
 
 

DPTO. DE ECONOMÍA – RESUMO DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN   20/21 

 Educación Financeira 2º ESO 

RESUMO DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  EN SITUACIÓN DE PRESENCIALIDADE 

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 establecidos. 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% 

Traballo 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% 

 

PROBAS OU TRABALLOS PARA RECUPERAR MATERIA NON SUPERADA POR AVALIACIÓN CONTINUA 

TIPO DE PROBA EXPLICACIÓN PONDERACIÓN 

Para recuperar unha 

avaliación parcial. 

Deberán realizar unha proba escrita os alumnos avaliados com menos de 5 na 

avaliación. A materia obxecto desta proba escrita estará dispoñible no blog da materia 

e na aula virtual. 

 

100% 

Final ordinaria de 

xuño 

Se un alumno ten unha soa avaliación suspensa e sen recuperar deberá examinarse 

dela no exame final de xuño, sendo necesaria a súa superación para aprobar a materia 

e que lle faga a media correspondente.  

Os alumnos con 2 ou 3 avaliacións avaliacións suspensas deberán acudir á proba con 

toda a materia.  

100% 

Final extraordinaria 

de setembro 

Aqueles alumnos que non foran avaliados positivamente en xuño realizarán unha 

proba escrita única con toda a materia.  
100% 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  EN SITUACIÓN DE NON PRESENCIALIDADE 

INSTRUMENTO EXPLICACIÓN PONDERA 



 
 

Realización e 

entrega de probas 

escritas (PE), probas 

prácticas (PP) ou 

traballos (TRA) 

Haberá exercicios con preguntas de resposta breve ou tipo test, mediante envío de 

cuestionarios de Google docs ou de actividades publicadas na aula virtual 

A entrega destas probas e traballos deberá facerse nos prazos establecidos. É obrigatoria 

a presentación do 75% das probas ou traballos para ter avalación positiva. 

No caso de que o profesor detecte a copia destas probas deberá ir obrigatoriamente á 

recuperación. 

Ademais dos contidos valorarase a boa ou mala pesentación das probas. 

 

80% 

Traballo diario de 

aula (TDA) e 

participación activa 

positiva (PAP) 

Nas vídeoclases a través de Zoom ou Webex, terase en conta: a participación activa nas 

mesmas contestando ás preguntas formuladas, a adecuación nas respostas, a atención, o 

interese, a capacidade crítica e o respecto polas opinións dos compañeiros. 

 

 

20% 

Para aquel alumnado que non teña acceso a medios telemáticos 

 e, xa que logo, non poida interactuar da forma descrita anteriormente, poñerase a súa disposición un dosier con 

exercicios que se enviarán por correo electrónico ou, de non ser posible, deberán ser recollidos e entregados resoltos 

no centro por un responsable do mesmo. A nota da avaliación será a media aritmética dos mesmos 

100% 

 

PROBAS OU TRABALLOS PARA RECUPERAR MATERIA NON SUPERADA  

TIPO DE PROBA EXPLICACIÓN PONDERACIÓN 

Proba online 
Deberán realizar unha proba online nunha data determinada e con tempo de 

realización limitado. 

 

100% 

Para aquel alumnado que non teña acceso a medios telemáticos 

 e, xa que logo, non poida facer a proba online, recibirá unha proba por correo electrónico ou, de non ser 

posible, deberá ser recollida e entregada no centro, resolta, no prazo establecido. 

100% 

 

 Economía 4º ESO 

RESUMO DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  EN SITUACIÓN DE PRESENCIALIDADE 

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% 

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% 

 

PROBAS OU TRABALLOS PARA RECUPERAR MATERIA NON SUPERADA POR AVALIACIÓN CONTINUA 

TIPO DE PROBA EXPLICACIÓN PONDERACIÓN 

Para recuperar unha 

avaliación parcial. 

Deberán realizar unha proba escrita os alumnos avaliados com menos de 5 na 

avaliación. A materia será a mesma que entrou na proba ordinaria de avaliación. 

Os alumnos que non entregaron un traballo obrigatorio, deberán entregar tamén o 

traballo. 

 

100% 

Final ordinaria de 

xuño 

Todo o alumnado deberá entregar os traballos obrigatorios antes da realización da 
proba de xuño. 

Se un alumno ten unha soa avaliación suspensa e sen recuperar deberá examinarse 
dela no exame final de xuño, sendo necesario a súa superación para aprobar a 
materia e que lle faga a media correspondente. Daráselle tamén a opción de 
examinarse de toda a materia se así o decide o alumno. 

Os alumnos con 2 ou 3 avaliacións avaliacións suspensas deberán acudir á proba con 
toda a materia.  

No caso de que o profesor detecte un exame fraudulento (copia ou coñecer 
previamente o exame) terá unha nota de 0 na proba. 

100% 

Final extraordinaria 

de setembro 

Aqueles alumnos que non foran avaliados positivamente en xuño realizarán unha 

proba escrita única con toda a materia.  
100% 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  EN SITUACIÓN DE NON PRESENCIALIDADE 

INSTRUMENTO EXPLICACIÓN PONDERA 

Realización e 

entrega de probas 

escritas (PE), probas 

prácticas (PP) ou 

traballos (TRA) 

Deberán realizar unha proba online nunha data determinada e con tempo de realización 

limitado. (70% deste apartado) 

Haberá exercicios con preguntas de resposta breve ou tipo test, mediante envío de 

cuestionarios de Google docs ou de actividades publicadas na aula virtual  (30% deste 

apartado) 

A entrega destas probas e traballos deberá facerse nos prazos establecidos. No caso de 

que o profesor detecte a copia destas probas deberá ir obrigatoriamente á recuperación. 

Ademais dos contidos valorarase a boa ou mala pesentación das probas. 

 

90% 



 
 

Traballo diario de 

aula (TDA) e 

participación activa 

positiva (PAP) 

Nas vídeoclases a través de Zoom ou Webex, terase en conta: a participación activa nas 

mesmas contestando ás preguntas formuladas, a adecuación nas respostas, a atención, o 

interese, a capacidade crítica e o respecto polas opinións dos compañeiros. 

 

 

10% 

Para aquel alumnado que non teña acceso a medios telemáticos 

 e, xa que logo, non poida interactuar da forma descrita anteriormente, recibirá unha proba por correo electrónico ou, 

de non ser posible, deberá ser recollida e entregada no centro, resolta, no prazo establecido. 

100% 

 

PROBAS OU TRABALLOS PARA RECUPERAR MATERIA NON SUPERADA  

TIPO DE PROBA EXPLICACIÓN PONDERACIÓN 

Proba online 
Deberán realizar unha proba online nunha data determinada e con tempo de 

realización limitado. 

 

100% 

Para aquel alumnado que non teña acceso a medios telemáticos 

 e, xa que logo, non poida facer a proba online, recibirá unha proba por correo electrónico ou, de non ser 

posible, deberá ser recollida e entregada no centro, resolta, no prazo establecido. 

100% 

 

 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial 4º ESO 

RESUMO DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  EN SITUACIÓN DE PRESENCIALIDADE 

INSTRUMENTO EXPLICACIÓN PONDERA 

Traballos individuais 

ou en grupo (TDA, 

TI)  

Presentación dun plan de negocio que irá desenvolvénse ao longo do curso en función 
dos contidos impartidos na materia. 

Este plan de negocio poderá levarse a cabo de forma individual ou con unha persoa socia 
(compañeiro/a) 

Ademais do contido dos traballos (plan de negocio), 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 

80% 

Probas escritas (PE) 

O alumnado que non presente o plan de negocio deberá facer unha proba escrita por 
avaliación. 

Cada proba terá entre 5 e 15 preguntas. 

Valorarase o uso correcto do vocabulario específico. 

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% 

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. 

20% 

 



 
 
PROBAS OU TRABALLOS PARA RECUPERAR MATERIA NON SUPERADA POR AVALIACIÓN CONTINUA 

Para recuperar unha 

avaliación parcial. 

Deberán realizar unha proba escrita os alumnos avaliados com menos de 5 na 
avaliación. A materia será a mesma que entrou na proba ordinaria de avaliación. 

Os alumnos que non entregaron un traballo obrigatorio, deberán entregar tamén o 
traballo. 

Como xa dixemos, no caso de haber na avaliación 2 probas escritas que fan media, 
se en algunha delas non chegase á nota mínima de 3 non se fará media e deberase 
ir á recuperación da avaliación cando menos con esa parte da materia. Neste caso, 
se tanto na outra proba da avaliación coma nos traballos presentados e traballo de 
clase, se obtivese unha nota de 5 ou superior, unicamente debería examinarse da 
proba suspensa na recuperación. 

100% 

Final ordinaria de 

xuño 

Todo o alumnado deberá entregar os traballos obrigatorios antes da realización da 
proba de xuño. 

Se un alumno ten unha soa avaliación suspensa e sen recuperar deberá examinarse 
dela no exame final de xuño, sendo necesario a súa superación para aprobar a 
materia e que lle faga a media correspondente. Daráselle tamén a opción de 
examinarse de toda a materia se así o decide o alumno. 

Os alumnos con 2 ou 3 avaliacións avaliacións suspensas deberán acudir á proba 
con toda a materia.  

No caso de que o profesor detecte un exame fraudulento (copia ou coñecer 
previamente o exame) terá unha nota de 0 na proba. 

100% 

Final extraordinaria 

de setembro 

Aqueles alumnos que non foran avaliados positivamente en xuño realizarán unha 
proba escrita única con toda a materia.  

No caso de que o profesor detecte un exame fraudulento (copia ou coñecer 
previamente o exame) terá unha nota de 0 na proba. 

100% 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  EN SITUACIÓN DE NON PRESENCIALIDADE 

INSTRUMENTO EXPLICACIÓN PONDERA 

Realización e 

entrega de probas 

escritas (PE), probas 

prácticas (PP) ou 

traballos (TRA) 

Deberán realizar unha proba online nunha data determinada e con tempo de realización 

limitado. (50% deste apartado) 

Deberán tamén presentar un traballo (plan de negocio) adaptado aos contidos 

impartidos  (50% deste apartado) 

A entrega destas probas e traballos deberá facerse nos prazos establecidos. No caso de 

que o profesor detecte a copia destas probas deberá ir obrigatoriamente á recuperación. 

Ademais dos contidos valorarase a boa ou mala pesentación das probas. 

 

90% 

Traballo diario de 

aula (TDA) e 

participación activa 

positiva (PAP) 

Nas vídeoclases a través de Zoom ou Webex, terase en conta: a participación activa nas 

mesmas contestando ás preguntas formuladas, a adecuación nas respostas, a atención, o 

interese, a capacidade crítica e o respecto polas opinións dos compañeiros. 

 

 

10% 

Para aquel alumnado que non teña acceso a medios telemáticos 

 e, xa que logo, non poida interactuar da forma descrita anteriormente, recibirá unha proba por correo electrónico ou, 

de non ser posible, deberá ser recollida e entregada no centro, resolta, no prazo establecido. 

100% 

 

PROBAS OU TRABALLOS PARA RECUPERAR MATERIA NON SUPERADA  



 
 
TIPO DE PROBA EXPLICACIÓN PONDERACIÓN 

Proba online 
Deberán realizar unha proba online nunha data determinada e con tempo de 

realización limitado. 

 

100% 

Para aquel alumnado que non teña acceso a medios telemáticos 

 e, xa que logo, non poida facer a proba online, recibirá unha proba por correo electrónico ou, de non ser 

posible, deberá ser recollida e entregada no centro, resolta, no prazo establecido. 

100% 

 

 Economía 1º BAC 

RESUMO DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  EN SITUACIÓN DE PRESENCIALIDADE 

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% 

 

PROBAS OU TRABALLOS PARA RECUPERAR MATERIA NON SUPERADA POR AVALIACIÓN CONTINUA 

Para recuperar unha 

avaliación parcial. 

Deberán realizar unha proba escrita os alumnos avaliados com menos de 5 na 
avaliación. A materia será a mesma que entrou na proba ordinaria de avaliación. 

Os alumnos que non entregaron un traballo obrigatorio, deberán entregar tamén o 
traballo. 

Como xa dixemos, en cada avaliación faranse 2 probas escritas que farán media. Se 
algún desas probas non chega á nota mínima de 3 non se fará media e deberase ir á 
recuperación da avaliación cando menos con esa parte da materia. Neste caso, se tanto 
na outra proba da avaliación coma nos traballos presentados e traballo de clase, se 
obtivese unha nota de 5 ou superior, unicamente debería examinarse da proba 
suspensa na recuperación. 

 

100% 



 
 

Final ordinaria de 

xuño 

 

Todo o alumnado deberá entregar os traballos obrigatorios antes da realización da 
proba de xuño. 

Se un alumno ten unha soa avaliación suspensa e sen recuperar deberá examinarse 
dela no exame final de xuño, sendo necesario a súa superación para aprobar a materia 
e que lle faga a media correspondente. Daráselle tamén a opción de examinarse de 
toda a materia se así o decide o alumno. 

Os alumnos con 2 ou 3 avaliacións avaliacións suspensas deberán acudir á proba con 
toda a materia. 

No caso de que o profesor detecte un exame fraudulento (copia ou coñecer 
previamente o exame) terá unha nota de 0 na proba. 

100% 

Final extraordinaria 

de setembro 

Aqueles alumnos que non foran avaliados positivamente en xuño realizarán unha proba 
escrita única con toda a materia.  

No caso de que o profesor detecte un exame fraudulento (copia ou coñecer 
previamente o exame) terá unha nota de 0 na proba. 

100% 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  EN SITUACIÓN DE NON PRESENCIALIDADE 

INSTRUMENTO EXPLICACIÓN PONDERA 

Realización e 

entrega de probas 

escritas (PE), probas 

prácticas (PP) ou 

traballos (TRA) 

Deberán realizar unha proba online nunha data determinada e con tempo de realización 

limitado. (70% deste apartado) 

Haberá exercicios con preguntas de resposta breve ou tipo test, mediante envío de 

cuestionarios de Google docs ou de actividades publicadas na aula virtual  (30% deste 

apartado) 

A entrega destas probas e traballos deberá facerse nos prazos establecidos. No caso de 

que o profesor detecte a copia destas probas deberá ir obrigatoriamente á recuperación. 

Ademais dos contidos valorarase a boa ou mala pesentación das probas. 

 

90% 

Traballo diario de 

aula (TDA) e 

participación activa 

positiva (PAP) 

Nas vídeoclases a través de Zoom ou Webex, terase en conta: a participación activa nas 

mesmas contestando ás preguntas formuladas, a adecuación nas respostas, a atención, o 

interese, a capacidade crítica e o respecto polas opinións dos compañeiros. 

 

 

10% 

Para aquel alumnado que non teña acceso a medios telemáticos 

 e, xa que logo, non poida interactuar da forma descrita anteriormente, recibirá unha proba por correo electrónico ou, 

de non ser posible, deberá ser recollida e entregada no centro, resolta, no prazo establecido. 

100% 

 

PROBAS OU TRABALLOS PARA RECUPERAR MATERIA NON SUPERADA  

TIPO DE PROBA EXPLICACIÓN PONDERACIÓN 

Proba online 
Deberán realizar unha proba online nunha data determinada e con tempo de 

realización limitado. 

 

100% 

Para aquel alumnado que non teña acceso a medios telemáticos 

 e, xa que logo, non poida facer a proba online, recibirá unha proba por correo electrónico ou, de non ser 

posible, deberá ser recollida e entregada no centro, resolta, no prazo establecido. 

100% 



 
 
 

 Economía da Empresa 2º BAC 

RESUMO DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  EN SITUACIÓN DE PRESENCIALIDADE 

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. 

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% 

 

PROBAS OU TRABALLOS PARA RECUPERAR MATERIA NON SUPERADA POR AVALIACIÓN CONTINUA 

Para recuperar unha 

avaliación parcial. 

Deberán realizar unha proba escrita os alumnos avaliados com menos de 5 na 
avaliación. A materia será a mesma que entrou na proba ordinaria de avaliación. 

Como xa dixemos, en cada avaliación faranse 2 probas escritas que farán media. Neste 
caso, se nunha das probas da avaliación obtivese unha nota de 5 ou superior, 
unicamente debería examinarse da proba suspensa na recuperación. 

100% 

Final ordinaria de 

maio 

Aqueles alumnos que teñan unha soa avaliación suspensa, unha vez feita a 
recuperación correspondente, poderán examinarse de novo desta avaliación, se así o 
prefire, ou ben de toda a materia, no exame final de xuño.  

Os alumnos con 2 ou 3 avaliacións avaliacións suspensas deberán acudir á proba con 
toda a materia.  

No caso de que o profesor detecte un exame fraudulento (copia ou coñecer 
previamente o exame) terá unha nota de 0 na proba. 

100% 

Final extraordinaria 

Aqueles alumnos que non foran avaliados positivamente en xuño realizarán unha 
proba escrita única con toda a materia.  

No caso de que o profesor detecte un exame fraudulento (copia ou coñecer 
previamente o exame) terá unha nota de 0 na proba. 

100% 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  EN SITUACIÓN DE NON PRESENCIALIDADE 

INSTRUMENTO EXPLICACIÓN PONDERA 



 
 

Realización e 

entrega de probas 

escritas (PE), probas 

prácticas (PP) ou 

traballos (TRA) 

Deberán realizar unha ou dúas probas online nunha data determinada e con tempo de 

realización limitado.  

Poderá tamén haber exercicios con preguntas de resposta breve ou tipo test, ou 

exercicios de tipo práctico que serán enviados mediante cuestionarios de Google docs ou 

de actividades publicadas na aula virtual  (de haber estes exercicios ponderarán o 20% 

deste apartado) 

A entrega destas probas e traballos deberá facerse nos prazos establecidos. No caso de 

que o profesor detecte a copia destas probas deberá ir obrigatoriamente á recuperación. 

Ademais dos contidos valorarase a boa ou mala pesentación das probas. 

 

90% 

Traballo diario de 

aula (TDA) e 

participación activa 

positiva (PAP) 

Nas vídeoclases a través de Zoom ou Webex, terase en conta: a participación activa nas 

mesmas contestando ás preguntas formuladas, a adecuación nas respostas, a atención, o 

interese, a capacidade crítica e o respecto polas opinións dos compañeiros. 

 

 

10% 

Para aquel alumnado que non teña acceso a medios telemáticos 

 e, xa que logo, non poida interactuar da forma descrita anteriormente, recibirá unha proba por correo electrónico ou, 

de non ser posible, deberá ser recollida e entregada no centro, resolta, no prazo establecido. 

100% 

 

PROBAS OU TRABALLOS PARA RECUPERAR MATERIA NON SUPERADA  

TIPO DE PROBA EXPLICACIÓN PONDERACIÓN 

Proba online 
Deberán realizar unha proba online nunha data determinada e con tempo de 

realización limitado. 

 

100% 

Para aquel alumnado que non teña acceso a medios telemáticos 

 e, xa que logo, non poida facer a proba online, recibirá unha proba por correo electrónico ou, de non ser 

posible, deberá ser recollida e entregada no centro, resolta, no prazo establecido. 

100% 

 


