CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: COMERÇ
ASSIGNATURA :MÀRQUETING EN L'ACTIVITAT COMERCIAL
NIVELL: 1r CFGM ACTIVITATS COMERCIALS
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
L'alumne per aprovar haurà de treure un mínim de 5 de nota mitjana
a les proves escrites i a les exposicions orals dels treballs realitzats
al trimestre. Tenint en compte que el mòdul es temporalitza en tres
parts haurà d'aconseguir una nota mínima de 4 punts per a poder fer
mitjana.
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
Es faran diferents proves escrites teòriques, pràctiques i treballs al
llarg del trimestre.
NOTA D'AVALUACIÓ
Els percentatges assignats són els següents:

 EXAMENS, TREBALLS, PRESENTACIONS, Etc.
70%
 FEINA, COMPORTAMENT I ACTITUD
30%
L'alumne tindrà una nota del 0 al 10 segons l'aplicació dels ítems que figuren en la tabla següent:
ITEMS A VALORAR
MAI
A VEGADES SEMPRE
(0P)
(1P)
(2P)
Feina. Es valorarà la realització de les tasques comanades per la
professora a classe i els deures a casa, així com la seva qualitat i
presentació.
El professor/a es reserva el dret de revisar el quadern de tasques durant
tota l'avaluació.
Puntualitat. Els alumnes han d'arribar a classe puntualment, tant a primera
hora, desprès dels esplais i en els canvis d'aula si n'hi ha.
Assistència. Es valorarà si els alumnes tenen faltes d'assistència no
justificades.
Material obligatori.
Llibres de text, fotocòpies, USB, quadern o arxivador, bolígrafs,
calculadora, typpex...
Comportament.
•
No parlar sense permís quan la professora explica.
•
No impedir el normal desenvolupament de la classe.
•
Tenir un comportament respectuós amb companys i professors.
•
Tenir cura de la neteja i del material de classe.
•
Fer un bon ús dels ordinadors.
•
No dur el telèfon mòbil ni aparells electrònics (excepte la
calculadora)
•
No complir alguna de les normes generals de convivència del
centre.

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.

