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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

ECONOMÍA- 4º ESO 

 

A cualificación de cada avaliación parcial e da avaliación final obterase como resultado de aplicar 

os seguintes cálculos: 

- Faranse dúas probas por avaliación, e a media das dúas probas deberá ser igual ou superior a 

5 puntos para superar a avaliación. 

- No caso de que nalgún dos dous exames, a puntuación sexa inferior a 3 puntos, o alumno terá 

suspensa a avaliación, aínda que a media fose igual ou superior a 5 puntos.  

- Así mesmo, procederase a valorar o traballo desenvolto na aula, a asistencia ás clases, a 

participación activa e o interese amosado, así como a actitude do alumno. 

- Ponderacións: 80% nota media da avaliación + 10% traballo da aula + 10% actitude do alumno 

(comportamento, educación, respecto ós compañeiros, trato co profesor, traballo en equipo, 

etc…). 

Realizaranse exames de recuperación nas dúas primeiras avaliacións. Os alumnos que non 

superaran ningunha das tres avaliacións irán directamente á proba de setembro. En xuño 

realizarase un exame final para aqueles alumnos que teñan algunha avaliación suspensa sempre 

e cando teñan, como mínimo, 1 avaliación superada. De ter as tres suspensas deberán ir á proba 

de setembro. 
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INICIACIÓN A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL - 4º ESO 

 

A cualificación de cada avaliación parcial e da avaliación final obterase como resultado de aplicar 

os seguintes cálculos: 

- Faranse unha ou dúas probas por avaliación, e a media das dúas probas deberá ser igual ou 

superior a 5 puntos para superar a avaliación. 

- No caso de que nalgún dos dous exames, a puntuación sexa inferior a 3 puntos, o alumno terá 

suspensa a avaliación, aínda que a media fose igual ou superior a 5 puntos. Realizarase exame 

de recuperación por avaliacións. Tamén se realizará un exame de recuperación final no remate 

do curso para aqueles alumnos que teñan como mínimo 1 avaliación superada. O que teña as 

tres avaliacións pendentes terá que ir directamente á convocatoria de setembro. 

- Así mesmo, procederase a valorar o traballo desenvolto na aula, a asistencia ás clases, a 

participación activa e o interese amosado, así como a actitude do alumno. 

- Ponderacións:  

1º trimestre: 70% nota media de exame + 30% realización actividades clase e casa 

2º trimestre: 70% nota media de exame + 30% realización actividades clase e casa (incluido o 

proxecto).  

3º trimestre: 50% nota media de exame + 50% proxecto 

 

A mala actitude do alumnado (comportamento, educación, respeto ós compañeiros, trato co 

profesor, traballo en equipo, permitir o correcto desenvolvemento das clases etc…) será restada 

da nota dun trimestre cun máximo de 2 puntos. As faltas consideradas leves restarán 0.25, as 

graves 0.5 e as moi graves 1 
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ECONOMÍA- 1º BACHARELATO (Sección Bilingüe - Castelán/Inglés). 

 

A cualificación de cada avaliación parcial e da avaliación final obterase como resultado de aplicar 

os seguintes cálculos: 

- Faranse dúas probas por avaliación, e a media das dúas probas deberá ser igual ou superior a 

5 puntos para superar a avaliación. 

- No caso de que nalgún dos dous exames, a puntuación sexa inferior a 3 puntos, o alumno terá 

suspensa a avaliación, aínda que a media fose igual ou superior a 5 puntos. Realizarase exame 

de recuperación por avaliacións. Tamén se realizará un exame de recuperación final no remate 

do curso para aqueles alumnos que teñan como mínimo 1 avaliación superada. O que teña as 

tres avaliacións pendentes terá que ir directamente á convocatoria de setembro. 

- Así mesmo, procederase a valorar o traballo desenvolto na aula, a asistencia ás clases, a 

participación activa e o interese amosado, así como a actitude do alumno.. 

- Ponderacións: 90% nota media do exame + 10% realización de traballo da aula ou actividades 

para a casa. 

- Tanto nos exames como nas actividades, a parte en inglés terá un peso do 20%. 

A mala actitude do alumnado (comportamento, educación, respecto ós compañeiros, trato co 

profesor, traballo en equipo, permitir o correcto desenvolvemento das clases, etc.) será restada 

da nota dun trimestre cun máximo de 2 puntos. As faltas consideradas leves restarán 0.25, as 

graves 0.5 e as moi graves 1. 
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ECONOMÍA DA EMPRESA - 2º BACHARELATO  

 

A cualificación de cada avaliación parcial e da avaliación final obterase como resultado de aplicar 

os seguintes cálculos: 

- Faranse dúas probas por avaliación, e a media das dúas probas deberá ser igual ou superior a 

5 puntos para superar a avaliación. 

- No caso de que nalgún dos dous exames, a puntuación sexa inferior a 3 puntos, o alumno terá 

suspensa a avaliación, aínda que a media fose igual ou superior a 5 puntos. Realizarase exame 

de recuperación por avaliacións. Tamén se realizará un exame de recuperación final no remate 

do curso para aqueles alumnos que teñan como mínimo 1 avaliación superada. O que teña as 

tres avaliacións pendentes terá que ir directamente á convocatoria de setembro. 

- Así mesmo, procederase a valorar o traballo desenvolto na aula, a asistencia ás clases, a 

participación activa e o interese amosado, así como a actitude do alumno.. 

- Ponderacións: 90% nota media do exame + 10% realización de traballo da aula ou actividades 

para a casa. 

A mala actitude do alumnado (comportamento, educación, respecto ós compañeiros, trato co 

profesor, traballo en equipo, permitir o correcto desenvolvemento das clases, etc.) será restada 

da nota dun trimestre cun máximo de 2 puntos. As faltas consideradas leves restarán 0.25, as 

graves 0,5 e as moi graves 1. 
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FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL – CICLO SUPERIOR ENSINANZA E 

ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA (1º CURSO). 

 

Todos os contidos do currículo son mínimos, sendo preciso acadar unha puntuación de 5 en cada 

unha das unidades didácticas para aprobar. 

A cualificación do alumnado levarase a cabo conforme ó seguinte sistema: 

En cada avaliación trimestral, a cualificación total máxima será de 10 puntos, que se ponderarán 

nos seguintes apartados a avaliar: 

PROBA ESCRITA: 80% da nota, que se atribuirán os seguintes instrumentos de avaliación de 

acordo co criterio do profesor: 

* Exames escritos teórico-prácticos. Realizarase unha proba por unidade didáctica, é dicir, unha 

proba escrita cada trimestre. 

Para poder ser avaliado como positivo neste apartado será necesario acadar unha puntuación 

mínima de 5 puntos sobre 10 nos referidos exames antes de aplicar a ponderación.  

ACTIVIDADES DO ALUMNADO: 20% O alumno terá que realizar os procedementos indicados 

polo profesor en cada UD: visualizar vídeos e contestar ás preguntas que conteñan (naquelas 

actividades nas que se use a aplicación EDpuzzle), presentar traballos teóricos ou prácticos 

realizados na aula e na casa individualmente ou en equipo (nestes traballos valoraranse tres 

aspectos fundamentais: os contidos, a calidade da presentación audiovisual e as destrezas de 

comunicación escrita e oral). Utilizarase a aula virtual para a entrega das tarefas. 

A NOTA FINAL DO MÓDULO será o resultado da suma das ponderación establecida no apartado 

1.3 da programación do módulo (UD1 36%, UD2 34%, UD3 30%); sempre e cando se tivera 

acadado un 5 como mínimo en cada unha delas. 

Tanto a cualificación trimestral como a final será numérica (entre 1 e 10) sen decimais. Se o 1º 

decimal é inferior a 5, a nota redondearase á baixa. 

Se pola contra o primeiro decimal é 5 ou superior, a nota redondearase á alta. 

 

MOTIVOS PARA REPETIR UN EXAME: 

1. Hospitalización d@ interesad@. 

2. Falecemento ou hospitalización dalgún familiar de 1º ou 2º grao. 

3. Asistencia a consulta de médico especialista que non poida ser cambiada. 

4. Outras causas de forza maior debidamente xustificadas e libremente apreciadas polo 

profesorado (enfermidade, accidente, baixa laboral. 

Todos estes motivos deberán estar documentalmente xustificados e o exame repetirase sempre 

que o alumnado se reincorpore nunha data previa á celebración da avaliación correspondente. 

Con independencia do dito o alumnado poderase presentar á recuperación da avaliación 

trimestral. 
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As persoas que durante a celebración dun exame sexan sorprendidas utilizando calquera medio 

fraudulento para copiar serán cualificadas na avaliación correspondente como suspensas e 

deberán examinarse desa parte no exame final de xuño. 

Aquelas persoas que cheguen tarde a realización dunha proba sen motivo xustificado non terán 

dereito a facela, tendo a posibilidade de presentarse a recuperación trimestral correspondente. 

En caso de ter motivo xustificado poderase presentar sempre e cando non tivese abandonado a 

aula ningún alumno/a presentados á proba. 

 
 
Procedemento para a recuperación das partes non superadas. 

No caso de que o alumnado non acade unha cualificación positiva nalgunha das unidades 

didácticas o proceso de recuperación consistirá en: 

- Realización dunha proba, tendo en conta os contidos mínimos do módulo. 

Este proceso de recuperación levarase a cabo ao longo do trimestre seguinte á avaliación 

suspensa, incluíndo a terceira avaliación na que se fará unha proba de recuperación antes do 

exame final. 

Ao exame final acudirá o alumnado coas unidades didácticas non superadas. 

O alumnado que teña o módulo pendente deberá presentarse a unha proba teórico-práctica en 

data e lugar previamente publicado, tendo que acadar unha nota mínima de 5 sobre 10 para 

superar o módulo. 

 

Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda 

de dereito a avaliación continua. 

A perda do dereito a avaliación continua virá determinada polas faltas de asistencia do 

alumnado tal como determine a norma que o regule. 

A perda deste dereito non supón a perda do dereito a seguir asistindo a clases, se ben, non se 

lle avaliarán as tarefas, se as presenta, nin os exames que faga. 

A avaliación consistirá na realización dun exame escrito que o profesor elaborará, atendendo 

aos contidos do módulo. Para acadar una cualificación positiva na proba extraordinaria será 

preciso obter 5 puntos dun máximo de 10. 

A duración da proba e o lugar de realización fixaraa o profesor e comunicarallo ao alumnado nas 

datas establecidas por norma. 
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EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA – CICLO SUPERIOR ENSINANZA 

E ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA (2º CURSO). 

O obxectivo da avaliación é comprobar se os alumnos/as alcanzaron os mínimos exixibles da 

materia que lles permita cumprir de maneira satisfactoria a maior parte dos obxectivos da 

materia. 

A avaliación será continua, baseándose nun conxunto de actividades que se desenvolvan de 

forma progresiva, polo que se observará e valorará a evolución dos alumnos/as mediante un 

conxunto de probas escritas e/ou orais, individuais e/ou colectivas (exames, exercicios, 

problemas, traballos individuais e/ou en grupo, etc.) 

Faranse dúas probas por avaliación, e a media das dúas probas deberá ser igual ou superior a 5 

puntos para superar a avaliación. 

No caso de que nalgún dos dous exames, a puntuación sexa inferior a 3 puntos, o alumno terá 

suspensa a avaliación, aínda que a media fose igual ou superior a 5 puntos. 

Así mesmo, para obter a nota da 2ª avaliación (Marzo,) procederase a valorar o traballo 

desenvolto na aula, a asistencia ás clases, a participación activa e o interese amosado, así como 

a actitude do alumno, dacordo ás seguintes ponderacións: 

- 70% da media da 1ª e 2ª avaliación (máximo 7 puntos) 

A calificación académica e numérica de cada unha destas avaliacións haberá de ser maior ou 

igual a 5 puntos para a súa superación, ou ben maior ou igual a 4 se a media aritmética coa nota 

da outra avaliación xerase unha calificación final de 5 puntos. 

- 30% traballo da aula e actitude do alumno (comportamento, educación, respeto ós 

compañeiros, trato co profesor, traballo en equipo, etc…), valorado do seguinte xeito (máximo 

3 puntos): 

Asistencia as clases (máximo 1 punto): Ningunha falta de asistencia (1 pto), ata 3 horas sen 

xustificar (0,5 ptos), máis de 3 horas sen xustificar (0 ptos) 

Actitude do alumno (máximo 1 punto): Alumnos sen apercebementos (1 pto), alumnos sen 

apercebemento, pero que foron obxeto de varias chamadas de atención na aula (0,5 ptos); 

alumnos con apercebemento (0 ptos). 

Traballo na aula (máximo 1 punto): Alumnos que traballaron de forma continuada, amosando 

interese pola materia (1 pto), alumnos con escaso interese en participar ou facer as actividades 

propostas na aula (0,5 ptos). 

 

Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda 

de dereito a avaliación continua. 

Todo alumno que supere o límite de faltas de asistencia do 10% das horas totais do módulo, 

establecido legalmente, perderá o dereito a avaliación continua, e deberá presentarse, para 

superar ó módulo a unha proba extraordinaria de avaliación despois da avaliación final de 

módulos onde se examine de tódolos contidos vistos ó longo do curso. 

Esta proba consistirá nun exame teórico-práctico escrito, similar os da avaliación continua pero 

mais extenso por abarcar todo o módulo. 

Tamén deberá presentar un pan de empresa que inclúa tódolos apartados explicados ao longo 

do curso. 

 


