
Actualización da Programación do Departamento 
de Economía. 

Febreiro de 2023. 

Adenda ó punto 7: Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 

4º ESO 

Economía 
Avaliacións trimestrais. 
Hai tres avaliacións trimestrais. A nota de cada unha delas será o resultado da media dos exames, 
traballos e intervencións dos alumnos, que reflicten o grao de consecución dos estándares avaliables. As 
probas abxectivas terán un peso do 70%, mentres que para os traballos, tarefas e actividades ese peso 
será do 30% 

Avaliación final. 
A nota da avaliación final será a media das cualificacións trimestrais. 
Ao longo do curso se concretarán aqueles traballos e tarefas para que o alumnado que non acadou unha 
avaliación positiva, os poida entregar ou facer de novo, dentro do prazo establecido para tal fin, e poder 
superar a materia. 
A nota final da avaliación ordinaria se calculará tendo en conta as novas cualificacións obtidas segundo o 
procedemento establecido. 
Durante ese tempo se realizarán todo tipo de actividades de apoio e reforzo para todo o alumnado. 

1º Bacharelato 

Economía. 
Avaliacións trimestrais. 
Hai tres avaliacións trimestrais. A nota de cada unha delas será o resultado da media dos exames, 
traballos e intervencións dos alumnos, que reflicten o grao de consecución dos estándares avaliables. As 
probas abxectivas terán un peso mínimo do 70%, mentres que para os traballos, tarefas e actividades ese 
peso será de ata un 30% 

Avaliación final. 
A nota da avaliación final será a media das tres avaliacións trimestrais. 
Aqueles alumnos avaliados negativamente en varias ou todas as avaliacións trimestrais e que, 
consecuentemente, non cheguen á nota mínima de 5, terán a opción de recuperar a materia de cara á 
avaliación final. 

Final extraordinaria. 
A nota da avaliación extraordinaria será o resultado dunha proba obxectiva, para a que entrarán todos os 
contidos vistos no curso. Durante o período de tempo que media entre a realización da avaliación final e 
a extraordinaria se realizarán todo tipo de actividades de apoio, reforzo, ampliación e titoría para todo o 
alumnado. 

2º Bacharelato 



Economía da empresa. 

Avaliacións trimestrais. 
Hai tres avaliacións trimestrais. A nota de cada unha delas será o resultado da media dos exames, 
traballos e intervencións dos alumnos, que reflicten o grao de consecución dos estándares avaliables. As 
probas abxectivas terán un peso mínimo do 90%, mentres que para os traballos, tarefas e actividades ese 
peso será de ata un 10%. Na medida do posible se tratará de que as probas obxectivas sigan a estructura 
das probas de ABAU. 

Avaliación final. 
A nota da avaliación final será a media das tres avaliacións trimestrais. 
Aqueles alumnos avaliados negativamente en unha, varias ou todas as avaliacións trimestrais e que, 
consecuentemente, non cheguen á nota mínima de 5, terán a opción de recuperar a materia nunha proba 
obxectiva que se celebrará antes da data de avaliación. 

Final extraordinaria. 
A nota da avaliación extraordinaria será o resultado dunha proba obxectiva, para a que entrarán todos os 
contidos vistos no curso e que se procurará que teña unha estructura similar ás probas de ABAU. 

Fundamentos de Administración e Xestión de Empresas. 

Avaliacións trimestrais. 
Hai tres avaliacións trimestrais. A nota de cada unha delas será o resultado da media dos exames, 
traballos e intervencións dos alumnos, que reflicten o grao de consecución dos estándares avaliables. As 
probas abxectivas terán un peso mínimo do 30%, mentres que para os traballos, tarefas e actividades ese 
peso será de ata un 70%. 

Avaliación final. 
A nota da avaliación final será a media das tres avaliacións trimestrais. 
Aqueles alumnos avaliados negativamente en unha, varias ou todas as avaliacións trimestrais e que, 
consecuentemente, non cheguen á nota mínima de 5, terán a opción de recuperar a materia nunha proba 
obxectiva que se celebrará antes da data de avaliación. 

Final extraordinaria. 
A nota da avaliación extraordinaria será o resultado dunha proba obxectiva, para a que entrarán todos os 
contidos vistos no curso. 

Pendentes con Economía de 1º Bacharelato.. 

A avaliación de pendentes non cambia os seus criterios respecto do que estaba en vigor. Véxasea 
programación para maior detalle.


