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INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL ( 4º 
ESO) 
 

 

 

    PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION 

a) Para a avaliación inicial 

Farase un cuestionario con:  preguntas breves,  cuestións de actualidade económica, 
exercicios prácticos e a descrición de conceptos económicos, entre outras. 

b) Para as avaliacións ordinarias 

 

Exames e outras probas escritas ou orais 

Nesta materia farase un exame por avaliación, sobre conceptos teórico – prácticos. 

 

Probas de composición e ensaio 

• Elaboración de resumos, esquemas, gráficas e mapas conceptuais. 

• Comentario de textos. 

• Elaboración de sínteses. 

• Preguntas nas que se pide desenvolver un tema concreto. 

Este tipo de probas permite valorar a capacidade do alumno e alumna para a selección 
e organización das ideas principais dun tema traballado, a súa capacidade de análise e, 
en menor medida, o seu xuízo crítico. 

 

Utilizarei unha ficha rexistro na que anotarei todas as actividades  dos alumnos, coa 
súa correspondente cualificación.  

 

c) Para a avaliación extraordinaria 
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No mes de setembro haberá unha proba extraordinaria para os alumnos que non 
superaron a materia na convocatoria ordinaria que constará dunha proba obxectiva 
sobre as aprendizaxes mínimas da materia. 

 

  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Os criterios de cualificación a aplicar, para a avaliación dos datos obtidos cos 
instrumentos anteriormente mencionados serán os seguintes: 

- Probas escritas: 40%. No caso de que non se realicen estas probas a 
ponderación acumularanse á dos traballos monográficos e de simulación. Terase en 
conta á hora de cualificar o acerto e a precisión na resposta ao tema ou cuestións 
expostas, a expresión escrita, o uso adecuado da terminoloxía específica da materia e 
do razoamento económico. 

- Traballos monográficos e de simulación, proxectos empresariais, individuais ou 
de grupo: 30%. A cualificación neste apartado calcularase como media das notas 
obtidas nos mesmos. Para obtela valorarase a presentación en tempo e formas 
adecuados, o grao de adecuación do traballo, a súa expresión escrita, ortografía, a 
utilización rigorosa da linguaxe e o razoamento económico, técnicas de investigación 
aplicadas e de procura de información, grao de colaboración entre os distintos 
membros dos grupos. 

- Tarefas e actividades escritas, individuais ou de grupo: 20%. A cualificación 
neste apartado calcularase como media das notas obtidas nos mesmos. Para obtela 
valorarase a presentación en tempo e formas adecuados, o grao de adecuación do 
traballo, a súa expresión escrita, ortografía, a utilización rigorosa da linguaxe e o 
razoamento económico, grao de colaboración entre os distintos membros dos grupos. 

- Observación directa: 10%. A nota deste instrumento calcularase como media das 
notas obtidas nos mesmos, para obtela valorarase interese pola materia, asistencia a 
clase, disposición do material adecuado para o seguimento das clases, probas orais 
diarias, intervencións, iniciativa, arquivo adecuado da documentación entregada, etc. 

 

Os resultados obtidos con cada unha dos instrumentos de avaliación valoraranse de 0 
a 10.  

Posteriormente aplicaranse as ponderacións anteriores para achar a cualificación de 
cada avaliación do alumno/a. 
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Non se fará nota media no caso de que o/o alumno/para obteña nalgún dos 
instrumentos unha cualificación inferior a 4. Cada avaliación considerarase aprobada 
sempre que se obteña unha nota igual ou superior a 5. 

Ao figurar no boletín de cualificacións cifras enteiras, no caso de que o/o alumno/para 
obteña de nota media unha cifra con decimais, redondearase por exceso cando o 
decimal sexa 0,5 ou máis. O feito de obter un cinco na cualificación por efectos do 
redondeo, pese ter unha nota inferior non exime da realización do exame de 
recuperación. 

  

 

 

A nota final da proba ordinaria de xuño virá dado pola media aritmética das 
cualificacións reais obtidas en cada avaliación con independencia do redondeo 
practicado. Considerarase aprobado o/a alumno/a que obteña unha nota igual ou 
superior a 5. 

Esta nota final redondearase cos mesmos criterios que os indicados para as 
avaliacións. 

 

 

Os alumnos que suspendan cada avaliación terán que entregar ao profesor uns 
exercicios relacionados cos contidos impartidos nos que se incidirá sobre os mínimos 
esixibles. 

Unha vez rematada a 3ª avaliación os alumnos con algunha avaliación suspensa 
deberán realizar uns exercicios nos que se traballará os contidos relacionados. 

Para superar a materia é necesario ter unha cualificación media, das tres avaliacións, 
de 5 puntos. 

A  maiores,  no  caso  de  actitudes  e  comportamentos  non  adecuados a  nota  final  
de  cada avaliación pode verse reducida ata en 2 puntos (sobre 10). Isto quere dicir 
que cada vez que un alumno/a manifeste condutas incorrectas (como p.e. interrumpir 
a clase continuamente, non realizar as tarefas , molestar aos compañeiros, faltas de 
respecto, etc), que conleven amolestación , poderá reducirse a nota final desa 
avaliación ata un máximo de 2 puntos. Cada amolestación supora un (-0.5) sobre a 
nota da avaliación. 
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Utilizarei unha ficha rexistro na que anotarei todas as actividades e probas dos 
alumnos,e as amolestacións, etc 

 

 

No mes de setembro haberá unha proba extraordinaria para os alumnos que non 
superaron a materia na convocatoria ordinaria que constará dunha proba obxectiva 
sobre os contidos mínimos da materia que terá unha valoración de 10 puntos, para 
superar dita proba será necesario obter unha cualificación de 5 puntos. 

 

 

Pérdida do dereito á avaliación continua 

No caso no que un alumno ou alumna perda o dereito a avaliación continua, terá 
dereito exclusivamente á asistencia a clase en calidade de alumno oínte. Para a 
obtención de cualificacións farase unha proba obxectiva escrita ao rematar o curso 
referida aos contidos mínimos especificados nesta programación, na que deberá 
acadar unha cualificación de cinco puntos para superar a materia. 

ECONOMÍA (4º ESO) 
 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION 

a) Para a avaliación inicial 

Farase un cuestionario con:  preguntas breves,  cuestións de actualidade económica, 
exercicios prácticos e a descrición de conceptos económicos, entre outras. 

 

b) Para as avaliacións ordinarias 

A. Exames e outras probas escritas ou orais 

En cada avaliación faranse dous exames ( dúas unidades por exame),serán 
probas obxectivas nas que os alumnos terán que resolver cuestións teóricas e 
prácticas. 

B. Probas de composición e ensaio 

• Elaboración de resumos, esquemas, gráficas e mapas conceptuais. 
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• Comentario de textos. 

• Elaboración de sínteses. 

• Preguntas nas que se pide desenvolver un tema concreto. 

Este tipo de probas permite valorar a capacidade do alumno e alumna para a 
selección e organización das ideas principais dun tema traballado, a súa 
capacidade de análise e, en menor medida, o seu xuízo crítico. 

C. Comportamento e actitude 

O bo comportamento e actitude frente á asignatura, a profesora e os 
compañeiros ... 

 

 

Utilizarei unha ficha rexistro na que  anotarei todas as actividades e probas dos 
alumnos, coa súa correspondente cualificación. 

  

c) Para a avaliación extraordinaria 

No mes de setembro haberá unha proba extraordinaria para os alumnos que non 
superaron a materia na convocatoria ordinaria que constará dunha proba obxectiva 
sobre as aprendizaxes mínimas da materia. 

  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

A nota de cada avaliación será numérica ( de 0 a 10) e calculase en función dos 
seguintes criterios: 

 

A. Exames e outras probas escritas ou orais (80%) 

En cada avaliación faranse dous exames ( dúas ou tres unidades por exame),serán 
probas obxectivas nas que os alumnos terán que resolver cuestións teóricas e 
prácticas. 
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B. Traballos voluntarios e Probas de composición e ensaio (10%) 

▪ Elaboración e presentación en público dun traballo sobre unha empresa 

▪ Elaboración e presentación en público de noticias de temática económica 

▪ Elaboración de resumos, esquemas, gráficas e mapas conceptuais. 

▪ Comentario de textos. 

▪ Elaboración de sínteses. 

▪ Preguntas nas que se pide desenvolver un tema concreto. 

Este tipo de probas permite valorar a capacidade do alumno e alumna para a selección 
e organización das ideas principais dun tema traballado, a súa capacidade de análise e, 
en menor medida, o seu xuízo crítico. 

 

 

C. Comportamento e actitude (10%) 

O bo comportamento e actitude fronte á materia, a profesora e os compañeiros 
suporá un 10%. 

No caso de actitudes e comportamentos non adecuados a nota final de cada avaliación 
pode verse reducida ata nun 20% (2 puntos sobre 10). Isto quere dicir que cada vez 
que un alumno/a manifeste condutas incorrectas que conleven unha amoestación por 
escrito restará -0.5 na nota final da avaliación. (como p.e. interromper a clase, non 
realizar as tarefas , molestar aos compañeiros, etc). Poderá reducirse a nota final desa 
avaliación ata un máximo de 2 puntos. Cada amoestación restará -0.5 

Non se fará media con menos de un 3 nun exame. Conlevará a avaliación suspensa, 
independentemente das notas. 

 

 

 

Nota final da avaliación= (nota1ºex+nota 2ºex/2) + traballos voluntarios 
+comportamento – amoestacións. 
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Se a nota final da avaliación, calculada anteriormente é menor de 5, a avaliación está 
suspensa na súa totalidade. 

Utilizarei unha ficha rexistro na que anotarei todas as actividades e probas dos 
alumnos, coa súa correspondente cualificación. 

Os alumnos que suspendan cada avaliación terán facer un exame de recuperación ao 
rematar cada avaliación, non se gardaran partes aprobadas, irase con toda a 
avaliación. 

Unha vez rematada a 3ª avaliación os alumnos con algunha avaliación suspensa 
deberán facer un exame de recuperación, non se gardaran partes aprobadas irase con 
avaliacións completas. 

  

 

Para superar a materia é necesario ter unha cualificación media, das tres avaliacións, 
de 5 puntos. 

 

Os alumnos que non se presenten a algún exame sen causa xustificada legalmente, 
terán unha 

cualificación de cero puntos nese exame. 

 

Os alumnos que utilicen medios ilegais para facer os exames terán unha cualificación 
de cero puntos nese exame, e como consecuencia, a avaliación suspensa (nota menor 
de 3 non se fai media). 

 

No mes de setembro haberá unha proba extraordinaria para os alumnos que non 
superaron a materia na convocatoria ordinaria que constará dunha proba obxectiva 
sobre os contidos mínimos da materia que terá unha valoración de 10 puntos, para 
superar dita proba será necesario obter unha cualificación de 5 puntos. 

Ó ser numéricas as notas, o redondeo realizarase en función da actitude en clase, 
asistencia, colaboración en grupo, puntualidade na entrega dos traballos y actitudes 
positivas e negativas de cara á asignatura. 
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Perdida do dereito á avaliación continua 

No caso no que un alumno ou alumna perda o dereito a avaliación continua, terá 
dereito exclusivamente á asistencia a clase en calidade de alumno oínte. Para a 
obtención de cualificacións farase unha proba obxectiva escrita ao rematar o curso 
referida aos contidos mínimos especificados nesta programación, na que deberá 
acadar unha cualificación de cinco puntos para superar a materia. 

 

 

ECONOMÍA (1º BACHARELATO) 
 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION 

a) Para a avaliación inicial 

Farase un cuestionario Oral con preguntas breves, sobre cuestións de actualidade 
económica, que permitirá saber os coñecementos económicos que teñen os alumnos. 

 

b) Para as avaliacións ordinarias 

 

Exames e outras probas escritas ou orais 

En cada avaliación faranse dous exames,serán probas obxectivas nas que os alumnos 
terán que resolver cuestións teóricas e prácticas. Ca nota dos dous exames farase 
media aritmética. 

 

Probas de composición e ensaio 

• Elaboración de resumos, esquemas, gráficas e mapas conceptuais. 

• Comentario de textos. 

• Elaboración de sínteses. 

• Preguntas nas que se pide desenvolver un tema concreto. 
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Este tipo de probas permite valorar a capacidade do alumno e alumna para a selección 
e organización das ideas principais dun tema traballado, a súa capacidade de análise e, 
en menor medida, o seu xuízo crítico. 

 

Actitude e comportamento na aula, de cara materia, ao profesora e os compañeiros 

 

 

Utilizarei unha ficha rexistro na que anotarei todas as actividades e probas dos 
alumnos, coa súa correspondente cualificación. 

 

c) Para a avaliación extraordinaria 

 

No mes de setembro haberá unha proba extraordinaria para os alumnos que non 
superaron a materia na convocatoria ordinaria que constará dunha proba obxectiva 
sobre as aprendizaxes mínimas da materia. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A.Exames e outras probas escritas ou orais (90%) 

En cada avaliación faranse dous ou tres exames, segundo proceda, ( dúas ou tres 
unidades por exame),serán probas obxectivas nas que os alumnos terán que resolver 
cuestións teóricas e prácticas. 

 

O 10% restante virá de: 

B.Traballos voluntarios e Probas de composición e ensaio, que se expoñan diante da 
clase. 

▪ Elaboración e presentación en público dun traballo sobre unha empresa 

▪ Elaboración e presentación en público de noticias de temática económica 

▪ Elaboración de resumos, esquemas, gráficas e mapas conceptuais. 

▪ Comentario de textos. 
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▪ Elaboración de sínteses. 

▪ Preguntas nas que se pide desenvolver un tema concreto. 

Este tipo de probas permite valorar a capacidade do alumno e alumna para a selección 
e organización das ideas principais dun tema traballado, a súa capacidade de análise e, 
en menor medida, o seu xuízo crítico 

 

C: comportamento e actitude diaria. 

▪ Comportamento e actitude de cara á asignatura, a profesora e os compañeiros. 

▪ Traballo diario: individual ou grupal en aula, ... 

 

 

A nota da avaliación dos exames teóricos será a media aritmética dos exames 
realizados. Só se fará media a partires dun 3. Con menos dun 3 nun exame xa se 
considera a avaliación suspensa. 

A maiores, no caso de actitudes e comportamentos non adecuados a nota final de 
cada avaliación pode verse reducida ata en 2 puntos (sobre 10). Isto quere dicir que 
cada vez que un alumno/a manifeste condutas incorrectas (como p.e. interromper a 
clase continuamente, non realizar as tarefas , molestar aos compañeiros, faltas de 
respecto, etc), que conleven amoestación por escrito, poderá reducirse a nota final 
desa avaliación ata un máximo de 3 puntos. Cada amoestación suporá un (-0.5) sobre a 
nota da avaliación. 

Utilizarei unha ficha rexistro na que anotarei todas as actividades e probas dos 
alumnos, e as amoestacións, etc 

  

 

NOTA  FINAL  DA  AVALIACIÓN  =  (nota  media  dos  exames  teóricos)*90%  +  traballo  
diario + comportamento) – (nº amoestacións * 0.5) 

Os alumnos que suspendan cada avaliación (resultado da ecuación prantexada arriba) 
terán facer un exame de recuperación ao rematar cada avaliación, non se gardaran 
partes aprobadas, irase con toda a avaliación. No caso de aprobar os exames pero non 
acadar o 5, unha vez tidos en conta todos os parámetros (ecuación) considerase a 
avaliación suspensa totalmente. 
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Unha vez rematada a 3ª avaliación os alumnos con algunha avaliación suspensa 
deberán facer un exame de recuperación en xuño, non se gardaran partes aprobadas 
irase con avaliacións completas. 

Para superar a materia é necesario ter unha cualificación media, das tres avaliacións, 
de 5 puntos. 

Os alumnos que non se presenten a algún exame sen causa xustificada legalmente, 
terán unha 

cualificación de cero puntos nese exame. 

Os alumnos que utilicen medios ilegais para facer os exames terán unha cualificación 
de cero puntos nese exame. 

No mes de setembro haberá unha proba extraordinaria para os alumnos que non 
superaron a materia na convocatoria ordinaria que constará dunha proba obxectiva 
sobre os contidos mínimos da materia que terá unha valoración de 10 puntos, para 
superar dita proba será necesario obter unha cualificación de 5 puntos. 

 

 

Perda do dereito á avaliación continua 

No caso no que un alumno ou alumna perda o dereito a avaliación continua, terá 
dereito exclusivamente á asistencia a clase en calidade de alumno oínte. Para a 
obtención de cualificacións farase unha proba obxectiva escrita ao rematar o curso 
referida aos contados mínimos especificados nesta programación, na que deberá 
acadar unha cualificación de cinco puntos para superar a materia. 

 

 

ECONOMÍA DA EMPRESA (2º BACHARELATO) 
 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

a)Para a avaliación inicial 
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Por ser unha materia de 2º de bacharelato non se fai avaliación inicial escrita. Farase 
un cuestionario oral e grupal para ver o nivel de coñecementos que teñen sobre as 
empresas e o seu entorno 

b) Para as avaliacións ordinarias 

Exames e outras probas escritas ou orais 

En cada avaliación faranse dous ou tres exames, serán probas obxectivas nas que os 
alumnos terán que resolver cuestións teóricas e prácticas. 

 

 

Comportamento, actitude e traballo diario 

• Elaboración de resumos, esquemas, gráficas e mapas conceptuais. 

• Comentario de textos. 

• Elaboración de sínteses. 

• Preguntas nas que se pide desenvolver un tema concreto. 

Este tipo de probas permite valorar a capacidade do alumno e alumna para a selección 
e organización das ideas principais dun tema traballado, a súa capacidade de análise e, 
en menor medida, o seu xuízo crítico. 

 

Utilizarei unha ficha rexistro na que anotarei todas as actividades e probas dos 
alumnos, coa súa correspondente cualificación. 

 

 

 

c) Para a avaliación extraordinaria 

 

 

No mes de setembro haberá unha proba extraordinaria para os alumnos que non 
superaron a materia na convocatoria ordinaria que constará dunha proba obxectiva 
sobre os contidos mínimos da materia. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

 

Criterios de cualificación 

 As notas serán números enteiros polo que o redondeo deberá levarse á cabo 
tendo en conta os seguintes aspectos: 

 Actitude positiva do alumno ou alumna fronte á materia. 
 Asistencia a clase. 
 Realización das tarefas encomendadas na aula. 
 Cumprimentar os exercicios ou tarefas encomendadas nas datas indicadas. 
 Entregar as tarefas encomendadas nas datas esixidas. 
 Distraer ou molestar aos compañeiros ou compañeiras. 
 Alterar a dinámica normal da clase. 

 

 

Actitude (10%) 

_ Asistencia a clase 

_ Atención e aproveitamento do tempo de clase 

_ Realización das tarefas diarias 

_ Participación activa nos traballos en grupo 

 

Traballos prácticos (10%) 

_ Grao de coñecemento do tema 

_ Utilización correcta de información 

_ Extrae conclusións 

_ Se se trata de información gráfica: 

• Describe correctamente 

• Establece relacións 
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• Extrae conclusións 

 

Exames teóricos (80%) 

 

 

 

Os exercicios prácticos e a teoría iranse avaliando de forma continua en todas as 
avaliacións. 

Os alumnos que suspendan cada avaliación terán facer un exame de recuperación ao 
rematar cada avaliación, non se gardaran partes aprobadas, irase con toda a 
avaliación. No caso de aprobar os exames pero non acadar o 5,) considerase a 
avaliación suspensa totalmente. 

Unha vez rematada a 3ª avaliación os alumnos con algunha avaliación suspensa 
deberán facer un exame de recuperación, non se gardaran partes aprobadas irase con 
avaliacións completas. 

Para superar a materia é necesario ter unha cualificación media, das tres avaliacións, 
de 5 puntos. 

 

 

Os alumnos que non se presenten a algún exame sen causa xustificada legalmente, 
terán unha 

cualificación de cero puntos nese exame. 

 

Os alumnos que utilicen medios ilegais para facer os exames terán unha cualificación 
de cero puntos nese exame. E como consecuencia a avaliación suspensa (nota menor 
dun 3 non fai media). 

 

 

En xuño haberá un exame de recuperación, ao que o alumnado ira con toda a materia 
ou cas avaliacións suspensas que teña. 
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Ó ser numéricas as notas, o redondeo realizarase en función da actitude en clase, 
asistencia, colaboración en grupo, puntualidade na entrega dos traballos y actitudes 
positivas e negativas de cara á asignatura 

 

No mes de setembro haberá unha proba extraordinaria para os alumnos que non 
superaron a materia na convocatoria ordinaria que constará dunha proba obxectiva 
sobre os contidos mínimos da materia que terá unha valoración de 10 puntos, para 
superar dita proba será necesario obter unha cualificación de 5 puntos. 

 

 

Perda do dereito á avaliación continua 

No caso no que un alumno ou alumna perda o dereito a avaliación continua, terá 
dereito exclusivamente á asistencia a clase en calidade de alumno oínte. Para a 
obtención de cualificacións farase unha proba obxectiva escrita ao rematar o curso 
referida aos contados mínimos especificados nesta programación, na que deberá 
acadar unha cualificación de cinco puntos para superar a materia. 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN (2º 
BACHARELATO) 
 

Criterios de cualificación: 

 

Os criterios de cualificación a aplicar, para a avaliación dos datos obtidos cos instrumentos 
anteriormente mencionados serán os seguintes: 

- Probas escritas: 40%. No caso de que non se realicen estas probas a ponderación 
acumularanse á dos traballos monográficos e de simulación. Terase en conta á hora de 
cualificar o acerto e a precisión na resposta ao tema ou cuestións expostas, a expresión escrita, 
o uso adecuado da terminoloxía específica da materia e do razoamento económico. 
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- Traballos monográficos e de simulación, individuais ou de grupo: 30%. A cualificación 
neste apartado calcularase como media das notas obtidas nos mesmos. Para obtela valorarase 
a presentación en tempo e formas adecuados, o grao de adecuación do traballo, a súa 
expresión escrita, ortografía, a utilización rigorosa da linguaxe e o razoamento económico, 
técnicas de investigación aplicadas e de procura de información, grao de colaboración entre os 
distintos membros dos grupos. 

- Tarefas e actividades escritas, individuais ou de grupo: 20%. A cualificación neste 
apartado calcularase como media das notas obtidas nos mesmos. Para obtela valorarase a 
presentación en tempo e formas adecuados, o grao de adecuación do traballo, a súa expresión 
escrita, ortografía, a utilización rigorosa da linguaxe e o razoamento económico, grao de 
colaboración entre os distintos membros dos grupos. 

- Observación directa: 10%. A nota deste instrumento calcularase como media das notas 
obtidas nos mesmos, para obtela valorarase interese pola materia, asistencia a clase, 
disposición do material adecuado para o seguimento das clases, probas orais diarias, 
intervencións, iniciativa, arquivo adecuado da documentación entregada, etc. 

Os resultados obtidos con cada unha dos instrumentos de avaliación valoraranse de 0 a 10. 

Posteriormente aplicaranse as ponderacións anteriores para achar a cualificación de cada 
avaliación do alumno/a. 

Non se fará nota media no caso de que o/o alumno/para obteña nalgún dos instrumentos 
unha cualificación inferior a 4. Cada avaliación considerarase aprobada sempre que se obteña 
unha nota igual ou superior a 5. 

Ao figurar no boletín de cualificacións cifras enteiras, no caso de que o/o alumno/para obteña 
de nota media unha cifra con decimais, redondearase por exceso cando o decimal sexa 0,5 ou 
máis. O feito de obter un cinco na cualificación por efectos do redondeo, pese ter unha nota 
inferior non exime da realización do exame de recuperación. 

A nota final da proba ordinaria de xuño virá dado pola media aritmética das cualificacións reais 
obtidas en cada avaliación con independencia do redondeo practicado. Considerarase 
aprobado o/a alumno/a que obteña unha nota igual ou superior a 5. 

Esta nota final redondearase cos mesmos criterios que os indicados para as avaliacións. 

 

 

 

Os alumnos que suspendan cada avaliación terán facer un exame de recuperación en xuño. 
Non haberá recuperación de cada avaliación por separado. 
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No caso de aprobar o exame pero non acadar o 5 , unha vez tidos en conta todos os 
parámetros (ecuación) considerase a avaliación suspensa totalmente. 

 

Unha vez rematada a 3ª avaliación os alumnos con algunha avaliación suspensa deberán facer 
un exame de recuperación, non se gardaran partes aprobadas, irase con avaliacións completas. 

  

 

Para superar a materia é necesario ter unha cualificación media, das tres avaliacións, de 5 
puntos. 

Os alumnos que non se presenten a algún exame sen causa xustificada legalmente, terán unha 

cualificación de cero puntos nese exame. 

Os alumnos que utilicen medios ilegais para facer os exames terán unha cualificación de cero 
puntos nese exame. 

 

 

Ó ser numéricas as notas, o redondeo realizarase en función da actitude en clase, asistencia, 
colaboración en grupo, puntualidade na entrega dos traballos y actitudes positivas e negativas 
de cara á asignatura 

 

No mes de setembro haberá unha proba extraordinaria para os alumnos que non superaron a 
materia na convocatoria ordinaria que constará dunha proba obxectiva sobre os contidos 
mínimos da materia. 

 

 

Perda do dereito á avaliación continua 

No caso no que un alumno ou alumna perda o dereito a avaliación continua, terá dereito 
exclusivamente á asistencia a clase en calidade de alumno oínte. Para a obtención de 
cualificacións farase unha proba obxectiva escrita ao rematar o curso referida aos contados 
mínimos especificados nesta programación, na que deberá acadar unha cualificación de cinco 
puntos para superar a materia. 
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