
2ª AVALIACIÓN PERÍODO COVID-19

MODELO DE RECOLLIDA DE MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE AVALIACIÓN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPARTAMENTO: ECONOMIA

MATERIA:IN ACT EMP E EMPRES CURSO:4ºESOGRUPO:A,B,C

A programación indícanos que avaliaremos mediante:

 Traballo: Proxecto de empresa 50%.
 Exame teórico: 30%
 Traballo diario, participación activa. 20%

Non se realizou o exame  teórico (día 23 de marzo) polo que suprimo esta parte e avalío
o bloque 2 de contidos da materia en función de dúas notas que sairán do traballo
“proxecto de empresa” que o alumnado foi entregando cada semana na aula virtual do
centro e dunha exposición oral de preparación dos contidos desta 2ª avaliación.

A ponderación readaptarase da seguinte maneira:

Traballo 80%

Exposición 20%

Instrumentos de avaliación:

Traballo: Lista de control e escala de valores.

Exposición: Escala de valores.

MATERIA:ECONOMÍA                       CURSO: 4º ESO GRUPO:B,C

Non se realizou o segundo exame da segunda avaliación polo que o 80% da nota da
avaliación é a do único exame feito e o 20% restante sigue sendo por actividades feitas,
participación , intervencións.... .(son os mesmos porcentaxes da programación)
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Non se precisa unha nota mínima dun  5 no exame feito para poder facer as
ponderacións(na programación dise que se precisa un mínimo dun 5 na media dos dous
exames para poder aprobar  a avaliación  e para optar a facer as ponderacións)

MATERIA: ECONOMÍA CURSO:1º BACH GRUPO :C

Non se fixo o segundo exame da segunda avaliación polo que pondero o exame feito
cun 80%(antes era un 90%) e o 20% restante (antes era dun 10%) é por intervencións,
actividades feitas, participación .... esta decisión é debida a que non é unha materia que
entre na ABAU e favorece ao alumnado na nota final da avaliación.

Non se precisa unha nota mínima de 5 no exame feito para poder aprobar a avaliación e
para poder facer as correspondentes ponderacións(na programación dise que se precisa
un mínimo dun 5 na media dos dous exames para poder aprobar a avaliación e para
poder facer as correspondentes ponderacións)

MATERIA : ECO. DA EMPRESACURSO: 2ºBACH     GRUPO: C

Non se fixo o segundo exame da segunda avaliación , entonces pondero o exame feito
cun 90% e o 10%  restante pola participación, traballo feito diario... (son as mesmas
ponderacións da programación).

Fanse as ponderacións sen precisar un mínimo dun  5 no exame feito. Na programación
esixíase un mínimo dun 5  como requisito para poder aprobar a  materia e poder facer as
ponderacións oportunas.

MATERIA:  FUN AD E XESTCURSO: 2º BACH    GRUPO : A,B,C

Os criterios marcados na programación son:

 40% exame teórico(precisando un mínimo dun  5 para poder aprobar a
avaliación)

 40% traballo feito na clase co proxecto empresarial

 20% Traballo diario, participación...

Non se pudo facer o exame  da materia polo que as novas ponderacións son as
seguintes:

 80% traballo do proxecto empresarial.



 20% Traballo diario, participación...


