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CRITERIS D’AVALUACIÓ - PROVES LLIURES 
 

CICLE:  GS Administració i finances    CURS 19/20 

 
MÒDUL: Recursos humans i responsabilitat social corporativa 

CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

Serà una prova escrita de 6 preguntes on cadascuna d’elles val 1,5 punts. 

 
MÒDUL: Gestió de la documentació jurídica i empresarial 

CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

Serà una prova tipus test, de 40 preguntes. Cada resposta correcta val 0,25 punts i cada resposta 
incorrecta resta 0,08 punts. Les preguntes en blanc ni sumen ni resten. 

 
 

MÒDUL: FOL 

CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

La prova consisteix per una part en un examen oral via videoconferència on-line-meet en el que se 
demanaran a l’alumne qüestions sobre els temes de laboral (T 1 a 7 del llibre de Mc Millan professional de 
FOL , que serà el que seguirà el professor) 
I per una altre part l’alumne haurà d’entregar dos treballs: Un guió de com cercar feina, elaborat per ell, 
no copiat d’internet (instruments que utilitzaria, elaboració dels mateixos, organismes als que recorreria, 
procès de selecció, com se prepararia per aquest procès de selecció, tant per entrar a una empresa 
privada com pública, etc.) 
L’alumne també elaborarà un pla de prevenció de riscos per una empresa petita del seu sector, 
(bàsicament es tracta de fer una avaluació de riscos d’un taller del seu sector, tipus de risc, i una 
planificació de mesures preventives per disminuir els riscos que ha trobat fent l’avaluació) 
L’examen oral val fins a 6 punts i cada treball fins a 2 punts. Per aprovar l’alumne ha d’obtenir un 5 de 
suma de punts de les diferents proves i treballs presentats. 
 

 
 

MÒDUL: Anglès 

CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

L’examen consistirà en un recull d’activitats per posar a prova les habilitats de “Use of English”, reading 
comprehension, writing, listening i speaking. L’alumne podrà obtenir un màxim de 2 punts de cada part, 
sent un 10 la puntuació màxima final. 
 

 

 


