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GRAU SUPERIOR DE COMERÇ

NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
Què ha de fer l'alumne per aprovar
–Assistir a classe obligatòriament.
- Ha de presentar-se a tots els exàmens obligatoris els dies establerts i en cas
de no poder-hi assistir han de justificar l'absència adequadament.
- Lliurar les redaccions dins del termini que demani el professor; aquestes han
de complir els mínims establerts pel professor.
- Fer els deures. Els alumnes hauran de realitzar totes les activitats del llibre
de text i del workbook que indiqui el professor i responsabilitzar-se’n de la
correcció a classe.
- Mostrar una actitud respectuosa envers el professor i companys. Participar a
les activitats de classe intentant superar les dificultats.
- Esforçar-se per aprendre i ser responsable.
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
Què fa el professor per avaluar
- Es faran al manco dues proves per avaluació: una oral i una escrita. Les
proves escrites inclouran els següents apartats : Grammar and Vocabulary
(50%), Writing (20%), Reading (20%) i Listening (10%) i tindran un valor del
40% de la nota global. Les proves orals tindran un valor del 40% de la nota
global.
–

Per fer promig de cada una de les parts de la prova escrita s’han de fer
totes i cada una d’elles.

- Al llarg del curs els alumnes hauran de realitzar redaccions i lliurar-les,
obligatòriament, al professor. No s’acceptarà cap redacció fora del termini
establert.
–

La feina diària, el llibre d'exercicis, els treballs, la participació, el
comportament i l'actitud dels alumnes dins l'aula es comptarà amb un
20%.

–

L’avaluació serà contínua

NOTA D'AVALUACIÓ
Percentatges aplicats:
80% dels exàmens i 20% Deures, actitud i quadern.
Com s'obté la nota pel juny
Avaluació contínua
RECUPERACIONS
Recuperacions durant el curs:
No es fan recuperacions ja que l'avaluació és contínua.
Com s'obté la nota pel setembre :
100% exàmens

