ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO:IES DE VALGA
CURSO:1º BACHAELATO
MATERIA: ECONOMÍA
DEPARTAMENTO: ECONOMÍA
DATA:
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de
Galicia.

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación
Cálculo da nota:

1º Avaliación

1) Probas escritas (mínimo dúas por avaliación).
Estas probas permiten valorar e calificar os coñecementos do
alumnado, así coma o proceso de apredizaxe. Este instrumento
supoñerán unha porcentaxe do 90% da nota da avaliación.
2) O traballo diario na aula individual . Este criterio suporá unha
ponderación dun 10% sobre a nota da avaliación,( a presentación dos
traballos de investigación supoñeran unha putuación de 0,9 puntos e a
realización dos exercicios supoñeran 0,1 puntos)
Procedemento de recuperación da 1º avaliación: Se o

suspenso ven determinado por un elemento de observación
directa, e nas seguintes evaluacións producese un cambio
favorable nos hábitos e traballos realizados, implicará a
recuperación da primeira ou segunda avaliacións.
Se o suspenso estivera motivado por probas escritas,
realizarán outra proba escrita de recuperación en cada
trimestre, baseada nas deficencias atopadas na maioria dos
suspensos. O alumno terá que obter un 5 nas probas

obxectivasque non superara na avaliación trimestral.

Cálculo da nota da 2º avaliación:

2º Avaliación

1) Probas escritas (mínimo dúas por avaliación).
Estas probas permiten valorar e calificar os coñecementos do alumnado, así coma o
proceso de apredizaxe. Este instrumento suporá unha porcentaxe do 90% da nota da
avaliación.
2) O traballo diario na aula individual . Este criterio supoñerán unha ponderación
dun 10% sobre a nota da avaliación,( a presentación dos traballos de investigación
supoñerán unha putuación de 0,9 puntos e a realización dos exerciciois supoñerán
0,1 puntos)...
Procedemento de recuperación da 2º avaliación: Se o

suspenso ven determinado por un elemento de observación
directa, e nas seguintes evaluacións producese un cambio
favorable nos hábitos e traballos realizados, implicará a
recuperación da primeira ou segunda avaliacións.
Se o suspenso estivera motivado por probas escritas,
realizarán outra proba escrita de recuperaciónen cada
trimestre,baseada nas deficencias atopadas na maioria dos
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suspensos. O alumno terá que obter un 5 nas probas

obxectivas que non superara na avaliación trimestral.

Cálculo da nota da 3º avaliación:

3º Avaliación

1) Probas escritas (mínimo dúas por avaliación).
Estas probas permiten valorar e calificar os coñecementos do alumnado, así coma o
proceso de apredizaxe. Este instrumento supoñerán unha porcentaxe do 90% da
nota da avaliación.
2) ) O traballo diario na aula individual . Este criterio suporá unha
ponderación dun 10% sobre a nota da avaliación,( a presentación dos
traballos de investigación supoñerán unha putuación de 0,9 puntos e a
realización dos exerciciois supoñerán 0,1 puntos)...
Procedemento de recuperación da 3º avaliación: Se o

suspenso ven determinado por un elemento de observación
directa, e nas seguintes evaluacións producese un cambio
favorable nos hábitos e traballos realizados, implicará a
recuperación da primeira ou segunda avaliacións.
Se o suspenso estivera motivado por probas escritas,
realizarán outra proba escrita de recuperaciónen cada
trimestre,baseada nas deficencias atopadas na maioria dos
suspensos. O alumno terá que obter un 5 nas probas

obxectivas que non superara na avaliación trimestral.

Cálculo para obter a cualificación final de curso: A nota final de

Cualificación
final

xuño e a nota media das tres avaliacións,.

Para o alumnado que teña que reuperar farán un
examen das avaliacións non superadas

Alumnado de
materia
pendente

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: Non temos alumnado
de materia pendente
Procedementos e instrumentos de avaliación:
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2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre
a 3º avaliación e a avaliación final na ESO
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)
Metodoloxía
Actividades tipo
Materiais e recursos Internet, prensa, película en DVD ou na rede…….

2.2.

Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación e titoría)
Metodoloxía
Actividades tipo

A metodoloxía didáctica do bacharelato favorecerá a capacidade do
alumno para aprender a apredner e para aplicar os métodos
apropiados de investigación.

Comentarios económicos de artigos da prensa xeneralista ( 0,5 puntos
avaliados mediante rúbica de cometario de textos) ou especializada, e
da cinema realización da proba de control (preguntas relacionadas co
visionado da pelicula e comentario persoal 0,5 puntos)

Exercicios de reforzo para preparar o examen das avalicións suspensas
Materiais e recursos Internet, prensa, película en DVD ou na rede…….

2.3.

Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC

(Preparación

probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade)

Metodoloxía
Actividades tipo
Materiais e recursos
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO:IES DE VALGA
CURSO:4º ESO
MATERIA: ECONOMÍA
DEPARTAMENTO: ECONOMÍA
DATA:
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de
Galicia.

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación
1) Cálculo da nota: Probas escritas (mínimo dúas por
avaliación).Estas probas permiten valorar e calificar os
coñecementos do alumnado, así coma o proceso de aprendizaxe.
Este instrumento supoñerán unha porcentaxe do 60% da nota da
avaliación. 2) O traballo diario na aulade forma individual. Este
criterio supoñerán unha ponderación dun 40% sobre a nota da
avaliación(2 puntos a realización do traballo ana aula e 2 puntos
pola presentación dos traballos de investigación)

1º Avaliación

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: Se o
suspenso ven determinado por un elemento de observación
directa, e nas seguintes evaluacións producese un cambio
favorable nos hábitos e traballos realizados, implicará a
recuperación da primeira ou segunda avaliacións.
Se o suspenso estivera motivado por probas escritas,
realizarán outra proba escrita de recuperaciónen cada
trimestre, baseada nas deficencias atopadas na maioria dos
suspensos. O alumno terá que obter un 5 nas probas

obxectivasque non superara na avaliación trimestral.

2º Avaliación

Cálculo da nota da 2º avaliación: Cálculo da nota: Probas escritas (mínimo dúas
por avaliación).Estas probas permiten valorar e calificar os coñecementos do
alumnado, así coma o proceso de aprendizaxe. Este instrumento supoñerán unha
porcentaxe do 60% da nota da avaliación. 2) Este criterio supoñerán unha
ponderación dun 40% sobre a nota da avaliación(2 puntos a realización do
traballo na aula e 2 puntos pola presentación dos traballos de investigación)
Procedemento de recuperación da 2º avaliación: Se o
suspenso ven determinado por un elemento de observación
directa, e nas seguintes evaluacións prodúcese un cambio
favorable nos hábitos e traballos realizados, implicará a
recuperación da primeira ou segunda avaliacións.
Se o suspenso estivera motivado por probas escritas,
realizarán outra proba escrita de recuperaciónen cada
trimestre,baseada nas deficencias atopadas na maioria dos
suspensos. O alumno terá que obter un 5 nas probas

obxectivas que non superara na avaliación trimestral.
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Cálculo da nota da 3º avaliación: Probas escritas (mínimo dúas por

3º Avaliación

avaliación).Estas probas permiten valorar e calificar os coñecementos do alumnado,
así coma o proceso de aprendizaxe. Este instrumento supoñerán unha porcentaxe
do 60% da nota da avaliación. 2) O traballo diario na aula individual, este criterio
supoñerán unha ponderación dun 40% sobre a nota da avaliación(2 puntos a
realización do traballo na aula e 2 puntos pola presentación dos traballos de
investigación)
Procedemento de recuperación da 3º avaliación: Se o
suspenso ven determinado por un elemento de observación
directa, e nas seguintes evaluacións prodúcese un cambio
favorable nos hábitos e traballos realizados, implicará a
recuperación da primeira ou segunda avaliacións.
Se o suspenso estivera motivado por probas escritas,
realizarán outra proba escrita de recuperaciónen cada
trimestre,baseada nas deficencias atopadas na maioria dos
suspensos. O alumno terá que obter un 5 nas probas

obxectivas que non superara na avaliación trimestral.

Cualificación
final
Proba
extraordinaria

Alumnado de
materia
pendente

Cálculo para obter a cualificación final de curso: A nota final de xuño será a nota

media das tres avaliacións.

Consistente en: realización dun exame das avaliacións suspensas

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: Non temos alumnado
de materia pendente
Procedementos e instrumentos de avaliación:
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2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre
a 3º avaliación e a avaliación final na ESO
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)
Metodoloxía

A metodoloxía didáctica da ESO favorecerá a capacidade do alumno
para aprender a aprender e para aplicar os métodos apropiados de
investigación.

Comentarios económicos de artigos da prensa xeneralista ou
especializada ( 2 puntos avaliado mediante rúbrica de comentarios tal e
como o teñen recollido na aula virtual ), e da cinema ( 2 puntos por
facer as probas de control sobre a película e o comentario)
Exercicios de reforzo para preparar o examen de recuperación.
Materiais e recursos Internet, prensa, película en DVD ou na rede…….
Actividades tipo

2.2.

Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación e titoría)
Metodoloxía
Actividades tipo
Materiais e recursos

2.3.

Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC

(Preparación

probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade)

Metodoloxía
Actividades tipo
Materiais e recursos
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO:IES DE VALGA
CURSO:2º BACHAELATO
MATERIA: E C
O N O M Í A
E M P R E S A
DEPARTAMENTO: E C
O N O M

D
Í

A

A

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a norma1va de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educa1vo de
Galicia.

1. Criterios sobre a avaliación e cualiﬁcación
Cálculo da nota:
o alumno/a fará un exame de avaliación que se caliﬁcará de 1 a 10
puntos, sendo necesario para aprobar un mínimo de 5 puntos.
Catro pregunta curtas de 1,25, puntos cada unha dous problemas
de 2,5 puntos cada un.

1º Avaliación

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: Se o
suspenso

ven

determinado

por

un

elemento

de

observación directa, e nas seguintes evaluacións producese
un cambio favorable nos hábitos e traballos realizados,
implicará a recuperación da primeira ou segunda
avaliacións.
Se o suspenso es1vera mo1vado por probas escritas,
realizarán outra proba escrita de recuperaciónen cada
trimestre,baseada nas deﬁcencias atopadas na maioria dos
suspensos. O alumno terá que obter un 5 nas probas
obxec1vas que non superara na avaliación trimestral.

Cálculo da nota da 2º avaliación:
o alumno/a fará un exame de avaliación que se caliﬁcará de 1 a 10 puntos,
sendo necesario para aprobar un mínimo de 5 puntos. Catro pregunta curtas de
1,25, puntos cada unha dous problemas de 2,5 puntos cada un.

2º Avaliación

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: no caso de
que un alumno/a teña suspensa unha ou máis avaliacións,
terá que facer a ﬁnal de curso un exame por cada
avaliación que teña suspensa.

Cálculo da nota da 3º avaliación:
o alumno/a fará un exame de avaliación que se caliﬁcará de 1 a 10
puntos, sendo necesario para aprobar un mínimo de 5 puntos.
Catro pregunta curtas de 1,25, puntos cada unha dous problemas
de 2,5 puntos cada un.

3º Avaliación

Procedemento de recuperación da 3º avaliación:
no caso de que un alumno/a teña suspensa unha ou máis
avaliacións, terá que facer a ﬁnal de curso un exame por
cada avaliación que teña suspensa.

Cálculo para obter a cualificación final de curso: A nota ﬁnal de
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Cualiﬁcación
ﬁnal

xuño será aproximadamente

a nota media das

tre s

avaliacións, se ben se terá en conta a evolución, posi1va ou
nega1va, do alumno ó longo do curso, tendo presente o
principio de avaliación con1nua.

Proba
extraordinaria
para BAC

-

Consistente en Este exame/s versará sobre os con1dos
mínimos.Contemplase a posibilidade de que o
alumno/a preﬁra facer un exame polo total dos
con1dos da materia (e non só polos con1dos
mínimos)

Alumnado de
materia
pendente

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: Non temos alumnado
de materia pendente
Procedementos e instrumentos de avaliación:

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2021/2022

PÁXINA 3 DE 4

2.1. Metodoloxía e ac vidades para o período comprendido entre
a 3º avaliación e a avaliación ﬁnal na ESO
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e toría)
Metodoloxía
Ac vidades po
Materiais e recursos

2.2.

Metodoloxía e ac vidades para o período comprendido entre a
avaliación ﬁnal ordinaria e remate do período lec vo en 1º BAC

(Preparación probas extraordinarias e a ac vidades de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación e toría)
Metodoloxía
Ac vidades po
Materiais e recursos

2.3.

Metodoloxía e ac vidades para o período comprendido entre a
avaliación ﬁnal ordinaria e remate do período lec vo en 2º BAC

(Preparación

Metodoloxía
Ac vidades po

probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade)
A metodoloxía didáctica do bacharelato favorecerá a capacidade do
alumno para aprender en por si, para traballar en equipo e para aplicar
os métodos apropiados de investigación.

Resolución de exercicios de ABAU

Materiais e recursos Caderno de exercicios
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO:IES DE VALGA
CURSO:4º ESO
MATERIA: IAEE
DEPARTAMENTO: ECONOMÍA
DATA:
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de
Galicia.

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación
1) Cálculo da nota: Probas escritas (mínimo unha por avaliación).

Estas probas permiten valorar e calificar os conocementos do
alumnado, así coma o proceso de apredizaxe. Este instrumento
suporá unha porcentaxe do 30% da nota da avaliación
2) O traballo diario na aula de forma individual. Este criterio

1º Avaliación

suporñerán unha ponderación dun 70% sobre a nota da
avaliación, considerándose neste aspecto a toma de apuntes a
realización de actividades propostas para a aula, as técnicas de
investigacións aplicadas(método científico) na resolución das
actividades. Cada trimestre ponse na naula virtual as tarefas e
traballos a realizar os sete puntos son a repartir segundo as
tarefas realizadas) E necesario presentar os traballos e a libreta
material virtual para a súa calificación.
3)

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: Se o suspenso ven determinado
por un elemento de observación directa, e nas seguintes evaluacións prodúcese
un cambio favorable nos hábitos e traballos realizados, implicará a recuperación
da primeira ou segunda avaliacións.
Se o suspenso estivera motivado por probas escritas, realizarán outra proba
escrita de avaliación cuios contidos estarán en función das deficencias atopadas
na maioria dos suspensos.

.
1) Cálculo da nota da 2º avaliación: Cálculo da nota: Probas escritas

(mínimo unha por avaliación).

2º Avaliación

Estas probas permiten valorar e calificar os conocementos do
alumnado, así coma o proceso de apredizaxe. Este instrumento
suporá unha porcentaxe do 30% da nota da avaliación
2) O traballo diario na aula de forma individual. Este criterio
suporñerán unha ponderación dun 70% sobre a nota da
avaliación, considerándose neste aspecto a toma de apuntes a
realización de actividades propostas para a aula, as técnicas de
investigacións aplicadas na resolución das actividades(método
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cientifíco). Cada trimestre ponse na naula virtual as tarefas e
traballos a realizar os sete puntos son a repartir segundo as
tarefas realizadas) E necesario presentar os traballos e a libreta
material virtual para a súa calificación.

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: Se o suspenso ven determinado
por un elemento de observación directa, e nas seguintes evaluacións producese
un cambio favorable nos hábitos e traballos realizados, implicará a recuperación
da primeira ou segunda avaliacións.
Se o suspenso estivera motivado por probas escritas, realizarán outra proba
escrita de avaliación cuios contidos estarán en función das deficencias atopadas
na maioria dos suspensos.

1) Cálculo da nota da 3º avaliación: Probas escritas (mínimo unha

por avaliación).
Estas probas permiten valorar e calificar os conocementos do
alumnado, así coma o proceso de apredizaxe. Este instrumento
suporá unha porcentaxe do 30% da nota da avaliación
3) O traballo diario na aula de forma individual. Este criterio suporá

3º Avaliación

unha ponderación dun 70% sobre a nota da avaliación,
considerándose neste aspecto a toma de apuntes a realización
de actividades propostas para a aula, as técnicas de
investigacións aplicadas na resolución das actividades. Cada
trimestre ponse na naula virtual as tarefas e traballos a realizar
os sete puntos son a repartir segundo as tarefas realizadas) E
necesario presentar os traballos e a libret material o virtual
para a súa calificación.
2) E necesario presentar os traballos e a libreta, material virtual

para a súa calificación.

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: Se o suspenso ven determinado
por un elemento de observación directa, e nas seguintes evaluacións prodúcese
un cambio favorable nos hábitos e traballos realizados, implicará a recuperación
da primeira ou segunda avaliacións.
Se o suspenso estivera motivado por probas escritas, realizarán outra proba
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escrita de avaliación cuios contidos estarán en función das deficencias atopadas
na maioria dos suspensos.

Cualificación
final
Proba
extraordinaria

Alumnado de
materia
pendente

Cálculo para obter a cualificación final de curso: A nota final de xuño será a nota

media das tres avaliacións

Consistente en: Os alumnado que teña que recuperar algunha avaliación ten
que presentar o traballo non feito ou volver a facer o que non teña unha
cualificiación de apto
Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: Non temos alumnado
de materia pendente
Procedementos e instrumentos de avaliación:
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2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre
a 3º avaliación e a avaliación final na ESO
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)
Metodoloxía

A metodoloxía didáctica da ESO favorecerá a capacidade do alumno
para aprender e para aplicar os métodos apropiados de investigación.

Comentarios económicos de artigos da prensa xeneralista ou
especializada avaliada mediante rúbrica colgada na aula virtual ( 0,5
puntos), e da cinema(preguntas relacionadas co visionado da película
e comentario persoal 0,5 puntos)..
Materiais e recursos Internet, prensa, película en DVD ou na rede…….
Actividades tipo

2.2.

Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación e titoría)
Metodoloxía
Actividades tipo
Materiais e recursos

2.3.

Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC

(Preparación

probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade)

Metodoloxía
Actividades tipo
Materiais e recursos
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