
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reunida a comisión de avaliación da materia Economía da Empresa o día 10 de xullo de 2020 

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

grupo de traballo da materia e que aparecen recollidos na páxina web da CIUG, os seguintes 

criterios de corrección específicos: 
 

Nos apartados das preguntas curtas (cunha puntación máxima de 1,25 ptos. cada apartado), nos 

casos nos que non se ofrezan definicións exactas e precisas dos conceptos, valoraranse 
positivamente os exemplos, aclaracións ou explicacións relativas a aqueles. 

 

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: 

 

 

PREGUNTA 1 

 

1.1.- Se só se explica unha forma de crecemento da empresa: 0,5 ptos.   

1.2.- Por cada unha das políticas de promoción explicadas: 0,5 ptos. Exemplo: 0,25 ptos. 

1.3.- Explicación do concepto de organización líneal: 0,75 ptos. Explicación de un 

inconveniente: 0,5 ptos 

1.4.- Explicación do concepto: 0,75 ptos. Mención a que se trata de financiamento externo: 0,25 

ptos. Mención a que se trata de financiamento a curto prazo: 0,25 ptos. 

 

PREGUNTA 2 

2.1.- Concepto de Sociedade Limitada: 0,75 ptos. Mención dunha vantaxe: 0,25 ptos. Mención 

dun inconveniente: 0,25 ptos. 

2.2.- Definición de financiamento externo: 0,5 ptos. Definición de financiamento interno: 0,5 

ptos. Exemplos: 0,25 ptos. 

2.3.- Definición de demanda de mercado: 0,5 ptos. Definición de cota de mercado: 0,5 ptos. 

Exemplos: 0,25 ptos. 

2.4. Se só se describe unha función: 0,5 ptos. 
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PREGUNTA 3 

3.1. Pola explicación dunha das visións: 0,5 ptos. 

3.2. Pola explicación dun dos factores de localización: 0,5 ptos. 

3.3. Concepto de custos directos: 0,5 ptos. Concepto de custos indirectos: 0,5 ptos. Exemplos: 

0,25 ptos. 

3.4. Explicación do concepto de segmentación de mercados: 0,75 ptos. Exemplo: 0,5 ptos. 

 

PREGUNTA 4 

a. 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.  

b. Cálculo correcto do fondo de manobra: 0,5 ptos. Comentario do resultado: 0,5 ptos. 

c. Cálculo do valor do ratio: 0,25 ptos. Explicación do significado: 0,25 ptos. 

 

PREGUNTA 5 

a. Plantexamento correcto para o cálculo do punto morto: 0,5 ptos. Cálculo correcto do valor a 

partir do cal a empresa lle interesa fabricar as pezas: 0,5 ptos.  

 

b. Na representación gráfica requirese identificar ás funcións, os valores relevantes. Por cada un 
destes aspectos que non se identifique correctamente descontaranse 0,25 ptos.  

 

c. Xustificación da decisión de fabricar as pezas: 0,5 ptos. 

 

PREGUNTA 6. 

a-Cálculo correcto do resultado de explotación: 1 pto. (por cada ingreso ou gasto 

incorrectamente clasificado como de explotación: -0,5 ptos).   

b- Cálculo correcto dos beneficios despois de impostos: 1 pto. (non admite calificacións 

intermedias). 

c. Plantexamento correcto para calcular a rendibilidade financieira: 0,25 ptos. Calculo correcto 

do valor: 0,25 ptos. 

 

PREGUNTA 7 

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

exercicio: 0,5 ptos (0,25 ptos. por cada proxecto). Cálculo correcto do valor concreto do VAN: 

0,5 ptos. (0,25 ptos por cada proxecto). Se non indica o proxecto que é preferible con arreglo a 

este criterio: penalización de 0,5 ptos. 

b- Polo cálculo correcto de cada prazo de recuperación: 0,5 ptos. Se non indica o proxecto que é 

preferible con arreglo a este criterio: penalización de 0,5 ptos. 

c- Comentario razonado e coherente cos resultados: 0,5 ptos. 
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