CURS 2017 / 2018
PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: Activitats agràries
MÒDUL: Composicions florals i amb plantes
DURADA: 100 hores en 5 sessions setmanals
NIVELL: 2n del CFGM en Jardineria i floristeria
1- AVALUACIÓ DURANT EL CURS
a) Distribució dels continguts per avaluacions
Composicions florals i amb plantes

Avaluació

Hores

UD1: Realització d'esbossos de composicions florals i amb plantes

1a

10

1a i 2a

50

UD3: Realització de composicions amb plantes

1a

15

UD4: Realització de comp. per a esdeveniments i altres actes

2a

10

UD5: Ornamentació de grans espais amb plantes i flors

2a

15

UD2: Realització de composicions amb flors

b) Què s'avaluarà i com?
% de la
QUÈ?

COM?

qualificació
del mòdul

Conceptes

Es realitzaran per a cada unitat proves,
generalment escrites i de resposta curta, oberta
o tancada.

La major part de treballs compten amb una
rúbrica d'autoavaluació contemplant els
Procediments de
següents aspectes:
planificació i execució del - Preparació del projectes
- Preparació de mitjans
treball
- Aplicació de les tècniques
- Valoració de la feina feta
Actitud

Participació, Iniciativa, Respecte, Ordre i neteja,
Puntualitat, Qualitat, Organització, Prevenció de
riscos laborals, Respecte ambiental i Cooperació
Per fer mitjana les qualificacions han de ser ≥ 4

40

50

10

Criteris d'avaluació
Realitzar esbossos de composicions florals i amb plantes utilitzant tècniques artístiques
amb criteri estètic, econòmic i funcional.
Realitzar composicions amb flors descrivint les diferents fases de muntatge.
Realitzar composicions amb plantes utilitzant les tècniques més adients en funció del
disseny preestablert.
Realitzar composicions per a esdeveniments, actes, cerimònies o celebracions
específiques descrivint les tècniques artístiques.
Ornamentar grans espais amb plantes i flors descrivint les diferents fases d'execució del
projecte decoratiu.
c) Com es recuperaran les avaluacions?
Al final de cada avaluació es realitzaran proves per tal d'avaluar:
Aspectes conceptuals: Mitjançant proves escrites de tot tipus (tests, visu, problemes
teòrics, supòsits pràctics, preguntes curtes o a desenvolupar) relatives a cada unitat
didàctica. Per a fer mitjana la nota ha de ser superior a 4.
Aspectes procedimentals: Mitjançant diversos treballs individuals i d'equip relatius a cada
unitat didàctica. Per a fer mitjana la nota ha de ser superior a 4.
Aspectes d'actitud: S'han establert uns criteris d'avaluació d'actitud comuns a tots els
mòduls de grau mitjà de la FP Agrària. Mitjançant una rúbrica que el professor i l'alumnat
completarà trimestralment s'avaluaran els aspectes citats anteriorment.
En l'avaluació ordinària hi haurà proves escrites i treballs de cada unitat didàctica per a
l'alumnat que no hagi perdut el dret d'avaluació contínua deguda a una manca
d'assistència injustificada o altres qüestions. Una unitat didàctica suspesa podrà
recuperar-se amb una prova escrita i l'entrega dels treballs associats, en la data de la
prova escrita de la següent unitat didàctica. Per poder aprovar s'ha de treure una nota > 5.
També es pot presentar per recuperar aquestes unitats didàctiques, o per augmentar-ne
la nota, en la data de l'examen final.

d) Obtenció de la qualificació final
La qualificació final del mòdul (març) serà la mitjana de les qualificacions de les unitats
didàctiques (sempre que siguin > 4 i s'hagin lliurat tots els treballs).

2 - AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Què s'avaluarà i com?
Si l'equip educatiu decideix que l'alumne pot presentar-se a la convocatòria de juny,
aquest disposarà d'un horari adaptat per a rebre suport i poder realitzar els treballs,
pràctiques i proves escrites que siguin necessàries per poder superar el mòdul. Ha de
superar amb un 5 una prova que inclourà tots els continguts estudiats durant el curs i
s'efectuarà amb els mateixos procediments.

