CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ CURS 2018-19
DEPARTAMENT: COMERÇ.
MÒDUL: Tècniques bàsiques de merchandising
NIVELL: FORMACIÓ BÀSICA 1
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
Els treballs s'entregaran en la data fixada pel professor.
Es realitzaran proves durant cada avaluació i es farà una mitjana de les notes
obtingudes, sempre que la nota no sigui inferior a 4. Les activitats faran mitjana amb
qualsevol qualificació.
La no presentació a les proves, sense motiu justificat d'acord a la normativa del
centre, produirà el seu suspens i contarà com a “0”. L'alumne tindrà l'oportunitat de
recuperar-la en la data fitxada per a cada prova.
Les proves o treballs no aprovats, podran recuperar-se en la data fixada per
professor. Si la prova o treball es recupera, tindrà una puntuació màxima de 5 i farà
mitjana amb la resta de proves o treballs.
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
L’avaluació serà contínua i sumatòria. Dins el procés formatiu, la finalitat de
l’avaluació és millorar i regular progressivament les tasques d’ensenyament i
aprenentatge. Per tant, és un instrument per a la intervenció educativa en funció de
l’anàlisi dels mitjans que s’han fet servir. Això representa que s’ha de tenir en compte
tant el desenvolupament del procés d’ensenyament-aprenentatge com el grau
d’aprenentatge al qual arriba cada estudiant.
L’avaluació s’entén, com un procés continuat, sistemàtic i personalitzat, en el qual es
poden i s’han de fer servir tècniques diferents. S’ha de donar una resposta positiva o
negativa sobre la capacitat que té cada alumne de fer les activitats que indiquen en
cadascun dels criteris d’avaluació que estableix cada unitat. Els criteris d’avaluació
estableixen el nivell acceptable de consecució del resultat d’aprenentatge i, en
conseqüència, els mínims als quals s’ha d’arribar en el procés d’ensenyamentaprenentatge.
NOTA D'AVALUACIÓ.
La nota de cada avaluació serà la mitjana de les unitats didàctiques vistes a
l'avaluació. La nota de cada unitat didàctica es calcularà de la següent manera:
• 40% Exàmens i/o treballs de la unitat didàctica.
• 40% Activitats: Treballs, presentacions orals, exercicis avaluables i quadernet.
• 20% Actitud (comportament, participació, puntualitat, dur el material)
RECUPERACIONS
ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ:
• Al finalitzar cada avaluació, els alumnes que hagin suspès unitats didàctiques
tindran dret a realitzar una prova de recuperació, així com a presentar els treballs
pendents o suspesos. En ambdós casos, la nota màxima serà de 5 punts.
• Si no han aprovat la recuperació durant l'avaluació, al juny es farà un examen global
on s'inclouran tots els continguts que haurien d'haver assolit durant el curs.
• Al mes de setembre es realitzarà la recuperació de tot el curs, on a més s'hauran de
presentar les tasques que el professor hagi encarregat.
PENDENTS:
No hi ha recuperacions de pendents.

