CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: COMERÇ
ASSIGNATURA : APLICACCIONS INFORMÀTIQUES
NIVELL: PRIMER DE GRAU MITJA
L'alumne ha de fer les tasques que la professora facilitarà per treballar els
continguts propis de cada unitat didàctica.
La nota de l'avaluació es calcularà de la forma següent:
Es farà la mitjana de les proves escrites i dels treballs pràctics que compten
amb el mateix pes i percentatge. El valor d'aquestes proves serà d'un 70%.
La feina, el comportament i l'actitud vers el mòdul tendran un pes del 30%.
Es farà la mitjana de les notes sempre que aquestes siguin iguals o superiors al 4.
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Feina. Es valorarà la realització de les tasques
comanades per la professora a classe i els
deures a casa, així com la seva qualitat i
presentació.
El professor/a es reserva el dret de revisar el
quadern de tasques durant tota l'avaluació.
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Puntualitat. Els alumnes han d'arribar a classe
puntualment, tant a primera hora, desprès dels
esplais i en els canvis d'aula si n'hi ha.
Assistència. Es valorarà si els alumnes tenen
faltes d'assistència no justificades.
Material obligatori.
Llibres de text, fotocòpies, USB, quadern o
arxivador, bolígrafs, calculadora, typpex...
Comportament.
No parlar sense permís quan la professora
explica.
No impedir el normal desenvolupament de la
classe.
Tenir un comportament respectuós amb
companys i professors.
Tenir cura de la neteja i del material de classe.
Fer un bon ús dels ordinadors.
No dur el telèfon mòbil ni aparells electrònics
(excepte la calculadora)
No complir alguna de les normes generals de
convivència del centre.

La nota de la mitjana de les tres avaluacions o de la prova de recuperació
global ha de ser igual o superior a 5.
Com s'avaluen els alumnes?
Realització de proves escrites i/o amb l'ordinador.
Assistència a classe amb l'actitud i comportament que s'espera d'un alumne
que es forma professionalment i realització de les tasques de cada unitat amb
l'ordinador.
La qualificació obtinguda en les proves escrites i treballs pràctics específics
ponderarà un 70% de la qualificació de cada avaluació.
El 30% restant s’obtindrà de la valoració de l'actitud i el comportament
segons la tabla de l'apartat anterior.
Es calcularà la nota mijtana de d'entre totes les not4es de l'avaluació sempre
que aquestes siguin iguals o superiors al 4.
L'avaluació es considerarà aprovada quan la nota mitjana sigui igual o
superior al 5.
Com s’obté la nota pel juny?
Aprovaran la matèria els alumnes que, aplicant els criteris de qualificació,
tenguis les 3 avaluacions aprovades i obtinguin una nota igual o superior a 5.
Com s’obté la nota pel setembre?
Els alumnes que hagin suspès la matèria i tenguin dret a una recuperació,
hauran de realitzar una prova escrita global i/o un treball pràctic que inclourà
els continguts vists durant el curs. La qualificació d’aquests haurà de ser
mínim d’un 5.
Recuperacions durant el curs: Les avaluacions suspeses en podran
recuperar al juny i es consideraran aprovades quan la nota sigui igual o
superior al 5.
En el cas de que algun alumne no superi l'avaluació per l'apartat d'actitud i
comportament es preveuen tasques específiques de recuperació.

