
Criterios de avaliación do departamento de Economía. 
Economía 4º ESO


Avaliación.  
A nota será o resultado da media dos exames, traballos e intervencións dos alumnos, que 
reflicten o grado de consecución dos estándares avaliables. En concreto eses traballos e 
actividades de clase contarán un 30% para a media da avaliación, mentres que os 
exames serán o restante 70%. 

Final ordinaria.  
A nota final ordinaria será a media aritmética das tres avaliacións 

Final extraordinaria.  
A nota final extraordinaria será o resultado acadado polo alumno no exame 
correspondente. 

Pendentes.  
Non procede en 4º da ESO. 


Economía 1º Bacharelato


Avaliación. 
A nota será o resultado da media dos exames, traballos e intervencións dos alumnos, que 
reflicten o grado de consecución dos estándares avaliables, ponderando as probas 
obxectivas un 70% e os traballos e intervencións de diversa índole o restante 30%

Final ordinaria. 
A nota final ordinaria será a media aritmética das tres avaliacións

Final extraordinaria. 
A nota final extraordinaria será o resultado acadado polo alumno no exame 
correspondente.

Pendentes. 
A avaliación dos alumnos de segundo de bacharelato con esta asignatura pendente de 
superar se fará mediante dúas probas escritas. A primeira delas a mediados do mes de 
xaneiro e a segunda a finais do mes de abril. A elección do alumno dáselle a oportunidade 
de elixir entre examinarse de toda a materia, ou da metade dela, en cada unha das datas. 
Neste último caso a nota obtida será a media de ambos exames, sendo necesario puntuar 
máis de tres e medio en cada un deles para facer a media, que deberá ser de 5 ou maior 
nota para considerar superada a materia. En calquera caso deberá informar ao profesor 
da opción que escolla con antelación suficiente (a lo menos 15 días antes da celebración 
das probas) para que este prepare o tipo de proba máis axeitado.

O tipo de exame que se fará constará dunha parte teórica e doutra práctica. Tamén se 
podería incluír algunha nova de prensa ou algún texto para que o alumno o comente. A 
valoración indicativa e non vinculante de cada unha das partes será de 1/5 para o 
comentario de texto, 2/5 para as preguntas de teoría e 2/5 para os problemas prácticos.

Ademais, para aqueles alumnos que así o desexen e llo manifesten ó profesor coa 
antelación suficiente (antes do 15 de outubro), se poderán facer diferentes actividades de 
recuperación divididas en dous períodos: un dende o inicio do curso ate febreiro e outro 
dende febreiro ate fin de curso. Estas actividades consistirán na preparación de diferentes 
traballos arredor dos temas correspondentes, encamiñadas a que o alumno traballe cos 
conceptos de cada un deles. Estes traballos contarán un 50% da nota final que se lles 
outorgue ós alumnos. O outro 50% corresponderá ós exames referidos. Si algún alumno 
non manifesta o desexo de optar por esta modalidade de actividades de recuperación, a 
nota dependerá exclusivamente dos exames antes referidos.

Todos os alumnos que teñan esta materia pendente de superación, ben porque lles 
quedou suspensa do curso anterior, ben porque cambian de modalidade e non a cursaron 
anteriormente, poden seguir o curso a través da Aula Virtual, na que se iran poñendo os 
diferentes contidos da materia e a través da cal poderán interactuar co profesor da 
materia. Por suposto que tamén poderán consultar presencialmente calquera dúbida ou 
aclaración nas horas de titoría de alumnos, recreos e cantas outras o profesor teña libres 
de clase.




Economía da Empresa 2º Bacharelato


Avaliación. 
Para cada avaliación se fará unha proba escrita de carácter obxectivo e, na medida do 
posible: traballos, exposicións, presentacións, informes, …

A proba obxectiva se tratará de que se axuste á estructura das probas de Abau e terá un 
valor do 85% sobre a nota de avaliación. Caso de ser posible a realización doutro tipo de 
instrumentos de avaliación, estos contarán cunha ponderación dun 15% para a obtención 
da nota de avaliación.segundo se sinala no apartado 4.

Final ordinaria. 
A nota final ordinaria será a media das tres avaliacións

Final extraordinaria. 
A nota final extraordinaria será o resultado acadado polo alumno no exame 
correspondente.

Pendentes. 
Non procede para esta materia.


Fundamentos de Administración e Xestión 2º Bacharelato


Avaliación. 
Para cada avaliación se fará unha proba escrita de carácter obxectivo, inda que o 
fundamental da materia se considera de carácter práctico e de avaliará a través de 
instrumentos como os traballos, exposicións, murais, … que se farán na clase.

A proba obxectiva terá un valor do 30% sobre a nota de avaliación, mentres que a 
producción restante dos alumnos ponderará un 70%.

Final ordinaria. 
A nota final ordinaria será a media aritmética das tres avaliacións

Final extraordinaria. 
A nota final extraordinaria será o resultado acadado polo alumno no exame 
correspondente.

Pendentes. 
Non procede para esta materia.



