CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: COMERÇ
ASSIGNATURA : TÈCNIQUES DE VENDA I NEGOCIACIÓ
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 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 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.
➢ 10% exercicis fets a classe, fora de classe i entregats amb puntualitat.
➢ 10% aptitud i actitud cap al mòdul avaluat.
.
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 5, 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.

NOTA D'AVALUACIÓ
Percentatges aplicats
Com s'obté la nota de les avaluacions: Es realitzarà la mitjana de les notes corresponents a
les proves escrites,activitats i actitud segons les ponderacions descrites anteriorment. Si la
mitjana resultant passa de 7,5 dècimes s'arrodonirà a l'alta (ex. 6,75 seria un 7) i si es inferior
s'arrodonirà a la baixa (ex. 6,5 seria un 6) a la nota de juny.
Com s'obté la nota final: Es realitzarà la mitjana de les notes de les avaluacions sempre que
siguin majors de 4.
Si en alguna avaluació s'ha obtingut una nota inferior a 4 s'haurà de realitzar una prova de
recuperació.
La mitjana obtinguda s'arrodonirà a l'alta si és superior a 7,5 dècimes (ex. 6,75 seria un 7) i si és
inferior s'arrodonirà a la baixa (ex. 6,5 seria un 6) a la nota final.

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

