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CRITERIS AVALUACIÓ

CURS 18/19

Departament

ADMINISTRACIÓ - ECONOMIA

Assignatura

Tractament de la documentació comptable

Nivell

GM GESTIÓ ADMINISTRATIVA

MATERIAL
- Pàgina web del mòdul amb continguts comptables i pràctics elaborats pel professor a través de la plataforma de creació de continguts digitals EXELEARNING
- Documentació simulada digital elaborada pel professor
- Quadern documents MCMILLAN
- Entorn virtual classroom
- Plataforma Moodle
- Continguts comptables i recursos del mòdul de a l’IOC:
− Equips informàtics connectats a Internet.
− Aplicacions informàtiques de propòsit general ( Excel, Word, acces )
− Aplicacions informàtiques específiques per al mòdul. ( A3 ó APLIFISA
- Quadre de comptes ( físic i digital )
− Material d’oficina (escriptura, arxivament, reproducció de documents, etc.).
AVALUACIÓ DURANT EL CURS
Què s'avaluarà i com

% damunt la nota

Criteris avaluació i instruments d'avaluació

criteris qualificació

Obtenció de la qualificació final de març
- L'obtenció de la nota final al mes de març queda reflectida al criteris de qualificació.
Es farà recuperació al mes de març consistent en un prova global escrita en els casos següents :
- Quan la nota de la prova global sigui inferior a 5
- Quan la mitjana de la nota de qualificació final sigui inferior a 5.
Si l’alumne en període ordinari no ha fet Treball projecte final de comptabilització de quadern documents comptable, l’haurà de fer i lliurar
com a requisit previ per a fer la recuperació

AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA (Juny)
Què s'avaluarà i com

% damunt la nota

- S'avaluaran els resultats d'aprenentatge mitjançant els criteris
d'avaluació a cada unitat didàctica
Es farà recuperació al mes de Juny consistent en un prova global
escrita
Si l’alumne en període ordinari no ha fet Treball projecte final de
comptabilització de quadern documents comptable, l’haurà de fer i
lliurar com a requisit previ per a fer la recuperació
Nota prova 100%

REMARQUES
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Criteris d'avaluació

