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CRITERIS AVALUACIÓ

CURS 18/19

Departament

ADMINISTRACIÓ - ECONOMIA

Assignatura

Economia

Nivell

2n BTX

MATERIAL

1. Material elaborat per a la professora.
2. Quadern de classe: on han de figurar les activitats realitzades per l’alumnat.
3. Material audiovisual. Constitueix una bona ajuda per comprendre temes i conceptes complexos a partir de situacions. La utilització d’aquest recurs no s’ha de convertir en
4. Suport de premsa, sobre temes de referència. per afrontar els problemes empresarials d’actualitat amb els coneixements adquirits. La diversitat d’informació que se’ns pr
5. Documentació aportada per part del professor.
6. Es facilitarà bibliografia i fonts d'informació a l'alumnat, útil, no només durant el curs, sinó també quan s'incorporin al món laboral.
7. Aula virtual classroom
8. Llibres de lectura per ampliació: “el venedor de temps”, “tens una idea però encara no ho saps”, “economia de colors” “la bona sort”...
AVALUACIÓ DURANT EL CURS
Què s'avaluarà i com
Proves escrites

% damunt la nota
90%

Seguiment diari de l’alumnat
Treballs específics (investigació o recopilació, individual o en petits
grups)

Obtenció de la qualificació final de maig

10%

La nota de cada avaluació es calcularà tenint en compte: Durant la primera avaluació: la mitjana aritmètica dels exàmens
parcials, sempre que s’hagi superat el 3,5 en cadascun d’ells. Aquesta nota s’expressarà en nombre enter, aplicant-se l’
arrodoniment a l’alça o a la baixa en funció de l’actitud de l’alumne (participació en classe, lliurament de treballs...).
Durant la segona i tercera avaluació: la mitjana ponderada dels exàmens parcials i els exàmens globals (que es computaran
com a dues o tres proves escrites parcials) sempre que s’hagi superat el 3,5 en cadascun d’ells. Aquesta nota s’expressarà
en nombre enter, aplicant-se l’arrodoniment a l’alça o a la baixa en funció de l’actitud de l’alumne (participació en classe,
lliurament de treballs...). Les proves globals seran exercicis pràctics i teòrics, similar a les proves PBAU i serviran de
recuperacio, per tant, si la nota global supera a la mitjana l’alumne/a passarà a tenir la nota del global.
La nota final de l’assignatura s’extraurà a partir de la mitjana de les 3 avaluacions. Per a poder fer la mitjana final cal que
cada avaluació tengui una nota igual o superior a 4, si no és així s’han de recuperar els trimestres corresponents. La matèria
es supera si la mitjana de les 3 avaluacions és igual o superior a 5.
AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA (juny)
Què s'avaluarà i com
Prova escrita

% damunt la nota
100%

REMARQUES
Les dues proves globals que es realitzaran durant el curs, la primera durant la 2a avaluació (mes de febrer o març) i la segona
quan finalitzi el curs (mes de maig o juny), serviran de recuperació.
A juliol també hi haurà la recuperació extraordinària que consistirà en una prova similar a l’examen global de maig.
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