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4º ESO 

 

 
MATERIA 
 

 
Economía 

 
GRUPOS 
 

 
B 

 
PROFESOR 
 

 

Cristina Bobillo Vázquez-Monjardín 

 
 

1. Criterios de Avaliación 

 
Bloque 1. Ideas económicas básicas 

B1.1. Explicar a economía como ciencia social e valorar o impacto permanente das decisións económicas na vida das persoas. 
B1.2. Identificar a terminoloxía económica básica e o uso dos modelos económicos, e familiarizarse con eles. 
B1.3. Tomar conciencia dos principios da economía para aplicar nas relacións económicas básicas coscondicionantes de 
recursos e as necesidades. 
 

Bloque 2. Economía e empresa 

 
B2.1. Describir os tipos de empresas e as formas xurídicas das empresas, e relacionar con cada una coas súas esixencias de 
capital e as responsabilidades legais dos/das propietarios/as e xestores/ as, así como as interrelacións das empresas no seu 
contorno inmediato 
B2.2. Analizar as características principais do proceso produtivo 
B2.3. Identificar as fontes de financiamento das empresas 
B2.4. Determinar, para un caso sinxelo, a estrutura de ingresos e custos dunha empresa, calculando o seu beneficio. 
B2.5. Diferenciar os impostos que afectan as empresas e a importancia do cumprimento das obrigas fiscais. 
 

Bloque 3. Economía persoal 
B3.1. Realizar un orzamento persoal distinguindo entre os tipos de ingresos e gastos, e controlar o seu grao de cumprimento e 
as posibles 
necesidades de adaptación. 
B3.2. Decidir con racionalidade ante as alternativas económicas da vida persoal, e relacionalas co benestar 
propio e social 
B3.3. Expresar unha actitude positiva cara ao aforro, e empregar o aforro como medio para alcanzar diversos obxectivos. 
B3.4. Recoñecer o funcionamento básico do diñeiro e diferenciar os tipos de contas bancarias e de tarxetas 
emitidas como medios de pagamento, e valorar a oportunidade do seu uso con garantías e responsabilidade. 
B3.5. Coñecer o concepto de seguro e a súa finalidade 

 
Bloque 4. Economía e ingresos do Estado 
 
B4.1. Recoñecer e analizar a procedencia das principais fontes de ingresos e gastos do Estado, e interpretar gráficos onde se 
amose esa distribución. 
B4.2. Diferenciar e explicar os conceptos de débeda pública e déficit público. 
B4.3. Determinar o impacto para a sociedade da desigualdade da renda e estudar as ferramentas de redistribución da renda. 

 
Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego 
B5.1. Diferenciar as magnitudes de tipos de xuro, inflación e desemprego, analizar as relacións entre elas e interpretar datos e 
gráficos vinculados con esas magnitudes. 
B5.2. Valorar opcións de políticas macroeconómicas para facer fronte ao desemprego. 
 

Bloque 6. Economía internacional 
B6.1. Valorar o impacto da globalización económica, do comercio internacional e dos procesos de integración económica na 
calidade de vida das persoas e no ambiente. 
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2. Procedemento de avaliación continua. 

En cada unha das tres avaliacións realizaranse dúas probas escritas cunha valoración de cero a 
dez puntos.  
O exame constara de diferentes tipos de preguntas tipo test, preguntas curtas, algunha a 
desenvolver cun valor total de 10 puntos. As preguntas tipo test sen responder restarán a metade 
do valor da pregunta. 
Calcularase a cualificación media das probas sempre que o alumno/a acade unha nota mínima de 
catro puntos en cada unha das probas (Cualificación media probas). 
Ademáis valorarase a atitude, o esforzo e a resolución das actividades propostas na aula 
(Cualificación actividades). 
 
A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 
dacordo ás seguintes porcentaxes: 
 

 Ponderación 

Cualificación media probas 80% 

Cualificación actividades 20% 

 
O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación 
correspondente. 
A cualificación final do curso será a media aritmética simple das cualificacións acadadas en cada 
avaliación, sendo un catro a nota mínima exixida en cada avaliación para facer dito cálculo. 
 
Aquel alumnado que non teña superado unha ou mais avaliacións realizará a correspondente 
proba escrita de recuperación. Haberá unha proba de recuperación para cada unha das tres 
avaliacións, que se valorará de cero a dez puntos, sendo necesario obter unha cualificación 
mínima de cinco puntos para superar a avaliación. 
 
3. Procedemento de avaliación extraordinaria  

Por outra banda aquel alumnado que perda o dereito á avaliación contínua pola aplicación do 
regulado no regulamento de réxime interno do centro realizarán unha proba escrita no mes de 
xuño. 
 
O período comprendido entre o 6 e o 22 de xuño dedicarase ás actividades de apoio, reforzo e 
recuperación  para os alumnos que non superasen a materia na convocatoria ordinaria; así como 
á preparación e realización da proba correspondente á avaliación extraordinaria. 
 
 
4. Ensino non presencial ou semipresencial 

 
No suposto da necesidade de ensino non presencial ou semipresencial, en relación ao Protocolo 
de adapatación ao Contexto da Covid-19, se determinarán as tarefas a realizar a través da aula 
virtual da materia. Na aula virtual estarán os contidos e tarefas necesarias para continuar o curso 
en caso de ensino non presencial, e tamén para aqueles alumnos que teñan estar confinados 
temporalmente na casa polas mesmas circunstancias.  
 
No caso de ter que realizar as avaliacións con carácter online, realizaránse os mesmos exames 
que os establecidos para a materia presencial, pero a través de medios electrónicos na aula virtual 
ou en Webex. E a entrega de traballos realizarase via correo electrónico ou o polo medio que se 
considere adecuado para poder realizar una correcta avaliación da materia impartida. 
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1º BACHARELATO 
 
 

MATERIA 
 

 
Economía  
 

 
GRUPOS 
 

 
B 

 
PROFESOR 
 

 
Xosé Manoel Fírvida Plaza 

 
1. Criterios de Avaliación 

 

Bloque 1. Economía e escaseza. A organización da actividade económica 
 
B1.1. Explicar o problema da escaseza: recursos escasos e necesidades ilimitadas. 
B1.2. Observar os problemas económicos dunha sociedade, así como analizar e expresar unha valoración 
crítica das formas de resolución desde o punto de vista dos sistemas económicos. 
B1.3. Comprender o método científico que se utiliza na área da economía, así como identificar as fases da 
investigación científica en economía e os modelos económicos.  
 
Bloque 2. A actividade produtiva 
 
B2.1. Analizar as características principais do proceso produtivo. 
B2.2. Explicar as razóns do proceso de división técnica do traballo 
B2.3. Identificar os efectos da actividade empresarial para a sociedade e a vida das persoas. 
B2.4. Expresar os obxectivos e as funcións principais das empresas, utilizando referencias reais do ámbito 
próximo e transmitindo a utilidade que se xera coa súa actividade. 
B2.5. Relacionar e distinguir a eficiencia técnica e a eficiencia económica. 
B2.6. Calcular e controlar os custos e os beneficios das empresas, e representar e interpretar gráficos 
relativos a eses conceptos. 
B2.7. Analizar, representar e interpretar a función de produción dunha empresa a partir dun caso dado. 
 
Bloque 3. o mercado e o sistema de prezos 
B3.1. Interpretar, a partir do funcionamento do mercado, as variacións en cantidades demandadas e 
ofertadas de bens e servizos en función de distintas variables. 
B3.2. Analizar o funcionamento de mercados reais e observar as súas diferenzas cos modelos, así como as 
súas consecuencias para os/as consumidores/as, as empresas ou os estados. 
 
Bloque 4. A macroeconomía 
B4.1. Distinguir as principais magnitudes macroeconómicas, operar con elas e analizar as súas 
interrelacións, 
valorando os inconvenientes e as limitacións que presentan como indicadores da calidade 
B4.2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos e a súa evolución. 
B4.3. Valorar a estrutura do mercado de traballo e a súa relación coa educación e a formación, analizando 
de xeito especial o desemprego. 
B4.4. Estudar as opcións de políticas macroeconómicas para facer fronte á inflación e ao desemprego. 
 
Bloque 5. Aspectos financeiros da economía 
B5.1. Recoñecer o proceso de creación do diñeiro, os cambios no seu valor e a forma en que estes 
e miden. 
B5.2. Describir as teorías explicativas sobre as causas da inflación e os seus efectos sobre os/as 
onsumidores/as, as empresas e o conxunto da economía. 
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B5.3. Explicar o funcionamento do sistema financeiro e coñecer as características dos seus principais 
produtos e mercados. 
B5.4. Analizar os tipos de política monetaria. 
B5.5. Identificar o papel do Banco Central Europeo e a estrutura da súa política monetaria 
 
Bloque 6. O contexto internacional da economía 
 
B6.1. Analizar os fluxos comerciais entre dúas economías. 
B6.2. Examinar os procesos de integración económica e describir os pasos que se produciron no caso da 
Unión Europea. 
B6.3. Analizar e valorar as causas e as consecuencias da globalización económica, así como o papel dos 
organismos económicos internacionais na súa regulación. 
 
Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do estado na economía 
 
B7.1. Reflexionar sobre o impacto do crecemento e as crises cíclicas na economía e os seus efectos na 
calidade de vida das persoas, o ambiente e a distribución da riqueza a nivel local e mundial. 
B7.2. Explicar e ilustrar con exemplos significativos as finalidades e as funcións do Estado nos sistemas de 
economía de mercado, e identificar os principais instrumentos que utiliza, valorando as vantaxes e os 
inconvenientes 
do seu papel na actividade económica. 
 
 
 

2. Procedemento de avaliación continua. 

En cada unha das tres avaliacións realizaranse dúas probas escritas cunha valoración de cero a 
dez puntos. (Cualificación proba). 
As preguntas sen resposta restarán un punto, a partir da segunda. 
Calcularase a cualificación media das probas sempre que o alumno/a acade unha nota mínima de 
catro puntos en cada unha das probas (cualificación media probas). 
Ademáis valorarase a atitude, o esforzo e a resolución das actividades propostas na aula 
(Cualificación actividades). 
 
A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 
dacordo ás seguintes porcentaxes: 
 

 Ponderación 

Cualificación proba 90% 

Cualificación actividades 10% 

 
O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación 
correspondente. 
A cualificación final do curso será a media aritmética simple das cualificacións  acadadas en cada 
avaliación, sendo un catro a nota mínima exixida en cada avaliavión para facer dito cálculo. 
 
Aquel alumnado que non teña superado unha ou mais avaliacións realizará a correspondente 
proba escrita de recuperación. 
 

3. Procedemento de avaliación extraordinaria  

Por outra banda aquel alumnado que perda o dereito á avaliación contínua pola aplicación do 
regulado no regulamento de réxime interno do centro realizará unha  proba escrita no mes de 
xuño. 
 

O período comprendido entre o 6 e o 22 de xuño dedicarase ás actividades de apoio, reforzo e 

recuperación para os alumnos que non superasen a materia na convocatoria ordinaria; así como á 

preparación e realización da proba correspondente á avaliación extraordinaria. 
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4. Procedemento para o seguimento e avaliación das materias pendentes. 

O longo do curso realizaranse titorías cos alumnos coa materia pendente guiando a preparación 
da asignatura de cara á sua recuperación a través da resolución de dúbidas e correción dos 
exercicios propostos. 
Realizarase unha única proba escrita no mes de marzo que se puntuará de cero a dez, sendo 
necesario acadar cinco puntos para ter superada a materia. O alumnado poderá presentarse aos 
exames parciais do curso para a recuperación da materia. 
 
 

5. Ensino non presencial ou semipresencial 
 

No suposto da necesidade de ensino non presencial ou semipresencial, en relación ao Protocolo 
de adapatación ao Contexto da Covid-19, se determinarán as tarefas a realizar a través da aula 
virtual da materia. Na aula virtual estarán os contidos e tarefas necesarias para continuar o curso 
en caso de ensino non presencial, e tamén para aqueles alumnos que teñan estar confinados 
temporalmente na casa polas mesmas circunstancias.  
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2º BACHARELATO (propia da modalidade) 
 
 

MATERIA 
 

 
Economía da empresa 
 

 
GRUPO 
 

 
B 

 
PROFESOR 
 

 
Xosé Manoel Fírvida Plaza 

 

 
 

1. Criterios de Avaliación 
 
Bloque 1. A empresa 

B1.1. Describir e interpretar os elementos da empresa, as clases de empresas e as súas funcións na 
economía, así como as formas xurídicas que adoptan, e relacionar 
con cada unha as responsabilidades legais dos/das propietarios/as e xestores/as, e as esixencias de 
capital.  
B1.2. Identificar e analizar os trazos principais do contorno en que a empresa desenvolve a súa actividade e 
explicar, a partir deles, as estratexias e as decisións adoptadas, e as posibles implicacións sociais e 
ambientais da súa actividade. 
 
Bloque 2. Desenvolvemento da empresa 
 
B2.1. Identificar e analizar as estratexias de crecemento e as decisións tomadas polas empresas, tendo en 
consideración as características do marco global en que actúan. 
 
 
Bloque 3. Organización e dirección da empresa 
 
B3.1. Explicar a planificación, a organización e a xestión dos recursos dunha empresa, valorando as 
posibles modificacións para realizar en función do ámbito en que desenvolve a súa actividade e dos 
obxectivos formulados. 
 
 
Bloque 4. A función produtiva. 
 
B4.1. Analizar procesos produtivos desde a perspectiva da eficiencia e a produtividade, e recoñecer a 
importancia da I+D+i. 
B4.2. Determinar a estrutura de ingresos e custos dunha empresa, calculando o seu beneficio e o seu limiar 
de rendibilidade, a partir dun suposto formulado. 
B4.3. Describir os conceptos fundamentais do ciclo de inventario e manexar os modelos de xestión. 
 
Bloque 5. Afunción comercial da empresa 
B5.1. Analizar as características do mercado e explicar, de acordo con elas, as políticas de márketing 
aplicadas por unha empresa ante diferentes situacións e obxectivos 
 
Bloque 6. A información na empresa  
B6.1. Identificar os datos máis salientables do balance e da conta de perdas e ganancias, explicar o seu 
significado, diagnosticar a situación a partir da información obtida e propor medidas para a súa mellora. 
 
Bloque 7. A función financieira 
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B7.1. Valorar proxectos de investimento, xustificar razoadamente a selección da alternativa máis vantaxosa, 
diferenciar as posibles fontes de financiamento nun determinado suposto e razoar a elección máis axeitada. 

 
 

2. Procedemento de avaliación continua. 

 

En cada unha das tres avaliacións realizaranse dúas probas escritas cunha valoración de cero a 
dez puntos. (Cualificación proba). As preguntas non respostadas restarán un punto, a partir da 
segunda. 
Calcularase a cualificación media das probas sempre que o alumno/a acade unha nota mínima de 
catro puntos en cada unha das probas(Cualificación media probas) 
Ademáis valorarase a atitude, o esforzo e a resolución das actividades propostas na aula 
(Cualificación actividades). 
 
A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 
dacordo ás seguintes porcentaxes: 
 

 Ponderación 

Cualificación proba 90% 

Cualificación actividades 10% 

 
A nota media do curso (NM) será a media aritmética simple das cualificacións acadadas en cada proba 
escrita das tres avaliacións, sendo un catro a nota mínima de cada proba escrita para facer o cálculo. 
  
Ao final do curso o alumnado realizará unha proba global escrita (PG)  da asignatura. Dita proba servirá 
para que aqueles alumnos cunha ou máis avaliacións suspensas poidan recuperalas. 
 
 

3. Procedemento de avaliación extraordinaria  

Por outra banda aquel alumnado que perda o dereito á avaliación contínua pola aplicación do regulado no 
regulamento de réxime interno do centro realizará unha  proba escrita  
 
O período comprendido entre a avaliación ordinaria e extraordinaria de 2º de bacharelato, cuxas datas 
dependen do calendario das probas ABAU, dedicarase ás actividades de apoio, reforzo e recuperación  
para os alumnos que non superasen a materia na convocatoria ordinaria; así como á preparación e 
realización da proba correspondente á avaliación extraordinaria. 
 

4. Ensino non presencial ou semipresencial 
 

No suposto da necesidade de ensino non presencial ou semipresencial, en relación ao Protocolo de 
adapatación ao Contexto da Covid-19, se determinarán as tarefas a realizar a través da aula virtual da 
materia. Na aula virtual estarán os contidos e tarefas necesarias para continuar o curso en caso de ensino 
non presencial, e tamén para aqueles alumnos que teñan estar confinados temporalmente na casa polas 
mesmas circunstancias.  
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2º BACHARELATO 

 
 

MATERIA 
 

 
Fundamentos de Administración e Xestión 

 
GRUPOS 
 

 
A,B 

 
PROFESOR 
 

 
Cristina Bobillo Vázquez-Monjardín 

 
 

1. Criterios de Avaliación 

 
B1.1. Relacionar os factores de innovación empresarial coa actividade empresarial. 
B1.2. Análise do sector empresarial a información económica en que a empresa está situada 
B1.3. Seleccione unha idea de negocio, avaliando e discutindo tecnicamente selección. 
 
Bloque 2. A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos. 
 
B2.1. Analizar a organización interna da empresa, forma xurídica, localización e características e avaliar as 
alternativas dispoñibles e os obxectivos do proxecto. 
 
Bloque 3. . Documentación e trámites para a posta en marcha da emp 
 
B3.1. Análise os procedementos legais e as accións necesarias para crear a empresa  
B3.2. Xestionar a documentación necesaria para a posta en marcha dunha empresa 
 
Bloque 4. O plan de aprovisionamento 
 
B4.1. Establece metas e necesidades de provisións. 
B4.2. Executar procesos de selección de provedores a través da análise das condicións técnicas. 
B 4.3 Planificar a xestión das relacións cos provedores, a aplicación de técnicas de negociación e 
comunicación  
 
 
Bloque 5. Xestión comercial e de marketing na empresa 
 
B5.1. Desenvolver a comercialización de produtos ou servizos da empresa e a súa comercialización. 
B5.2. prezos fixados para a comercialización de produtos ou servizos e comparalos cos dos competidores. 
B5.3. Analizar as políticas de marketing aplicadas á xestión de empresas. 
 
Bloque 6. Xestión dos recursos humanos. 
 
B6.1. Administras a xestión dos recursos humanos. 
B 6.2. Xestionar a documentación xerada polo proceso de contratación e contratación, aplicándose as 
normas existentes. 
 
Bloque 7. Xestión da contabilidade da empresa. 
 
B7.1. Eventos contábeis destacamento derivados das operacións da empresa, que cumpren os criterios 

establecidos no Plan Xeral de Contabilidade (PXC) 

Bloque 8. Xestión das necesidades de investimento e financiamento. Viabilidade da empresa. 
 
B 8.1. Determinar o investimento necesario e as necesidades financeiras para a empresa, identificando 
posibles alternativas de financiamento. 
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B 8.2. A análise de comprobar a viabilidade da empresa, de acordo con diferentes tipos de análises. Acceso 
comprobación.  
B 8.3. Prezo de fontes de financiamento para as empresas. 

Bloque 9. Exposición pública do desenvolvemento da idea de negocio. 

B 9.1.Estado e transmitir o plan de negocio.  
B 9.2. Use ferramentas que soportan a comunicación e presentación do proxecto. 

á creación e  

 
2. Procedemento de avaliación continua. 

 
En cada unha das tres avaliacións realizaranse dúas probas escritas cunha valoración de cero a 
dez puntos. (Cualificación proba). As preguntas non respostadas restarán un punto, desde a 
segunda. 
Calcularase a cualificación media das probas sempre que o alumno/a acade unha nota mínima de 
catro puntos en cada unha das probas(Cualificación media probas) 
Ademáis valorarase a atitude, o esforzo e a resolución das actividades propostas na aula 
(Cualificación actividades). 
 
A cualifiación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 
dacordo ás seguintes porcentaxes: 
 

 Ponderación 

Cualificación proba 90% 

Cualificación actividades 10% 

 
 
O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación 
correspondente. 
A cualificación final do curso será a media aritmética simple das cualificacións  acadadas en cada 
avaliación, sendo un catro a nota mínima exixida en cada avaliavión para facer dito cálculo. 
  
Aquel alumnado que non teña superado unha ou mais avaliacións realizará a correspondente 
proba escrita de recuperación. 
 

Ao final do curso o alumnado realizará unha proba global escrita (PG)  da asignatura. Dita proba 
servirá para que aqueles alumnos cunha ou máis avaliacións suspensas poidan recuperalas. 
 

3. Procedemento de avaliación extraordinaria  

Por outra banda aquel alumnado que perda o dereito á avaliación contínua pola aplicación do 
regulado no regulamento de réxime interno do centro realizará unha  proba escrita no mes de 
xuño. 
 
 

4. Procedemento para o seguimento e avaliación das materias pendentes. 

O longo do curso realizaranse titorías cos alumnos coa materia pendente guiando a preparación 
da asignatura de cara á sua recuperación a través da resolución de dúbidas e correción dos 
exercicios propostos. 
Realizarase unha única proba escrita no mes de marzo que se puntuará de cero a dez, sendo 
necesario acadar cinco puntos para ter superada a materia. 

 
 

5. Ensino no presencial ou semipresencial 
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No suposto da necesidade de ensino non presencial ou semipresencial, en relación ao Protocolo 
de adapatación ao Contexto da Covid-19, se determinarán as tarefas a realizar a través da aula 
virtual da materia. Na aula virtual estarán os contidos e tarefas necesarias para continuar o curso 
en caso de ensino non presencial, e tamén para aqueles alumnos que teñan estar confinados 
temporalmente na casa polas mesmas circunstancias. 
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4º ESO 

 

 
MATERIA 
 

 
Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial 

 
GRUPOS 
 

 
B 

 
PROFESOR 
 

 
Cristina Bobillo Vázquez-Monjardín 

 
1. Criterios de Avaliación 

 
Bloque 1. Autonomía persoal, liderazgo e innovación. 

B 1.1. Describir as calidades persoais e habilidades asociadas ao emprendemento analizar as 
demandas dos diferentes traballos e actividades empresariais.  

B 1.2. Tomar decisións sobre propio itinerario que comprenden as oportunidades de emprego 
vitais, auto-emprego e de carreira sobre habilidades persoais e de formación alternativo e de 
aprendizaxe ao longo da vida. 
 
Bloque 2. Proxecto de empresa 

B 2.1.1. Crear un proxecto da empresa na clase describindo as características internas ea 
súa relación co medio ambiente ea súa función social, identificando os elementos da súa rede 
loxística, provedores, clientes, sistemas de produción e de comercialización e redes de 
almacenamento, entre outros . 

B 2.1.2. Identificar e organizar a información de diferentes áreas do plan de negocio 
usando métodos correspondentes ao procesamento de documentos da empresa. 

B 2.1.3. Realice as actividades de produción e deseño propia empresa de marketing 
creada pola aplicación de habilidades de comunicación e traballo en equipo 
 
Bloque 3. Finanzas 

B 3.1. Describir as distintas formas legais de empresas que interactúan uns cos 
responsabilidades legais dos seus propietarios e xestores, así como requisitos de capital.  

B 3. 2. Identificar as fontes de financiamento de cada legais empresas forman incluíndo 
externo e interno avaliando o máis adecuado para cada tipo e tempo no ciclo de vida da empresa.  

B 3.3. Comprender as necesidades de planificación financeira e empresas comerciais que 
ligan para prever a evolución do sector nacional e actividade económica. 
 
 
 

2. Procedemento de avaliación continua. 
 
En cada unha das tres avaliacións realizaranse dúas probas escritas cunha valoración de cero a 
dez puntos.  
O exame constara de diferentes tipos de preguntas: tipo test, preguntas curtas, algunha a 
desenvolver cun valor total de 10 puntos. As preguntas tipo test sen responder restarán a metade 
do valor da pregunta. 
Calcularase a cualificación media das probas sempre que o alumno/a acade unha nota mínima de 
catro puntos en cada unha das probas(Cualificación media probas) 
Ademáis valorarase a atitude, o esforzo e a resolución das actividades propostas na aula 
(Cualificación actividades). 
 
A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 
dacordo ás seguintes porcentaxes: 
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 Ponderación 

Cualificación media probas 70% 

Cualificación actividades 30% 

 
O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación 
correspondente. 
A cualificación final do curso será a media aritmética simple das cualificacións  acadadas en cada 
avaliación, sendo un catro a nota mínima exixida en cada avaliavión para facer dito cálculo. 
  
Aquel alumnado que non teña superado unha ou mais avaliacións realizará a correspondente 
proba escrita de recuperación. Haberá unha proba de recuperación para cada unha das tres 
avaliacións, que se valorará de cero a dez puntos, sendo necesario obter unha cualificación 
mínima de cinco puntos para superar a avaliación. 
 
4.- Procedemento de avaliación extraordinaria  
Por outra banda aquel alumnado que perda o dereito á avaliación contínua pola aplicación do 
regulado no regulamento de réxime interno do centro realizarán unha  proba escrita no mes de 
xuño. 
 
O período comprendido entre o 6 e o 22 de xuño dedicarase ás actividades de apoio, reforzo e 
recuperación  para os alumnos que non superasen a materia na convocatoria ordinaria; así como 
á preparación e realización da proba correspondente á avaliación extraordinaria. 
 
 
5.- Procedemento para o seguimento e avaliación das materias pendentes. 
 
O longo do curso realizaranse titorías cos alumnos coa materia pendente guiando a preparación 
da asignatura de cara á sua recuperación a través da resolución de dúbidas e correción dos 
exercicios propostos. 
Realizarase unha única proba escrita no mes de marzo que se puntuará de cero a dez, sendo 
necesario acadar cinco puntos para ter superada a materia. 

 

6.- Ensino non presencial ou semipresencial 
 

No suposto da necesidade de ensino non presencial ou semipresencial, en relación ao Protocolo 
de adapatación ao Contexto da Covid-19, se determinarán as tarefas a realizar a través da aula 
virtual da materia. Na aula virtual estarán os contidos e tarefas necesarias para continuar o curso 
en caso de ensino non presencial, e tamén para aqueles alumnos que teñan estar confinados 
temporalmente na casa polas mesmas circunstancias.  
 
 
 
 
 
 


