GESTIÓ FINANCERA
SEGÓN GRAU SUPERIOR ADM. I FINANCES
AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
Avaluació
L 'avaluació de l'aprenentatge es farà per un costat amb l'activitat a l'aula, i amb
proves específiques que en cap moment requeriran de cap procés memorístic, sinó que
es basaran en el raonament .
Les proves tindran eminentment un caire pràctic a on podran demostrar el grau
d'assoliments dels objectius fixats, també i haurà algunes preguntes de teoria per
comprovar que tenen els conceptes clars.

Promoció
Es valorarà la voluntat de feina per part de l'alumne i per això es farà un
seguiment de les feines que diàriament se li manaran que faci.
A les proves específiques es valorarà tant el plantejament, com el resultat com la
utilització de la terminologia específica d'aquesta matèria.

Criteris de qualificació

OBTENCIÓ DE LA NOTA:

A l'hora de posar la nota de l'avaluació, es tindrà en compte únicament la puntuació
de la darrera prova, que acumularà els coneixements adquirits durant tota l'avaluació.
Els exàmens o proves escrites es valoraran

de 0 fins a 10. L’alumne haurà

d’aconseguir el 5 per estar aprovat, tant en exàmens com en les seves recuperacions.

Respecte a les proves:

-

Per puntuar els exercicis s’ha de tenir en compte que, d’entrada, la resolució
d’un problema està bé o està malament.

-

Es comunicarà o bé oral o per escrit els criteris de qualificació de cada prova.

-

De la puntuació dels exercicis es descomptarà nota per errors matemàtics i per
errors greus com poden ser aplicar un tant d'interès que no correspongui.

Recuperació
Es seguirà el criteri d’avaluació continuada per tant a cada avaluació s’intentarà
que surtin els conceptes de les anteriors, de manera que el que aprovi la darrera estira
aprovat de tot el curs.
S’haurà de recuperar amb una nota de 5, als exàmens globals que es posaran al
final de curs.

Obtenció de la qualificació final
Es faran dos exàmens finals obligatoris i eliminatoris, corresponents a cada una de
les dues avaluacions realitzades.
La nota final serà la mitjana dels dos exàmens descrits.
Abans de la sessió d'avaluació final, es farà una prova de recuperació global.

