CURS 2017 /2018
PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: FP Agrària
ASSIGNATURA:

Planificació de cultius

DURADA: 195 sessions (180 hores), distribuïdes en 9 sessions setmanals. Blocs de 2,3 i 4 hores
Professora: Joana Guiu Moreno
NIVELL: 3r C.F.G.S. Paisatgisme i Medi Rural
a) Avaluació durant el curs
1a avaluació
Unitat 1. Determinació de les necessitats hídriques i nutritives dels cultius
Unitat 2. Planificació de cultius, alternatives i rotacions
Unitat 3. Organització de l'execució d'obres d'infraestructura per al cultiu
2a avaluació
Unitat 4. Coordinació del procés de preparació del terreny
Unitat 5. Organització de les operacions de sembra, trasplantament i plantació
Unitat 6. Organització de la implantació de cultius ecològics
1.
b) Què s'avaluarà i com?
•

Com s'avaluarà

L'alumne perdrà el dret a l'avaluació quan sumi 15% o més de faltes injustificades d'assistència de
forma discontínua o un 10% de forma contínua, calculat sobre la durada global del mòdul. En
aquest cas serà donat de baixa d'ofici del mòdul.

Activitats a avaluar

Forma d'avaluar

Percentatge

Conceptes

Proves escrites per cada UD

40,00%

Procediments

Mitjançant tasques de diferent

50,00%

tipus per cada UD de:
- Anàlisi
- Recerca
- Experimentació
Actitud

- Assistència
- Atenció
- Participació
- Iniciativa
- Respecte

10,00%

- Ordre i neteja
- Seguiment de les normes
- Puntualitat
La nota mínima per cada percentatge és un 4. A partir de 4 es farà mitjana però per superar la UD
la mitjana dels tres percentatges haurà de ser un 5.

•

Com es recupera l'avaluació

Activitats a avaluar

Forma d'avaluar

Conceptes

Al finalitzar l'avaluació es realitzarà un examen de recuperació
de les UD no superades a l'avaluació. En el cas que l'alumne no
obtengui la nota mínima haurà d'examinar-se de totes les UD
que contingui l'avaluació a la darrera avaluació.

Procediments

Si no se supera una tasca en concret l'alumne haurà de repetir
la tasca fins superar la tasca.

Actitud

Avaluació continua. S'ha de tenir en compte que l'alumne ha de
tenir superada aquesta part per tenir dret a recuperar
l'avaluació.

La nota mínima per cada percentatge és un 4. A partir de 4 es farà mitjana però per superar el
mòdul la mitjana dels tres percentatges haurà de ser un 5.

•

Obtenció de la qualificació final

La nota serà la mitjana de les avaluacions.

•

Avaluació extraordinària de juny

Per poder tenir dret a l'avaluació extraordinària l'alumne ha de tenir superada la part d'actitud.

Activitats a avaluar

Forma d'avaluar

Conceptes

Prova escrita de les avaluacions suspeses.

Procediment

Haurà de repetir les tasques que no tengui superades. La nota
obtinguda farà mitja amb la resta de treballs realitzats durant el
curs.

La nota mínima per cada percentatge és un 4. A partir de 4 es farà mitjana però per superar el
mòdul la mitjana dels tres percentatges haurà de ser un 5.

