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Avaluació 

 

Instruments d’avaluació 

L'avaluació del mòdul de ‘Comptabilitat i Fiscalitat’ es realitzarà mitjançant 

exàmens escrits de caràcter teoricopràctic, que seran programats segons els 

indicats en el contingut del mòdul. Els exàxems tindran un pes en el total de la nota 

del 80%, el 20% restant correspon a les activitats d’avaluació que el professor 

proposa per a la seua realització a classe. 

 

Segons estableix l'article 2 de l'Ordre 79/2010 de la Conselleria d’Educació, 

l'avaluació de cada mòdul será contínua. 

 

Per l'anterior motiu, resulta necessària l'assistència de l'alumne/a, almenys, al 

85% de les classes i activitats previstes en cada mòdul. L'incompliment d'aquest 

requisit comportarà la pèrdua del dret a l'avaluació contínua. 

 

• Criteris de qualificació. 

Per a avaluar els coneixements de l'alumnat respecte del mòdul, en cadascuna 

de les 2 avaluacions, s'utilitzaran els següents criteris: 

 

PRIMERA AVALUACIÓ: 

La qualificació final d'aquesta primera avaluació quedará composta per: 



1. Nota de l'examen: 80% del total. 

2. Treballs lliurats (individuals/col·lectius): 10% del total. 

3. Assistència, participació, actitud: 10% del total. 

 

SEGONA AVALUACIÓ: 

La qualificació final d'aquesta segona avaluació quedarà composta por: 

4. Nota de l'examen: 70% del total. 

5. Treballs lliurats (individuals/col·lectius): 20% del total. 

6. Assistència, participació, actitud: 10% del total. 

 

2. Criteris de qualificació 

Per a avaluar els coneixements de l'alumnat respecte del mòdul, en cadascuna 

de les 2 avaluacions, s'utilitzaran els següents criteris: 

 

PRIMERA AVALUACIÓ: 

La qualificació final d'aquesta primera avaluació quedará composta per: 

7. Nota de l'examen: 80% del total. 

8. Activitats d’avaluació: 20% del total. 

 

SEGONA AVALUACIÓ: 

La qualificació final d'aquesta segona avaluació quedarà composta por: 



9. Nota de l'examen: 80% del total. 

10. Activitats d’avaluació: 20% del total. 

 

Per tal de fer mitja es necessita tenir una nota mínima de 3,5 en els exàmens. I no 

es  podrà calcular la mitjana del mòdul quan alguna de le dues avaluacions tinga 

una nota inferior a 4. 

L’alumnat que no supere l’avaluació tindrà dret a una recuperació de les parts 

suspeses. L’alumne que perga l’avaluació cotinuada no tindrà dret a aquestes 

recuperacions parcials i haurà de presentar-se a un examen final de tot el curs. 

 

Aquell alumnat que no superi el curs en convocatòria ordinària haurà de presentar-

se a un examen del contingut de tot el curs en la convocatòria extraordinària. 

 


