CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT : COMERÇ
ASSIGNATURA : ABO
NIVELL : FPB2
NORMES D'ENTREGA I QUALIFICACIÓ DE TREBALLS
És imprescindible, per aprovar la matèria, completar els coneixements amb la realització de treballs.
Els treballs es lliuraran en la data fixada pel professor. La qualificació d'aquests suposarà un 30% de la
nota final de l'avaluació.
El no lliurament d'un treball en la data indicada suposarà un zero d'aquest si el motiu no és justificable.
Si el motiu és justificable l'alumne el podrà lliurar en una data posterior, pactada amb el professor.
Si el treball és una còpia del treball d'un company suposarà un zero, tant pel que copia com pel que es
deixa copiar.
La mala presentació del treball o el fet que aquest contengui explicacions incoherents també suposarà el
seu suspens. El professor determinarà si dona una altra oportunitat per repetir el treball dins la avaluació
o en l'avaluació següent, segons el temps disponible.
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
S'avaluarà a partir de proves escrites i treballs que es realitzaran durant cada avaluació.
Es farà mitjana de les qualificacions obtingudes, sempre i quan la nota de cada prova o treball no sigui
inferior a 4.
La no presentació a una prova escrita, sense motiu justificat, d'acord amb la normativa del centre,
produirà el seu suspens. L'alumne tindrà l'oportunitat de realitzar-la en la data recuperació fixada per a
cada prova. En el cas de quedar pendent una de les proves escrites que componen l'avaluació, quedarà
suspesa, ja que la nota mínima per fer mitjana és de 4 per cada prova.
NOTA DE L'AVALUACIÓ
Els percentatges assignats són els següents:
- 60% per a continguts conceptuals. · 30% per a continguts procedimentals · 10% per a continguts
actitudinals (assistència a classe, puntualitat, hàbits de treball dins l'aula, interès i curiositat, claredat i
correcció quan es defensa una determinada posició, participació, el respecte pels companys, utilització
d'un llenguatge correcte...)
Per aprovar una avaluació el resultat de l'aplicació dels percentatges anteriors haurà de ser, com a
mínim, d'un 5. La nota final de l'avaluació és d'1 a 10 sense decimals. El professor arrodonirà cap
amunt o cap abaix, depenent del treball realitzat per l'alumne durant l'avaluació.
Com s'obté la nota a l'avaluació ordinària de maig?
La nota de maig s'obtindrà fent una mitjana de totes les avaluacions.
Com s'obté la nota a l'avaluació extraordinària de juny?
Al juny es farà una prova final als alumnes que hagin suspès en l'avaluació ordinària. Aquesta prova
inclourà tots els continguts que s'haurien d'haver assolit durant el curs.
Recuperacions de pendents : els alumnes que no superin la matèria al juny no podran accedir al
mòdul FCT ni titular i hauran de repetir curs.

