
 

CONVOCATORIA DE XUÑO 
 

Reunida a comisión de avaliación da materia Economía e Organización de Empresas o día 14 de xuño de 

2014 ás 12:00 horas acordou aplicar, ademáis dos criterios xerais de avaliación publicados polo grupo de 

traballo da materia e que aparecen recollidos na correspondente páxina web, os seguintes criterios de 

corrección específicos: 

 

Nas preguntas curtas (cunha puntación máxima de 0,75 ptos.), nos casos nos que non se ofrezan 

definicións exactas e precisas dos conceptos, valoraranse positivamente os exemplos, aclaracións ou 

explicacións relativas a aqueles. 

 

Nas preguntas a desenvolver (cunha puntuación máxima de 2 puntos), ademáis de considerar a medida en 

que se axusta o contido da resposta ó que se pregunta, a valoración graduarase atendendo á claridade 

expositiva, á utilización axeitada dos conceptos fundamentais e ó plantexamento dun esquema resume da 

resposta. En todo caso, na valoración da resposta a esta pregunta teranse en conta ás seguintes 

consideracións: (i) Pódese acadar a máxima cualificación ainda que non se elabore un esquema 

orientativo, (ii) O desglose das puntuacións parciais terase en conta fundamentalmente para outorgar 

calificacións intermedias nos casos nos que a resposta sexa incompleta, (iii) Únicamente se outorgará a 

máxima cualificación se a resposta é completa en todos aqueles aspectos que se mencionan non 

enunciado. 

 

No relativo aos casos prácticos, na valoración de cada un dos apartados nos que se pida efectuar un 

cálculo, terase en conta non só ou resultado numérico concreto, senón tamén a corrección (coherencia) no 

plantexamento. Ademáis, cada un dos apartados valorarase independentemente, de tal xeito que se está 

ben plantexado, a puntuación do apartado en cuestión non se verá influída negativamente por cálculos 

incorrectos que se arrastren de apartados anteriores. 

 

No desglose da puntuación máxima que se pode acadar en cada unha das preguntas teranse en conta as 

consideracións e aplícaranse os criterios específicos que se resumen a continuación: 

 

OPCIÓN A 

 
1.1- Pola mención correcta dunha soa visión: 0,5 ptos.  

1.2.- Resposta utilizando o exemplo: 0,5 ptos. 

1.3.- Breve descripción do método (0,5 ptos). Se só se menciona para que se utiliza: 0,25 ptos. 

1.4.- Mención a dúas fases: 0,25 ptos; mención a tres fases: 0,5 ptos. 

 

2.1.- Concepto de responsabilidade social e ambiental: 0,5 ptos. Concepto de balance social: 0,5 ptos. 

Obxectivo: 0,25 ptos. Por cada cada indicador brevemente explicado de beneficios e/ou custos sociais: 

0,25 ptos 
 

3. 

3.1. Plantexamento da expresión que permite calcular a TIR cos datos do exercicio: 0,5 ptos. Cálculo 

correcto do valor da TIR: 0,5 ptos..  

3.2.- Plantexamento correcto da expresión que permite calcular o VAN tendo en conta os datos do 

exercicio: 0,75 ptos. Cálculo correcto do valor concreto do VAN: 0,25 ptos.   
 

3.3. Razonamento correcto ou coherente cos resultados obtidos: 0,5 ptos. 

 
OPCIÓN B 

1.1.- Mención a dúas áreas: 0,25 ptos; mención a tres fases: 0,5 ptos. 



 

1.2.- Pola breve explicación de cada unha das técnicas: 0,25 ptos. Exemplo: 0,25 ptos.  

1.3.- Pola resposta correcta a cada una das cuestión: 0,25 ptos.  

1.4.- Definición correcta dun só tipo de rendibilidade: 0,5 ptos. 

  

2.1.-  Concepto: 0,25 ptos. Pola enumeración das fases: 0,75 ptos. Por cada fase explicada:0,25 ptos. 

 

3. 

3.1. Se non se especifican unidades penalízase con 0,25 ptos.  

3.2. Este apartado non admite calificacións intermedias (só as derivadas de meros erros no cálculo) 

3.3. Este apartado non admite calificacións intermedias. 
 

4.- 

4.1. Elaboración e clasificación do balance distinguindo Activo Non corrente, Activo Corrente, Pasivo 

corrente, Pasivo non corrente e Fondos Propios: 0,75 ptos. Cada un dos elementos que se sitúe 

incorrectamente no activo ou no pasivo  penalízase con -0,5 ptos. Se se ubica erróneamente no activo 

(pasivo) corrente ou pasivo (activo) non corrente penalízase con -0,25 ptos. Cálculo do valor do capital 

social: 0,25 ptos.  

4.2. Cálculo correcto do fondo de manobra por unha vía: 0,5 ptos. Cálculo correcto polas dúas vías: 0,75 

ptos. Comentario sobre o fondo de manobra: 0,25 ptos. 

 

4.3. Cálculo correcto do valor da ratio: 0,25 ptos. Comentario  razonado: 0,25 ptos   

 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

Reunida a comisión de avaliación da materia Economía da Empresa o día 20 de setembro de 2014 ás 

11:00 horas, acordou aplicar, ademais dos criterios xerais de avaliación publicados polo grupo de traballo 

da materia e que aparecen recollidos na correspondente páxina web, os seguintes criterios de corrección 

específicos:  

Nas preguntas curtas (cunha puntuación máxima de 0,75 ptos.), nos casos nos que non se ofrezan 

definicións exactas e precisas dos conceptos, valoraranse positivamente os exemplos, aclaracións ou 

explicacións relativas a aqueles. 

Nas preguntas a desenvolver (cunha puntuación máxima de 2 puntos), ademais de considerar a medida en 

que se axusta o contido da resposta ó que se pregunta, a valoración graduarase atendendo á claridade 

expositiva, á utilización axeitada dos conceptos fundamentais e á presentación dun esquema-resume da 

resposta. En todo caso, na valoración da resposta a esta pregunta teranse en conta ás seguintes 

consideracións: (i) Pódese acadar a máxima cualificación aínda que non se elabore un esquema 

orientativo, (ii) O desglose das puntuacións parciais terase en conta fundamentalmente para outorgar 

cualificacións intermedias cando a resposta sexa incompleta, (iii) Unicamente se outorgará a máxima 

cualificación se a resposta é completa en todos aqueles aspectos que se mencionan non enunciado. 

No relativo aos casos prácticos, na valoración de cada un dos apartados nos que se pida efectuar un 

cálculo numérico, terase en conta non só o resultado numérico concreto, senón tamén a corrección 

(coherencia) na formulación. Ademais, cada un dos apartados valorarase independentemente, de tal xeito 

que se está ben formulado, a puntuación do apartado en cuestión non se verá influída negativamente por 

cálculos incorrectos que se arrastren de apartados anteriores. 

Máis concretamente, no desglose da puntuación máxima asignada a cada unha das preguntas teranse en 

conta as consideracións e aplicaranse os criterios específicos que se resumen a continuación: 


