CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: ECONOMIA
ASSIGNATURA : INICIACIÓ A L’ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL
NIVELL: 3er ESO
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
L'alumne per aprovar haurà de treure un mínim de 5 de nota mitjana ponderada a les
proves teòriques i pràctiques realitzades al trimestre.
Per aprovar s’han de presentar totes les pràctiques i exercicis catalogats com a
obligatoris.
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
Es faran diferents proves escrites teòriques i pràctiques al llarg del trimestre.
NOTA D'AVALUACIÓ
La qualificació final (Q) de cada avaluació vindrà donada per la següent mitjana
ponderada:
Q = 0,50 x E + 0,40 x T + 0,1 x A, 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
A representa la nota actitudinal, treta a partir del comportament i l’assistència.
Q ha de ser un nombre enter de l’1 al 10, de manera que es farà un arrodoniment cap a
baix si la part decimal és menor o igual a 500 i cap a dalt a partir de 501. Com a exemple
un 6,500 s’arrodonirà a 6 i un 6,501 s’arrodonirà a 7.
Com a excepció, les notes entre 4 i 5 sempre s’arrodoniran cap al 4. Per tant, la nota que
s’ha de treure per aprovar ha de ser major o igual a 5.
El professorat pot baixar la nota dels treballs i exàmens fins a 1 punt per faltes
d’ortografia o mala presentació.
La nota mínima d'examen, treball o pràctica ha de ser com a mínim un 3 per a realitzar
ponderacions o notes mitjanes.
RECUPERACIONS
Al juny es farà una prova final als alumnes que hagin suspès dels continguts explicats, a
més de l'entrega del treball de projecte d'empresa si s'ha suspès.
Al setembre es farà un examen on s'incluiran tots els continguts que haurien d'haver
assolit durant el curs.

