CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: COMERÇ
ASSIGNATURA : POLÍTIQUES DE MÀRKETING
NIVELL: 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.
Què fa el professor per avaluar:
Les qualificacions trimestrals i final es conformaran a partir de:
• Proves escrites i treballs obligatoris: tindran una aportació del 90%. Es realitzaran distintes proves i treballs al llarg de l'avaluació, s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de
3,5 per a poder realitzar la mitjana. S’avaluaran seguint les instruccions i les rúbriques
del professor. Els treballs s’han d’entregar per la via indicada del professor, en cas de no
esser així es considerarà no entregat. Si el treball s’ha d’exposar a classe, es considerarà entregat una vegada exposat.
• Actitud: Tindran una aportació del 10% de totes les UD. Bàsicament es valoraran els
següents ítems: assistència, puntualitat, respecte als altres, participació a classe, escolta
activa, utilització del vocabulari adequat, implicació i aprofitament del temps destinat a
activitats dintre de l'aula,... Segons la rúbrica del professor

NOTA D'AVALUACIÓ
Es farà la mitjana del trimestre segons els percentatges de l’apartat anterior. L'assignatura
estarà aprovada si la nota final que resulti d'aplicar els criteris anteriors és igual o superior
a5
En cas de que l’alumne falti a més d’un 10% de les classes de l’avaluació sense una
justificació vàlida, perdrà el dret d’avaluació continua, i haurà de fer un examen final
d’avaluació.
Nota juny: es farà la mitjana dels tres trimestres. L'assignatura estarà aprovada si la nota
final que resulti d'aplicar els criteris anteriors és igual o superior a 5

RECUPERACIONS
Com s'obté la nota pel setembre:
Si es dóna el cas que s’hagi de recuperar es farà un examen que contarà un 70% i l’alumne
haurà d’entregar unes activitats obligatòries (30% de la nota), la nota mínima per fer mitja
del treball i examens és d'un 3,5
Recuperacions durant el curs:
En el cas que un alumne obtengui resultats negatius en les proves d'avaluació tindrà l'opció
de fer una prova de recuperació al final del trimestre. En cas de no aconseguir l'aprovat,
tindrà una altra oportunitat a la convocatòria de juny però de tot el curs.
PENDENTS
Recuperacions de pendents
És realitzaran segons els criteris establert per l'equip docent i departament. A principi de
curs es farà una reunió amb els alumnes que tenguin el mòdul pendent i el professor
encarregat del mòdul, on se'ls assignarà la tasca que han de dur a terme i es farà una
tutoria al mes per aclarir dubtes.

