
 
 

 
 
 

INSTITUTO EDUCACIÓN  
SECUNDARIA 

“LA HOYA DE BUÑOL 
46002179 

Av. Rafael Ridaura, nº 18 
46360 BUÑOL  Valencia 
Tno. 961808430    Fax. 961808431 
www.iesbunyol.edu.gva.es/info/ 
46002179@edu.gva.es 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
DEPARTAMENT ECONOMIA 

 
 

ECONOMIA (4t ESO) 
 
Les activitats per a l'avaluació consistiran en: 
 
� Exàmens escrits diaris amb preguntes teòriques i pràctiques (2 per trimestre). 
� Elaboració i / o lliurament d'exercicis, per comprovar el treball de l'alumne / a. 
� Intervenció, participació i comportament adequats a l'aula. 
 
La qualificació de cada trimestre sortirà de la següent ponderació: 75% dels 
exàmens i 25% d'activitats, treballs, participació, interès, assistència. La nota del 
trimestre s'expressa en nombre sencer. A cada trimestre hi haurà dues proves 
escrites (dos parcials). Donat que cada examen implica l’assoliment d’uns 
determinats continguts, la professora podrà determinar una nota mínima per tal 
de fer mitjana entre aquests. Si no superen els objectius de la matèria en la 
primera o la segona avaluació, l'alumnat  haurà de presentar-se a la recuperació 
de tota la matèria de l'avaluació corresponent, un cop passada l'avaluació, la 
nota es multiplicarà per 0,8. Hi haurà un examen de recuperació després de la 
tercera avaluació per als alumnes que encara tinguin pendent algun trimestre. La 
nota de la recuperació es multiplicarà per 0,8. Per calcular la nota global de la 
matèria es farà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. S'aprova la matèria 
si es té una nota igual o superior a cinc. 
 
Finalment hi haurà una prova tipus test per revalidar tots els continguts del curs. 
Aquesta prova podrà pujar la nota de l'alumnat fins a un punt. 
 
En convocatòria extraordinària, hi haurà una prova global de tota la matèria a la 
qual es presentaran els alumnes que la tinguen pendent d'aprovar. 
 
Totes les proves i activitats escrites es podran lliurar a qualsevol de les dues 
llengües oficials. 
 
Es tindrà en compte la correcció ortogràfica i gramatical d'aquestes proves i 
activitats en la seva qualificació. 
 
 
Procediments de recuperació 
 
Per a aquells alumnes que no aconseguisquen els objectius de la matèria es 
realitzarà, en convocatòria extraordinària, una prova escrita al juliol que versarà 
sobre els continguts treballats durant el curs i tindrà com a referent els criteris 
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d'avaluació de la matèria. 
 

ECONOMIA (1r BATXILLERAT) 
 
Les activitats per a l'avaluació consistiran en: 
 
� Exàmens escrits diaris amb preguntes teòriques i pràctiques (2 per trimestre). 
� Elaboració i / o lliurament d'exercicis, per comprovar el treball de l'alumne / a. 
� Intervenció, participació i comportament adequats a l'aula. 
 
La qualificació de cada trimestre sortirà de la següent ponderació: 90% dels 
exàmens i 10% d'activitats, treballs, participació, interès, assistència. La nota del 
trimestre s'expressa en nombre sencer. A cada trimestre hi haurà dues proves 
escrites (dos parcials). Donat que cada examen implica l’assoliment d’uns 
determinats continguts, la professora podrà determinar una nota mínima per tal 
de fer mitjana entre aquests. Si no superen els objectius de la matèria en la 
primera o la segona avaluació, l'alumnat  haurà de presentar-se a la recuperació 
de tota la matèria de l'avaluació corresponent, un cop passada l'avaluació, la 
nota es multiplicarà per 0,8. Hi haurà un examen de recuperació després de la 
tercera avaluació per als alumnes que encara tinguin pendent algun trimestre. La 
nota de la recuperació es multiplicarà per 0,8. Per calcular la nota global de la 
matèria es farà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. S'aprova la matèria 
si es té una nota igual o superior a cinc. 
 
Finalment hi haurà una prova tipus test per revalidar tots els continguts del curs. 
Aquesta prova podrà pujar la nota de l'alumnat fins a un punt. 
 
En convocatòria extraordinària, hi haurà una prova global de tota la matèria a la 
qual es presentaran els alumnes que la tinguin pendent d'aprovar. 
 
Totes les proves i activitats escrites es podran lliurar a qualsevol de les dues 
llengües oficials. 
 
Es tindrà en compte la correcció ortogràfica i gramatical d'aquestes proves i 
activitats en la seva qualificació. 
 
 
Procediments de recuperació 
 
Per a aquells alumnes que no aconseguisquen els objectius de la matèria es 
realitzarà, en convocatòria extraordinària, una prova escrita al juliol que versarà 
sobre els continguts treballats durant el curs i tindrà com a referent els criteris 
d'avaluació de la matèria. 
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ECONOMIA DE L’EMPRESA  
(2n BATXILLERAT) 

 
Les activitats per a l'avaluació consistiran en:  
- Exàmens escrits periòdics amb preguntes teòriques i exercicis numèrics (2 per 
trimestre) 
 
-  Elaboració d'exercicis per a comprovar el treball de l'alumnat. 
 
-  Intervencions i participació en l'aula.  
La qualificació de cada trimestre eixirà de la següent ponderació: 90% de les 
proves escrites (2 per trimestre) i 10% d'activitats, treballs, participació, interès, 
assistència. En les proves escrites les faltes ortogràfiques penalitzaran fins a mig 
punt de la nota de l'examen (0,05 per cada titlla i 0,1 per error ortogràfic). La nota 
del trimestre s'expressa en nombre enter. A mesura que avancem en el temari, 
en els successius parcials inclourem algun contingut de parcials anteriors. En 
cada trimestre hi haurà dues proves escrites (dos parcials). Donat que cada 
examen implica l’assoliment d’uns determinats continguts, la professora podrà 
determinar una nota mínima per tal de fer mitjana entre aquests. S'aprova 
l'avaluació si es té una nota igual o superior a cinc. Per a calcular la mitjana dels 
parcials en cada avaluació es procedirà de la següent manera: mitjana aritmètica 
dels parcials en la primera i segona avaluació respectivament i en la tercera 
avaluació, el primer parcial ponderarà un 40% i l'examen final un 60% ja que 
també inclourà els exercicis numèrics del primer trimestre. Si no se superen els 
objectius de la matèria en la primera o la segona avaluació, l'alumne/a haurà de 
presentar-se a la recuperació de tota la matèria de l'avaluació corresponent, una 
vegada passada l'avaluació, la nota es multiplicarà per 0,8. Per a calcular la nota 
global de la matèria es farà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. S'aprova 
la matèria si es té una nota igual o superior a cinc. Hi haurà un examen final per 
a pujar nota que serà voluntari per als alumnes/as que ja han aprovat la matèria 
i obligatori (recuperació) per als alumnes que encara tenen pendent algun 
trimestre.  
En convocatòria extraordinària hi haurà una prova global de tota la matèria a la 
qual es presentaren els alumnes que la tinguen pendent d'aprovar. 
 
Procediments de recuperació 
 
Per a aquells alumnes que no aconseguisquen els objectius de la matèria es 
realitzarà, en convocatòria extraordinària, una prova escrita al juny que versarà 
sobre els continguts treballats durant el curs i tindrà com a referent els criteris 
d'avaluació de la matèria. 
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FONAMENTS D’ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

(2n BATXILLERAT) 
 

L'assignatura té un caràcter teòric-pràctic. 
 
La qualificació de l'avaluació tindrà en compte tant la nota de les proves escrites 
realitzades com la participació en classe i els treballs i exercicis proposats al llarg 
de cada avaluació 
Exàmens:70% 
Actitud cap a la matèria: Participació, interès, esforç, assistència, etc.):15%  
Treballs i/o activitats individuals i/o en grup: 15% 
  
En les proves escrites les faltes ortogràfiques penalitzaran fins a mig punt de la 
nota de l'examen (0,05 per cada titlla i 0,1 per error ortogràfic). 
La qualificació final del curs serà la nota mitjana de les notes de les tres 
avaluacions. En aquesta qualificació mitjana es tindrà en compte l'evolució i 
l'esforç realitzat per l'alumne durant el curs.    
 
La nota del trimestre s'expressa en nombre enter. Donat que cada examen 
implica l’assoliment d’uns determinats continguts, el professorat podrà 
determinar una nota mínima per tal de fer mitjana entre aquests. S'aprova 
l'avaluació si es té una nota igual o superior a cinc. Si no se superen els objectius 
de l’avaluació, l'alumne/a haurà de presentar-se a la recuperació de tota la 
matèria de l'avaluació corresponent, una vegada passada l'avaluació, la nota es 
multiplicarà per 0,8. Per a calcular la nota global de la matèria es farà la mitjana 
aritmètica de les tres avaluacions. S'aprova la matèria si es té una nota igual o 
superior a cinc. Hi haurà un examen final per a pujar nota (fins a un punt) que 
serà voluntari per als alumnes/as que ja han aprovat la matèria i obligatori 
(recuperació de la part o les parts corresponents) per als alumnes que encara 
tenen pendent algun trimestre.  
En convocatòria extraordinària hi haurà una prova global de tota la matèria a la 
qual es presentaren els alumnes que la tinguen pendent d'aprovar. 
 
Procediments de recuperació 
 
Els alumnes que al maig no aconseguisquen els objectius mínims de la matèria 
realitzaran al juny una prova estraordinària escrita de caràcter global. 
 


