ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO: IES CHAN DO MONTE
CURSO: 4º ESO
MATERIA: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE ECONÓMICA E EMPRESARIAL
DEPARTAMENTO: ECONOMÍA
DATA: 8/4/2022
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de
Galicia.

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación

1º Avaliación

2º Avaliación

3º Avaliación

Cálculo da nota da 1º avaliación:
- 50% proba escrita
- 40% actividades realizadas en clase e na casa
- 10% observación, preguntas orais e caderno
Procedemento de recuperación da 1º avaliación:
- Realización de proba escrita
Cálculo da nota da 1º avaliación:
- 50% proba escrita
- 40% actividades realizadas en clase e na casa
- 10% observación, preguntas orais e caderno
Procedemento de recuperación da 2º avaliación:
Realización de proba escrita
Cálculo da nota da 1º avaliación:
- 50% proba escrita
- 40% actividades realizadas en clase e na casa
- 10% observación, preguntas orais e caderno
Procedemento de recuperación da 3º avaliación:
Realización de proba escrita
Cálculo para obter a cualificación final de curso:

Cualificación
final

Proba
extraordinaria
para BAC
Alumnado de
materia
pendente

Farase a media aritmética das tres avaliacións e:
- O alumnado que teña unha media aritmética das tres avaliacións de 5 ou
superior poderá ver aumentada ata un punto a súa media coa realización de
tarefas de ampliación
- O alumnado que despois da terceira avaliación teña unha media aritmética das
tres avaliacións inferior a 5 realizará tarefas de reforzo e poderá recuperar a
materia cunha proba escrita das avaliacións non superadas. A media final
calcularase como a media das tres avaliacións [(suma das nota das avaliacións
superadas + suma das notas das recuperacións das non superadas)/3]
Non aplica

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente:
Non aplica
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non aplica

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2021/2022

PÁXINA 2 DE 3

IES CHAN DO MONTE

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre
a 3º avaliación e a avaliación final na ESO
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)

Metodoloxía

Actividades tipo

Materiais e recursos

2.2.

Levaranse a cabo distintas estratexias metodolóxicas (expositiva, indagativa,
mixta) segundo o tipo de estándar a traballar.
Buscaranse casos e exemplos que interesen ao alumnado
Busca de boa comunicación alumnado-profesora para detectar as necesidades de
cada alumno/a
Variedade de recursos
Aplicabilidade dos coñecementos
- Ampliación: O alumnado que teña aprobada as tres avaliacións poderá realizar
tarefas como: lectura de libros, noticias, traballos de investigación, exposicións de
temas relacionados coa materia. Por estas actividades o alumno poderá sumar un
máximo de 1 punto á media aritmética das tres avaliacións
- Apoio, reforzo: realización de tarefas, explicacións por parte da profesora da
materia...
- Recuperación: proba escrita das avaliacións suspensas da materia
- Apuntamentos utilizados durante o curso.
- Ordenadores, proxector

Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación e titoría)
Metodoloxía
Actividades tipo
Materiais e recursos

2.3.

Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de

acceso á universidade)

Metodoloxía
Actividades tipo
Materiais e recursos
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