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Sistema específic de qualificació d'economia de l'empresa
En tots els treballs, activitats, proves i exàmens que redactin o en que intervenguin
els  alumnes,  hauran  d’utilitzar  una  correcta  expressió  escrita  i/o  oral, no
cometre faltes d’ortografia, fer un  ús adequat del vocabulari  econòmic i
empresarial i realitzar una  acurada presentació (ordre, claredat, netedat). Les
faltes d’ortografia  reiterades per  part  de l’alumne es tindran en compte i  podran
disminuir la nota de les diferents proves, treballs  i exàmens en  1,5 punt  com a
màxim.

Es faran proves de coneixements i procediments sobre temes generals o conceptes
puntuals.  Es  podrà  demanar  la  realització  de  treballs  (individuals  o  per  grup  )
relacionats amb l’assignatura.
 
Es  tindran  també  en  compte  interès  per  la  matèria,  el  treball  net  i  organitzat,
intervencions a la classe i els factors d'actitud en el desenvolupament de la mateixa.
 
Per superar l’avaluació s’ha de superar les proves que es facin i entregar els treballs,
si és el cas.
 
En  cas  de  no  superar  les  proves  l’alumne haurà de  demostrar  els  coneixements
adquirits amb proves de recuperació. 
 
El curs es dividirà en tres avaluacions. 
 
Es faran com a mínim 2 exàmens per avaluació, un examen parcial i un examen final
(acumulatiu  de  tots  els  temes  de  cada  avaluació).  Es  calcularà  la  mitjana
ponderada entre les notes dels exàmens realitzats cada avaluació (40%, l'examen
parcial i 60% l'examen final) sempre que es tregui una nota mínima de 2 punts als
exàmens,  en  cas  contrari  per  poder  fer  mitjana  s'haurà  de  presentar  una  feina
extraordinària o la avaluació estarà suspesa. Aquesta mitjana constituirà un 80% de
la nota d’avaluació. Per obtenir la nota final de l’avaluació es tindran en compte les
notes numèriques de les proves de classe, treballs, participacions a classe i qualsevol
tipus de feina positiva o negativa, ja sigui per comportament o qualsevol tipus de
actuació  dins  de  l'aula.  Aquesta  mitjana  constituirà  el  20% restant  de  la  nota
d’avaluació.

La nota  obtinguda  en els  apartats  anteriors  podrà  augmentar  o disminuir  en un
interval de ± 0,75 a efectes d’obtenir una xifra sense decimals, segons siguin o no
favorables els resultats de les notes no numèriques que el professor anotarà de la
comprovació de les activitats proposades i la correcció de les activitats dels alumnes.
 
Els alumnes amb una nota inferior a 5 punts realitzaran un examen de recuperació
després de cada avaluació que inclourà tota la matèria estudiada. La nota màxima de
les recuperacions és de 5.
 
La nota final del curs serà la mitjana de les tres avaluacions.
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Els alumnes que hagin obtingut en l’avaluació final de juny una nota inferior a 5
punts, hauran d’examinar-se en el mes de setembre de tots els continguts dels curs.

En cas d'aprovar a setembre, la nota que sortirà al butlletí serà de 5.

Revisat: 01/09/14


	Sistema específic de qualificació d'economia de l'empresa

