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 5.1.3.- Avaliación: Procedementos, instrumentos e criterios de cualificación 

A. Procedementos de avaliación e cualificación 

A avaliación ten como obxectivo informar sobre a evolución do proceso docente na súa totalidade e non debe limitarse 
a unha simple valoración de coñecementos, senon que terá en conta o conxunto de todos os componentes 
pedagóxicos, de forma que permita modificacións nas previsións iniciais e determine novos obxectivos de acordo á 
evolución do proceso. 
A avaliación do currículo pretende como obxectivo principal, a corrección de desviacións producidas no 
desenvolvemento do mesmo, adecuando os obxectivos ás características de cada grupo e as actividades 
programadas e determinando a idoneidade dos procedementos e medios utilizados, capacidade de investigación, 
métodos utilizados e destrezas adquiridas polos alumnos/as. 
Partindo do nivel inicial do alumnado, o proceso de avaliación debe orientarse no currículo, nos obxectivos e 
estándares de aprendizaxe programados e nos alcanzados polos alumnos/as. 
Terá un carácter continuo, realizarase ao longo do proceso formativo do alumnado e terá en conta o progreso do 
alumno/a respecto á formación adquirida. A aplicación do proceso de avaliación continua do alumnado implica a 
obrigatoriedade da asistencia á clases e a realización das actividades programadas na materia.     

O proceso de avaliación é continuo e sumativo aínda que as cualificacións dos alumnos/as presentaranse agrupadas 
en tres avaliacións segundo o calendario escolar. En cada unha delas, o alumnado, será avaliado polo seu hábito de 
traballo e dedicación diarios, tanto individual como en grupo, o grao de interese pola materia, a participación nas 
actividades propostas, a presentación e a exposición de actividades e traballos. 
Ademais terase en conta a súa actitude na aula, o respecto mostrado cara ós compañeiros e a profesora/r, asistencia 
e puntualidade, orden e pulcritude no desenvolvemento e presentación dos exercicios propostos. 
 

B. Instrumentos de avaliación e cualificación 

Ofrecer ao alumnado información sobre o seu proceso de aprendizaxe é crucial pois indica se se produciron avances 
ou non na aprendizaxe dun alumno/a. Sobre esta base pódense formular obxectivos e metas, e informar ao alumnado 
das súas propias aprendizaxes indicándolle con claridade o aprendido e a mellor forma de facelo no futuro. 
Os instrumentos de avaliación pódense empregar en diferentes momentos do tempo ou utilizarse con diversas   
finalidades pero todos eles deben proporcionar, en conxunto, o maior número posible de aspectos relativos á 
evolución do alumnado para poder facer unha valoración completa. Deben permitir valorar, o conxunto de conceptos, 
estándares de aprendizaxe básicos, competencias e obxectivos alcanzados. 
Terán que mostrar, asemesmo, as distintas formas de progresar: individualmente e en grupo, oralmente e por escrito, 
sobre contidos de ensaio ou analíticos, etc. Concretamente se empregarán: 

• A avaliación inicial:  realizarase unha proba inicial aos alumnos/as para comprobar o grao de 
coñecementos previos sobre a materia. Poderá facerse a través dunha ficha de avaliación inicial, mediante 
unha breve enquisa, oral ou escrita. 

• Os exercicios realizados polo alumnado: permitirán coñecer o progreso educativo e o estado evolutivo do 
proceso da aprendizaxe do alumnado. Inclúen a diversa gama de exercicios teóricos e prácticos a realizar 
durante e ao final da exposición dos contidos propios de cada unidade didáctica. 

• As producións escritas:  tests, comentarios de texto, traballos de investigación e búsqueda de información, 
prácticas en Internet, etc. Son de grande utilidade para mostrar como afianzar os coñecementos sobre a 
materia, como se adquiren mellorándose paulatinamente os conceptos, procedementos e actitudes. 

• As intervencións do alumnado: a súa participación na clase, o seu interese e a súa actitude favorable 
determinarán o progreso do proceso educativo, e servirán de apoio á posible reforma e redirección da nosa 
intervención educativa.( Non é posible na docencia non presencial) 

• A observancia sistemática por parte do/a profesor/a: mediante a actividade diaria poderanse analizar os 
avances nas actividades, coñecendo de forma directa os logros parciais do alumnado, os aspectos sobre os 
que é necesario insistir e aqueles outros que requiren unha modificación didáctica. 



(Non é posible na docencia non presencial) 

• As probas obxectivas escritas: é unha das máis útiles ferramentas de avaliación, ao posibilitar que o 
alumnado poida expoñer individualmente os coñecementos adquiridos durante o desenvolvemento das 
sesións. 

C.  Criterios de cualificación 

Cualificarase en números enteiros de 0 a 10, o alumno/a deberá obter unha cualificación igual ou superior a 5 para 
superar a parte correspondente e, en concreto, cada unha das tres avaliacións en que se divide o curso académico. 
Dita cualificación se obterá mediante a seguinte distribución porcentual: 

a) Probas escritas:  60% 

Realizaranse probas obxectivas por escrito á finalización de cada bloque temático ou conxunto de unidades didácticas. 
Na medida do posible, realizaranse dúas probas por avaliación. As probas serán escritas e permitirán avaliar a parte 
conceptual e procedimental. Informarase ao alumnado da cualificación máxima correspondente a cada parte, cuestión 
ou apartado das probas escritas. 
Valorarase moi positivamente a utilización dunha linguaxe técnica e propia da nosa disciplina. A expresión inapropiada 
de termos, unidades de medida e datos numéricos suporá unha redución na nota da proba que, cuantitativamente, 
será indicada ao alumnado en cada examen. 
Calcularase a nota da avaliación correspondente a este apartado utilizando a media das cualificacións de cada unha 
das probas feitas por avaliación. 
O alumnado poderá utilizar o material auxiliar necesario para o desenvolvemento da proba que autorice o/a profesor/a 
(calculadora, regla, goma, bolígrafo, etc.). Non se permitirá o uso do teléfono móvil na clase.  

No caso de que un/unha alumno/a realizase calquera actividade non reglamentaria durante a realización dunha proba 
escrita tal  como colaborar con outro alumno/a na súa realización, e/ou usando calquera tipo de material de apoio non 
autorizado polo/a profesor/a; por exemplo, facer uso dalgunha chuleta ou achega de apuntes, o/a  profesor/a 
recollerá o exame  e será causa de suspenso na proba, avaliación ou no curso completo, segundo o criterio do/a 
profesor/a para cada caso, o alumno/a terá que recuperar toda a materia desa avaliación ou curso completo, 
mantendo o dereito a presentarse ao exame final de xuño e mantendo a obriga de asistencia ao seu horario de 
clases. 
No caso de que o antedito sucedese no exame final de xuño, a cualificación dese exame sería dun 0.  

No caso de deixar de asistir a un exame deberase adxuntar ó día seguinte un comprobante de tipo oficial (por 
exemplo: asistencia a un ambulatorio, asistencia ó hospital, asistencia ó xulgado) e será no seguinte exame que toque 
no curso, onde engadiremos cuestión referidas ao exame que quedou pendente.  

A asistencia á clase é obrigatoria e a falta sen xustificar reiterada levaría consigo a perda do dereito dos exames de 
avaliación, como está establecido pola lei, aínda que manterase o exame final da convocatoria de xuño. 
No caso de faltas de respecto reiteradas o/a alumno/a será enviado á dirección e a profesora/r informará tamén á 
dirección por escrito. 
Tamén e en primeira instancia, falará co/a titor/a, previa conversa entre profesor/a-alumno/a, e trataranse por tódolos 
medios de solucionar as situacións incómodas dentro da aula. 
Docencia non presencial: se utilizarán os seguintes: googleclassroom, aula virtual, correos electrónicos, etc. 
 

b) Probas orais, producións escritas, actitude, interese e asistencia á clase: 40% 

O/a profesor/a poderá realizar aquelas probas orais que considere oportuno, incluíndo neste apartado ademáis todas 
as producións realizadas polo alumnado durante o transcurso do trimestre e curso. A saber:  tests, prácticas en 
Internet, videos, comentarios de texto, follas de exercicios e actividades diarias, realización de traballos individuais e 
grupais, participación activa na aula e valoración actitudinal. Terase en conta, ademáis da entrega na data indicada, 
orden e pulcritude no desenvolvemento e presentación das tarefas e traballos propostos. Ditas producións suporán un 
15% mentres que o 5% restante fai referencia á asistencia e puntualidade á clase, o respecto ás/ós compeñeiros/as e 
ao profesor/a, hábito de traballo, grao de interese pola materia e participación nas actividades propostas na clase, 
traer o material escolar necesario para seguir a clase, por exemplo o libro da materia, caderno de clase.  

Docencia non presencial: no caso non presencial se terán en conta probas orais, traballos pola vía telemática 
que a Consellería nos facilite: cisco webex, correos electrónicos, googleclassroom, aula virtual, etc. A 



porcentaxe será: 40% 

 

Cualificación final 
Avaliación ( docencia presencial e non presencial) 
A nota global de cada avaliación se obterá facendo o promedio das notas obtidas nos dous apartados anteriores. Para 
iso multiplicaremos a cualificación do apartado a) por 0,80 e a do apartado b) por 0,20, sumándose o resultado de 
ambas ponderacións. 
Será indispensable a obtención dunha nota media igual ou superior a 5 nas probas escritas, para poder superar a 
avaliación. 
A cualificación global de cada trimestre expresarase de 0 a 10 puntos. No caso de que a nota resultante da 
ponderación expresada no parágrafo anterior tivera decimais, se aproximará ao número enteiro superior se os 
decimais fosen superiores a medio punto, e ao número enteiro inferior se non excederan de medio punto. 
A avaliación se entenderá superada se a cualificación final é igual ou superior a 5 puntos. A nota final da asignatura 
tamén irá expresada en números enteiros, coa técnica de redondeo exposta anteriormente. O resultado será a media 
aritmética das notas correspondentes ós tres trimestres, tendo como requisito imprescindible ter cualificados os tres 
trimestres con 5 ou máis puntos. 
 

Actividades de recuperación (docencia presencial e non presencial) 
Avaliación 

Serán realizadas por aqueles alumnos/as que obtiveran ao finalizar a correspondente avaliación unha cualificación 
inferior a 5 puntos. 
Terá lugar ao comezo da segunda e terceira avaliación, referidas ós contidos das unidades didácticas 
correspondentes á primeira e segunda avaliación, respectivamente. A recuperación é de toda a materia de avaliación. 

Asignatura 

Ó finalizar o terceiro trimestre se efectuará unha proba escrita de recuperación para os/as alumnos/as que tiveran 
unha, dúas ou tres avaliacións non superadas. 
Quen teña unha avaliación cualificada con unha puntuación inferior a 5 puntos, deberá realizar unha proba escrita 
referida ós contidos de esa avaliación concreta. Pola contra, quen tivera dúas ou tres avaliacións non superadas 
deberá realizar unha proba referida ao contido global da asignatura. 
Poderá ser requisito imprescindible presentar determinadas actividades escritas ou por soporte informático non 
realizadas ao longo do curso, cuestión que lle será indicado á/ó alumna/o concreto coa debida antelación. 
 

Proba extraordinaria de setembro ( docencia presencial e non presencial) 
Aqueles alumnos/as que non houberan alcanzado os obxectivos na convocatoria ordinaria de xuño, terán a opción de 
realizar unha proba escrita referida á totalidade da asignatura, coa mesma estrutura e criterios avaliadores descritos 
no apartado anterior, na convocatoria extraordinaria de setembro. 
Poderá ser requisito imprescindible presentar determinadas actividades escritas ou baixo soporte informático non 
realizadas ao longo do curso, cuestión que lle será indicado ao alumno/a concreto coa debida antelación. 
As posibles reclamacións versarán exclusivamente referidas á proba extraordinaria de setembro. 
 

Materias pendentes do curso anterior 
Neste curso non hai alumnos/as que teñan esta materia pendente. 
 

 

 

ECONOMIA 4º ESO 

 

 

C. Criterios de cualificación 

Cualificarase en números enteiros de 0 a 10, o alumno/a deberá obter unha cualificación igual ou superior a 5 
para superar a parte correspondente e, en concreto, cada unha das tres avaliacións en que se divide o curso 



académico. 
Dita cualificación se obterá mediante a seguinte distribución porcentual: 

a) Probas escritas: 80% 

Realizaranse probas obxectivas por escrito á finalización de cada bloque temático ou conxunto de unidades 
didácticas. Na medida do posible, levaranse a cabo dúas probas por avaliación. As probas serán escritas e 
permitirán avaliar a parte porcentual e procedimental. Informarase ao alumnado da cualificación máxima 
correspondente a cada parte, cuestión ou apartado das probas escritas. 
Valorarase moi positivamente a utilización dunha linguaxe técnica e propia da nosa disciplina. A expresión 
inapropiada de termos, unidades de medida e datos numéricos suporá unha redución na nota da proba que, 
cuantitativamente, será indicada ao alumnado en cada examen. 
Calcularase a nota da avaliación correspondente a este apartado utilizando a media das cualificacións da cada 
unha das probas feitas por avaliación. 
O alumnado poderá utilizar o material auxiliar necesario que autorice o/a profesor/a (calculadora, regla, goma, 
bolígrafo, etc.) para o desenvolvemento da proba. Non se permitirá o uso do teléfono móvil na clase. 
No caso de que un/unha alumno/a realizase calquera actividade non reglamentaria durante a realización dunha 
proba escrita  como colaborar con outro alumno/a na súa realización, e/ou usando calquera tipo de material de 
apoio non autorizado polo/a profesor/a; por exemplo, facer uso dalgunha chuleta ou achega de apuntes entre outros, 
o/a profesor/a recollerá o exame e será causa de suspenso na proba, avaliación ou  curso completo, segundo o 
criterio do/a profesor/a para cada caso, o/a alumno/a terá que recuperar toda a materia desa avaliación ou curso 
completo, mantendo o dereito a presentarse ao exame final de xuño e mantendo a obriga de asistencia ao seu 
horario de clases. 
No caso de que o antedito sucedese no exame final de xuño, a cualificación dese exame sería dun 0. 
No caso de deixar de asistir a un exame deberase adxuntar ó día seguinte un comprobante de tipo oficial (por 
exemplo: asistencia a un ambulatorio, asistencia ó hospital, asistencia ó xulgado) e ter dereito a outra proba similar. 
A profesora dictará na clase unha batería de 30-40 preguntas referidas a cada exame das que elixirá 8. As dúas 
restantes ata ter 10 preguntas serán da materia a avaliar non incluídas nesa batería de preguntas. Á hora de facer o 
exame figurará o valor de cada pregunta ou exercicio entre paréntesis. 
A asistencia á clase é obrigatoria e a falta sen xustificar reiterada levaría consigo a perda do dereito dos exames de 
avaliación, como está establecido pola lei, aínda que manterase o exame final da convocatoria de xuño. 
No caso de faltas de respecto reiteradas o/a alumno/a será enviado/a á dirección e o/a profesor/a informará tamén 
á dirección por escrito. 
Tamén e en primeira instancia, falará co/a titor/a, previa conversa entre profesor/a-alumno/a, e trataranse por 
tódolos medios de solucionar as situacións incómodas dentro da aula. 
Docencia non presencial: se utilizarán os seguintes: googleclassroom, aula virtual, correos electrónicos, 
etc. 
 

b) Probas orais, producións escritas, actitude, interese e asistencia á clase: 20% 

O/a profesor/a poderá realizar aquelas probas orais que considere oportuno, incluíndo neste apartado ademáis 
todas as producións realizadas polo alumnado durante o transcurso do trimestre e curso. A saber: tests, prácticas 
en internet, videos, comentarios de texto, follas de exercicios e actividades diarias, realización de traballos 
individuais e grupais, participación activa na aula e valoración actitudinal. Terase en conta, ademáis da entrega na 
data indicada, orden e pulcritude no desenvolvemento e presentación das tarefas e traballos propostos. Ditas 
producións suporán un 15% mentres que o  5%  restante fai referencia á asistencia e puntualidade á clase, o 
respecto ós/ás compañeiros/as e o/a profesor/a, hábito de traballo, grao de interese pola materia e participación nas 
actividades propostas na clase, traer o material escolar necesario para seguir a clase, por exemplo o libro da 
materia, caderno de clase. Restarase desta porcentaxe 0,1 puntos cada vez que non se teña o libro da materia na 
clase. 
Docencia non presencial: no caso non presencial se terán en conta probas orais, traballos pola vía 
telemática que a Consellería nos facilite: cisco webex,correos electrónicos, googleclassroom, aula 
virtual,etc. A porcentaxe será: 20% 

 



Cualificación final 
Avaliación ( docencia presencial e non presencial) 
A nota global de cada avaliación se obterá facendo o promedio das notas obtidas nos dous apartados anteriores. 
Para iso multiplicaremos a cualificación do apartado a) por 0,80 e a do apartado b) por 0,20, sumándose o resultado 
de ambas ponderacións. 
Será indispensable a obtención dunha nota media igual ou superior a 5 nas probas escritas, para poder superar a 
avaliación. 
A cualificación global de cada trimestre expresarase de 0 a 10 puntos. No caso de que a nota resultante da 
ponderación expresada no parágrafo anterior tivera decimais, se aproximará ao número enteiro superior se os 
decimais fosen superiores a medio punto, e ao número enteiro inferior se non excederan de medio punto. 
A avaliación se entenderá superada se a cualificación final é igual ou superior a 5 puntos. A nota final da asignatura 
tamén irá expresada en números enteiros, coa técnica de redondeo exposta anteriormente. O resultado será a 
media aritmética das notas correspondentes ós tres trimestres, tendo como requisito imprescindible ter cualificados 
os tres trimestres con 5 ou máis puntos. 
 

Actividades de recuperación (docencia presencial e non presencial) 
Avaliación 

Serán realizadas por aqueles alumnos/as que obtiveran ao finalizar a correspondente avaliación unha cualificación 
inferior a 5 puntos. 
Terá lugar ao comezo da segunda e terceira avaliación, referidas ós contidos das unidades didácticas 
correspondentes á primeira e segunda avaliación, respectivamente. A recuperación é de toda a materia de 
avaliación. 

Asignatura 

O finalizar o terceiro trismestre se efectuará unha proba escrita de recuperación para os/as alumnos/as que tiveran 
unha, dúas ou tres avaliacións non superadas. 
Quen teña unha avaliación cualificada con unha puntuación inferior a 5 puntos, deberá realizar unha proba escrita 
referida ós contidos de esa avaliación concreta. Pola contra, quen tivera dúas ou tres avaliacións non superadas 
deberá realizar unha proba referida ao contido global da asignatura. 
Poderá ser requisito imprescindible presentar determinadas actividades escritas ou por soporte informático non 
realizadas ao longo do curso, cuestión que lle será indicado á/ó alumna/o concreto coa debida antelación. 
 

Proba extraordinaria de setembro (docencia presencial e non presencial) 
Aqueles alumnos/as que non houberan alcanzado os obxectivos na convocatoria ordinaria de xuño, terán a opción 
de realizar unha proba escrita referida á totalidade da asignatura, coa mesma estrutura e criterios avaliadores 
descritos no apartado anterior, na convocatoria extraordinaria de setembro. 
Poderá ser requisito imprescindible presentar determinadas actividades escritas ou baixo soporte informático non 
realizadas ao longo do curso, cuestión que lle será indicado ao alumno/a concreto coa debida antelación. 
As posibles reclamacións versarán exclusivamente referidas á proba extraordinaria de setembro. 
 

ECONOMIA 1º BACHARELATO 

 

5.1.3.- Avaliación:  Procedementos, instrumentos e criterios de cualificación 

A. Procedementos de avaliación e cualificación 

A avaliación ten como obxectivo informar sobre a evolución do proceso docente na súa totalidade e non debe 
limitarse a unha simple valoración de coñecementos, senon que terá en conta o conxunto de todos os componentes 
pedagóxicos, de forma que permita modificacións nas previsións iniciais e determine novos obxectivos de acordo á 
evolución do proceso. 
A avaliación do currículo pretende como obxectivo principal, a corrección de desviacións producidas no 
desenvolvemento do mesmo, adecuando os obxectivos ás características de cada grupo e ás actividades 
programadas e determinando a idoneidade dos procedementos e medios utilizados, capacidade de investigación, 
métodos utilizados e destrezas adquiridas polo alumnado. 



Partindo do nivel inicial do alumnado, o proceso de avaliación debe orientarse no currículo, nos obxectivos e 
estándares de aprendizaxe programados e nos alcanzados polos alumnos/as. Terá un carácter continuo, 
realizarase ao longo do proceso formativo do alumnado e terá en conta o progreso do alumno/a respecto á 
formación adquirida. A aplicación do proceso de avaliación continua do alumnado implica a obrigatoriedade da 
asistencia á clases e a realización das actividades programadas na materia. 
O proceso de avaliación é continuo e sumativo aínda que as cualificacións dos alumnos/as presentaranse 
agrupadas en tres avaliacións segundo o calendario escolar. En cada unha delas, o alumnado, será avaliado polo 
seu hábito de traballo e dedicación diarios, tanto individual como en grupo, o grao de interese pola materia, a 
participación nas actividades propostas, presentación e a exposición de actividades e traballos. Ademáis terase en 
conta a súa actitude na aula, o respecto mostrado de cara ós/ás compañeiros/as e a profesora/r, asistencia, 
puntualidade, o orden e a pulcritude, tanto na clase como á hora de resolver as tarefas encomendadas, o orden e 
pulcritude no desenvolvemento e presentación dos exercicios propostos. 

B. Instrumentos de avaliación e cualificación 

Ofrecer ao alumnado información sobre o seu proceso de aprendizaxe é crucial pois indican si se produciron 
avances ou non na aprendizaxe dun alumno/a. Sobre esta base pódense formular obxectivos e metas, e informar 
ao alumnado das súas propias aprendizaxes indicándolle con claridade o aprendido, e a mellor forma  de facelo no 
futuro. 
Os instrumentos de avaliación pódense empregar en diferentes momentos do tempo ou utilizarse con diversas 
finalidades pero todos eles deben proporcionar, en conxunto, o maior número posible de aspectos  relativos á 
evolución do alumnado para poder facer unha valoración completa. Deben permitir valorar, o conxunto de 
conceptos, estándares de aprendizaxe básicos, competencias e obxectivos alcanzados. Terán que mostrar, 
asemesmo, as distintas formas de progresar: individualmente e en grupo, oralmente e por escrito, sobre contidos de 
ensaio ou analíticos, etc. Concretamente se empregarán: 

• Os exercicios  realizados polo alumnado: permitirán coñecer o progreso educativo e o estado 
evolutivo do proceso da aprendizaxe do alumnado. Inclúen a diversa gama de exercicios teóricos e 
prácticos a realizar durante e ao final da exposición dos contidos propios de cada unidade didáctica. 

• As producións escritas: tests, comentarios de texto, traballos de investigación e búsqueda de 
información, prácticas de Internet, etc. Son de grande utilidade para mostrar como se afianzan os 
coñecementos sobre a materia, como se adquiren e melloran paulatinamente os conceptos, 
precedementos e actitudes. 

• Caderno do profesor/Diario da clase:  deberán facerse constar por escrito as anotacións que nel se 
fagan, para telo en conta en caso de posibles reclamacións. 
Nese caderno deberá figurar unha ficha individualizada de cada alumno/a, onde estean anotados todos 
os elementos a ter en conta: asistencia á clase, grao de participación nas actividades e valoración do 
traballo persoal nas tarefas de clase, conducta e resultados das probas orais e escritas. 

• As intervencións do alumnado: a súa participación na clase, o seu interese e a súa actitude favorable 
determinarán o progreso do proceso educativo, e servirán de apoio á posible reforma e dirección da 
nosa intervención educativa.(Non é posible na docencia non presencial) 

• A observación sistemática por parte da/o profesora/r: mediante a actividade diaria poderanse 
analizar os avances nas actividades, coñecendo de forma directa os logros parciais do alumnado, os 
aspectos sobre os que é necesario insistir e aqueles outros que requiren unha modificación 
didáctica.(Non é posible na docencia non presencial) 

•  As probas obxectivas escritas:  é unha das máis útiles ferramentas de avaliación, ao posibilitar que 
o alumnado poida expoñer individualmente os coñecementos adquiridos durante o desenvolvemento 
das sesións. 

 C.  Criterios de cualificación 

 Cualificarase en números enteiros de O a 10, o alumno/a deberá obter unha cualificación igual ou superior a 5 
para superar a parte correspondente e, en concreto, cada unha das tres avaliacións en que se divide o curso 
académico. 
Dita cualificación se obterá mediante a seguinte distribución porcentual: 

a) Probas escritas: 80% 



Realizaranse probas obxectivas por escrito á finalización de cada bloque temático ou conxunto de unidades 
didácticas. Na medida do posible, levaranse a cabo dúas probas por avaliación. As probas serán escritas e 
permitirán avaliar a   parte conceptual e procedimental. Informarase ao alumnado da cualificación máxima 
correspondente a cada parte, cuestión ou apartado das probas escritas. 
Valorarase moi positivamente a utilización dunha linguaxe técnica e propia da nosa disciplina. A expresión 
inapropiada de termos, unidades de medida e datos numéricos suporá unha redución na nota da proba que, 
cuantitativamente, será indicada ao alumnado en cada exame. 
Calcularase a nota da avaliación correspondente a este apartado utilizando a media das cualificacións de cada 
unha das probas feitas por avaliación. 
O alumnado poderá utilizar o material auxiliar necesario para o desenvolvemento da proba que autorice o/a 
profesor/a (calculadora, regla, goma, bolígrafo, etc.). Non se permitirá o uso do teléfono mobil na clase. 
No caso de que un/unha alunmo/a realizase calquera activididade non reglamentaria durante a realización dunha 
proba escrita tal como colaborar con outro alumno/a na súa realización, e/ou usando calquera tipo de material de 
apoio non autorizado pola profesora/r; por exemplo  facer uso dalgunha chuleta ou achega de apuntes entre outros, 
a/o profesora/r recollerá o exame  e será causa de  suspenso na proba, avaliación  ou no curso completo, 
segundo o criterio do profesor/a para cada caso, o/a alumno/a terá  que recuperar toda a materia desa avaliación 
ou curso completo, mantendo o dereito a presentarse  ao exame final de xuño e mantendo a obriga de asistencia 
no seu horario de clases. 
No caso de que o antedito sucedese no exame final de xuño, a cualificación dese exame sería dun 0. 
No caso de deixar de asistir a un exame deberase adxuntar ó día seguinte un compronante de tipo oficial (por 
exemplo: asistencia a un ambulatorio, asistencia ó hospital, asistencia ó xulgado) e ter dereito a outra proba similar. 
A profesora dictará na clase unha batería de 30-40 preguntas referidas a cada exame das que elixirá 8. As dúas 
restantes ata ter 10 preguntas serán da materia a avaliar e non incluídas nesa batería de preguntas. Á hora de facer 
o exame figurará o valor de cada pregunta ou exercicio entre paréntesis. 
A asistencia á clase é obrigatoria e a falta sen xustificar reiterada levaría consigo a perda do dereito dos exames de 
avaliación, como está establecido pola lei, aínda que manterase o exame final da convocatoria de xuño. 
No caso de faltas de respecto reiteradas o/a alumno/a será enviado/a á dirección e aprofesora/r informará tamén á 
dirección por escrito. 
Tamén e en primeira instancia, falará co/a titor/a, previa conversa entre profesor/a-alumno/a, e trataranse por 
tódolos medios de solucionar as situacións incómodas dentro da aula. 
Docencia non presencial: se utilizarán os seguintes: googleclasroom, aula virtual, correos electrónicos, etc. 
 

b) Probas orais, producións escritas, actitude, interese e asistencia á clase: 20% 

O/a profesor/a poderá realizar aquelas probas orais que considere oportuno, incluíndo neste apartado ademáis 
todas as producións realizadas polo alumnado durante o transcurso do trimestre e curso. A saber: tests, prácticas 
en Internet, comentarios de texto, follas de exercicios e actividades diarias, traballos individuais e grupais, 
participación activa na aula e valoración actitudinal. Terase en conta, ademáis da entrega na data indicada, orden e 
pulcritude no desenvolvemento e presentación das tarefas e traballos propostos. Ditas producións suporán un 15% 
mentras que o 5% restante fai referencia á asistencia e puntualidade á clase, o respecto ós/ás compañeiros/as e 
a/o profesora/r, hábito de traballo, grao de interese pola materia e participación nas actividades propostas na clase, 
traer o material escolar necesario para seguir a clase, por exemplo o libro da materia, caderno de calse. Restarase 
desta porcentaxe 0,1 puntos cada vez que non se teña o libro da materia na clase. 
Docencia non presencial: no caso non presencial se terán en conta probas orais, traballo pola vía 
telemática que a Consellería nos facilite: cisco webex, correos electrónicos, googleclasroom, aula virtual, 
etc. A porcentaxe será: 20% 

 
 
 
 

Cualificación final (docencia presencial e non presencial) 
Avaliación 



A nota global de cada avaliación se obterá facendo o promedio das notas obtidas nos dous apartados anteriores. 
Para iso multiplicaremos a cualificación do apartado a) por 0,80 e a do apartado b) por 0,20 sumándose o resultado 
de ambas ponderacións. 
Será indispensable a obtención dunha nota igual ou superior a 5 nas probas escritas, para poder superar a 
avaliación 

A cualificación global de cada trimestre expresarase de 0 a 10 puntos. No caso de que a nota resultante da 
ponderación expresada no parágrafo anterior tivera decimais, se aproximará ao número enteiro superior se os 
decimais fosen superiores a medio punto, e ao número enteiro inferior se non excederan de medio punto 

A avaliación se entenderá superada se a cualificación final é igual ou superior a 5 puntos. A nota final da asignatura 
tamén irá expresada en números enteiros, coa técnica de redondeo exposta anteriormente. O resultado será a 
media aritmética das contas correspondentes ós tres trimestres, tendo como requisito imprescindible ter 
cualificados os tres trimestres con 5 ou máis puntos. 
 
 
 
 

Actividades de recuperación 

Avaliación 

Serán realizadas polos alumnos/as que obtiveran ao finalizar a correspondente avaliación unha cualificación inferior 
a 5 puntos. 
Terá lugar ao comezo da segunda e terceira avaliación, referidas ós contidos das unidades didácticas 
correspondentes á primeira e segunda avaliación, respectivamente. A recuperación é de toda a materia da 
avaliación. 

Asignatura 

O finalizar o terceiro trimestre se efectuará unha proba escrita de recuperación para os alumnos/as que tiveran 
unha, dúas ou tres avaliacións non superadas. 
Quen teña unha avaliación cualificada con unha puntuación inferior a 5 puntos deberá realizar unha proba escrita 
referida ós contidos de esa avaliación concreta. Pola contra, quen tivera dúas ou tres avaliacións non superadas 
deberá realizar unha proba referida ao contido global da asignatura. 
Poderá ser requisito imprescindible presentar determinadas actividades escritas ou por soporte informático non 
realizadas ao longo do curso, cuestión que lle será indicado ó/á alumno/a concreto coa debida antelación. 
 

Proba extraordinaria de setembro (docencia presencial e non presencial) 
Aqueles alumnos/as que non houberan alcanzado os obxectivos na convocatoria ordinaria de xuño, terán a opción 
de realizar unha proba escrita referida á totalidade da asignatura, coa mesma estrutura e criterios avaliadores 
descritos no apartado anterior, na convocatoria extraordinaria de setembro 

Poderá ser  requisito  imprescindible  presentar determinadas actividades escritas ou baixo soporte informático 
non realizadas ao longo do curso, cuestión que lle será indicado ao alumno/a concreto coa debida antelación. 
As posibles reclamacións versarán exclusivamente referidas á proba extraordinaria de setembro. 
 

Materias pendentes do curso anterior 
Se entenderá que o/a alumno/a que houbera obtido unha cualificación inferior a cinco puntos na proba 
extraordinaria de setembro terá que matricularse da asignatura nuevamente. Por isto será considerado como novo 
alumno. 
 
 

ECONOMIA DE EMPRESA 1º DE BACHARELATO 

 

5.1.3.- Avaliación: Procedementos, instrumentos e criterios de cualificación 

A. Procedementos de avaliación e cualificación 

A avaliación ten como obxectivo informar sobre a evolución do proceso docente na súa totalidade e non debe 



limitarse a unha simple valoración de coñecementos, senon que terá en conta o conxunto de todos os compoñentes 
pedagóxicos, de forma que permita modificacións nas previsións iniciais e determine novos obxectivos de acordo á 
evolución do proceso. 
A avaliación do currículo pretende como obxectivo principal, a corrección de desviacións producidas no 
desenvolvemento do mesmo, adecuando os obxectivos ás características da cada grupo e ás actividades 
programadas e determinando a idoneidade dos procedementos e medios utilizados, capacidade de investigación, 
métodos utilizados e destrezas adquiridas polo alumnado. 
Partindo do nivel inicial do alumnado, o proceso de avaliación debe orientarse no currículo, nos obxectivos e 
estándares de aprendizaxe programados e nos alcanzados polos alumnos/as. Terá un carácter continuo e 
realizarase ao longo do proceso formativo do alumnado e terá en conta o progreso do alumno/a respecto á 
formación adquirida. A aplicación do proceso de avaliación continua do alumnado implica a obrigatoriedade da 
asistencia á clase e a realización das actividades programadas na materia. 
O proceso de avaliación é continuo e sumativo aínda que as cualificacións dos alumnos/as presentaranse 
agrupadas en tres avaliacións segundo o calendario escolar. En cada unha delas, o alumnado, será avaliado polo 
seu hábito de traballo e dedicación diarios, tanto individual como en grupo, o grao de interese pola materia, a 
participación nas actividades propostas, a presentación e a exposición de actividades e traballos. Ademais terase 
en conta a súa actitude na aula, o respecto mostrado cara ós/ás compañeiros e a profesora/r, asistencia e 
puntualidade, orden e pulcritude no desenvolvemento e presentación dos exercicios propostos. 

B. Instrumentos de avaliación e cualificación 

Ofrecer ao alumnado información sobre o seu proceso de aprendizaxe é crucial pois indica si se produciron 
avances ou non na aprendizaxe dun alumno/a. Sobre esta base pódense formular obxectivos e metas, e informar 
ao alumnado das súas propias aprendizaxes indicándolle con claridade o aprendido e a mellor forma de facelo no 
futuro. 
Os instrumentos de avaliación pódense empregar en diferentes momentos do tempo ou utilizarse con diversas 
finalidades pero todos eles deben proporcionar, en conxunto, o maior número posible de aspectos  relativos á 
evolución do alumnado para poder facer unha valoración completa. Deben permitir valorar, o conxunto de 
conceptos, estándares de aprendizaxe básicos, competencias e obxectivos alcanzados. 
Terán que mostrar, asemesmo, as distintas formas de progresar: individualmente e en grupo, oralmente e por 
escrito, sobre contidos de ensaio ou analíticos, etc. Concretamente se empregarán: 

• Os exercicios realizados polo alumnado: permitirán coñecer o progreso educativo e o estado evolutivo 
do proceso da aprendizaxe do alumnado. Inclúen a diversa gama de exercicios teóricos e prácticos a 
realizar durante e ao final da exposición dos contidos propios de cada unidade didáctica. 

• As producións escritas:  tests, comentarios de texto, traballos de investigación e búsqueda de 
información, prácticas de internet, etc. Son de grande utilidade para mostrar como se van afianzando os 
coñecementos sobre a materia, como se adquiren e melloran paulatinamente os conceptos, 
procedementos e actitudes. 

• Caderno do profesor/Diario da clase: deberán facerse constar por escrito as anotacións que nel se fagan, 
para telo en conta en caso de posibles reclamacións. 
Nese caderno deberá figurar unha ficha individualizada de cada alumno/a, onde estean anotados todos os 
elementos a ter en conta: asistencia á clase, grao de participación nas actividades e valoración do traballo 
persoal nas tarefas de clase, conducta e resultados das probas orais e escritas. 

• As intervencións orais do alumnado: a súa participación na clase, o seu interese e a súa actitude 
favorable determinarán o progreso do proceso educativo, e servirán de apoio á posible reforma e dirección 
da nosa intervención educativa.(Non é posible na docencia non presencial) 

• A observación sistemática por parte da/o profesora/r:  mediante a actividade diaria poderanse analizar 
os avances nas actividades, coñecendo de forma directa os logros parciais do alumnado, os aspectos 
sobre os que é necesario insistir e aqueles outros que requiren unha modificación didáctica. 
(Non é posible na docencia non presencial) 

• As probas obxectivas escritas:  é unha das máis útiles ferramentas de avaliación, ao posibilitar que o 
alumnado poida expoñer individualmente os coñecementos adquiridos durante o desenvolvemento das 
sesións. 



C. Criterios de cualificación 

Cualificarase en números enteiros de 0 a 10, o alumno/a deberá obter unha cualificación igual ou superior a 5 
para superar a parte correspondente e, en concreto, cada unha das tres avaliacións en que se divide o curso 
académico. 
Dita cualificación se obterá mediante a seguinte distribución porcentual: 

a) Probas escritas:  80% 

Realizaranse probas obxectivas por escrito á finalización de cada bloque temático ou conxunto de unidades 
didácticas. Na medida do posible, levaranse a cabo dúas probas por avaliación. As probas serán escritas e 
permitirán avaliar a parte conceptual e procedimental. Informarase ao alumnado da cualificación máxima 
correspondente a cada parte, cuestión ou apartado das probas escritas. 
Valorarase moi positivamente a utilización dunha linguaxe técnica e propia da nosa disciplina. A expresión 
inapropiada de termos, unidades de medida e datos numéricos suporá unha reducción na nota da proba que, 
cuantitativamente, será indicada ao alumnado en cada examen. 
Calcularase a nota da avaliación correspondente a este apartado utilizando a media das cualificacións de cada 
unha das probas feitas por avaliación. 
O alumnado poderá utilizar o material auxiliar necesario para o desenvolvemento da proba que autorice o/a 
profesor/a (calculadora, regla, goma, bolígrafo, etc.). Non se permitirá o uso do teléfono mobil na clase. 
No caso de que un/unha alumno/a   realizase calquera actividade non reglamentaria durante a realización dunha 
proba escrita  tal como colaborar con outro alumno/a na súa realización, e/ou usando calquera tipo de material de 
apoio non autorizado pola/o profesora/r, por exemplo, facer uso dalgunha chuleta ou achega de apuntes, entre 
outros,  a/o profesora/ror recollerá o exame e será causa de  suspenso na proba, avaliación o no curso completo, 
segundo o criterio da/o profesora/or para cada caso, o/a alumno/a terá que recuperar toda a materia desa 
avaliación ou curso completo, mantendo o dereito a presentarse ao exame final de xuño e mantendo a obriga de 
asistencia ao seu horario de clases. 
No caso de que o antedito sucedese no exame final de xuño, a cualificación dese exame sería un 0. 
No caso de deixar de asistir a un exame deberase adxuntar ó día seguinte un comprobante de tipo oficial (por 
exemplo: asistencia a un ambulatorio, asistencia ó hospital, asistencia ó xulgado) e ter dereito a outra proba similar. 
Dependendo do tema a avaliar haberá preguntas teóricas e exercicios prácticos ou so preguntas teóricas seguindo 
os modelos das probas PAU para acostumar ao alumnado a dita proba que terá lugar unha vez aproben o curso 
completo. 
A profesora dictará na clase unha batería de 30-40 preguntas referidas a cada exame das que elixirá 8. As dúas 
restantes ata ter 10 preguntas serán da materia a avaliar e non incluídas nesa batería de preguntas. 
Á hora de facer o exame figurará o valor de cada pregunta ou exercicio entre paréntesis. 
A asistencia á clase é obrigatoria e a falta sen xustificar reiterada levaría consigo a perda de dereito dos exames de 
avaliación, como está establecido pola lei, aínda que manterase o exame final da convocatoria de xuño. 
No caso de faltas de respecto reiteradas o/a alumno/a será enviado á dirección e o/a profesor/a informará tamén á 
dirección por escrito. 
Tamén e en primeira instancia falará co/a titor/a, previa conversa entre profesor/a-alumno/a e trataranse por tódolos 
medios de solucionar as situacións incómodas dentro da aula. 
Docencia non presencial: se utilizarán os seguintes: googleclassroom, aula virtual, correos electrónicos, 
etc. 
 

b) Probas orais, producións escritas, actitude, interese e asistencia á clase:  20% 

O/a profesor/a poderá realizar aquelas probas orais que considere oportuno, incluíndo neste apartado ademáis 
todas as producións realizadas polo alumnado durante o transcurso do trimestre. A saber: tests, prácticas en 
Internet, videos, comentarios de texto, follas de exercicios e actividades diariais, realización de traballos individuais 
e grupais, participación activa na aula e valoración actitudinal. Terase en conta, ademáis da entrega na data 
indicada, orden e pulcritude no desenvolvemento e presentación das tarefas e traballos propostos. Ditas producións 
suporán un 15% mentres que o 5% restante fai referencia á asistencia e puntualidade á clase, o respecto ós/ás 
compañeiros e ao profesor/a, hábito de traballo, grao de interese pola materia e participación nas actividades 



propostas na clase, traer o material escolar necesario para seguir a clase por exemplo o libro da materia, caderno 
de clase. Restarase desta porcentaxe 0,1 puntos cada vez que non se teña o libro da materia na clase. 
Docencia non presencial: no caso non presencial se terán en conta probas orais, traballos pola vía 
telemática que a Consellería nos facilite: cisco webex, correos electrónicos, googleclassroom, aula virtual, 
etc. A porcentaxe será: 20% 

Cualificación final 
Avaliación  (Docencia presencial e non presencial) 
A nota global de cada avaliación se obterá facendo o promedio das notas obtidas nos dous apartados anteriores. 
Para iso multiplicaremos a cualificación do apartado a) por 0,80 e a do apartado b) por 0,20 sumándose o resultado 
de ambas ponderacións. 
Será indispensable a obtención dunha nota media igual ou superir a 5 nas probas escritas, para poder superar a 
avaliación. 
A cualificación global de cada trimestre expresarase de 0 a 10 puntos. No caso de que a nota resultante da 
ponderación expresada no parágrafo anterior tivera decimais, se aproximará ao número enteiro superior se os 
decimais fosen superiores a medio punto, e ao número enteiro inferior se non excederan de medio punto. 
A avaliación se entenderá superada se a cualificación final é igual ou superior a 5 puntos. A nota final da asignatura 
tamén irá expresada en números enteiros, coa técnica de redondeo exposta anteriormente. O resultado será a 
media aritmética das notas correspondentes ós tres trimestres, tendo como requisito imprescindible ter cualificados 
os tres trimestres con 5 ou máis puntos. 

Actividades de recuperación (Docencia presencial e non presencial) 
Avaliación 

Serán realizadas por aqueles alumnos/as que obtiveran ao finalizar a correspondente avaliación unha cualificación 
inferior a 5 puntos. 
Terá lugar ao comezo da segunda e terceira avaliación, referidas ós contidos das unidades didácticas 
correspondentes á primeira e segunda avaliación, respectivamente. A recuperación é de toda a materia de 
avaliación. 

Asignatura 

O finalizar o terceiro trimestre se efectuará unha proba escrita de recuperación para os alumnos/as que tiveran 
unha, dúas ou tres avaliacións non superadas. 
Quen teña unha avaliación cualificada con unha puntuación inferior a 5 puntos, deberá realizar unha proba escrita 
referida ós contidos de esa avaliación concreto. Pola contra, quen tivera dous ou tres avaliacións non superadas 
deberá realizar unha proba referida ao contido global da asignatura. 
Poderá ser requisito imprescindible presentar determinadas actividades escritas ou por soporte informático non 
realizadas ao longo do curso, cuestión que lle será indicado ao alumno/a concreto coa debida antelación 

Proba extraordinaria de setembro  (Docencia presencial e non presencial) 
Aqueles alumnos/as que non houberan alcanzado os obxectivos na convocatoria ordinaria de xuño, terán a opción 
de realizar unha proba escrita referida á totalidade da asignatura, coa mesma estrutura e criterios avaliadores 
descritos no apartado anterior, na convocatoria extraordinaria de setembro. 
Poderá ser requisito imprescindible presentar determinadas actividades escritas ou baixo soporte informático non 
realizadas ao longo do curso, cuestión que lle será indicado ao alumno/a concreto coa debida antelación. 
As posibles reclamacións versarán exclusivamente referidas á proba extraordinaria de setembro. 

Materias pendentes do curso anterior 
Se entenderá que o alumno que houbera obtido unha cualificación inferior a cinco puntos na proba extraordinaria de 
setembro terá que matricularse da asignatura novamente. Por isto será considerado como novo alumno/a a todos 
os efectos. 
O alumnado que teña pendente algunha das asignaturas do Departamento de Economía poderán recuperalas ao 
longo do curso seguinte da seguinte forma: 
A materia será repartida en dous parciais (o 1º en novembro e o 2º en febrero). Se o alumno non aproba a materia 
nestos dous parciais poderá presentarse a un exame final con toda a materia, no mes de maio. A nota mínima para 
aprobar a materia é de 5 puntos. 
O sistema de avaliación consistirá nunha proba escrita.  



O calendario das probas será fixado pola xefatura de estudos. O exame será elaborado polo departamento e 
correxido polo profesor/a que imparte clase ao alumno/a. No caso de que o alumno non teña profesor/a da materia, 
o exame será correxido pola xefa/e do departamento. 
 


