CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: Comerç
ASSIGNATURA : Màrqueting digital
NIVELL: Primer curs grau superior en Publicitat i màrqueting, i Gestió de vendes i espais
comercials
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
L’avaluació serà contínua per observar el procés d’aprenentatge.
S’avaluarà el grau de progrés assolit per l’alumne/a en relació als objectius proposats i
als continguts programats. Per la realització de l’avaluació es tendran en compte:
1) Treball individual i/o en grup que s’hagi realitzat a classe i fora d’ella.
2) Participació i l’actitud dels alumnes a classe.
3) Proves escrites específiques d’avaluació, intentant diversificar:
- Proves objectives caracteritzades per exigir respostes curtes (una paraula o
frase, elecció d’una resposta entre vàries, etc.)
- Proves objectives comentades.
- Proves de definició de conceptes.
- Proves basades en estudi de casos o aproximació raonada.
- També es duran a terme de forma periòdica i durant tot el curs proves per tal de
determinar el grau d’assoliment de la resta d’unitats didàctiques, les quals podran
consistir amb la resolució d’un o dos supòsits pràctics a realitzar amb suport
ofimàtic i/o sense.
En tots els treballs, activitats i proves que facin els alumnes, inclús en el apunts de classe
diaris s’exigirà una correcta expressió escrita i/o oral, la utilització adequada del
vocabulari, no cometre faltes d’ortografia i una bona presentació.
Es calcularà la mitjana aritmètica ponderada d’entre tots els resultats obtinguts pels
alumnes a les proves específiques d’avaluació, exàmens, treballs, etc. Per poder fer la
mitjana aritmètica ponderada serà necessari que totes les notes obtingudes durant
l’avaluació siguin iguals o superiors al 4.
Per a la qualificació numèrica de l'avaluació es ponderaran les notes obtingudes a la part
general de màrqueting digital en un 70% i les notes obtingudes a la part de suport en
anglès en un 30%
RECUPERACIONS
Aquells alumnes que no hagin arribat als mínims exigibles de l’avaluació tindran dret a
una prova de recuperació, que serà avaluada amb els criteris establerts anteriorment.
Quan els alumnes superin aquesta recuperació obtindran una nota de 5.
Per obtenir la nota del mòdul es farà la mitjana de les avaluacions anteriors sempre que
aquestes estiguin aprovades. Si excepcionalment l’alumne té una avaluació suspesa i no
recuperada i l’actitud de l’alumne ha estat favorable durant tot el curs, la professora
podrà oferir la possibilitat de que aquest alumne tingui una darrera oportunitat de
recuperació. Aquesta recuperació serà avaluada segons l’establert als apartats anteriors.

