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1. Grao mínimo de consecución 
para superar a materia

Para que o alumnado alcance unha avaliación positiva ao finalizar o curso
deberá superar os estándares de aprendizaxe asociados a cada bloque que figu-
ren na columna de Grao mínimo cun SI, dentro das táboas do apartado «Sistema
e instrumentos de cualificación».

2. Avaliación da materia

Avaliación inicial

Data prevista de realización
Aproximadamente, 10 días despois do inicio de curso.

Descrición do tipo de proba
Constará de preguntas tipo test, preguntas de relación, exercicios con ope-

racións, preguntas e respostas, etc.

Consecuencias do resultado da proba
Á  vista  dos  resultados,  haberá  que reforzar  aqueles  aspectos  nos  que o

alumnado teña dificultades ou carencias.

Na reunión de avaliación inicial, poñerase en coñecemento do resto do pro-
fesorado e do departamento de orientación.

Avaliación final
O alumnado que teña pendentes todos ou algúns dos estándares,  poderá

presentarse a un exame final con aqueles non superados anteriormente.
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A proba constará de preguntas de resposta curta, unha pregunta a desenvol-
ver, resolución de exercicios prácticos, etc.

Indicadores de avaliación
Nas táboas seguintes relaciónanse os indicadores de avaliación.
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Bloque 1. A empresa

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Compet

clave
Grao

mínimo

B1.1. Describir  e  inter-
pretar  os  elementos  da
empresa,  as  clases  de
empresas e as súas fun-
cións  na  economía,  así
como as  formas xurídi-
cas que adoptan, e rela-
cionar con cada unha as
responsabilidades  legais
dos/das propietarios/as e
xestores/as, e as esixen-
cias de capital.

EEB1.1.1. Distingue as formas xurídicas
das  empresas  e  relaciónaas  coas  esixen-
cias  de  capital  e  coas  responsabilidades
para cada tipo.

CD
CMCCT
CSIE

SI

EEB1.1.2. Identifica  e  valora  as  formas
xurídicas de empresa máis apropiadas en
cada  caso  en  función  das  características
concretas,  aplicando o razoamento sobre
clasificación das empresas.

CD
CMCCT 

SI

EEB1.1.3. Analiza, para un determinado
caso práctico, os criterios de clasificación
de empresas: segundo a natureza da acti-
vidade que desenvolven, a súa dimensión,
o nivel  tecnolóxico que alcanzan, o tipo
de mercado en que operan, a fórmula xu-
rídica que adoptan, e o seu carácter públi-
co ou privado.

CAA
CD
CMCCT 

SI

EEB1.1.4. Describe os elementos da em-
presa en  relación coas  funcións  que de-
senvolven e  os  obxectivos  que procuran
dentro do sistema.

CCL
CSIEE

NON

B1.2. Identificar e anali-
zar  os  trazos  principais
do  contorno  en  que  a
empresa  desenvolve  a
súa  actividade  e  expli-
car, a partir deles, as es-
tratexias  e  as  decisións
adoptadas, e as posibles
implicacións  sociais  e
ambientais da súa activi-
dade.

EEB1.2.1. Identifica os tipos de empresas
e  de  empresarios/as  que  actúan  no  seu
contorno, así como a forma de relacionar
co seu contorno máis próximo.

CD
CMCCT 
CSC
CSIEE

NON

EEB1.2.2. Analiza  a  relación  entre  em-
presa, sociedade e ambiente,  e valora os
efectos  positivos  e  negativos  das  actua-
cións  das  empresas  nas  esferas  social  e
ambiental.

CD
CSC
CSIEE

SI

EEB1.2.3. Analiza a  actividade das  em-
presas  como  elemento  dinamizador  de
progreso, estimando a súa creación de va-
lor para a sociedade e para a cidadanía.

CSC
CSIEE

NON
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Bloque 1. A empresa

Peso cualifi-
cación

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROBA
ESCRITA

PROBA ORAL TRABALLO
INDIVIDUAL

TRABA GRU-
PO

CADERNO
CLASE

RÚBRIfCA

20 % 85% 10% 5%

20 % 85% 10% 5%

15 % 85% 10% 5%

10 % 85% 10% 5 %

10 % 85% 10% 5 %

20 % 85% 10% 5 %

5 % 85% 10% 5 %
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Bloque 2. Desenvolvemento da empresa

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Compet

clave
Grao

mínimo

B2.1. Identificar e anali-
zar as estratexias de cre-
cemento  e  as  decisións
tomadas polas empresas,
tendo  en  consideración
as  características  do
marco global en que ac-
túan.

EEB2.1.1. Describe e analiza os factores
que determinan a localización e a dimen-
sión dunha empresa, e valora a transcen-
dencia futura para a empresa desas deci-
sións.

CCL
CMCCT

SI

EEB2.1.2. Valora  o  crecemento  da  em-
presa como estratexia competitiva e rela-
ciona as economías de escala coa dimen-
sión óptima da empresa.

CD
CMCCT
CSIEE

NON

EEB2.1.3. Identifica e explica as estrate-
xias de especialización e diversificación.

CCL
CMCCT
CSIEE

SI

EEB2.1.4. Analiza as estratexias de cre-
cemento interno e externo a partir de su-
postos concretos.

CAA
CD
CMCCT

SI

EEB2.1.5. Examina o papel das pequenas
e das medianas empresas no noso país, e
valora as súas estratexias e as súas formas
de actuar, así como as súas vantaxes e os
seus inconvenientes.

CSC
CSIEE

SI

EEB2.1.6. Describe as características e as
estratexias de desenvolvemento da empre-
sa multinacional,  e  valora a  importancia
da responsabilidade social e ambiental.

CCL
CSC
CMCCT

SI

EEB2.1.7. Estuda o impacto da incorpo-
ración da innovación e das novas tecnolo-
xías na estratexia da empresa,  e relació-
nao coa capacidade para competir de xeito
global.

CD
CMCCT
CSC

NON
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Bloque 2. Desenvolvemento da empresa

Peso cualifi-
cación

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROBA
ESCRITA

PROBA ORAL TRABALLO
INDIVIDUAL

TRABA GRU-
PO

CADERNO
CLASE

RÚBRIfCA

20 % 85% 10% 5 %

10 % 85% 5 % 10%

15 % 85% 10% 5 %

15 % 85% 10% 5 %

15 % 85% 10% 5 %

15 % 85% 10% 5 %

10 % 85% 10% 5 %
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Bloque 3. Organización e dirección da empresa

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Compet

clave
Grao

mínimo

B3.1. Explicar a planifi-
cación, a organización e
a  xestión  dos  recursos
dunha empresa, valoran-
do as posibles modifica-
cións  para  realizar  en
función  do  ámbito  en
que  desenvolve  a  súa
actividade e dos obxec-
tivos formulados.

EEB3.1.1. Reflexiona  sobre  a  división
técnica do traballo nun contexto global de
interdependencia económica para valorar
as súas consecuencias sociais.

CMCCT
CSC

NON

EEB3.1.2. Describe a estrutura organiza-
tiva, o estilo de dirección, as canles de in-
formación e de comunicación, o grao de
participación na toma de decisións e a or-
ganización informal da empresa.

CCL
CMCCT
CSIEE

SI

EEB3.1.3. Identifica  a  función  de  cada
área de actividade da empresa (aprovisio-
namento,  produción  e  comercialización,
investimento  e  financiamento,  recursos
humanos  e  administrativa),  así  como  as
súas interrelacións.

CD
CMCCT
CSIEE

SI

EEB3.1.4. Investiga sobre a organización
nas empresas do seu ámbito máis próximo
e identifica vantaxes e inconvenientes, de-
tecta problemas para solucionar, e descri-
be propostas de mellora.

CAA
CD
CSC
CSIEE

NON

EEB3.1.5. Aplica os seus coñecementos a
unha organización concreta, para detectar
problemas e propor melloras.

CAA
CMCCT
CSIEE

NON

EEB3.1.6. Valora  a  importancia  dos  re-
cursos humanos nunha empresa e analiza
diferentes maneiras de abordar a súa xes-
tión e a súa relación coa motivación e a
produtividade.

CAA
CSC
CSIEE

SI
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Bloque 3. Organización e dirección da empresa

Peso cualifi-
cación

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROBA
ESCRITA

PROBA ORAL TRABALLO
INDIVIDUAL

TRABA GRU-
PO

CADERNO
CLASE

RÚBRIfCA

15 % 85% 15%

20 % 85% 10% 5 %

20 % 85% 10% 5 %

15 % 85% 10% 5 %

10 % 85% 10% 5 %

20 % 85% 10% 5 %
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Bloque 4. A función produtiva

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Compet

clave
Grao

mínimo

B4.1. Analizar procesos
produtivos desde a pers-
pectiva da eficiencia e a
produtividade, e recoñe-
cer  a  importancia  da
I+D+i.

EEB4.1.1. Realiza cálculos da produtivi-
dade de distintos factores e interpreta os
resultados  obtidos,  coñecendo  medios  e
alternativas  de  mellora  da  produtividade
nunha empresa.

CD
CMCCT 

SI

EEB4.1.2. Analiza e valora a relación en-
tre a produtividade e os salarios dos/das
traballadores/as.

CMCCT 
CSC

NON

EEB4.1.3. Reflexiona sobre a  importan-
cia para a sociedade e para a empresa da
investigación e da innovación tecnolóxica
en relación coa competitividade e o crece-
mento.

CAA
CMCCT
CSC

NON

B4.2. Determinar  a  es-
trutura  de  ingresos  e
custos  dunha  empresa,
calculando o seu benefi-
cio  e  o  seu  limiar  de
rendibilidade,  a  partir
dun suposto formulado.

EEB4.2.1. Distingue os ingresos e os cus-
tos dunha empresa, calcula o seu benefi-
cio ou a súa perda xerados ao longo do
exercicio  económico,  aplicando  razoa-
mentos matemáticos, e interpreta os resul-
tados.

CMCCT
CD

SI

EEB4.2.2. Identifica e calcula os tipos de
custos,  ingresos  e  beneficios  dunha  em-
presa, e represéntaos graficamente.

CMCCT
CD

SI

EEB4.2.3. Calcula o limiar de vendas (de
rendibilidade)  necesario  para  a  supervi-
vencia da empresa.

CMCCT
CD

SI

EEB4.2.4. Analiza os métodos custo be-
neficio e custo eficacia como instrumen-
tos de medida e avaliación que axudan á
toma de decisións.

CMCCT
CSIEE

SI

B4.3. Describir  os  con-
ceptos  fundamentais  do
ciclo  de  inventario  e
manexar os modelos de
xestión.

EEB4.3.1. Identifica os custos que xera o
almacén e resolve casos prácticos sobre o
ciclo de inventario.

CMCCT
CD

SI

EEB4.3.2. Valora as existencias en alma-
cén mediante diferentes métodos.

CMCCT
CD

SI

EEB4.3.3. Valora a relación entre o con-
trol de inventarios e a produtividade e a
eficiencia nunha empresa.

CMCCT
CSIEE

NON
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Bloque 4. A función produtiva

Peso cualifi-
cación

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROBA
ESCRITA

PROBA ORAL TRABALLO
INDIVIDUAL

TRABA GRU-
PO

CADERNO
CLASE

RÚBRIfCA

10 % 85% 10% 5 %

5 % 85% 10% 5 %

5 % 85% 10% 5 %

15 % 85% 10% 5 %

15 % 85% 10% 5 %

15 % 85% 10% 5 %

10 % 85% 10% 5 %

10 % 85% 10% 5 %

10 % 85% 10% 5 %

5 % 85% 15%



12         PROGRAMACIÓN  ECONOMÍA  DA  EMPRESA – 2º BACHARELATO – CURSO 2017-18

Bloque 5. A función comercial da empresa

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Compet

clave
Grao

mínimo

B5.1. Analizar as carac-
terísticas  do  mercado  e
explicar,  de acordo con
elas,  as  políticas  de
márketing aplicadas por
unha empresa ante dife-
rentes  situacións  e  ob-
xectivos.

EEB5.1.1. Caracteriza  un  mercado  en
función de diferentes variables como, por
exemplo, o número de competidores e o
produto vendido.

CSIEE NON

EEB5.1.2. Identifica e adapta a cada caso
concreto as estratexias e os enfoques de
márketing.

CAA
CD
CMCCT

SI

EEB5.1.3. Interpreta e valora estratexias
de márketing,  incorporando nesa valora-
ción consideracións de carácter ético, so-
cial e ambiental.

CD
CMCCT
CSC
CSIEE

SI

EEB5.1.4. Comprende e explica as fases
e as etapas da investigación de mercados.

CCL
CMCCT

SI

EEB5.1.5. Aplica  criterios  e  estratexias
de  segmentación  de  mercados  en  casos
prácticos.

CD
CMCCT

SI

EEB5.1.6. Analiza e valora as oportuni-
dades de innovación e transformación do
márketing que xorden co desenvolvemen-
to das tecnoloxías da información e da co-
municación.

CD
CMCCT
CSC

NON

EEB5.1.7. Describe  a  organización  e  o
funcionamento  do  departamento  co-
mercial da empresa.

CCL
CMCCT

NON

EEB5.1.8. Determina  as  necesidades  da
clientela  en  relación  coas  características
dos  produtos  ou  dos  servizos  ofrecidos
pola empresa.

CD
CMCCT
CSC

NON
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Bloque 5. A función comercial da empresa

Peso cualifi-
cación

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROBA
ESCRITA

PROBA ORAL TRABALLO
INDIVIDUAL

TRABA GRU-
PO

CADERNO
CLASE

RÚBRIfCA

10 % 85% 10% 5 %

15 % 85% 10% 5 %

15 % 85% 10% 5 %

15 % 85% 10% 5 %

15 % 85% 10% 5 %

10 % 85% 10% 5 %

10 % 85% 10% 5 %

10 % 85% 10% 5 %
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Bloque 6. A información na empresa

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Compet

clave
Grao

mínimo

B6.1. Identificar  os  da-
tos máis salientables do
balance  e  da  conta  de
perdas  e  ganancias,  ex-
plicar o seu significado,
diagnosticar  a  situación
a  partir  da  información
obtida e propor medidas
para a súa mellora.

EEB6.1.1. Recoñece os elementos  patri-
moniais e a función que teñen asignada.

CMCCT 
CSIEE

SI

EEB6.1.2. Identifica, valora e clasifica os
bens, os dereitos e as obrigas da empresa
en masas patrimoniais.

CMCCT SI

EEB6.1.3. Interpreta  a  correspondencia
entre  os  investimentos  e  o  seu financia-
mento.

CAA SI

EEB6.1.4. Detecta posibles desaxustes no
equilibrio patrimonial,  na solvencia e no
apancamento da empresa, mediante a uti-
lización de rateos.

CMCCT SI

EEB6.1.5. Propón  medidas  correctoras
axeitadas en caso de se detectar desaxus-
tes patrimoniais ou financeiros.

CAA
CSIEE

SI

EEB6.1.6. Recoñece a importancia do do-
minio das operacións matemáticas  e dos
procedementos  propios  das  ciencias  so-
ciais como ferramentas que facilitan a so-
lución de problemas empresariais.

CMCCT
CD

NON

EEB6.1.7. Recoñece  a  conveniencia  do
equilibrio económico, patrimonial e finan-
ceiro da empresa.

CMCCT
CSIEE

NON

EEB6.1.8. Valora a importancia da infor-
mación na toma de decisións.

CAA
CSIEE

NON

EEB6.1.9. Calcula o resultado do exerci-
cio  económico  da  empresa,  empregando
os criterios de imputación aplicables.

CMCCT
CD

SI

EEB6.1.10. Identifica, interpreta e clasifi-
ca os elementos do resultado da empresa.

CMCCT
CD
CSIEE

SI
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Bloque 6. A información na empresa

Peso cualifi-
cación

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROBA
ESCRITA

PROBA ORAL TRABALLO
INDIVIDUAL

TRABA GRU-
PO

CADERNO
CLASE

RÚBRIfCA

10 % 85% 10% 5 %

10 % 85% 10% 5 %

10 % 85% 10% 5 %

10 % 85% 10% 5 %

10 % 85% 10% 5 %

5 % 85% 10% 5 %

5 % 85% 10% 5 %

5 % 85% 10% 5 %

10 % 85% 10% 5 %

10 % 85% 10% 5 %
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Bloque 6. A información na empresa

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Compet

clave
Grao

mínimo

B6.2. Recoñecer  a  im-
portancia  do  cumpri-
mento  das  obrigas  fis-
cais e explicar os impos-
tos  que  afectan  as  em-
presas.

EEB6.2.1. Identifica as obrigas fiscais das
empresas segundo a súa organización e a
actividade que desenvolvan.

CMCCT 
CSIEE

SI

EEB6.2.2. Describe o funcionamento bá-
sico dos impostos que recaen sobre as em-
presas e  destaca as  principais diferenzas
entre eles.

CMCCT 
CCL

SI

EEB6.2.3. Valora  a  achega  que  supón
para a riqueza nacional a carga impositiva
que soportan as empresas.

CSC NON
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Bloque 6. A información na empresa

Peso cualifi-
cación

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROBA
ESCRITA

PROBA ORAL TRABALLO
INDIVIDUAL

TRABA GRU-
PO

CADERNO
CLASE

RÚBRIfCA

5 % 85% 10% 5 %

5 % 85% 10% 5 %

5 % 85% 10% 5 %
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Bloque 7. A función financeira

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Compet

clave
Grao

mínimo

B7.1. Valorar proxectos
de investimento, xustifi-
car  razoadamente  a  se-
lección  da  alternativa
máis vantaxosa, diferen-
ciar  as  posibles  fontes
de  financiamento  nun
determinado  suposto  e
razoar  a  elección  máis
axeitada.

EEB7.1.1. Coñece e enumera os métodos
estáticos  (prazo  de  recuperación)  e
dinámicos (criterio do valor actual neto)
para seleccionar e valorar investimentos.

CD
CSIEE
CMCCT 

SI

EEB7.1.2. Aplica métodos estáticos (pra-
zo  de  recuperación)  e  dinámicos  (valor
actual neto), nun suposto concreto de se-
lección  de  alternativas  de  investimento
para unha empresa.

CD
CMCCT 

SI

EEB7.1.3. Explica as posibilidades de fi-
nanciamento  das  empresas  diferenciando
o externo e o interno, a curto e a longo
prazo, así como o custo de cada un e as
implicacións na marcha da empresa.

CCL
CMCCT

NON

EEB7.1.4.  Analiza, nun suposto concreto
de financiamento externo, as opcións po-
sibles,  os  seus  custos  e  as  variantes  de
amortización.

CCL
CMCCT

SI

EEB7.1.5. Analiza e avalía, a partir dunha
necesidade concreta, as posibilidades que
teñen as empresas de recorrer ao mercado
financeiro.

CAA
CD
CMCCT 

NON

EEB7.1.6. Valora as fontes externas e in-
ternas de financiamento da empresa.

CAA
CMCCT 
CSIEE

SI

EEB7.1.7. Analiza e  expresa as  opcións
financeiras  que  mellor  se  adaptan  a  un
caso concreto de necesidade financeira.

CMCCT 
CSIEE

NON

EEB7.1.8. Aplica os coñecementos tecno-
lóxicos á análise e á resolución de supos-
tos.

CD
CMCCT 

NON

EEB7.1.9. Identifica e describe os ciclos
da actividade da empresa e as súas fases.

CCL
CMCCT 
CSIEE

NON

EEB7.1.10. Calcula, para un determinado
suposto práctico, os períodos de madura-
ción da empresa, e distingue as súas fases.

CMCCT 
CAA
CD

SI
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Bloque 7. A función financeira

Peso cualifi-
cación

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROBA
ESCRITA

PROBA ORAL TRABALLO
INDIVIDUAL

TRABA GRU-
PO

CADERNO
CLASE

RÚBRIfCA

15 % 85% 10% 5 %

15 % 85% 10% 5 %

5 % 85% 15%

15 % 85% 10% 5 %

5 % 85% 15%

15 % 85% 10% 5 %

5 % 85% 10% 5 %

5 % 85% 15%

5 % 85% 15%

15 % 85% 10% 5 %
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Para o cálculo da nota final de cada avaliación valoraranse todos os instru-
mentos de avaliación expostos na anterior táboa por cada estándar de aprendiza-
xe.

Rúbrica
Modelo de rúbrica para a corrección dun traballo individual ou en grupo,

que se adaptará á tarefa a realizar.

Categorías Cualificación

Moi Boa Boa Regular Insuficiente

Estrutura 
clara e defi-
nida

Segue un esquema
definido: introdu-
ción, antecedentes,
desenvolvemento, 
resultado final.

Segue o esquema 
definido, pero non 
matiza ben algún 
apartado.

Fai unha exposi-
ción xeral do asun-
to só con algún 
dos apartados da 
cualificación alta.

Non hai unha es-
trutura definida. É 
unha sucesión de 
parágrafos desor-
denada.

Orixinalida-
de

O artigo ten intere-
se relacionado coa 
materia, que non 
exista noutros blo-
gs, wikis, etc.

É interesante, pero
o tema está tratado
bastante noutras 
fontes.

O artigo ten pouco
interese, xa que é 
un tema tratado 
noutras fontes.

Artigo non relacio-
nado coa materia 
ou un tema de in-
terese nulo.

Coherencia Existe unha uni-
formidade na re-
dacción do artigo.

Aprécianse un 
máximo de dous 
xeitos de tratar a 
información tex-
tual. 

Pouca uniformida-
de nos diferentes 
parágrafos. 

Os parágrafos 
veñen de fontes di-
ferentes e cada un 
deles teñen ambi-
güidades, (data 
contraditorias, 
etc).

Utilización 
das TIC

Emprega correcta-
mente as ferra-
mentas informáti-
cas, dun xeito au-
tónomo e colabo-
rativo.

Coñece as ferra-
mentas informáti-
cas e as manexa 
con soltura, pero 
para certas fun-
cións precisa axu-
da.

Sabe usar algunha 
das ferramentas in-
formáticas dun 
xeito básico. Pre-
cisa apoio.

Necesita moito 
apoio para facer as
tarefas.
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Avaliación de cada bloque de contidos
No apartado «Sistema e instrumentos de cualificación», por cada bloque de

contido establécense os criterios de avaliación (CA). Asociados a cada CA, pode
haber un ou varios estándares de aprendizaxe (EA). Se un EA pertence aos míni-
mos esixibles e non se obtén unha avaliación positiva, a avaliación do bloque de
contido será negativa.

Á puntuación dos EA váiselle aplicar o peso (%) correspondente tal e como
figura no apartado indicado anteriormente. A suma de todos os EA multiplicada
polo seu peso, dá a nota de cada bloque. Se hai algún EA con nota inferior a 5
que pertenza aos mínimos esixibles, haberá que corrixir, se fose o caso, a pun-
tuación do bloque para que resulte inferior a 5.

Nota final
A materia estará aprobada cando todos os bloques de contido estean apro-

bados. Para determinar valor numérico da nota final, haberá que multiplicar a
puntuación de cada bloque polo peso (%) asociado ao mesmo, segundo consta
na seguinte táboa e realizar o sumatorio dos mesmos.

Bloque de contido Peso

1. A empresa 10 %

2. Desenvolvemento da empresa 15 %

3. Organización e dirección da empresa 10 %

4. A función produtiva 20 %

5. A función comercial da empresa 10 %

6. A información na empresa 20 %

7. A función financeira 15 %

O seu valor terá que ser un número enteiro, polo que se redondeará o seu
valor ao enteiro máis próximo.

De ter suspenso algún bloque de contido a nota terá que ser catro ou menor.
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Mecanismos para  recuperar  unha avalia-
ción non superada

Entrega de materiais de reforzo como exercicios prácticos, test, e outras ac-
tividades relacionadas con cada estándar de aprendizaxe.

Deberán entregar este material para ser avaliado dentro do prazo estableci-
do. Ademais terán que realizar  unha proba escrita que conteña os estándares
avaliables correspondentes.

Organización das actividades de seguimen-
to, de recuperación e avaliación de mate-
rias pendentes

Os mecanismos para o seguimento son: clases de recuperación se fose posi-
ble, entrega de recursos didácticos como exercicios, actividades e algunha páxi-
na web de referencia. Haberá reunións de seguimento e fixarase un prazo de en-
trega das actividades citadas.

Avaliación dos pendentes
Poderán realizar avaliacións parciais cada trimestre ou ben unha avaliación

final se decidisen presentarse con toda a materia.

A cualificación final será a media das notas de cada avaliación. A nota de
cada exame estará ponderada segundo os estándares de aprendizaxe indicados
nas táboas de «Sistema e instrumentos de avaliación»

A proba será escrita baseada nos estándares de aprendizaxe que pertenzan
ao «Grao mínimo».
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