : 

 Assistir puntualment a l’empresa de formació i a l’ Institut els dies establerts. 

 Respectar  les  normes   establertes  tant  a  l’empresa  de  formació  com  a 

 l’ Institut ( Reglament de Règim Intern, normes d’aula i del Projecte) . 

 Complir amb les tasques que m’ encomanin. 

 Respectar i obeir les persones que em facin l’acollida en el projecte. 

 Ser responsable del material de l’aula i de l’ IES i tenir-ne cura. 

 No sortir del centre de pràctiques en horari lectiu sense permís. 

 Complir amb les normes de seguretat i higiene. 

 Justificar degudament i en el termini establert totes les absències i situacions 
imprevistes. 

 Trucar a l’ IES,  a les 08:30 hores, en cas d’absència imprevista. 
 

En el cas de no complir  amb aquest contracte pedagògic, la Comissió de Seguiment del 
projecte Calidoscopi, aplicarà les mesures correctores corresponents ( l’alumnat té dret a tres 
amonestacions formals). 

 

L’ Alumne/a                       

 

 

Vist i plau del pare/del a mare/ dels tutors legals 

 

 

Girona,  21 de desembre de 2010 

 

L’ incompliment d’aquest contracte pedagògic suposarà una amonestació formal al/la seu/va 
fill/filla (en té dret a tres) i, arribat el cas, la baixa del projecte i la rescissió d’aquest contracte 
pedagògic. 

  



CONTRACTE PEDAGÒGIC II             CALIDOSCOPI   2010 - 2011                                         

PARES/ MARES/ TUTORS LEGALS 

 

En  ......................................................................................................................  

amb DNI .............................................................................................................  

com a pare/tutor legal de l’alumne/a .................................................................. 

Na  ...................................................................................................................... 

Amb DNI ............................................................................................................. 

com  a mare/tutora legal de l’alumne/a .............................................................. 

donen la seva conformitat per tal que el/la seu/va fill/a  segueixi  el  currículum   

establert dins del projecte CALIDOSCOPI i es compromet a: 

 

 Facilitar que el seu/va fill/a realitzi les activitats corresponents fora del centre escolar 
durant el curs acadèmic 2010-11. 

 No contactar amb l’empresa de formació sota cap concepte. 

 Avisar  el/la tutor/a, amb la suficient antelació, de viatges familiars, visites mèdiques 
concertades i altres contingències. 

 Trucar a l’ IES,  a les 08:30 hores, en cas d’absència imprevista. 

 Facilitar i prioritzar les entrevistes amb el/la tutor/a. 

 Justificar degudament i en el termini establert totes les absències i situacions 
imprevistes. 

 Complir amb els deures dels pares/mares/tutors legals.  

 Assumir la responsabilitat en els desplaçament dels seus fills els dies que aquests 
tinguin pràctiques en el projectes. 

 

Signatura  Pare/Tutor legal                                     Signatura Mare/Tutora legal 

 

 

  Girona,    21 de  desembre de 2010 

 

 * L’ incompliment d’aquest contracte pedagògic suposarà una amonestació formal al/la seu/va 
fill/filla (en té dret a tres) i, arribat el cas, la baixa del projecte i la rescissió d’aquest contracte 
pedagògic.  

  



Annex 2: Avaluació inicial tema 3: funcions i gràfiques 

1. Completa les següents frases amb un dels dos mots: 

a) Una ______ (funció / equació) és una relació de dependència entre dues variables 
en què a cada variable independent li correspon ___________ (molts valors / un 
únic valor) de la variable dependent. 

b) Tenim dues variables relacionades entre sí. La variable _________ 
(dependent/independent) és la que pot prendre qualsevol valor i la variable 
____________ (dependent/independent) és aquella els valors de la qual depenen 
del valor que pren la variable independent. 

 

2. Fes un esbós de les gràfiques de les funcions següents: 

a) Que sigui creixent en tot el  

seu domini     

b) Que tingui un mínim quan x=2  

i un màxim quan x=4 

         

           

3. Completa la següent taula de valors corresponent a la funció y=2x i representa la 
funció gràficament  

 

               
 

  

 

y = 2x 

x y 

-2  

-1  

0  

1  

2  
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Annex 3: Avaluació inicial tema 4: Geometria (amb el JClic) 

1. Classifica el tipus de rectes i la seva definició. 

 
 

2. Classifica els següents triangles segons els costats i els angles. 

 
 
3. Escull l’opció més adequada 

 
 

4. Quin és el valor de la hipotenusa? 
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Annex 4: Plantilles que es proporcionarà als alumnes per a la realització de l’activitat 
9 de Geometria. 

             POLIEDRES REGULARS 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

 
 

Tetraedre 

Hexaedre o cub 

Octaedre 

Dodecaedre 

Icosaedre 

COSSOS RODONS 

Cilindre 

Con 
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PRISMES I PIRÀMIDES 

Prisma triangular 

Prisma 

quadrangular 

Prisma 

pentagonal 

Prisma 

hexagonal 

Prisma 

Octogonal 

Piràmide 

triangular 

Piràmide 

quadrangular 

Piràmide 

pentagonal 

Piramide 

hexagonal 
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Annex 5: Avaluació inicial tema 5: Estadística i atzar  

 
Activitat 1:  En una classe hem preguntat l’activitat preferida pels alumnes i el nombre de 
germans.  Les respostes s’han resumit a la següent taula: 
 

Activitat Nombre d’alumnes Nombre de germans Nombre d’alumnes 

Anar de compres 9 Cap 6 

Anar a la bolera 8 Un 11 

Jugar a la PS3 4 Dos 6 

Escoltar música 5 Tres 3 

 
Preguntes: 
 

- Quants alumnes té aquesta classe? 
- Quina és l’activitat preferida per la major part dels alumnes?  
- Quants alumnes tenen tres germans? 
- Quants alumnes tenen menys de tres germans? 

 
Activitat 2:  Observa el gràfic següent i contesta les preguntes: 
 

 
Preguntes: 
 

- Quants camions blaus hi ha? 
- De quin color hi ha més camions? 
- Quants camions hi ha en total? 
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Annex 6: Tutorial càlcul freqüències mitjançant el full de càlcul 
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Annex 7: Tutorial de construcció de diagrama de barres amb el full de càlcul 
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Annex 8: Tutorial de construcció histograma amb el full de càlcul  
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Annex 9: Tutorial de construcció diagrama de sectors amb el full de càlcul  

 


