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CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ del  Departament de FOL aplicables als
crèdits de FOL  (LOGSE)

Es considera fonamental que l’alumne conegui clarament els objectius del crèdit, així
com  els  criteris  que  s’utilitzaran  per  a  l’avaluació.   L’avaluació  serà  un  procés
continuat, sistemàtic i personalitzat,  requerint, tal i com indica la normativa que regula
el document per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017-18 que  amb
caràcter general,  es recorda que l'assistència dels alumnes és obligatòria en totes les
hores presencials dels crèdits / mòduls.  En cas de manca d'assistència reiterada sense
justificació, es perd el dret a l'avaluació continuada i són d'aplicació les normes que el
centre  tingui  establertes  a  l'efecte,  d'acord  amb   l'article  37  de  la  Llei  12/2009,
d'educació,  i  els  articles  24  i  25  del  Decret  102/2010,  d'autonomia  dels  centres
educatius, que la desplega.  El document Normes d’Organització i Funcionament del
Centre regula:
  

Amb el 25% de faltes  d’assistència injustificades a un crèdit/mòdul,  unitat formativa o
matèria,  l’alumne/a  perd  el  dret  a  l’avaluació  continua  en  aquest  crèdit/mòdul,  unitat
formativa o matèria.
Es consideren faltes d’assistència justificades situacions com ingrés a urgències mèdiques,
hospitalització sanitària, citació o requeriment judicial i situacions de força major amb la
deguda acreditació i/o certificació oficial o administrativa aportada per l’alumne/a, sempre
prèvia valoració del tutor/a i l’equip docent i en darrera instància per la direcció del centre.
Una vegada acumulat el 15% de les faltes d’assistència el tutor/a avisarà l’alumne/a per
escrit [PE-1-1.2-10] per a què pugui corregir la seva conducta i exposarà el cas a l’equip
docent per tal de valorar-lo i acordar conjuntament la pèrdua o no del dret de l’alumne/a a
l’avaluació contínua en cas que arribi al 25%.
En cas que l’alumne/a arribi al 25% de faltes el tutor/a comunicarà per escrit aquest acord
a l’alumne/a segons el model establert. [PE-1-1.2-11]

En termes generals, els alumnes que acumulin 3 retards, els hi comptarà com a una falta
d’assistència. A partir de quinze minuts de retard, equivalen a una falta d’assistència. I
en  ambdós  casos  l’alumne  podrà  entrar  a  classe,  sempre  que  no  interrompi  el  bon
funcionament d’aquesta.

L’alumne pot cursar el crèdit un màxim de 3 vegades en el mateix centre, però sols
podrà esgotar 4 convocatòries. També disposarà d’una 5a convocatòria amb caràcter
excepcional, prèvia petició al director/a del centre.

Avaluació  inicial:  Al  començament  d’algunes  unitats  didàctiques  es  pot  fer  una
avaluació  inicial  consistent  en  algunes  preguntes-resposta  de  forma  individual  o
grupal per tal de conèixer millor els esquemes de coneixements previs de l’alumne.
Avaluació  formativa  o  continuada:  Al  llarg  del  curs  es  valorarà  cada  Unitat
Didàctica a partir de:
 Les activitats d’ensenyament  aprenentatge realitzades tant de forma individual

com en grup. Es puntuaran totes les activitats  lliurades al/la professor/a.  
 Les proves escrites individuals quan hi hagi. 
 Les observacions individuals per part del professor/a en el desenvolupament de

les diverses activitats programades relacionades amb l’aprofitament, l'interès, i
la implicació de l’alumne amb l’activitat.
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Totes les activitats desenvolupades a les unitats didàctiques tindran per objectiu assolir
els objectius terminals de cada unitat tenint en compte els continguts a desenvolupar,
tant conceptuals, procedimentals com actitudinals. L’avaluació de cada unitat didàctica
serà:

o El total de les activitats d’ensenyament  aprenentatge desenvolupades a
cada unitat didàctica tindrà un valor del 30 % de la nota. Les activitats
lliurades  fora de termini,  es  puntuaran  amb una nota  màxima d’un 5
sobre 10 punts.  No s’acceptaran activitats d’ensenyament aprenentatge
fora  de  termini  un  cop  finalitzi  la  unitat  didàctica  a  la  que  pertany
l’activitat.

o Les proves escrites realitzades a cada unitat didàctica tindrà un valor del
60 % de la nota. En cas que no hagin proves escrites aquest % l’afegirem
al % de les activitats d’ensenyament aprenentatge. S’hauran de recuperar
les proves escrites en cas d’obtenir una nota inferior al 4 sobre 10. En cas
de no assistir a una prova escrita l’alumne haurà de justificar degudament
i de forma documentada al professorat el motiu de la falta, essent l’equip
docent qui valorarà si la falta es considera justificada. En cas que sigui
justificada  l’examen  es  portarà  a  terme  el  mateix  dia  i  hora  de  la
recuperació, però en aquest cas, no serà de suficiència.

o De les observacions individuals realitzades per part del professor/a dels
alumnes s’obtindrà el 10 % de la nota de cada unitat didàctica. 

En cas que no s’apliquin aquests percentatges, s’hauran de detallar expressament, dins
la programació d’aula, a la unitat didàctica que correspongui.
Recuperació de les unitats didàctiques: Les unitats suspeses al llarg del curs podran
recuperar-se  una  única  vegada  mitjançant  una  prova  o  altres  activitats  d’avaluació
proposades  pel  professor/a  i  en  diferents  moments  al  llarg  del  curs,  que  seran  els
establerts  pel  professors/a  a  la  seva programació específica  del  crèdit.  Es  preveu la
realització d’activitats de recuperació quan en les proves escrites s’hagi obtingut una
nota inferior al 4 sobre 10, les quals s’hauran de recuperar amb proves de suficiència.
En  la  recuperació  ordinària,  les  notes  corresponents  a  les  activitats  d’ensenyament
aprenentatge i de les observacions individuals es guardaran, per tal d’aplicar-les en el
càlcul de la nota final de cada unitat, únicament un cop recuperades les proves escrites.
En cas de tenir activitats d’ensenyament aprenentatge no lliurades o suspeses, es podran
lliurar  dins  el  termini  de  la  realització  de  la  unitat  didàctica  en  qüestió  i  la  seva
avaluació també serà de suficiència.
Avaluació  sumativa:   Fa  referència  a  la  nota  global  del  crèdit,  de  forma  que  es
calcularà la mitja ponderada de les qualificacions de cada Unitat Didàctica (UD), tant si
estan  aprovades  o  suspeses,  segons  la  seva  durada  aproximada.  Per  fer  el  càlcul
agafarem les notes de les diferents UD amb un màxim de dos decimals per obtenir el
resultat  final  del  crèdit.  A  partir  d’obtenir  una  nota  de  5  o  superior,  s’aplicarà
l’arrodoniment en aquesta.
Recuperació  extraordinària  de  l’avaluació  sumativa: L’alumne  que  obtingui  una
nota global del crèdit inferior al 5, disposarà d’una única convocatòria extraordinària al
mes de juny, que consistirà en una prova global de tot el crèdit per tal d’avaluar si s’han
assolit  els  objectius  terminals  del  crèdit  en el  seu conjunt  (aquesta  serà elaborada i
aprovada  pel  Departament  de  FOL).  En  cas  de  no  presentar-se  a  la  convocatòria
extraordinària no esgota convocatòria.
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CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ del  Departament de FOL aplicables als
mòduls professionals  de FOL (LOE)

Es considera fonamental que l’alumne conegui clarament els resultats d’aprenentatge
del mòdul formatiu, així com els criteris que s’utilitzaran per a l’avaluació.  L’avaluació
serà  un  procés  continuat,  sistemàtic  i  personalitzat,  requerint,  tal  i  com  indica  la
normativa que regula el document per a l’organització i la gestió dels centres per al curs
2017-18  que   amb  caràcter  general,  es  recorda  que  l'assistència  dels  alumnes  és
obligatòria  en  totes  les  hores  presencials  dels  crèdits  /  mòduls.  En  cas  de  manca
d'assistència  reiterada,  es  perd  el  dret  a  l'avaluació  continuada i  són  d'aplicació  les
normes que el centre tingui establertes a l'efecte, d'acord amb  l'article 37 de la  Llei
12/2009, d'educació, i els articles 24 i 25 del Decret 102/2010, d'autonomia dels centres
educatius, que la desplega.  El  document Normes d’Organització i Funcionament del
Centre regula:

Amb el  25% de faltes d’assistència injustificades a un crèdit/mòdul,  unitat  formativa o
matèria,  l’alumne/a  perd  el  dret  a  l’avaluació  continua  en  aquest  crèdit/mòdul,  unitat
formativa o matèria.
Es consideren faltes d’assistència justificades situacions com ingrés en urgències mèdiques,
hospitalització sanitària, citació o requeriment judicial i situacions de força major amb la
deguda acreditació i/o certificació oficial o administrativa aportada per l’alumne/a, sempre
prèvia valoració del tutor/a i l’equip docent i en darrera instància per la direcció del centre.
Una vegada acumulat el 15% de les faltes d’assistència el tutor/a avisarà l’alumne/a per
escrit [PE-1-1.2-10] per a què pugui corregir la seva conducta i exposarà el cas a l’equip
docent per tal de valorar-lo i acordar conjuntament la pèrdua o no del dret de l’alumne/a a
l’avaluació contínua en cas que arribi al 25%.
En cas que l’alumne/a arribi al 25% de faltes el tutor/a comunicarà per escrit aquest acord
a l’alumne/a segons el model establert. [PE-1-1.2-11]

En termes generals, els alumnes que acumulin 3 retards, els hi comptarà com a una falta
d’assistència. Quinze minuts de retard, equivalen a una falta d’assistència. I en ambdós
casos l’alumne podrà entrar a classe, sempre que no interrompi el bon funcionament
d’aquesta.

En  règim  presencial,  cada  unitat  formativa  pot  ser  objecte  d’avaluació  en  4
convocatòries  ordinàries.  Amb  cada  matrícula  l’alumnat  disposa  del  dret  a  2
convocatòries ordinàries. La presentació a la 2a. convocatòria ordinària de recuperació
és voluntària, en cas de no presentar-se no esgota aquesta convocatòria.
Amb caràcter excepcional l’alumnat podrà sol·licitar una 5a convocatòria extraordinària
per  motius  de  malaltia,  discapacitat  o  altres  que  condicionin  o  impedeixin  el
desenvolupament dels estudis.

1a convocatòria ordinària de les unitats formatives:
 

Avaluació inicial: En cas que el professorat consideri adient farà una avaluació inicial
consistent  en  algunes  preguntes-resposta  de  forma  individual  o  grupal  per  tal  de
conèixer millor els esquemes de coneixements previs de l’alumne. 

Avaluació formativa o continuada:  Al llarg del curs es valorarà a partir de totes les
activitats d’ensenyament  aprenentatge (Pt) realitzades tant de forma individual com en
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grup. Dins la valoració del contingut de l’activitat d’ensenyament aprenentatge també es
tindrà  en  compte  diferents  aspectes  actitudinals  de  l’alumnat  en  relació  amb
l’aprofitament, interès, i implicació de l’alumne amb l’activitat. El total de les activitats
d’ensenyament  aprenentatge desenvolupades al llarg de la UF tindrà un valor del 40 %
de la nota final d’aquesta.  La no assistència a classe en la realització de l’ activitat
comporta un NP o un 0. Les activitats lliurades fora de termini, es puntuaran amb una
nota  màxima  d’un  5  sobre  10  punts.  No  s’acceptarà  cap  activitat  d’ensenyament
aprenentatge un cop transcorregudes dues setmanes des de la data indicada a classe pel
professor/a.
 El total de les proves escrites individuals (Pe) realitzades al llarg de la UF tindrà

un valor del 60 % de la nota.  En cas de no assistir a una activitat d’avaluació
l’alumne haurà de justificar degudament i de forma documentada al professorat el
motiu  de  la  falta,  essent  l’equip  docent  qui  valorarà  si  la  falta  es  considera
justificada o no. En cas de ser justificada l’activitat d’avaluació es realitzarà en
una nova data que establirà el/la professor/a i que podrà ser fins abans de  la 2a
convocatòria de recuperació.

Totes les activitats desenvolupades i proves proposades tindran per objectiu assolir els
resultats d’aprenentatge de la UF. 

Per aplicar aquests percentatges serà imprescindible obtenir en les proves escrites un
mínim de 5 punts sobre 10. En cas que en un mateix nucli formatiu hi hagi més d’una
prova escrita no serà imprescindible una nota mínima, però es farà una mitja de les
notes obtingudes a les diferents proves, on s’ha d’obtenir una nota mínima de 5 sobre
10. En cas de no arribar als 5 punts, el nucli formatiu quedarà suspès. 

La  qualificació  de  la  UF2  ponderada  segons  els  diferents  instruments  d’avaluació
programats serà aproximadament la següent:
(Les ponderacions són aproximades atenent a les activitats programades i en cas de no
portar-se a terme alguna activitat el/la professor/a indicarà la nova ponderació)

La unitat formativa 2 s’organitza en tres activitats principals que inclouen diferents Pt i 
Pe:

Instruments d’avaluació associats a l’activitat 1:
 Seguiment i aprofitament de les explicacions (Pt 1) 6% de Q UF2
 Activitats dels conceptes bàsics i marc normatiu (Pt 2) 10% de la Q UF2
 Prova escrita (Pe 1) 30% de Q UF2*

Instruments d’avaluació associats a l’activitat 2:

 Treball en grup d’una tècnica preventiva o risc concret de l’educador/a infantil
(Pt 3) 10% de Q UF2

 Aprofitament  i  coneixements  individuals  de  les  diferents  exposicions  o
implementacions (Pt 4) 10% de Q UF2

Instruments d’avaluació associats a l’activitat 3:
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 Activitats individuals del pla de prevenció i d’emergència (Pt 5) 2% de Q UF2
 Participació activa en la gimcana (Pt 6) 2% de Q UF2

Opcional: Prova escrita associada a les tres activitats (Pe 2) 30% de Q UF2* (en
cas  de  no  realitzar-se  aquesta  prova  escrita,  el  percentatge  corresponent  es
repartiria entre la resta d’activitats)

La qualificació de la unitat formativa  (QUF) s’obté segons la següent ponderació:

QUF1 =  0,70 · Qnf1   +   0,30 · Q nf2

QUF2 =  Qnf1    

Serà  imprescindible  obtenir  un mínim de 5 punts  en cada nucli  formatiu per  poder
calcular la nota de la unitat formativa. En aquest càlcul agafarem les notes dels diferents
NF amb 2 decimals per obtenir el resultat de la UF.

2a convocatòria de recuperació ordinària de les unitats formatives: 

De cada unitat formativa suspesa en primera convocatòria, l’alumne/a tindrà dret a una
segona convocatòria ordinària de recuperació, organitzada per nuclis formatius. La nota
obtinguda serà la que tingui, ponderant-se les activitats d’ensenyament aprenentatge i
les  observacions  individuals  només  en  cas  de  que  afavoreixin  a  l’alumne.  La  2a
convocatòria de les unitats formatives es portarà a terme dins el calendari que el centre
aprovi i en cas de ser diferent als terminis establerts pel centre, es farà publicitat de la
data en el bloc del mòdul on els alumnes consulten habitualment el material emprat a
classe.

Avaluació sumativa del mòdul professional:  Fa referència a la nota global del mòdul
professional, de forma que es calcularà la mitja ponderada de les qualificacions de cada
Unitat  Formativa.  Per  superar  el  mòdul  és  imprescindible  haver  superat  amb  una
qualificació  de  5  punts  o  superior  cada  unitat  formativa  que  conforma  el  mòdul
professional.

La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació:

QMP = 0,66 · QUF1   +   0,34 · QUF2
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CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ del  Departament de FOL aplicables als
crèdits d’ ADM i ORG  (LOGSE)

L’avaluació serà un procés continuat, sistemàtic i personalitzat,  requerint, tal i com
indica la normativa que regula el document per a l’organització i gestió dels centres per
al curs 2017-18 que amb caràcter general, es recorda que l'assistència dels alumnes
és obligatòria en totes les hores presencials dels crèdits / mòduls.  En cas de manca
d'assistència  reiterada,  es  perd  el  dret  a  l'avaluació  continuada i  són  d'aplicació  les
normes que el centre tingui establertes a l'efecte, d'acord amb  l'article 37 de la  Llei
12/2009, d'educació, i els articles 24 i 25 del Decret 102/2010, d'autonomia dels centres
educatius,  que  la  desplega.  El  document  Normes  d’organització  i  funcionament  del
Centre  regula:

Amb el  25% de faltes  d’assistència injustificades a un crèdit/mòdul,  unitat  formativa o
matèria,  l’alumne/a  perd  el  dret  a  l’avaluació  continua  en  aquest  crèdit/mòdul,  unitat
formativa o matèria.
Es consideren faltes d’assistència justificades situacions com ingrés en urgències mèdiques,
hospitalització sanitària, citació o requeriment judicial i situacions de força major amb la
deguda acreditació i/o certificació oficial o administrativa aportada per l’alumne/a, sempre
prèvia valoració del tutor/a i l’equip docent i en darrera instància per la direcció del centre.
Una vegada acumulat el 15% de les faltes d’assistència el tutor/a avisarà l’alumne/a per
escrit  [PE-1-1.2-10]  per a què pugui corregir la seva conducta i exposarà el cas a l’equip
docent per tal de valorar-lo i acordar conjuntament la pèrdua o no del dret de l’alumne/a a
l’avaluació contínua en cas que arribi al 25%.
En cas que l’alumne/a arribi al 25% de faltes el tutor/a comunicarà per escrit aquest acord
a l’alumne/a segons el model establert. [PE-1-1.2-11]

En termes generals, els alumnes que acumulin 3 retards, els hi comptarà com a una falta
d’assistència. Superar els 16 minuts de retard, equival a una falta d’assistència. I en
ambdós  casos  l’alumne  podrà  entrar  a  classe,  sempre  que  no  interrompi  el  bon
funcionament d’aquesta.

Avaluació continuada:  Al llarg del curs es valorarà cada Unitat didàctica a partir de
totes les activitats d’ensenyament aprenentatge realitzades a través de l’elaboració d’un
pla  d’empresa,  els  continguts  actitudinals  com  la  responsabilitat,  la  implicació,
l’autonomia, entre d’altres, i els qüestionaris individuals relacionats amb els continguts
treballats a cada unitat. 
Totes les activitats desenvolupades a les unitats didàctiques tindran la finalitat d’assolir
els objectius terminals de cada unitat, tenint en compte els continguts a desenvolupar,
tant conceptuals, procedimentals com actitudinals.

El procés d’avaluació de les diferents unitats didàctiques consistirà:
S’iniciarà un pla d’empresa per grups, el qual es desenvoluparà al llarg de les unitats
didàctiques.  En  cada  unitat  es  treballarà  una  part  del  pla  d’empresa,  la  qual  serà
avaluada de la següent manera:

o L’alumnat  treballarà  cada  Unitat  Didàctica  a  través  d’un  software  de
gestió i control: www.thegrowbox.biz. Aquest software els permet:  

 Elaborar  el  pla  d’empresa,  pas  a  pas,  organitzat  en  5  UD.  Es
calcula que un 90% d’aquest treball es portarà a terme en grup i

http://www.thegrowbox.biz/
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en hores de classe. Les feines no acabades o pendents es podran
avançar fora de classe, individualment o en grup. Cada grup de
treball  haurà  de  lliurar  en  el  termini  previst  la  part  del  pla
d’empresa  corresponent,  en  cas  de  lliurar-ho  fora  del  termini,
el/la professor/a podrà aplicar fins un 50% de penalització de la
nota obtinguda. El termini màxim per lliurar fora de termini la
part  corresponent  del  pla  d’empresa d’una UD serà la  data  de
lliurament establerta de la següent UD (en cap cas s’acceptarà un
lliurament  un  cop  transcorregut  aquest  termini).  La  impressió
final del treball es portarà a terme fora de classe. 

 Respondre a qüestionaris  individuals que tracten els continguts
treballats a cada UD. 

 Agenda/autoavaluació  del  pla  d’empresa.  A  través  d’aquesta
agenda, cada grup indicarà les faltes d’assistència i retards dels
alumnes que conformen el grup, les tasques desenvolupades i el
rendiment de cada alumne/a. 

La ponderació de cadascuna de les dues parts anteriors es concretarà en
les programacions d'aula.

L’alumnat  disposa  d’un  dossier  i  de  la  programació  del  crèdit  a:
http://blocs.xtec.cat/folbastida/.  El  dossier  contempla  els  continguts  a
avaluar  de  cada  Nucli  Formatiu  i  permet  a  l’alumnat  veure  una
aproximació de com es valoraran els diferents apartats que conformen
cada UD.

o Tenint  en  compte  que  la  nota  de  cada  Unitat  Didàctica  és  grupal,
individualment  es  podran  aplicar  dos  penalitzacions  diferents:  (les
penalitzacions no s’aplicaran als qüestionaris)

 Les faltes d’assistència penalitzaran individualment la nota obtinguda
pel grup en proporció a les hores invertides en el Nucli Formatiu. En
cas de ser justificades, la penalització serà la meitat (sempre que hagi
participat en l’elaboració del treball en hores de classe en un mínim
del 60% del total d’hores del Nucli, en cas contrari se li aplicarà la
totalitat de la penalització sense tenir en compte les justificacions). 

 El baix rendiment d’un alumne detectat en els diferents instruments
d’avaluació respecte el rendiment del grup, o una actitud incorrecta,
també  penalitzarà  de  forma  individual  la  nota  de  la  UD  (no
s’estableix cap límit, dependrà del baix rendiment o poca implicació
que el/la professor/a detecti d’un/a alumne/a envers el seu grup).

Un cop finalitzat  el  termini  de realització  de cada  UD, el  professorat
podrà facilitar a cada alumne/a un qüestionari d’autoavaluació, per tal de

http://blocs.xtec.cat/folbastida/
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valorar la seva implicació i rendiment, tant individual com de la resta de
membres del grup. 
També, al llarg del curs, el/la professor/a podrà modificar els grups, així
com treure un/a alumne/a d’un grup i  posar-lo  en un altre  o crear-ne
nous.

Qualificació/Ponderació  de  les  activitats  programades  en  les  diferents  Unitats
Didàctiques:

Per  a  la  realització  d'aquesta  matèria  l'alumnat  disposa  d’un  programa  informàtic
específic que es va iniciar el curs 2015-16, en el qual es fa el treball de grup i el treball
individual  de  cada  persona.  En  aquest  programa,  cada  activitat  té  una  ponderació
concreta que es calcula automàticament.

Recuperació de les unitats didàctiques: Les unitats suspeses al llarg del curs podran
recuperar-se  una  única  vegada  mitjançant  el  lliurament  final  del  pla  d’empresa,  on
s’hagin fet les correccions i millores oportunes d’aquelles parts o unitats didàctiques que
determini el/la professor/a.

Avaluació sumativa o final del crèdit:  Fa referència a la nota global del crèdit, de
forma que es calcularà la mitja de les qualificacions de cada Unitat  Didàctica (amb
independència de les notes obtingudes). 
La qualificació del crèdit (Q crèdit) s’obté segons la següent ponderació:

Q crèdit = 0,2 . Qud1   +   0,2 . Q ud2   +  0,2 . Q ud3 +
0,2 . Qud4   +   0,2 . Q ud5   

Recuperació  extraordinària  de  l’avaluació  sumativa: L’alumne  que  obtingui  una
nota global del crèdit inferior al 5, disposarà d’una única convocatòria extraordinària al
mes de juny, que consistirà en una prova global escrita de tot el crèdit per tal d’avaluar
si s’han assolit els objectius terminals del crèdit en el seu conjunt (aquesta prova serà
elaborada  i  aprovada  pel  departament  de  FOL).  L’assistència  a  la  convocatòria
extraordinària és voluntària, l’alumne que no es presenti no esgotarà convocatòria. La
data serà l’establerta dins el calendari aprovat per la direcció del centre.

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ del  Departament de FOL aplicables al
mòdul professional d’ EIE (LOE)

L’avaluació serà un procés continuat, sistemàtic i personalitzat,  requerint, tal i com
indica la normativa que regula el document per a l’organització i gestió dels centres per
al curs 2017-18 que, amb caràcter general, es recorda que l'assistència dels alumnes
és obligatòria en totes les hores presencials dels crèdits/mòduls. En cas de manca
d'assistència  reiterada,  es  perd  el  dret  a  l'avaluació  continuada i  són  d'aplicació  les
normes que el centre tingui establertes a l'efecte, d'acord amb  l'article 37 de la Llei
12/2009, d'educació, i els articles 24 i 25 del Decret 102/2010, d'autonomia dels centres
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educatius,  que  la  desplega.  El  document  Normes  d’organització  i  funcionament  del
Centre  regula:

Amb el 25% de faltes  d’assistència injustificades a un crèdit/mòdul,  unitat formativa o
matèria,  l’alumne/a  perd  el  dret  a  l’avaluació  continua  en  aquest  crèdit/mòdul,  unitat
formativa o matèria.
Es consideren faltes d’assistència justificades situacions com ingrés en urgències mèdiques,
hospitalització sanitària, citació o requeriment judicial i situacions de força major amb la
deguda acreditació i/o certificació oficial o administrativa aportada per l’alumne/a, sempre
prèvia valoració del tutor/a i l’equip docent i en darrera instància per la direcció del centre.
Una vegada acumulat el 15% de les faltes d’assistència el tutor/a avisarà l’alumne/a per
escrit [PE-1-1.2-10] per a què pugui corregir la seva conducta i exposarà el cas a l’equip
docent per tal de valorar-lo i acordar conjuntament la pèrdua o no del dret de l’alumne/a a
l’avaluació contínua en cas que arribi al 25%.
En cas que l’alumne/a arribi al 25% de faltes el tutor/a comunicarà per escrit aquest acord
a l’alumne/a segons el model establert. [PE-1-1.2-11]

En termes generals, els alumnes que acumulin 3 retards, els hi comptarà com a una falta
d’assistència. Superar quinze minuts de retard, equivalen a una falta d’assistència. I en
ambdós  casos  l’alumne  podrà  entrar  a  classe,  sempre  que  no  interrompi  el  bon
funcionament d’aquesta.
En  règim  presencial,  cada  unitat  formativa  pot  ser  objecte  d’avaluació  en  4
convocatòries  ordinàries.  Amb  cada  matrícula   l’alumnat  disposa  del  dret  a  2
convocatòries  ordinàries.  La  presentació  a  la  2a  convocatòria  de  recuperació  és
voluntària, en cas de no presentar-se no esgota aquesta convocatòria.
Amb caràcter excepcional l’alumnat podrà sol·licitar una 5a convocatòria extraordinària
per  motius  de  malaltia,  discapacitat  o  altres  que  condicionin  o  impedeixin  el
desenvolupament dels estudis.

1a convocatòria ordinària de la unitat formativa:
Avaluació continuada: Al llarg del curs es valorarà la Unitat Formativa a partir de totes
les activitats d’ensenyament aprenentatge que conformen la creació i desenvolupament
d’un  pla  d’empresa.  Es  valorarà  el  rendiment  i  implicació  en  grup  i  individual  de
l’alumnat. 
Totes  les  activitats  desenvolupades  tindran  per  objectiu  assolir  els  resultats
d’aprenentatge, organitzats per nuclis formatius que a la seva vegada inclouen diferents
continguts.

El procés d’avaluació dels diferents Nuclis Formatius consistirà:
S’iniciarà un pla d’empresa per grups, el qual es desenvoluparà al llarg del curs i que
inclourà tots  els  nuclis  formatius  de la unitat  formativa.  En cada Nucli  Formatiu es
treballarà una part del pla d’empresa, la qual serà avaluada de la següent manera:

o Els/les alumnes treballaran cada NF a través d’un software de gestió i
control: www.thegrowbox.biz , aquest software els permet:  

 Elaborar  el  pla  d’empresa,  pas  a  pas,  organitzat  en  5  NF.  Es
calcula que un 90% d’aquest treball es portarà a terme en grup i
en hores de classe. Les feines no acabades o pendents es podran
avançar fora de classe, individualment o en grup. Cada grup de

http://www.thegrowbox.biz/
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treball  haurà  de  lliurar  en  el  termini  previst  la  part  del  pla
d’empresa  corresponent,  en  cas  de  lliurar-ho  fora  del  termini,
el/la professor/a podrà aplicar fins un 50% de penalització de la
nota obtinguda. El termini màxim per lliurar fora de termini la
part corresponent del pla d’empresa d’un Nucli Formatiu serà la
data de lliurament establerta del següent Nucli Formatiu (en cap
cas  s’acceptarà  un  lliurament  un  cop  transcorregut  aquest
termini). La impressió final del treball es portarà a terme fora de
classe. 

 Respondre a qüestionaris  individuals que tracten els continguts
treballats a cada NF. 

 Agenda/autoavaluació  del  pla  d’empresa.  A  través  d’aquesta
agenda, cada grup indicarà les faltes d’assistència i retards dels
alumnes que conformen el grup, les tasques desenvolupades i el
rendiment de cada alumne/a

o Tenint  en  compte  que  la  nota  de  cada  Nucli  Formatiu  és  grupal,
individualment  es  podran  aplicar  dos  penalitzacions  diferents:  (les
penalitzacions no s’aplicaran als qüestionaris)

 Les faltes d’assistència penalitzaran individualment la nota obtinguda
pel grup en proporció a les hores invertides en el Nucli Formatiu. En
cas de ser justificades, la penalització serà la meitat (sempre que hagi
participat en l’elaboració del treball en hores de classe en un mínim
del 60% del total d’hores del Nucli, en cas contrari se li aplicarà la
totalitat de la penalització sense tenir en compte les justificacions). 

 El baix rendiment d’un alumne detectat en els diferents instruments
d’avaluació respecte el rendiment del grup, o una actitud incorrecta,
també  penalitzarà  de  forma  individual  la  nota  del  Nucli  (no
s’estableix cap límit, dependrà del baix rendiment o poca implicació
que el/la professor/a detecti d’un/a alumne/a envers el seu grup).

 Un cop finalitzat el termini de realització de cada NF,  professorat podrà facilitar a cada
alumne/a  un  qüestionari  d’autoavaluació,  per  tal  de  valorar  la  seva  implicació  i
rendiment, tant individual com de la resta de membres del grup. 
També, al llarg del curs, el professorat podrà modificar els grups, així com treure un/a
alumne/a d’un grup i posar-lo en un altre o crear-ne nous.

Qualificació/Ponderació  de  les  activitats  programades  en  els  diferents  Nuclis
Formatius:

Per  a  la  realització  d'aquesta  matèria  l'alumnat  disposa  d’un  programa  informàtic
específic que es va iniciar el curs 2015-16, en el qual es fa el treball de grup i el treball
individual  de  cada  persona.  En  aquest  programa,  cada  activitat  té  una  ponderació
concreta que es calcula automàticament.
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Qualificació de la 1a convocatòria ordinària de la Unitat Formativa

Es  calcularà  la  mitja  ponderada  de  les  qualificacions  de  cada  Nucli  formatiu  que
conformen la unitat formativa (amb independència de les notes obtingudes). Serà en
aquest darrer lliurament on els alumnes podran portar a terme les millores d’aquells
nuclis que el/la professor/a determini. Recordem que els alumnes disposaran des d’inici
de curs d’un dossier que aproximadament concreta en quant es valoraran els diferents
continguts a treballar en cada lliurament. Per superar la unitat formativa caldrà obtenir
un resultat de 5 punts o superior.

La qualificació de la unitat formativa 1 (QUF) s’obté segons la següent ponderació:

QUF1 = 0,2 . Qnf1   +   0,2 . Q nf2   +  0,2 . Q nf3 +
0,2 . Qnf4   +   0,2 . Q nf5

2a convocatòria ordinària de la unitat formativa:

En cas que la unitat formativa quedi suspesa en primera convocatòria (QUF1 inferior a
5), l’alumne/a tindrà dret a una segona convocatòria ordinària, que consistirà en una
única prova escrita que aglutinarà tots els Nuclis Formatius amb l’objectiu de valorar si
s’han assolit els diferents continguts associats als diferents resultats d’aprenentatge. La
2a  convocatòria  de  la  unitat  formativa  es  portarà  a  terme  al  mes  de  juny,  dins  el
calendari que el centre aprovi. Aquesta prova serà elaborada i aprovada pel departament
de FOL. L’assistència a la 2a convocatòria ordinària és voluntària, l’alumne que no es
presenti no esgotarà convocatòria.

Qualificació del mòdul professional:  Aquest mòdul professional consta d’una única
unitat formativa, per la qual cosa la qualificació obtinguda a la UF1 coincidirà amb la
qualificació del Mòdul Professional.
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CRITERIS  GENERALS  D’AVALUACIÓ  del  Departament  de  FOL/ECO
aplicables a 1r. batxillerat (Economia d’Empresa I)

1. Avaluació inicial. 

Al  començament  d’algunes  unitats  didàctiques  es  podrà  fer  una  avaluació  inicial
consistent  en  algunes  preguntes-resposta  de  forma  individual  o  grupal  per  tal  de
conèixer millor els esquemes de coneixements previs de l’alumne i així adaptar millor
les necessitats grupals i individuals dels alumnes. 

Valorada  amb  criteris  comuns,  consistirà  en  una  anàlisi  de  les  competències,
coneixements, capacitats i aptituds de cada alumne/a, a partir de la qual es concretarà el
projecte d’actuació en el si del grup-classe.

Així  mateix,  aquesta  primera  avaluació  ens  ha  de  permetre  detectar  les  principals
dificultats  d’aquells  alumnes  amb  necessitat  d’una  atenció  més  individualitzada,  de
manera  que  puguin  ser  atesos  tant  pel  professor  titular  com,  si  s’escau,  per  la
psicopedagoga i/o mestra de pedagogia terapèutica o altres professionals.

2. Avaluació formativa. 
Tal com queda descrit, l’avaluació de cada alumne/a és individualitzada i contínua al
llarg de tot el curs, en què es portaran a terme diverses activitats, exercicis i proves, del
quals el/la professor/a prendrà nota.

Al llarg del curs es valorarà cada unitat didàctica a partir de:

 Les  activitats  d’ensenyament  aprenentatge realitzades  tant  de  forma
individual com en grup serviran per a l’avaluació del rendiment de l’alumne,
seguint  el  criteri  de  l’avaluació  contínua.  Per  tant,  es  puntuaran  totes  les
activitats  lliurades al/la professor/a, la correcció de les quals serà comentada
amb l’alumne.  L’objectiu de l’avaluació formativa o continuada és identificar
els avenços i les dificultats que es van produint en cada unitat didàctica per això
poder ajustar-los progressivament a les condicions i necessitats de l’alumne. 
Les activitats lliurades fora de termini tindran una penalització en la puntuació
del  50%  de  la  nota.  En  cap  cas  s’acceptaran  activitats  d’ensenyament
aprenentatge corresponents a una unitat didàctica ja finalitzada.

 Les  activitats d’avaluació  dels continguts conceptuals i procedimentals de la
unitat.  Aquestes s’hauran de realitzar dins el termini establert pel professor/a.
Aquelles que no es realitzin dins el termini per falta injustificada, s’hauran de
realitzar en la recuperació corresponent.
Al  llarg  de  cada  trimestre  el/la  professor/a  farà  entre  una  i dues  proves
objectives  escrites  amb les  quals  s’arrodonirà  l’avaluació del  crèdit  per  tal
d’avaluar els aspectes relacionats amb la matèria corresponent.

 Les  observacions  individuals  per  part  del/la  professor/a  dels  continguts
actitudinals en el desenvolupament de les diverses activitats. L’observació del
desenvolupament  de l’alumne al llarg de les classes així com de la qualitat de la
seva participació seran elements importants a tenir en compte en el seguiment
del treball individual i de grup.

 I l’assistència a classe, que tot i ser obligatòria, també es valorarà en positiu per
tal d’incentivar i motivar a complir-la (aquesta s’inclou dins del 10% d’actituds).

3. Avaluació final 
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Fa  referència  a  la  nota  global  de  l’assignatura,  de  forma  que  es  calcularà  la  mitja
ponderada de les qualificacions de cada unitat didàctica.

D’acord  amb  la  normativa  vigent  i  l’acord  del  departament  de  FOL/Economia
d’Empresa, els alumnes que no superin la matèria per avaluació contínua (nota inferior a
5), o no arribin a superar en un 40% la nota final d’una unitat didàctica, tenen dret a
presentar-se a la  convocatòria de recuperació que es portarà a terme la primera
setmana del mes de setembre de 2018. 

En la convocatòria de recuperació del mes de setembre, la prova escrita tindrà un valor
del 80% de la nota final. El 20% restant s’assolirà amb la realització d’un dossier al
llarg de l’estiu, a presentar el mateix dia de la prova escrita.

Instruments d’avaluació i recuperació de la matèria d’Economia d’empresa I

Els criteris a aplicar seran íntegrament els establerts pel Departament de FOL/Economia
d’Empresa (indicats en l’apartat anterior). 

L’avaluació  dels  processos  d’aprenentatge  serà  sistemàtica i  amb  una  visió
globalitzadora  en relació als objectius terminals de la matèria. 

L’avaluació formativa s’organitzarà per unitats didàctiques, les quals consistiran en un
seguit d’activitats d’ensenyament aprenentatge i d’activitats d’avaluació que tindran per
objectiu assolir els objectius terminals de cada unitat tenint en compte els continguts a
desenvolupar, tant conceptuals, procedimentals com actitudinals. L’avaluació de cada
unitat didàctica serà segons els criteris generals d’avaluació:

- Procediments: 20% (Participació activa en les activitats inicials i  realització de les
activitats d’aprenentatge, així com qualsevol altre activitat com poden ser anàlisis de
notícies, elaboració de petits treballs, recerca a Internet, etc.)

- Conceptes: 70% ( Resolució de les activitats d’avaluació de cada unitat didàctica)

- Valors normes i actituds: 10% (Comportament i assistència, així com la pulcritud
de totes les activitats realitzades). Aquesta nota s’obté del resultat d’haver observat a
l’alumnat en algunes de les activitats desenvolupades a classe, tant d’ensenyament
aprenentatge com de les d’avaluació.

L’avaluació  sumativa serà  el  resultat  de  la  mitja  ponderada  de  totes  les  unitats
didàctiques  que  conformen  la  matèria,  serà  condició  per  portar  a  terme  la  mitja
ponderada,  haver  superat  mínim  el  40%  de  cada  una  de  les  unitats  didàctiques.
L’avaluació sumativa ha de donar un resultat  mínim de 5 per considerar la  matèria
superada. En cas contrari es procedirà a la recuperació. 

Recuperació: En cas de suspendre la unitat didàctica, el/la professor/a realitzarà una
prova escrita o oral. La recuperació serà única i de suficiència, es realitza en el termini
establert  en el  calendari  d’activitats  per a aquest  any i  s’organitzarà de dos formes,
segons la situació de l’alumne:

 En cas de tenir alguna unitat didàctica amb una nota final inferior a 4 s/10, o bé,
quan  globalment  la  nota  sumativa  de  la  matèria  sigui  inferior  a  5  s/10,  es
procedirà a realitzar la recuperació d’aquelles unitats didàctiques suspeses. La
valoració de les activitats d’ensenyament-aprenentatge aprovades corresponents
a  la  unitat  didàctica suspesa es  realitzarà únicament  una vegada aprovada la
unitat didàctica en qüestió
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 En cas de tenir més del 50% de les unitats didàctiques suspeses la recuperació
serà de tota la matèria íntegrament, mitjançant una única prova globalitzadora.

La recuperació de les activitats d’ensenyament aprenentatge serà única i de suficiència.

Recuperació de la matèria 
Els alumnes que passin a segon curs amb la matèria d’Economia de l’Empresa I pendent
de superació hauran de recuperar-la mitjançant activitats específiques de recuperació i
la  seva  corresponent  avaluació,  tot  recordant  que  la  competència  d’Economia
d’Empresa I no es pot adquirir progressivament al llarg del curs següent.

LLIBRES DE TEXT

 ECONOMIA DE L’EMPRESA I: Llibre de text obligatori. Títol: ECONOMIA
DE L’EMPRESA 1 Batxillerat. Editorial: Mc Graw Hill, 2012. ISBN: 978-84-
481-8129-1.

CRITERIS  GENERALS  D’AVALUACIÓ  del  Departament  de  FOL/ECO
aplicables a 1r. Batxillerat (Economia)

Avaluació inicial. 
Al començament d’ algunes unitats didàctiques es farà una avaluació inicial consistent
en algunes preguntes-resposta de forma individual o grupal per tal de conèixer millor els
esquemes  de  coneixements  previs  de  l’alumne  i  així  adaptar  millor  les  necessitats
grupals i individuals dels alumnes. 

Avaluació formativa. 
Tal com queda descrit, l’avaluació de cada alumne/a és individualitzada i contínua al
llarg de tot el curs, en què es portaran a terme diverses activitats , exercicis i proves, del
quals el professor prendrà nota.

Al llarg del curs es valorarà cada unitat didàctica a partir de:
 Les activitats d’ensenyament  aprenentatge realitzades tant de forma individual

com en grup serviran per a l’avaluació del rendiment de l’alumne, seguint el
criteri de l’avaluació contínua. Per tant, es puntuaran totes les activitats  lliurades
al/la  professor/a;  la  correcció  de  les  quals  serà  comentada  amb  l’alumne.
L’objectiu de l’avaluació formativa o continuada és identificar els avenços i les
dificultats que es van produint en cada unitat didàctica, així ens podrem ajustar
progressivament  a  les  condicions  i  necessitats  de  l’alumne.  Les  activitats
lliurades fora de termini, se’ls aplicarà una penalització en la puntuació d’entre
el 40 i el 50% de la nota, serà a criteri del/la Professor/a que l’haurà de concretar
dins aquest marge, per tant la nota màxima estarà entre el 50% i el 60% de la
nota que correspondria en cas d’haver lliurat l’activitat a temps.

 Les activitats  d’avaluació,  tant les individuals com les de grup, amb o sense
material,  dels  continguts  conceptuals  i  procedimentals  de  la  unitat.  Aquestes
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s’hauran de realitzar dins el termini establert pel professor/a. Aquelles que no es
realitzin  dins  el  termini  per  falta  injustificada,  s’hauran  de  realitzar  en  la
recuperació.

 Les  observacions  individuals  per  part  del/la  professor/a  dels  continguts
actitudinals en el desenvolupament de les diverses activitats. L’observació del
desenvolupament  de l’alumne al llarg de les classes així com de la qualitat de la
seva participació seran elements importants a tenir en compte en el seguiment
del treball individual i de grup.

 I l’assistència a classe, que tot i ser obligatòria, també es valorarà en positiu per
tal  d’incentivar   i   motivar  a  complir-la  (aquesta  s’inclou  dins  del  10%
d’actituds). 

La  nota  de  la  unitat  didàctica  serà  la  mitja  ponderada  de  les  diferents  activitats
programades, amb diferents  valors  segons la durada, dificultat...   

Recuperació: En cas de suspendre la unitat didàctica, el/la professor/a decidirà la forma
de recuperació, sigui en forma de prova escrita o oral o portant a terme altres activitats
alternatives com poden ser des de treballs,  o qualsevol activitat  que s’assimili  a les
activitats d’ensenyament aprenentatge. La recuperació és única i es realitza en el termini
establert en el calendari d’activitats per aquest curs. S’ha de tenir en compte que els
treballs de recuperació  no tindran el mateix  valor que quan l’activitat es realitza a
classe. La recuperació de les activitats d’ensenyament aprenentatge es valoraran màxim
6 punts s/10 i en el cas de les activitats d’avaluació, la recuperació serà de suficiència.
 
Proves objectives escrites (exàmens)
Al llarg de cada trimestre el professor haurà fet, al menys, 2 proves objectives escrites
(exàmens)  amb  les  quals  arrodonirà  l’avaluació  del  crèdit  i  que,  com és  lògic,  no
constituiran cap mena de revàlida o similar, sinó una prova més en la qual s’avaluaran
aspectes relacionats amb la matèria.

Avaluació final 
Fa  referència  a  la  nota  global  de  l’assignatura,  de  forma  que  es  calcularà  la  mitja
ponderada de les qualificacions de cada Unitat Didàctica.

D’acord amb la normativa vigent i l’acord del departament de FOL/ECO, els alumnes
que no superin la  matèria per avaluació contínua (nota inferior a 5),  o no arribin a
superar en un 40% la nota final d’una unitat didàctica, tenen dret a presentar-se a la
convocatòria de recuperació que es portarà a terme la primera setmana del mes de
setembre de 2018. 

Aquesta prova l’elabora col·legiadament el Departament de FOL/ECO i es corregeix
amb criteris comuns. A aquests alumnes se’ls lliurarà un dossier que hauran de realitzar
al  llarg  de  les  vacances  d’estiu  i  que  presentaran  el  mateix  dia  de  la  prova
extraordinària, amb la següent ponderació sobre el total de la nota final:

 Dossier: 20%
 Prova extraordinària: 80%

Instruments d’avaluació i recuperació de la matèria d’Economia

Els criteris a aplicar seran íntegrament els establerts pel Departament de FOL / ECO
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(indicats en l’apartat anterior). 

L’avaluació formativa s’organitzarà per unitats didàctiques, les quals consistiran en un
seguit d’activitats d’ensenyament aprenentatge i d’activitats d’avaluació que tindran per
objectiu assolir els objectius terminals de cada unitat tenint en compte els continguts a
desenvolupar, tant conceptuals, procedimentals com actitudinals. L’avaluació de cada
unitat didàctica serà segons els criteris generals d’avaluació aprovats pel Claustre:

- Procediments: 20% (Participació activa en les activitats inicials i  realització de les
activitats d’aprenentatge, així com qualsevol altre activitat com poden ser anàlisis de
notícies, elaboració de petits treballs, recerca a Internet, etc.)

- Conceptes: 70% ( Resolució de les activitats d’avaluació de cada unitat didàctica)
- Valors normes i actituds: 10% (Comportament i assistència, així com la pulcritud

de totes les activitats realitzades). Aquesta nota s’obté del resultat d’haver observat a
l’alumnat  en algunes de les activitats desenvolupades a classe, tant d’ensenyament
aprenentatge com de les d’avaluació.

L’avaluació  dels  processos  d’aprenentatge  serà  sistemàtica i  amb  una  visió
globalitzadora  en relació als objectius terminals de la matèria. 
Les activitats lliurades fora de termini puntuaran màxim el 60 % de la nota. 

L’avaluació  sumativa serà  el  resultat  de  la  mitja  ponderada  de  totes  les  unitats
didàctiques  que  conformen  la  matèria,  serà  condició  per  portar  a  terme  la  mitja
ponderada,  haver  superat  mínim  el  40%  de  cada  una  de  les  unitats  didàctiques.
L’avaluació sumativa ha de donar un resultat  mínim de 5 per considerar la  matèria
superada. En cas contrari es procedirà a la recuperació. 

La Recuperació serà única i de suficiència i s’organitzarà de dos formes, segons la
situació de l’alumne:

 En cas de tenir alguna unitat didàctica amb una nota final inferior a 4 s/10, o bé,
que  globalment  la  nota  sumativa  de  la  matèria  sigui  inferior  a  5  s/10,  es
procedirà a realitzar la recuperació sols d’aquelles unitats didàctiques suspeses.

 En cas, de tenir més del 50% de les unitats didàctiques suspeses la recuperació
serà de tota la matèria íntegrament, mitjançant una única prova globalitzadora.

Recuperació de la matèria 
Els alumnes que passin a segon curs amb la matèria d’Economia pendent de superació
hauran de recuperar-les, amb concrecions segons els casos, mitjançant la convocatòria
de pendents de primers d’octubre.

En cas de no superar aquesta recuperació a primers d’octubre, l'alumnat amb la matèria
pendent es posarà en contacte amb la/el professora/or  per conèixer els criteris a seguir
en  el  procés  de  recuperació,  que  serà  individualitzat  en  funció  de  la  situació  i
característiques de cada alumne/a i qui haurà de concloure abans del mes de maig. Tot
recordant que la competència d’Economia es pot adquirir progressivament al llarg del
curs següent, atès el seu caire progressiu.

LLIBRES DE TEXT
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 ECONOMIA:   Llibre  de  text  obligatori.  Títol:  ECONOMIA  Batxillerat.
Editorial: Mc Graw Hill, 2015. ISBN: 84-481-9599-X.

CRITERIS  GENERALS  D’AVALUACIÓ  del  Departament  de  FOL/ECO
aplicables a 2n. Batxillerat

1. Avaluació inicial. 

Al  començament  d’algunes  unitats  didàctiques  es  podrà  fer  una  avaluació  inicial
consistent  en  algunes  preguntes-resposta  de  forma  individual  o  grupal  per  tal  de
conèixer millor els esquemes de coneixements previs de l’alumne i així adaptar millor
les necessitats grupals i individuals dels alumnes. 

Valorada  amb  criteris  comuns,  consistirà  en  una  anàlisi  de  les  competències,
coneixements, capacitats i aptituds de cada alumne/a, a partir de la qual es concretarà el
projecte d’actuació en el si del grup-classe.

Així  mateix,  aquesta  primera  avaluació  ens  ha  de  permetre  detectar  les  principals
dificultats  d’aquells  alumnes  amb  necessitat  d’una  atenció  més  individualitzada,  de
manera  que  puguin  ser  atesos  tant  pel  professor  titular  com,  si  s’escau,  per  la
psicopedagoga i/o mestra de pedagogia terapèutica o altres professionals.

2. Avaluació formativa. 

Tal com queda descrit, l’avaluació de cada alumne/a és individualitzada i contínua al
llarg de tot el curs, en què es portaran a terme diverses activitats, exercicis i proves, del
quals el/la professor/a prendrà nota.

Al llarg del curs es valorarà cada unitat didàctica a partir de:

 Les  activitats  d’ensenyament  aprenentatge realitzades  tant  de  forma
individual com en grup serviran per a l’avaluació del rendiment de l’alumne,
seguint  el  criteri  de  l’avaluació  contínua.  Per  tant,  es  puntuaran  totes  les
activitats  lliurades al/la professor/a, la correcció de les quals serà comentada
amb l’alumne.  L’objectiu de l’avaluació formativa o continuada és identificar
els avenços i les dificultats que es van produint en cada unitat didàctica per això
poder ajustar-los progressivament a les condicions i necessitats de l’alumne. 
Les activitats lliurades fora de termini tindran una penalització en la puntuació
del  50%  de  la  nota.  En  cap  cas  s’acceptaran  activitats  d’ensenyament
aprenentatge corresponents a una unitat didàctica ja finalitzada.

 Les  activitats d’avaluació  dels continguts conceptuals i procedimentals de la
unitat.  Aquestes s’hauran de realitzar dins el termini establert pel professor/a.
Aquelles que no es realitzin dins el termini per falta injustificada, s’hauran de
realitzar en la recuperació corresponent.
Al  llarg  de  cada  trimestre  el/la  professor/a  farà  entre  una  i dues  proves
objectives  escrites  amb les  quals  s’arrodonirà  l’avaluació del  crèdit  per  tal
d’avaluar els aspectes relacionats amb la matèria corresponent.

 Les  observacions  individuals  per  part  del/la  professor/a  dels  continguts
actitudinals en el desenvolupament de les diverses activitats. L’observació del
desenvolupament  de l’alumne al llarg de les classes així com de la qualitat de la
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seva participació seran elements importants a tenir en compte en el seguiment
del treball individual i de grup.

 I l’assistència a classe, que tot i ser obligatòria, també es valorarà en positiu per
tal d’incentivar i motivar a complir-la (aquesta s’inclou dins del 10% d’actituds).

3. Avaluació final 

Fa  referència  a  la  nota  global  de  l’assignatura,  de  forma  que  es  calcularà  la  mitja
ponderada de les qualificacions de cada Unitat Didàctica.

D’acord  amb  la  normativa  vigent  i  l’acord  del  departament  de  FOL/Economia
d’empresa, els alumnes que no superin la matèria per avaluació contínua (nota inferior a
5), o no arribin a superar en un 40% la nota final d’una unitat didàctica, tenen dret a
presentar-se  a  una  convocatòria  extraordinària.  Les  proves  extraordinàries
corresponents al 2n curs de batxillerat s'han de fer al llarg dels  cinc darrers dies de
classe del curs, prenent com a referència el calendari lectiu que fixa l'Ordre per la qual
s'estableix el calendari escolar, per tal que els alumnes que les hagin de fer, en el cas
d'obtenir el títol de batxiller, puguin presentar-se a les proves d'accés a la universitat
previstes per a principis del mes de setembre del mateix any..

Aquestes  proves  s’elaboren  col·legiadament  pel  Departament  de  FOL/Economia
d’Empresa i es corregeix amb criteris comuns. 

Instruments d’avaluació i recuperació de la matèria d’Economia d’empresa I

Els criteris a aplicar seran íntegrament els establerts pel Departament de FOL/Economia
d’Empresa (indicats en l’apartat anterior). 

L’avaluació  dels  processos  d’aprenentatge  serà  sistemàtica i  amb  una  visió
globalitzadora  en relació als objectius terminals de la matèria. 

L’avaluació formativa s’organitzarà per unitats didàctiques, les quals consistiran en un
seguit d’activitats d’ensenyament aprenentatge i d’activitats d’avaluació que tindran per
objectiu assolir els objectius terminals de cada unitat tenint en compte els continguts a
desenvolupar, tant conceptuals, procedimentals com actitudinals. L’avaluació de cada
unitat didàctica serà segons els criteris generals d’avaluació:

- Procediments: 20% (Participació activa en les activitats inicials i  realització de les
activitats d’aprenentatge, així com qualsevol altre activitat com poden ser anàlisis de
notícies, elaboració de petits treballs, recerca a Internet, etc.)

- Conceptes: 70% ( Resolució de les activitats d’avaluació de cada unitat didàctica)

- Valors normes i actituds: 10% (Comportament i assistència, així com la pulcritud
de totes les activitats realitzades). Aquesta nota s’obté del resultat d’haver observat a
l’alumnat en algunes de les activitats desenvolupades a classe, tant d’ensenyament
aprenentatge com de les d’avaluació.

L’avaluació  sumativa serà  el  resultat  de  la  mitja  ponderada  de  totes  les  unitats
didàctiques  que  conformen  la  matèria,  serà  condició  per  portar  a  terme  la  mitja
ponderada,  haver  superat  mínim  el  40%  de  cada  una  de  les  unitats  didàctiques.
L’avaluació sumativa ha de donar un resultat  mínim de 5 per considerar la  matèria
superada. En cas contrari es procedirà a la recuperació. 
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Recuperació: En cas de suspendre la unitat didàctica, el/la professor/a realitzarà una
prova escrita o oral. La recuperació serà única i de suficiència, es realitza en el termini
establert  en el  calendari  d’activitats  per a aquest  any i  s’organitzarà de dos formes,
segons la situació de l’alumne:

 En cas de tenir alguna unitat didàctica amb una nota final inferior a 4 s/10, o bé,
quan  globalment  la  nota  sumativa  de  la  matèria  sigui  inferior  a  5  s/10,  es
procedirà a realitzar la recuperació d’aquelles unitats didàctiques suspeses. La
valoració de les activitats d’ensenyament-aprenentatge aprovades corresponents
a  la  unitat  didàctica suspesa es  realitzarà únicament  una vegada aprovada la
unitat didàctica en qüestió

 En cas de tenir més del 50% de les unitats didàctiques suspeses la recuperació
serà de tota la matèria íntegrament, mitjançant una única prova globalitzadora.

La  recuperació  de  les  activitats  d’ensenyament  aprenentatge  seran  úniques  i  de
suficiència.

Els  alumnes de  segon curs  amb la  matèria  d’Economia  de  l’Empresa  I  pendent  de
superació hauran de recuperar-la mitjançant activitats específiques de recuperació i la
seva  corresponent  avaluació,  tot  recordant  que  la  competència  d’Economia
d’Empresa I no es pot adquirir progressivament al llarg del curs següent.

LLIBRE DE TEXT

ECONOMIA  DE  L’EMPRESA  II: Llibre  de  text  obligatori.  Títol:
ECONOMIA DE L’EMPRESA 2 Batxillerat.  Editorial:  Mc Graw Hill,  2013.
ISBN:978-84-481-8383-7.
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