CURS 2017-2018
Procediments d'avaluació i qualificació de FPB agrojardineria i composicions florals
Es realitzen tres tipus d'avaluació:
1. Avaluació inicial. Per detectar les característiques i necessitats dels grup, es
realitzarà a l'inici del curs.
2. Avaluació formativa. Es realitzaran els següents tipus d'activitats i proves:
•

Exàmens escrits de preguntes curtes i de tipus test.

•

Resolució de problemes o supòsits pràctics.

•

Proves pràctiques: mitjançant fulls i fitxes d'execució de treballs específics,
valorant la planificació, l'execució, l'exactitud, el temps, l'actitud...

•

Treballs de classe: observació de quaderns, debats, preguntes directes,
elaboració de treballs sobre temes específics o complementaris a les unitats
didàctiques,

elaboració

de

treballs

previs

i

posteriors

a

activitats

complementàries i extraescolars, visites a empreses, i altres.
•

Exposicions orals valorant la presentació, estructuració, contingut, treball
d'investigació previ i nivell d'assimilació dels continguts treballats.

3. Avaluació sumativa. Recopilació de tota la informació per tenir en compte en el
moment de la qualificació. Es ponderaran les diverses activitats desenvolupades i
es determinarà la valoració numèrica de conceptes, procediments i actituds.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:
Cada avaluació tindrà unes qualificacions numèriques, entre 0 i 10, basades en
l'observació de les activitats executades al llarg del trimestre, amb la ponderació següent:
•

Exàmens escrits: 30% de la nota.

•

Proves pràctiques, treballs, presentacions i supòsits pràctics: 50% de la nota.

•

Actitud: 20% de la nota.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les notes corresponents a les tres avaluacions,
sempre que aquestes notes siguin iguals o superiors a 5.
RECUPERACIÓ DE L'AVALUACIÓ
Al finalitzar cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació pràctic i/o teòric.
En el cas d'haver alguns treballs, activitats o quaderns avaluats negativament aquests
s'hauran de tornar a presentar.

CURS 2017-2018
OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ AL JUNY
La qualificació obtinguda en el mes de juny serà el resultat de la mitjana de les tres
avaluacions.
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE
Si l'actitud de l'alumne ha estat favorable durant el curs, aquest tendrà la possibilitat de
recuperar el mòdul al setembre mitjançant una prova teòrica-pràctica que es realitzarà
segons el calendari previst en el centre. Serà imprescindible presentar les tasques d'estiu
per poder realitzar l'examen.
RECUPERACIÓ DE MÒDULS PENDENTS
Els alumnes de segon curs que no hagin superat algun mòdul del primer curs de formació
professional bàsica hauran de realitzar una prova teòrica i pràctica del mòdul
corresponent.

