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RESUMO DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
Para ver os criterios de avaliación, cualificación e promoción completos, así como 
actividades de recuperación debemos remitirnos á Programación didáctica da materia. 
 

2º ESO – EDUCACIÓN FINANCEIRA 
 

AVALICIÓN CONTINUA 

INSTRUMENTO EXPLICACIÓN PONDERA 

Realización e entrega de 
probas escritas (PE), 

probas prácticas (PP) ou 
traballos (TRA) 

Haberá exercicios con preguntas con resposta breve ou tipo test. 
Podería, se a materia o permite, haber supostos prácticos. 
A entrega destas probas e traballos deberá facerse nos prazos que diga o profesor. É 
obrigatoria a presentación de todas as probas ou trabalos para ter avalación positiva. 
No caso de que o profesor detecte a copia destas probas deberá ir obrigatoiamente á 
recuperación. 
Ademais dos contidos valorarasea boa ou mala pesentación das probas. 

60% 

Traballos diario de aula 
(TDA) e participación 
activa positiva (PAP) 

 Farase unha media de todos os traballos e probas feitas na avaliación (50% deste 

apartado). 

 Terase en conta: Ademais da adecuación nas respostas, a atención, o interese, a 

participación positiva na clase, a capacidade crítica, o respecto polas opinións dos 

compañeiros, respecto polo material, a puntualidade, etc (50% deste apartado). A 

valoración deste punto  é subxectiva por parte do profesor, pero será coñecida polo 

alumnado durante o trimestre, vendo como evoluciona para que poida reaccionar e 

cambiar ou reafirmarse nas súas actitudes 

30% 

Outras actividades: (OA) 

 
Participación positiva en actividades complementarias (mercadillo, preparación de 
charlas ou talleres). 
De non haber Outras actividades nunha avaliación este 10% de ponderación pasará ao 
apartado de TDA e PAP, que pasará a ponderar un 40% 

10% 

 
NOTA: Se nunha avaliación, os alumnos, non tivesen feito traballos avaliables, a ponderación será dun 
90% para as probas e un 10% para outras actividades. 
 

4º ESO – ECONOMÍA 
 

AVALICIÓN CONTINUA 

INSTRUMENTO EXPLICACIÓN PONDERA 

Probas escritas (PE) 

Dúas probas por avaliación. 
Cada proba terá entre 5 e 15 preguntas. 
Haberá sempre unha ou dúas preguntas de desenvolvemento dun determinado temas. 
Estas preguntas terán unha puntuación maior que as breves, e valorarase o uso correcto 
do vocabulario específico. 
Haberá preguntas con resposta breve ou tipo test. 
Podería, se a materia o permite, haber unha parte práctica. 
Na proba figurará a puntuación que lle corresponde a cada item. 
Se nunha proba escrita  non chega á nota mínima de 3 non se fará media e deberase ir á 
recuperación da avaliación, cand menos con esa parte da materia. 
No caso de que o profesor detecte un exame fraudulento (copia ou coñecer previamente 
o exame) terá unha nota de 0 na proba e deberá ir obrigatoiamente á recuperación. 

 
 

80% 

Traballos individuais ou 
en grupo (TDA, TI) e 
probas prácticas (PP) 

Ademais do contido dos traballos, terase en conta a corrección na expresión,  o deseño, a 
variedade das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de 
análise e síntese, a capacidade crítica, etc 
Farase unha media de todos oa traballos e probas feitas na avaliación 

 
10% 
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Outras actividades: 
traballo diario de clase 

(TDC), respostas a 
preguntas do profesor 
(EOT), participación en 

debates, etc 

 
Terase en conta: Ademais da adecuación nas respostas, a atención, o interese, a 
participación positiva na clase, o respecto polas opinións dos compañeiros, respecto polo 
material, a puntualidade, etc. 
Estas observacións seán recollidas na libreta do profesor e farase unha media aritmética 
delas. 

10% 

 

1º BAC – ECONOMÍA 
 

AVALICIÓN CONTINUA 

INSTRUMENTO EXPLICACIÓN PONDERA 

Probas escritas (PE) 

Dúas probas por avaliación. 
Cada proba terá entre 5 e 15 preguntas. 
Haberá sempre unha ou dúas preguntas de desenvolvemento dun determinado temas. 
Estas preguntas terán unha puntuación maior que as breves, e valorarase o uso correcto 
do vocabulario específico. 
Haberá preguntas con resposta breve ou tipo test. 
Podería, se a materia o permite, haber unha parte práctica. 
Na proba figurará a puntuación que lle corresponde a cada item. 
No caso de que o profesor detecte un exame fraudulento (copia ou coñecer previamente 
o exame) terá unha nota de 0 na proba e deberá ir obrigatoiamente á recuperación. 

 
 

80% 

Traballos individuais ou 
en grupo (TDA, TI) e 
probas prácticas (PP 

 
Ademais do contido dos traballos, terase en conta a corrección na expresión,  o deseño, a 
variedade das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de 
análise e síntese, a capacidade crítica, etc 
Farase unha media de todos oa traballos e probas feitas na avaliación 

 
10% 

Outras actividades: 
traballo diario de clase 

(TDC), respostas a 
preguntas do profesor 
(EOT), participación en 

debates, etc 

 
Terase en conta: Ademais da adecuación nas respostas, a atención, o interese, a 
participación positiva na clase, o respecto polas opinións dos compañeiros, respecto polo 
material, a puntualidade, etc. 
Estas observacións seán recollidas na libreta do profesor e farase unha media aritmética 
delas. 

10% 

 
NOTA: Se nunha avaliación, os alumnos, non tivesen feito traballos avaliables, a ponderación será dun 
90% para as probas e un 10% para outras actividades. 
 

2º BAC – ECONOMÍA DA EMPRESA 
 

AVALICIÓN CONTINUA 

INSTRUMENTO EXPLICACIÓN PONDERA 

Probas escritas (PE) 

Faranse dúas probas por avaliación. 
Cada proba terá entre 5 e 12 preguntas. 
Haberá sempre unha ou dúas preguntas de desnvolvemento dun determinado temas. 
Estas preguntas terán unha puntuación maior que as breves, e valorarase o uso correcto 
do vocabulario específico. 
Haberá preguntas con resposta breve. 
Na 2ª e 3ª avaliación haberá unha parte práctica. 
Na proba figurará a puntuación que lle corresponde a cada item. 
Se nunha proba escrita  non chega á nota mínima de 3 non se fará media e deberase ir á 
recuperación da avaliación, cand menos con esa parte da materia. 
No caso de que o profesor detecte un exame fraudulento (copia ou coñecer previamente 
o exame) terá unha nota de 0 na proba e deberá ir obrigatoiamente á recuperación. 
 

 
 

90 % 
 

Outras actividades (TDC): 
respostas a preguntas do 
profesor, participación en 

debates, etc. 

 
Terase en conta: Ademais da adecuación nas respostas, a atención, o interese, a 
participación positiva na clase, o respecto polas opinións dos compañeiros, respecto polo 
material, a puntualidade, etc. 
Estas observacións seán recollidas na libreta do profesor e farase unha media aritmética 
delas. 

 
10% 

 


