CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: COMERÇ
ASSIGNATURA: MARKETING EN L'ACTIVITAT COMERCIAL
NIVELL: 1r CFGM ACTIVITATS COMERCIALS
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
Què ha de fer l’alumne per aprovar? CRITERIS GENERALS
El procés d'ensenyament-aprenentatge s'avaluarà de la forma
següent:
1.- Actitud mostrada dins classe envers l'assignatura (hàbits de
treball, interès i curiositat, claredat i correcció quan es defensa una
determinada posició, el respecte pels companys...).
2.- Activitats durant i al final de cada unitat didàctica per treballar els
continguts vists durant la mateixa i resoldre els possibles punts que
no hagin quedat clars.
3.- Activitats i treballs pràctics, individuals i en grup tant a l'aula com
a casa.
4.- Treballs de recerca d'informació per Internet.
5.- Proves objectives escrites al final de cada bloc de continguts.
7.- Les faltes d'assistència corresponents als dies de proves escrites
han de ser justificades. La prova es recuperarà el dia que s’acordi
amb el professor.
Es farà una prova objectiva escrita cada dues unitats didàctiques o al
final d'una sola unitat didàctica, depenent de la densitat dels
continguts vists.
Les proves objectives escrites es valoraran amb una nota numèrica de
0 a 10 i els treballs també. Per a poder fer mitjana s'ha de treure
mínim un 3,5 i s'han d'entregar tots els treballs per a poder fer
mitjana.
La nota de l'avaluació es calcularà de la forma següent:
Es farà la mitjana de les proves escrites i dels treballs pràctics que
compten amb el mateix pes i percentatge. El valor d'aquestes proves
serà d'un 70%.
La feina, el comportament i l'actitud vers el mòdul tendran un pes del
30%. Els positius i negatius de les tasques encomanades, de la
correcció de les activitats, dels comentaris i preguntes sobre textos,
etc. determinaran el percentatge restant.
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
Es realitzaran diferents proves escrites teòriques, pràctiques i
treballs al llarg del

trimestre.
NOTA D'AVALUACIÓ
Els percentatges assignats són els següents:


70% examens, treballs i presentacions etc



30% feina, comportament i actitud

RECUPERACIONS
Al finalitzar cada avaluació, els alumnes que hagin suspès l'avaluació
tindran dret a realitzar una prova de recuperació .
Al juny es farà una prova final als alumnes que hagin suspès.
PENDENTS
Al setembre es farà un examen on s'inclouran tots els continguts que
haurien d'haver assolit durant el curs. A més s'haurà d'entregar un
treball que contengui tots els requisits i continguts dels diferents
treballs realitzats durant el curs.
NOTA D'AVALUACIÓ
Es calcularà la mitjana aritmètica entre les tres avaluacions, sempre
que cadascuna per separat sigui com a mínim de 4 punts i només
sortirà aprovada en el cas de que superi la mitjana els 5 punts.

