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ECONOMÍA da EMPRESA 2º BACHARELATO 
 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

Haberá tres avaliacións distribuídas ó longo do curso. Nas avaliacións a 
cualificación determinarase do seguinte xeito : 
 

 Un 50 %: da nota da avalición corresponderá ao exame final de cada 
avaliación con contidos acumulativos sobre toda a materia do curso 
estudada ata ese momento. 

 Un 40 % da nota de cada avalición corresponderá as probas escritas/oráis 
con contidos parciais ( 1 ou 2 probas por avaliación). 

 Un 10% da nota de cada avalición corresponderá as intervencións en 
clase, os traballos de investigación- proxectos, a realización de exercicios 
diarios na clase e as tarefas de deberes e  o cumprimento das NOF. 

 A nota mínima de corte do exame final de cada avaliación para o cálculo 
das medias entre o exame de avaliación e a avaliación continua fíxase nun 
4, con este sistema preténdese potenciar o hábito de estudo diario.  

 A nota  final mínima de cada avaliación para obter o aprobado establécese  
en 5 sobre 10. 

 Haberá que ter un mínimo de 5 sobre 10 en cada unha das tres avaliacións 
para superar a materia na convocatoria ordinaria. 

 Se un alumno ten algunha avaliación suspensa e aproba na recuperación, 
a nota desa avaliación será a media das notas do exame de recuperación e 
a nota da avaliación suspensa. Tendo a recuperación aprobada, se esa 
media é inferior a 5, contaráse como 5, se é superior, contará dita nota 
para facer a media na final ordinaria. 

 CUALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: unha vez aprobadas as tres 
avaliacións, a  cualificación final da materia determinarase calculando a 
media aritmética. 

 CUALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA: será a media das notas do exame 
de convocatoria extraordinaria  e a nota da avaliación final ordinaria. Se o 
alumno aproba o exame de convocatoria extraordinaria e esa media é 
inferior a 5, contaráse como 5, se é superior, contará dita nota como media 
na final extraordinaria. 

 As probas escritas, orais, exames… superados en cada trimestre non 
eximen desa materia na recuperación. Cada avaliación supendese ou 
apróbase na súa totalidade, non se gardan partes. 

 Non hai exames para subir nota. 

 So se repetirán as probas escritas/oráis en casos excepcionais e con 
xustificantes oficiais (xustificante médico, evidencia,...) 

 Cabe a posibilidade, no enuciado dos exames e dos traballos de cada 
avaliación, da especificación  da baixada de nota polas faltas de ortografía 
e  mala presentación dos mesmos. 

 Copiar nos exames ou calquera outra irregularidade no desenvolvemento 
dos mesmos detectado polo profesor/a conlevará suspender dita 
avaliación. 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Tras a primeira e segunda avaliación farase unha proba de recuperación para 
os alumnos suspensos, que incluirá os mismos contidos e entrega de traballos 
que os esixidos na avaliación. A recuperación da terceira avaliación farase na 
proba global de maio. 

Aqueles alumnos/as que aínda así non acaden o aprobado nalgunha das tres 
avaliacións realizarán no mes de maio, ao remate do curso, unha proba global 
de recuperación (o alumno con só unha avaliación suspensa presentarase a 
esta  proba de recuperación con só esa parte, mentres que aquel que teña 
dúas ou tres avaliacións suspensas deberá presentarse con toda a materia). 

Aqueles alumnos/as que non superen a materia en maio deberán presentarse ó 
exame extraordinario da convocatoria de  xuño cos contidos de todo o curso 
desenvoltos nesta programación, tendo que acadar un mínimo de  5 sobre 10 
para obter o aprobado. Non se  garda ningunha proba ou avaliación superada 
durante o curso. 

 

 

 

FUNDAMENTOS de ADMINISTRACIÓN e 
XESTIÓN  2º BACHARELATO 

 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Haberá tres avaliacións distribuídas ó longo do curso. Nas avaliacións a 
cualificación determinarase do seguinte xeito : 
 

 Un 50 %: da nota da avalición corresponderá ao exame final de cada 
avaliación  sobre toda a materia do trimestre estudada ata ese momento. 

 Un 40 % da nota de cada avalición corresponderá ao traballo de 
elaboración e a  exposición oral do plan de empresa. 

 Un 10% da nota de cada avalición corresponderá as intervencións en 
clase, os traballos de investigación- proxectos, a realización de exercicios 
diarios na clase e as tarefas de deberes e  o cumprimento das NOF. 

 A nota mínima de corte do exame final de cada avaliación para o cálculo 
das medias entre o exame de avaliación e a avaliación continua fíxase nun 
4, con este sistema preténdese potenciar o hábito de estudo diario.  

 Considéranse aprobadas as probas (orais, escritas, exercicios…) e 
avaliacións trimestrais cunha cualificación a partir de 5  puntos sobre 10. 

 Haberá que ter un mínimo de 5 sobre 10 en cada unha das tres avaliacións 
para superar a materia na convocatoria ordinaria. 

 Se un alumno ten algunha avaliación suspensa e aproba na recuperación, 
a nota desa avaliación será a media das notas do exame de recuperación e 
a nota da avaliación suspensa. Tendo a recuperación aprobada, se esa 
media é inferior a 5, contaráse como 5, se é superior, contará dita nota 
para facer a media na final ordinaria. 
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 CUALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: unha vez aprobadas as tres 
avaliacións, a  cualificación final da materia determinarase calculando a 
media aritmética. 

 CUALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA: será a media das notas do exame 
de convocatoria extraordinaria  e a nota da avaliación final ordinaria. Se o 
alumno aproba o exame de convocatoria extraordinaria e esa media é 
inferior a 5, contaráse como 5, se é superior, contará dita nota como media 
na final extraordinaria. 

 As probas escritas, orais, exames, traballos… superados en cada trimestre 
non eximen desa materia na recuperación. Cada avaliación supendese ou 
apróbase na súa totalidade, non se gardan partes. 

 Non hai exames para subir nota. 

 So se repetirán as probas escritas/oráis en casos excepcionais e con 
xustificantes oficiais (xustificante médico, evidencia,...) 

 Cabe a posibilidade, no enuciado dos exames e dos traballos de cada 
avaliación, da especificación  da baixada de nota polas faltas de ortografía 
e  mala presentación dos mesmos. 

 Copiar nos exames ou calquera outra irregularidade no desenvolvemento 
dos mesmos detectado polo profesor/a conlevará suspender dita 
avaliación. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 

Tras a primeira e tras a segunda avaliación farase unha proba de recuperación 
para os alumnos suspensos, que incluirá os mismos contidos e 
entregas/exposicións de traballos obrigatorios que na avaliación. A 
recuperación da terceira avaliación farase na proba global de maio. 

Aqueles alumnos/as que aínda así non acaden o aprobado na primeira ou 
segunda  avaliación realizarán no mes de maio, ao remate do curso, unha 
proba escrita global de recuperación sobre o conxunto da materia que lles 
permita recuperala. Os alumnos con máis dunha avaliación suspensa deberán 
presentarse á proba global de recuperación con toda a materia traballada no 
curso e todos os alumnos  que se presenten a esta proba deben entregar os 
traballos obrigatorios/exposicións que teñan pendentes. 

No mes de xuño efectuarase unha proba extraordinaria de recuperación dos 
contidos de todo o curso desenvoltos nesta programación. Non se  garda 
ningunha proba ou avaliación superada durante o curso. 
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ECONOMÍA  1º BACHARELATO 

 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Haberá tres avaliacións distribuídas ó longo do curso. Nas avaliacións a 
cualificación determinarase do seguinte xeito : 
 
o Un 50 %: da nota da avalición corresponderá ao exame final de cada 

avaliación con contidos acumulativos sobre toda a materia do curso 
estudada ata ese momento. 

o Un 40 % da nota de cada avalición corresponderá as probas escritas/oráis 
con contidos parciais ( 1 ou 2 probas por avaliación). 

o Un 10% da nota de cada avalición corresponderá as intervencións en 
clase, os traballos de investigación- proxectos, a realización de exercicios 
diarios na clase e as tarefas de deberes e  o cumprimento das NOF. 

o As exposicións orais individuais que versan sobre as unidades didácticas  
11 e 12,  puntuaranse entre 0 e 1 punto, que se sumará a nota media final 
da convocatoria ordinaria sempre que esta sexa igual ou superior a 5. 

o A nota mínima de corte do exame final de cada avaliación para o cálculo 
das medias entre o exame de avaliación e a avaliación continua fíxase nun 
4, con este sistema preténdese potenciar o hábito de estudo diario.  

o A nota  final mínima de cada avaliación para obter o aprobado establécese  
en 5 sobre 10. 

o Haberá que ter un mínimo de 5 sobre 10 en cada unha das tres avaliacións 
para superar a materia na convocatoria ordinaria. 

o Se un alumno ten algunha avaliación suspensa e aproba na recuperación, 
a nota desa avaliación será a media das notas do exame de recuperación e 
a nota da avaliación suspensa. Tendo a recuperación aprobada, se esa 
media é inferior a 5, contaráse como 5, se é superior, contará dita nota 
para facer a media na final ordinaria. 

o CUALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: unha vez aprobadas as tres 
avaliacións, a  cualificación final da materia determinarase calculando a 
media aritmética. 

o CUALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA: será a media das notas do exame 
de convocatoria extraordinaria  e a nota da avaliación final ordinaria. Se o 
alumno aproba o exame de convocatoria extraordinaria e esa media é 
inferior a 5, contaráse como 5, se é superior, contará dita nota como media 
na final extraordinaria. 

o As probas escritas, orais, exames… superados en cada trimestre non 
eximen desa materia na recuperación. Cada avaliación supendese ou 
apróbase na súa totalidade, non se gardan partes. 

o Non hai exames para subir nota. 

o Cabe a posibilidade, no enuciado dos exames e dos traballos de cada 
avaliación, da especificación  da baixada de nota polas faltas de ortografía 
e  mala presentación dos mesmos. 

o Copiar nos exames ou calquera outra irregularidade no desenvolvemento 
dos mesmos detectado polo profesor/a conlevará suspender dita 
avaliación. 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Realizarase unha proba de recuperación despois de cada avaliación para os 
alumnos que non superasen os obxectivos mínimos, cos mismos contidos e 
entrega de traballos que os esixidos na  avaliación. 
 
Rematada a terceira avaliación os alumnos disporán da correspondente  proba 
de recuperación, a esta proba poderán presentarse ademáis daqueles alumnos 
que suspenderan a terceira avaliación, todos aqueles que teñan algunha 
avaliación anterior non superada, o alumno con só unha avaliación suspensa 
presentarase a esta  proba de recuperación con só esa parte, mentres que 
aquel que teña dúas ou tres avaliacións suspensas deberá presentarse con 
toda a materia e entregar os traballos obrigatorios/exposicións que teñan 
pendentes. 
 

Aqueles alumnos/as que non superen a materia na convocatoria ordinaria 
deberán presentarse ó exame da convocatoria extraordinaria cos contidos de 
todo o curso desenvoltos nesta programación, tendo que acadar un mínimo de  
5 sobre 10 para obter o aprobado. Non se  garda ningunha proba ou avaliación 
superada durante o curso. 

 

 

 

IAEE 4º ESO 
 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Haberá tres avaliacións distribuídas ó longo do curso. Nas avaliacións a 
cualificación determinarase do seguinte xeito : 
 

- Un 50 %: da nota da avalición corresponderá ao exame final de cada 
avaliación con contidos acumulativos sobre toda a materia do curso 
estudada ata ese momento. 

- Un 40 % da nota de cada avalición corresponderá as probas escritas/oráis 
con contidos parciais ( 1 ou 2 probas por avaliación). 

- Un 10% da nota de cada avalición corresponderá as intervencións en 
clase, os traballos de investigación- proxectos, a realización de exercicios 
diarios na clase e as tarefas de deberes e  o cumprimento das NOF. 

- As exposicións orais individuais que versan sobre determinadas unidades 
didácticas  propostas pola profesora,  puntuaranse entre 0 e 1 punto, que 
se sumará a nota media final da convocatoria ordinaria sempre que esta 
sexa igual ou superior a 5. 

- A nota mínima de corte do exame final de cada avaliación para o cálculo 
das medias entre o exame de avaliación e a avaliación continua fíxase 
nun 4, con este sistema preténdese potenciar o hábito de estudo diario.  

- A nota  final mínima de cada avaliación para obter o aprobado 
establécese  en 5 sobre 10. 

- Haberá que ter un mínimo de 5 sobre 10 en cada unha das tres 
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avaliacións para superar a materia na convocatoria ordinaria. 

- Se un alumno ten algunha avaliación suspensa e aproba na recuperación, 
a nota desa avaliación será a media das notas do exame de recuperación 
e a nota da avaliación suspensa. Tendo a recuperación aprobada, se esa 
media é inferior a 5, contaráse como 5, se é superior, contará dita nota 
para facer a media na final ordinaria. 

- CUALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: unha vez aprobadas as tres 
avaliacións, a  cualificación final da materia determinarase calculando a 
media aritmética. 

- As probas escritas, orais, exames… superados en cada trimestre non 
eximen desa materia na recuperación. Cada avaliación supendese ou 
apróbase na súa totalidade, non se gardan partes. 

- Non hai exames para subir nota. 

- Cabe a posibilidade, no enuciado dos exames e dos traballos de cada 
avaliación, da especificación  da baixada de nota polas faltas de ortografía 
e  mala presentación dos mesmos. 

- Copiar nos exames ou calquera outra irregularidade no desenvolvemento 
dos mesmos detectado polo profesor/a conlevará suspender dita 
avaliación. 
 

 
No mes de xuño haberá un exame final de convocatoria ordinaria, coa 

materia distribuída por trimestres, para aqueles alumnos/as que teñan 

algunha avaliación suspensa.  

 

 

 

 
ECONOMÍA 4º ESO 

 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Haberá tres avaliacións distribuídas ó longo do curso. Nas avaliacións a 
cualificación determinarase do seguinte xeito : 
 
- Un 50 %: da nota da avalición corresponderá ao exame final de cada 

avaliación con contidos acumulativos sobre toda a materia do curso 
estudada ata ese momento. 

- Un 40 % da nota de cada avalición corresponderá as probas escritas/oráis 
con contidos parciais ( 1 ou 2 probas por avaliación). 

- Un 10% da nota de cada avalición corresponderá as intervencións en 
clase, os traballos de investigación- proxectos, a realización de exercicios 
diarios na clase e as tarefas de deberes e  o cumprimento das NOF. 

- As exposicións orais individuais que versan sobre determinadas unidades 
didácticas  propostas pola profesora,  puntuaranse entre 0 e 1 punto, que 
se sumará a nota media final da convocatoria ordinaria sempre que esta 
sexa igual ou superior a 5. 

- A nota mínima de corte do exame final de cada avaliación para o cálculo 
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das medias entre o exame de avaliación e a avaliación continua fíxase nun 
4, con este sistema preténdese potenciar o hábito de estudo diario.  

- A nota  final mínima de cada avaliación para obter o aprobado establécese  
en 5 sobre 10. 

- Haberá que ter un mínimo de 5 sobre 10 en cada unha das tres avaliacións 
para superar a materia na convocatoria ordinaria. 

- Se un alumno ten algunha avaliación suspensa e aproba na recuperación, 
a nota desa avaliación será a media das notas do exame de recuperación e 
a nota da avaliación suspensa. Tendo a recuperación aprobada, se esa 
media é inferior a 5, contaráse como 5, se é superior, contará dita nota 
para facer a media na final ordinaria. 

- CUALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: unha vez aprobadas as tres 
avaliacións, a  cualificación final da materia determinarase calculando a 
media aritmética. 

- As probas escritas, orais, exames… superados en cada trimestre non 
eximen desa materia na recuperación. Cada avaliación supendese ou 
apróbase na súa totalidade, non se gardan partes. 

- Non hai exames para subir nota. 

- Cabe a posibilidade, no enuciado dos exames e dos traballos de cada 
avaliación, a especificación  da baixada de nota polas faltas de ortografía e  
mala presentación dos mesmos. 

- Copiar nos exames ou calquera outra irregularidade no desenvolvemento 
dos mesmos detectado polo profesor/a conlevará suspender dita 
avaliación. 
 

 
No mes de xuño haberá un exame final de convocatoria ordinaria, coa 

materia distribuída por trimestres, para aqueles alumnos/as que teñan 

algunha avaliación suspensa. 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FINANCEIRA 2º ESO 
 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Haberá tres avaliacións distribuídas ó longo do curso. Nas avaliacións a 
cualificación determinarase do seguinte xeito : 
 

 Exercicios formulados na clase, participación na clase, preparación dos 

traballos propostos, asistencia a clase: 40%. 

 Probas escritas en cada trimestre: 60%. 

Para os efectos de puntuación definitiva será necesario ter unha nota 

mínima de 5 puntos sobre 10 

 Cada avaliación terá a súa oportunidade de recuperación. 
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Como criterio de corrección das actividades e das probas escritas, valoraranse 

os coñecementos teórico/prácticos do alumnado, así como o rigor nos 

razoamentos desenvolvidos e na linguaxe empregada.  

 

No desenvolvemento dos problemas, exercicios e cuestións valoraranse os 

seguintes aspectos: 

 A coherencia ordenada e razoada na exposición da resposta. 

 A claridade da exposición. 

 A utilización dunha adecuada terminoloxía. 

 A facilidade e a precisión na realización do cálculo. 

 Ademais a puntuación de cada pregunta está condicionada polo que o 

alumno fai ben, é dicir, as preguntas parcialmente contestadas ou 

incorrectas nos resultados finais, poden acadar unha puntuación 

intermedia en función do seu desenvolvemento.  

 

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións trimestrais, pero 

será necesario ter aprobadas as tres avaliacións para aprobar na convocatoria 

ordinaria. 

No mes de xuño haberá un exame final de convocatoria ordinaria, coa materia 

distribuída por trimestres, para aqueles alumnos/as que teñan algunha 

avaliación suspensa. 
 


