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CRITERIS AVALUACIÓ

CURS 18/19

Departament

AGRÀRIA

Assignatura

Fonaments agronòmics

Nivell

GM JARDINERIA I FLORISTERIA

MATERIAL

Apunts, articles i llibres penjats a l'aula virtual (Google Classroom). Roba de treball (sabates, calçons, camisetes i guants).
Material audiovisual (vídeos, fotografies, presentacions informàtiques). Material informàtic (ordinadors amb connexió a Internet, programes, impressores).
AVALUACIÓ DURANT EL CURS
Què s'avaluarà i com
Conceptes. La nota mínima de l'apartat de conceptes per poder fer
mitjana amb la resta d'elements d'avaluació és de 5. El grau
d'assoliment dels conceptes s'avaluarà mitjançant una prova escrita
a cada UD.

% damunt la nota

40

Procediments. Comprenen els exercicis de reforç i consolidació,
presentacions, informes, dossiers, pràctiques de camp i portafolis. El
lliurament dels diferents exercicis, informes, presentacions, etc. serà
obligatori per a poder ser avaluats. La nota mínima de l'apartat de
procediments per poder fer mitjana amb la resta d'elements
d'avaluació és un 4.
50
Actitud. Fa refència a la participació a classe, iniciativa, puntualitat i
respecte als companys. Es valorarà l'ordre, la puntualitat i la qualitat
de les entregues. També es valorarà l'organització, la planificació, la
prevenció dels riscos laborals, el respecte al Medi ambient i la
cooperació a l'hora de la realització de treball pràctic. Es valoraran
aquests aspectes a cada activitat que es realitzi. La qualificació final
serà la mitjana de les qualificacions de cada UD.

10

Obtenció de la qualificació final de juny
La qualificació trimestral i/o final del mòdul serà la mitjana de les qualificacions de les unitats didàctiques (sempre que siguin
un mínim de 5 i s'hagin lliurat tots els treballs).

AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA (setembre)
Què s'avaluarà i com
Conceptes. Prova escrita dels conceptes no assolits durant el curs.
S'indicarà en cada cas les UD a recuperar.
Procediments. Lliurament i/o realització de les activitats no
superades durant el curs. S'indicarà en cada cas.

REMARQUES

% damunt la nota

La nota mínima de la UD recuperada serà un 5.
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