CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: COMERÇ
ASSIGNATURA : TÈCNIQUES DE MAGATZEM
NIVELL: SEGON DE GRAU MITJA
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
Durant l’avaluació es realitzaran exàmens i/o treballs per avaluar els
continguts estudiats.
Els treballs s’entregaran en la forma i el termini fixat per la
professora.
Els criteris de qualificació dels treballs s’adequaran als continguts
estudiats.
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
Hi haurà una nota de treballs i exàmens i una altre d'actitud i
comportament que faran mitjana a partir del 4.
La nota de treballs i exàmens valorarà del 0 al 10 el grau d’assoliment
dels continguts estudiats.
La nota d’actitud i de comportament s’obtindrà valorant del 0 al 2 els
apartats de feina, puntualitat, assistència, material obligatori i
comportament, obtenint aix una nota que anirà del 0 al 10.
Per als alumnes que no aprovin el mòdul per la nota de treballs i
exàmens es preveuen proves específiques de recuperació.
Per aquells alumnes que no aprovin el mòdul per la nota d'actitud i
comportament es preveuen treballs o activitats de recuperació
específics.
Què fa el professor per avaluar
NOTA D'AVALUACIÓ
L’avaluació es considerarà aprovada quan al nota mitja d’èntre totes
les notes de l’avaluació sigui igual o superior al 5.
Per tenir el mòdul aprovat, han d'estar aprovades les tres
avaluacions.
La nota de l’avaluació serà el resultat de ponderar en un 70% la nota
de treballs i exàmens i en un 30 % de l’actitud i comportament.

RECUPERACIONS
Per aquells alumnes que tenguin alguna avaluació suspesa al març es
preveuen les corresponents recuperacions.

El mòdul es considerarà aprovat quan les dúes avaluacions estiguin
aprovades i la nota mitjana sigui igual o superior al 5.
Com s'obté la nota pel juny
Per aquells alumnes que tenguin dret a una recuperació pel juny es
preveuen proves de recuperació per assolir el continguts del mòdul o
bé treballs específics de recuperació de l'actitud.
Aquestes proves o treballs es consideraran aprovats quan la nota
obtinguda sigui igual o superior al 5 i s'avaluaran amb els criteris
establerts a la programació.
PENDENTS
Es preveu una avaluació extraordinària en el mes de setembre.

