Procediments d'avaluació i criteris de qualificació de l'aprenentatge de l'alumnat.
Cal tenir en compte que aquesta assignatura és sobretot pràctica, però cada tema és
molt distint, és per això que l’avaluació serà distinta depenent del tema en qüestió:
Tema

avaluació
Proves escrites

1.

exercicis

Simuladors

AUTONOMIA Si (en alguns temes Si

PERSONAL,

es podrà substituir la

LIDERATGE

I prova escrita per la

INNOVACIÓ

pràctica

realitzada

en l'aula).
2.

PROJECTE Si

Projecte d’empresa

EMPRESARIAL
3. FINANCES

Si

Money Town

Per a la qualificació:
El percentatge de la nota final vendrà donat per un 40% de les proves escrites i 30% de
la feina i del 30% de participació o actitud .
Quan es decideixi que no fa falta fer prova escrita (ja que la feina pràctica es suficient
per a determinar l'assoliment dels continguts), la nota vendrà donada per la tasca de la
pràctica (60%) i la participació en les tasques dins l’aula en els dies que es faci teoria
(40%).
La nota final de l’assignatura s’extraurà a partir de la mitjana de les 3 avaluacions. La
matèria es supera si la mitjana de les 3 avaluacions és igual o superior a 5.
Donat que al present curs es treballa per projectes, la qualificació exposada
anteriorment suposarà un 90% de la nota final de l’assignatura i el 10% restant vindrà
donat per la nota de projectes.

Avaluació extraordinària de setembre i recuperació de pendents.
Per aquells alumnes que no tinguin una nota mitjana igual o superior a 5, o aquells que

vulguin pujar la nota, es realitzarà una prova escrita a final de curs juntament amb
l’entrega i presentació de les feines (projecte d’empresa i totes les tasques del dossier),
en alguns casos, segons els cas, es podrà fer només una de les dues tasques.
A setembre també hi haurà una recuperació que consistirà en una prova escrita i/o
l’entrega de projecte d’empresa, la decisió de si fer una o dues coses (examen +
projecte d’empresa) la prendrà la professora segons cada cas (sempre s'avisarà a
l'alumne, en cas de no avisar s'han de fer les dues proves). L'examen comptarà un 60%
de la nota i la feina el 40%.
En cas d'haver-hi alumnes cursant 4 t d'ESO que tenguin l'assignatura suspesa, la
professora es posarà en contacte amb ells i es pactarà (signat per l'alumne i els seus
pares si és menor) on s'estableixi un pla de treball durant el curs. Periòdicament
(generalment cada 2 o 3 setmanes) l'alumne entregarà la feina i després farà la prova
de recuperació. La nota serà la mitjana ponderada de la feina (40%) i la prova escrita
(60%). En cas de tenir una nota igual o major a 5, se’ls donarà per superada.

