IES FELANITX

MD020415

CRITERIS AVALUACIÓ

CURS 18/19

Departament

AGRÀRIA

Assignatura

Manteniment i millora de jardins i zones verdes

Nivell

GM JARDINERIA I FLORISTERIA

MATERIAL
Camiseta i calçons de feina de la FP Agrària.
Polars, només l'alumnat que estigui interessat.
Guants (un parell de goma i un parell de cuiro).
Botes de protecció (amb puntera metàl·lica i, si és possible, sola).
Tisores de podar amb funda i cinturó.
Ulleres de protecció (opcional).
Escalímetre.
AVALUACIÓ DURANT EL CURS
Què s'avaluarà i com
ASPECTES CONCEPTUALS:
Els corresponents a cad unitat didàctica
Mitjançant proves escrites de resposta breu

% damunt la nota

40%

PROCEDIMENT
El procés d'execució de les operacions
L’aplicació de les tècniques
La gestió dels mitjans
La prevenció dels riscos laborals
La cura del resultat final del treball
La protecció del medi ambient
La participació a l'equip de treball
La gestió del temps de treball
La gestió de l'espai de treball
L’ús de l’equipatge de treball i la cura de la imatge personal
La relació amb els companys de treball
Mitjançant el full de seguiment de les activitats realitzades al
taller i al camp

50%

ACTITUD.
Participació: Intervé en les activitats. Demostra interès. Aporta
opinions.
Iniciativa. Resol situacions imprevistes. Aporta idees noves.
Preveu i resol problemes
Respecte: Es relaciona correctament. Escolta. Tolera. Respon
correctament. Saluda. Deixa parlar.
Ordre i neteja: Te cura de la seva higiene i imatge. Te cura del seu
lloc a l'aula. Deixa les coses al seu lloc. Te cura de les eines, estris i
materials.
Puntualitat: Compleix els horaris i terminis
Qualitat: Acaba les feines correctament tant a les activitats de camp
com a les d'aula.
Organització: Planifica i distribueix el temps de forma eficient.
Distribueix eficientment l'espai de treball.
Risc laboral: Aplica les mesures de seguretat corresponents a
cada situació. Anticipa els perills abans de realitzar les feines.
Medi ambient: Minimitza els impactes que es produeixen en les
diferents situacions de treball.
Cooperació: Participa en l'equip de treball adequadament. Ofereix
ajuda als companys.
De forma continuada mitjançant l'observació durant la totalitat
de les activitats a l'aula i al camp

10%

Obtenció de la qualificació final de juny

Aspectes conceptuals: Mitjana de les qualificacions de cada unitat sempre que no siguin <4
Aspectes procedimentals: avaluació continua.
Aspectes actitudinals: avaluació contínua.
La qualificació final serà el resultat d'aplicar la mitjana ponderada de les dels aspectes mencionats amb els percentatges ja
expressats
AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA (juny)
Què s'avaluarà i com
S'avaluaran els continguts no superats durant el curs.
Mitjançant:
Proves escrites de resposta breu,
Proves pràctiques d'execució d'operacions al camp
Produccions de diferent format sobre aspectes concrets referents a
les unitats treballades

REMARQUES

MD020415

Criteris d'avaluació

% damunt la nota

100%

