CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: COMERÇ
ASSIGNATURA : GESTIÓ DE PRODUCTES I PROMOCIÓ EN EL PUNT DE VENDA
NIVELL: 2n Grau Superior
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
Què ha de fer l'alumne per aprovar:
Els treball s'entregaran en la data fixada pel professor.
Les notes d'aquests treballs puntuaran en l'apartat de continguts procedimentals.
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
Què fa el professor per avaluar:
Els continguts de cada trimestre seran independents; es faran com a mínim dos
exàmens escrits per trimestre. Es realitzarà una recuperació per avaluació. Al final de
curs es farà recuperació global per aquells alumnes que no han superat el trimestre, si
tingues dos o més avaluacions suspeses hauran de fer un examen global. La qualificació
les recuperacions no podrà ser superior a 5.
A l´hora d’avaluar es tindran en compte aspectes com l’interès demostrat per l’alumne, el
comportament i la realització dels exercicis.
Percentualment la distribució queda de la següent manera:
➢ 80% proves orals o escrites.
➢ 20% exercicis fets a classe, fora de classe i entregats amb puntualitat.

.Per establir la qualificació corresponent a cada avaluació, es realitzarà la mitjana
de les notes obtingudes en les diferents proves individuals, sempre i quant la puntuació de
cada prova sigui igual o superior a 4, i s'hagin lliurat tots les activitats encomanades.
Per aprovar el mòdul en finalitzar el curs, l'alumne ha d'haver aprovat totes les
avaluacions, sempre i quan hagi entregat tots els exercicis d'entrega obligada, en cas
contrari el mòdul li quedarà pendent.

RECUPERACIONS
Recuperació trimestral:
No es realitzaran recuperacion d'unitats didàctiques a nivell trimestral. Aquelles UD suspeses
s'hauran de recuperar al mes de Juny
Recuperació ordinària: (mes de juny)
· Es farà una prova de recuperació global corresponent a la convocatòria ordinària. En aquest
sentit, s’estarà al cas concret de cada alumne/a que es pugui veure en aquesta situació, i

es tindrà en compte els continguts del mòdul que han quedat pendents d’assolir, l’actitud,
participació, assistència i comportament de l’alumnat afectat. Així, el professorat indicarà
els continguts a recuperar en la prova escrita, activitats, casos pràctics i/o treballs adients
a dur a terme, segons el seu criteri professional.
· La prova de recuperació, els treballs i activitats de recuperació se superaran amb una
qualificació mínima d’un cinc i puntuaran segons la nota obtinguda.
· El no lliurament dels treballs obligatoris en els terminis fixats pel professor/a (no lliurats o
lliurats amb retard) farà que l’alumnat hagi de recuperar-los, lliurant altres feines (treballs
escrits o orals) quan el professor/a ho estableixi i li ho comuniqui a l’alumnat.
· La nota de recuperació ordinària farà mitjana només amb la nota de l’avaluació o
avaluacions no afectades pels continguts de la recuperació.
Recuperació extraordinària: (mes de setembre)
· Pel que fa a la recuperació corresponent a la convocatòria extraordinària, l'alumne farà una
única recuperació global dels contiguts de l'assignatura i per tant no es tindran en conte
totes aquelles UD que hagi aprovat prèviament en el curs en qüestió
· La prova de recuperació extraordinària se superarà amb una qualificació mínima d’un cinc.
mínima de cinc i puntuarà segons la nota obtinguda.

