CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: COMERÇ
ASSIGTURA: ORGANITZACIÓ EQUIPS DE VENDA
NIVELL:2n GRAU SUPERIOR
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
Què ha de fer l'alumne per aprovar: L'avaluació es farà a partir de la informació rebuda
de l'alumnat mitjançant el treball diari de classe, proves escrites, elaboració de treballs, els
procediments, les estratègies i l'actitud demostrades

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
Q uè fa el professor per avaluar:
Els criteris generals d’avaluació de les unitats didàctiques són:
· Proves objectives / treball: 70%
· Observació directa (activitats vers al tema tant a classe com a casa, actitud envers el mòdul,
participació, etc.): 30%
La qualificació mínima per a fer mitjana en les proves objectives i treballs d’avaluació serà d’un
quatre.
Per determinar la qualificació de cada trimestre, es calcularà la nota mitjana de les unitats
didàctiques corresponents. La nota mínima per superar cada trimestre és d’un cinc.
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)
en la data que el professor/a ho estableixi i li ho comuniqui a l’alumnat.
Quan l’alumne hagi de presentar qualsevol treball, activitat o prova escrita es tindrà en compte la
netedat, ortografia, expressió gramatical i termini de presentació. Les tres primeres poden restar
de la nota fins a 1 punt (0,1 per falta d’ortografia).
La qualificació final del mòdul s’obtindrà per mitjana aritmètica de les notes de cadascuna de les
avaluacions. La nota mínima per superar el mòdul és d’un cinc.
Dret a l’avaluació contínua: Aquell alumnat que falti a classe un nombre de sessions equivalent
a un 30% o superior injustificadament en un trimestre, perd el dret a l’avaluació contínua i, per
tant, no se’l podrà avaluar durant aquest trimestre. Haurà de fer una prova escrita de recuperació
ordinària (mes de juny) per superar el trimestre suspès, així com lliurar els treballs i activitats
indicats pel professorat (excepte que causi baixa en el mòdul per faltes d’assistència, segons la
normativa vigent). En aquest sentit, tres retards es consideren equivalents a una falta
d’assistència.

.

RECUPERACIONS
Com s'obté la nota pel setembre
Recuperació 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 tindran en compte els continguts del mòdul que han quedat pendents
d’assolir, l’actitud, participació, assistència i comportament de l’alumnat afectat. També
s'hauran de lliurar els treballs i activitats no presentades o suspeses.
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.
Per calcular la nota de la recuperació ordinària s’eliminarà el component d’actitud i
s’utilitzarà la següent mitjana ponderada:
Q = 0,5 x E + 0,5 x T on
Q representa la qualificació final
E representa la nota mitjana ponderada del exàmens
T representa la nota mitjana ponderada del treballs i les pràctiques
La prova de recuperació, els treballs i activitats de recuperació se superaran amb una
qualificació mínima d’un cinc i puntuaran com a màxim 5 punts. Si es recupera la nota
de l'avaluació recuperada serà de 5 punts.
La nota de recuperació ordinària farà mitjana només amb la nota de l’avaluació o
avaluacions aprovades.

Recuperacions de pendents
Recuperació extraordinària (setembre)
Els alumnes que tinguin dret a aquesta convocatòria, podran recuperar l’assignatura al
mes de setembre mitjançant la realització d’una prova escrita on s’inclouran tots els
continguts que s’haurien d’haver assolit durant el curs i l’entrega d’un treball o activitats
pràctiques obligatòries.
La prova escrita tindrà un valor del 60% i el treball/activitats pràctiques contaran un
40% sobre la nota final. Si la part pràctica no s’entrega, l’assignatura quedarà suspesa.
La nota màxima, en cas de que l’alumne aprovi, serà d’un 5.
Recuperació de mòduls pendents
Es realitzarà segons els criteris establerts per l'equip docent i departament

PENDENTS
Recuperacions de pendents
És realitzaran segons els criteris establert per l'equip docent i departament

