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1.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACION: 

Os coñecementos en economía resultan de gran imporancia nun contexto no que as relacións entre 
os axentes económicos e sociais son cada día máis complexas.  

Esta materia da acoñecer ao alumnado as regras básicas da economía así como a súa linguaxe 
específica e de uso cotiá nos medios de comunicación, e contribúe á súa formación de cara á toma 
de decisións económicas propias e respecto á boa administración dos recursos públicos. 

 

CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 

 
A presente programación vaise desenvolver ao longo do curso académico 2022/2023 no CPI de San 
Sadurniño, situado na poboación de San Sadurniño, dentro do concello do mesmo nome. Este 
centro recibe alumnos tanto da poboación de San Sadurniño como doutras poboacións próximas 
(Pedroso, Moeche, Cerdido, etc.). 
Gran parte do alumnado accede ao centro grazas ao transporte escolar dispoñible. O concello de 
SanSadurniño posúe uns 3000 habitantes. 
Este municipio pertence área de influencia de Ferrol que inclúe as comarcas de Ferrolterra, Eume e 
Ortegal. No territorio existe un importante grado de terciarización na economía, cun 71,67% da 
poboación ocupada no sector servizos. O segundo sector con maior número de afiliados é a 
industria e neste municipio algo máis do 11% da poboación activa está adicada ao sector primario. 
Tamén e destacable  que a microempresa está cobrando peso na sociedade. 

2.- CONCRECIÓN CURRICULAR: OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE CADA EA  E 
SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS: 

 Economía. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe IA Competencias 
clave 

 Bloque 1. Ideas económicas básicas   

▪ a 

▪ d 

▪ f 

▪ B1.1. Economía como ciencia: 
actividade económica e socie-
dade. 

▪ B1.2. Principios na toma de deci-
sións económicas. 

▪ B1.1. Explicar a economía 
como ciencia social e valorar 
o impacto permanente das 
decisións económicas na vida 
das persoas. 

▪ ECB1.1.1. Recoñece a esca-
seza de recursos e a necesi-
dade de elixir e tomar decisións 
como as claves dos problemas 
básicos de calquera economía, 
e comprende que todas as 

PE e 
LC 

▪ CCL 

▪ CSC 
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 Economía. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe IA Competencias 
clave 

▪ B1.3. Escaseza, elección e asig-
nación de recursos. Custo de 
oportunidade. 

eleccións supoñen renunciar a 
outras alternativas e que todas 
as decisións teñen consecuen-
cias. 

▪ ECB1.1.2. Distingue formas 
de analizar e resolver proble-
mas económicos, e identifica 
as súas vantaxes, os seus in-
convenientes e as súas limita-
cións. 

PE e 
LC 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ f 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.4. O método na economía: 
modelos económicos. 

▪ B1.5. Fronteira de posibilidades 
de produción. 

▪ B1.2. Identificar a terminolo-
xía económica básica e o uso 
dos modelos económicos, e 
familiarizarse con eles. 

▪ ECB1.2.1. Comprende e utiliza 
correctamente termos da área 
da economía. 

PE e 
LC 

▪ CCL 

▪ ECB1.2.2. Diferencia entre 
economía positiva e economía 
normativa. 

PE e 
LC 

▪ CAA  

▪ CSC 

▪ ECB1.2.3. Representa e ana-
liza graficamente o custo de 
oportunidade mediante a fron-
teira de posibilidades de produ-
ción. 

PE e 
LC 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ f 

▪ B1.6. As relacións económicas 
básicas e a súa representación. 

▪ B1.3. Tomar conciencia dos 
principios da economía para 
aplicar nas relacións econó-
micas básicas cos condicio-
nantes de recursos e as nece-
sidades. 

▪ ECB1.3.1. Representa as rela-
cións que se establecen entre 
as economías domésticas e as 
empresas. 

PE e 
LC 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ ECB1.3.2. Aplica razoamentos 
básicos para interpretar proble-
mas económicos provenientes 
das relacións económicas do 
seu contorno. 

PE e 
LC 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

 Bloque 2. Economía e empresa   

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ m 

▪ B2.1. A empresa e o/a empresa-
rio/a. 

▪ B2.2. Elementos, funcións e ob-
xectivos da empresa. 

▪ B2.3. Clases de empresas. 

▪ B2.4. Formas xurídicas da em-
presa. 

▪ B2.1. Describir os tipos de 
empresas e as formas xurídi-
cas das empresas, e relacio-
nar con cada unha coas súas 
esixencias de capital e as res-
ponsabilidades legais dos/das 
propietarios/as e xestores/as, 
así como as interrelacións das 
empresas no seu contorno in-
mediato. 

▪ ECB2.1.1. Distingue as formas 
xurídicas das empresas e rela-
ciónaas coas esixencias de ca-
pital para a súa constitución e 
coas responsabilidades legais 
para cada tipo. 

PE e 
EE 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ ECB2.1.2. Identifica e valora 
as formas xurídicas de em-
presas máis apropiadas en 
cada caso, en función das ca-
racterísticas concretas, apli-
cando o razoamento sobre 
clasificación das empresas. 

PE e 
LC 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ ECB2.1.3. Distingue os tipos 
de empresas e de empresa-
rios/as que actúan no seu ám-
bito, así como a forma de in-
teractuar co seu contorno 
máis próximo e os efectos so-
ciais e ambientais, positivos e 
negativos, que se observan. 

PE e 
EE 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ a  ▪ ECB2.2.1. Analiza os tipos de PE e LC ▪ CMCCT 
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 Economía. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe IA Competencias 
clave 

▪ f 

▪ e 
▪ B2.5. Proceso produtivo e facto-

res produtivos. 

▪ B2.6. Sectores da actividade 
económica. 

▪ B2.2. Analizar as característi-
cas principais do proceso pro-
dutivo. 

factores produtivos e as rela-
cións entre produtividade, efi-
ciencia e tecnoloxía. 

▪ CSC 

▪ ECB2.2.2. Identifica os secto-
res económicos, así como os 
seus retos e as súas oportuni-
dades. 

PE e LC ▪ CD 

▪ CSC 

▪ e  

▪ f 

▪ B2.7. Fontes de financiamento 
das empresas. Novas formas de 
financiamento. 

▪ B2.3. Identificar as fontes de 
financiamento das empresas. 

▪ ECB2.3.1. Explica as posibili-
dades de financiamento das 
empresas e diferencia o fi-
nanciamento externo e o in-
terno, a curto e a longo prazo, 
así como o custo de cada 
unha e as implicacións na 
marcha da empresa. 

PE e LC ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ e  

▪ f 

▪ B2.8. Ingresos e custos da em-
presa: clasificación. 

▪ B2.9. Resultados da empresa. 

▪ B2.4. Determinar, para un 
caso sinxelo, a estrutura de 
ingresos e custos dunha em-
presa, calculando o seu bene-
ficio. 

▪ ECB2.4.2. Distingue os ingre-
sos e os custos dunha em-
presa, calcula o seu beneficio 
ou a súa perda, aplicando ra-
zoamentos matemáticos, e in-
terpreta os resultados. 

PE e LC ▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ e  

▪ f 

▪ B2.10. Obrigas fiscais das em-
presas. 

▪ B2.5. Diferenciar os impostos 
que afectan as empresas e a 
importancia do cumprimento 
das obrigas fiscais. 

▪ ECB2.5.1. Identifica as obri-
gas fiscais das empresas se-
gundo a súa forma xurídica e 
as actividades, e sinala o fun-
cionamento básico dos im-
postos e as principais diferen-
zas entre eles. 

PE e LC ▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ ECB2.5.2. Valora a achega 
que para a riqueza nacional 
supón a carga impositiva que 
soportan as empresas. 

PE e LC ▪ CSC 

 Bloque 3. Economía persoal   

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.1. Orzamento persoal. Con-
trol de ingresos e gastos. 

▪ B3.2. Xestión do orzamento. Ob-
xectivos e prioridades. 

▪ B3.1. Realizar un orzamento 
persoal distinguindo entre os 
tipos de ingresos e gastos, e 
controlar o seu grao de cum-
primento e as posibles nece-
sidades de adaptación. 

▪ ECB3.1.1. Elabora un orza-
mento ou plan financeiro per-
soal, identificando os ingre-
sos e os gastos integrantes, e 
realiza o seu seguimento. 

PE e 
EE 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ ECB3.1.2. Utiliza ferramentas 
informáticas na preparación  
e desenvolvemento dun orza-
mento ou plan financeiro per-
sonalizado. 

LC ▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ ECB3.1.3 Manexa gráficos de 
análise que permiten compa-
rar unha realidade personali-
zada coas previsións estable-
cidas. 

LC ▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ d 

▪ m 

▪ B3.3. Planificación económico-fi-
nanceira: necesidades económi-
cas nas etapas da vida. 

▪ B3.2. Decidir con racionali-
dade ante as alternativas eco-
nómicas da vida persoal, e re-
lacionalas co benestar propio 
e social. 

▪ ECB3.2.1. Comprende as ne-
cesidades de planificación e 
do manexo de asuntos finan-
ceiros ao longo da vida. Esa 
planificación vincúlase á pre-
visión realizada en cada 

LC ▪ CAA 

▪ CSIEE 
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 Economía. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe IA Competencias 
clave 

etapa, de acordo coas deci-
sións tomadas e a marcha da 
actividade económica nacio-
nal. 

▪ a 

▪ f 

▪ B3.4. Aforro e endebedamento. 
Os plans de pensións. 

▪ B3.5. Risco e diversificación. 

▪ B3.3. Expresar unha actitude 
positiva cara ao aforro, e em-
pregar o aforro como medio 
para alcanzar diversos obxec-
tivos. 

▪ ECB3.3.1. Recoñece e explica 
a relevancia do aforro e do con-
trol do gasto. 

PE e LC ▪ CAA 

▪ CSC 

▪ ECB3.3.2. Analiza as vantaxes 
e inconvenientes do endebe-
damento, valorando o risco e 
seleccionando a decisión máis 
axeitada para cada momento. 

PE e LC ▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f  

▪ g 

▪ B3.6. O diñeiro. 

▪ B3.7. Contratos financeiros: con-
tas e tarxetas de débito e crédito. 

▪ B3.8. Relacións no mercado fi-
nanceiro: información e negocia-
ción. 

▪ B3.9. Implicacións dos contratos 
financeiros. Dereitos e responsa-
bilidades dos/das consumido-
res/as no mercado financeiro. 

▪ B3.4. Recoñecer o funciona-
mento básico do diñeiro e di-
ferenciar os tipos de contas 
bancarias e de tarxetas emiti-
das como medios de paga-
mento, e valorar a oportuni-
dade do seu uso con garan-
tías e responsabilidade. 

▪ ECB3.4.1. Comprende os ter-
mos fundamentais e describe 
o funcionamento das contas 
na operativa bancaria. 

PE e LC ▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ ECB3.4.2. Valora e comproba 
a necesidade de interpretar 
as cláusulas dos contratos 
bancarios para coñecer os 
dereitos e as obrigas que se 
derivan delas, así como a im-
portancia de operar en condi-
cións de seguridade cando se 
empregan procedementos te-
lemáticos. 

PE e LC ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ ECB3.4.3. Recoñece a capa-
cidade de negociación coas 
entidades financeiras e ana-
liza os procedementos de re-
clamación ante estas. 

PE e LC ▪ CAA 

▪ CD 

▪ ECB3.4.4. Identifica e explica 
as modalidades de tarxetas 
bancarias, así como os ele-
mentos e os procedementos 
que garanten a seguridade na 
súa operativa. 

PE e LC ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f  

▪ g 

▪ B3.10. O seguro como medio 
para a cobertura de riscos. Tipo-
loxía de seguros. 

▪ B3.5. Coñecer o concepto de 
seguro e a súa finalidade. 

▪ ECB3.5.1. Identifica, describe 
e clasifica os tipos de seguros 
segundo os riscos ou as si-
tuacións adversas nas etapas 
da vida. 

PE e LC ▪  CAA 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

 Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado   

▪ a  

▪ b  

▪ e  

▪ f 

▪ g 

▪ ñ 

▪ B4.1. Orzamentos públicos: in-
gresos e gastos do Estado. 

▪ B4.1. Recoñecer e analizar a 
procedencia das principais 
fontes de ingresos e gastos 
do Estado, e interpretar gráfi-
cos onde se amose esa distri-
bución. 

▪ ECB4.1.1. Identifica as vías 
de onde proceden os ingre-
sos do Estado, así como as 
principais áreas dos gastos 
do Estado, e comenta as súas 
relacións. 

▪ PE e 
LC 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ ECB4.1.2. Analiza e inter-
preta datos e gráficos de con-
tido económico relacionados 
cos ingresos e os gastos do 
Estado. 

▪ LC ▪ CD 

▪ CMCCT 
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 Economía. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe IA Competencias 
clave 

▪ ECB4.1.3. Distingue nos ci-
clos económicos o comporta-
mento dos ingresos e dos 
gastos públicos, así como os 
efectos que se poden produ-
cir ao longo do tempo. 

▪ LC ▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ ECB4.1.4. Describe o contido 
dos orzamentos públicos e ar-
gumenta a necesidade de 
prever os ingresos e os gas-
tos, e controlar a súa execu-
ción. 

▪ PE e 
LC 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ a  

▪ e  

▪ f 

▪ B4.2. A débeda pública e o déficit 
público. 

▪ B4.2. Diferenciar e explicar os 
conceptos de débeda pública 
e déficit público. 

▪ ECB4.2.1. Comprende e ex-
presa as diferenzas entre os 
conceptos de débeda pública 
e déficit público, así como a 
relación que se produce entre 
eles. 

▪ PE e 
LC 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ a  

▪ c  

▪ d  

▪ e 

▪ f 

▪ B4.3. Desigualdades económi-
cas e distribución da renda. 

▪ B4.3. Determinar o impacto 
para a sociedade da desigual-
dade da renda e estudar as fe-
rramentas de redistribución 
da renda. 

▪ ECB4.3.1. Coñece e describe 
os efectos da desigualdade 
da renda e os instrumentos 
de redistribución desta. 

▪ PE e 
LC 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ ECB4.3.2. Interpreta gráficos 
representativos da distribu-
ción da renda 

▪ LC ▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

 Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego   

▪ a 

▪ c  

▪ e  

▪ f 

▪ B5.1. Tipos de xuro. 

▪ B5.2. Inflación. 

▪ B5.3. Consecuencias dos cam-
bios nos tipos de xuro e inflación. 

▪ B5.4. Desemprego: clasificación 
e consecuencias. 

▪ B5.1. Diferenciar as magnitu-
des de tipos de xuro, inflación 
e desemprego, analizar as re-
lacións entre elas e interpretar 
datos e gráficos vinculados 
con esas magnitudes. 

▪ ECB5.1.1. Describe as cau-
sas da inflación e valora as 
súas principais repercusións 
económicas e sociais. 

PE e LC ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ ECB5.1.2. Explica o funciona-
mento dos tipos de interese e 
as consecuencias da súa va-
riación para a marcha da eco-
nomía. 

PE e LC ▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ ECB5.1.3. Valora e interpreta 
datos e gráficos de contido 
económico relacionados cos 
tipos de xuro, inflación e de-
semprego. 

PE e LC ▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ c  

▪ e 

▪ f 

▪ B5.5. Causas do desemprego e 
políticas contra o desemprego. O 
desemprego en Galicia. 

▪ B5.6. Perspectivas da ocupa-
ción. 

▪ B5.2. Valorar opcións de polí-
ticas macroeconómicas para 
facer fronte ao desemprego. 

▪ ECB5.2.1. Describe as cau-
sas do desemprego e valora 
as súas principais repercu-
sións económicas e sociais. 

PE e LC ▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ ECB5.2.2. Analiza os datos 
de desemprego en España e 
as políticas contra o desem-
prego. 

PE e LC ▪ CD 

▪ CSC 

▪ ECB5.2.3. Investiga e reco-
ñece vieiros e tendencias de 
emprego. 

▪ PE e 
EE 

▪ CAA 

▪ CD 

 Bloque 6. Economía internacional   
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 Economía. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe IA Competencias 
clave 

▪ a 

▪ e 

▪ f  

▪ m 

▪ B6.1. Globalización económica. 

▪ B6.2. Comercio internacional. 

▪ B6.3. Integración económica e 
monetaria europea. 

▪ B6.4. Economía e ambiente: sus-
tentabilidade. 

▪ B6.1. Valorar o impacto da 
globalización económica, do 
comercio internacional e dos 
procesos de integración eco-
nómica na calidade de vida 
das persoas e no ambiente. 

▪ ECB6.1.1. Valora o grao de 
interconexión das economías 
de todos os países do mundo 
e aplica a perspectiva global 
para emitir xuízos críticos. 

PE e LC ▪ CAA 

▪ CSC 

▪ ECB6.1.2. Explica as razóns 
que xustifican o intercambio 
económico entre países e que 
inflúen nel. 

PE e LC ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ ECB6.1.3. Analiza e presenta 
acontecementos económicos 
contemporáneos no contexto 
da globalización e o comercio 
internacional. 

PE e LC ▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ ECB6.1.4. Recoñece e enu-
mera vantaxes e inconvenien-
tes do proceso de integración 
económica e monetaria da 
Unión Europea. 

PE e LC ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ ECB6.1.5. Reflexiona sobre 
os problemas ambientais e a 
súa relación co impacto eco-
nómico internacional, e ana-
liza as posibilidades dun de-
senvolvemento sustentable. 

PE e LC ▪ CAA 

▪ CSC 

 

 
IA: instrumentos de avaliación, PE: proba escrita, EE: escala de estimación, LC: lista de control. 
O grao mínimo de consecución de cada EA será dun 50%. 
 
SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS: 
A materia de 4º de ESO distribúese en seis bloques que permiten o estudo da economía como 
ciencia e do papel dos axentes económicos. No bloque 1 ("Ideas económicas básicas") recóllense 
aspectos relativos aos principios económicos, á terminoloxía propia e á metodoloxía da ciencia 
económica. No bloque 2 ("Economía e empresa") analízase o papel e o funcionamento do/da 
axente de empresas na economía. O seguinte bloque ("Economía persoal") está dedicado ao 
estudo da transcendencia das decisións económicas na vida das persoas. O cuarto bloque 
("Economía e ingresos e gastos do Estado") repasa o papel estatal no funcionamento económico a 
través da análise dos seus ingresos e gastos. No quinto bloque ("Economía e tipos de xuro, 
inflación e desemprego") repásanse os aspectos máis salientables da economía financeira e a súa 
repercusión na actividade económica e o nivel de emprego. E para rematar, o bloque de "Economía 
internacional" fai un breve repaso do funcionamento do sector exterior da economía con especial 
fincapé nas repercusións da integración económica e a globalización. 
 
PRIMEIRA AVALIACIÓN: 
UD1. A ECONOMÍA : B1.1, B1.2, B1.3, B1.4 
UD2. PRODUCIÓN E CRECEMENTO: B1.5, B1.6, B2.5, B2.6 
UD3. MERCADOS E EMPRESAS: B1.6, B2.1, B2.8, B2.9 
UD4. A EMPRESA NO SEU CONTEXTO: B2.2, B2.3, B2.4, B2.7, B2.10 
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SEGUNDA AVALIACIÓN: 
UD5. PLANIFICACIÓN FINANCEIRA: B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B3.5 
UD6. SAÚDE FINANCEIRA: B3.3, B3.4, B3.5, 3.10  
UD7. O DIÑEIRO E AS SÚAS FORMAS: B3.6, B3.7, B3.8, B3.9, B3.10 
UD8. PRODUCIÓN E PREZOS: B5.1, B5.2, B5.3 
 
TERCEIRA AVALIACIÓN: 
UD9: O MERCADO DE TRABALLO: B5.4, B5.5, B5.6 
UD10: AS CONTAS DO ESTADO: B4.1, B4.2, B4.3 
UD11: O COMERCIO INTERNACIONAL E A UNIÓN EUROPEA: B6.1, B6.2, B6.3 
UD12: A GLOBALIZACIÓN E OS DESEQUILIBRIOS DA ECONOMÍA MUNDIAL: B6.1, B6.4 
 
 
 
3.- PERFIL COMPETENCIAL: 
 

CCL 

ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións como as claves 

dos problemas básicos de calquera economía, e comprende que todas as eleccións supoñen renunciar a 

outras alternativas e que todas as decisións teñen consecuencias. 

ECB1.2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da economía. 

ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferencia o financiamento externo 

e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada unha e as implicacións na marcha da 

empresa. 

ECB3.4.1. Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento das contas na operativa 

bancaria. 

ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos contratos bancarios para 

coñecer os dereitos e as obrigas que se derivan delas, así como a importancia de operar en condicións 

de seguridade cando se empregan procedementos telemáticos. 

ECB3.4.4. Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así como os elementos e os 

procedementos que garanten a seguridade na súa operativa. 

ECB3.5.1. Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou as situacións adversas 

nas etapas da vida. 

ECB4.1.4. Describe o contido dos orzamentos públicos e argumenta a necesidade de prever os ingresos 

e os gastos, e controlar a súa execución. 

ECB4.2.1. Comprende e expresa as diferenzas entre os conceptos de débeda pública e déficit público, 

así como a relación que se produce entre eles. 

ECB4.3.1. Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de redistribución 

desta. 

ECB5.1.1. Describe as causas da inflación e valora as súas principais repercusións económicas e sociais. 

ECB5.1.2. Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa variación para a 

marcha da economía. 

ECB5.1.2. Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa variación para a 

marcha da economía. 

ECB5.2.1. Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións económicas e 

sociais. 

ECB6.1.2. Explica as razóns que xustifican o intercambio económico entre países e que inflúen nel. 

ECB6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e 

monetaria da Unión Europea. 
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CMCCT 

ECB1.2.3. Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante a fronteira de 

posibilidades de produción. 

ECB1.3.1. Representa as relacións que se establecen entre as economías domésticas e as empresas. 

ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das 

relacións económicas do seu contorno. 

ECB2.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias de capital para a súa 

constitución e coas responsabilidades legais para cada tipo. 

ECB2.2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade, eficiencia e 

tecnoloxía. 

ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferencia o financiamento externo 

e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada unha e as implicacións na marcha da 

empresa. 

ECB2.4.2. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu beneficio ou a súa perda, 

aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados. 

ECB2.5.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa forma xurídica e as actividades, e 

sinala o funcionamento básico dos impostos e as principais diferenzas entre eles. 

ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e os gastos 

integrantes, e realiza o seu seguimento. 

ECB3.1.2. Utiliza ferramentas informáticas na preparación  e desenvolvemento dun orzamento ou plan 

financeiro personalizado. 

ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade personalizada coas 

previsións establecidas. 

ECB3.4.1. Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento das contas na operativa 

bancaria. 

ECB3.4.4. Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así como os elementos e os 

procedementos que garanten a seguridade na súa operativa. 

ECB3.5.1. Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou as situacións adversas 

nas etapas da vida. 

ECB4.1.1. Identifica as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as principais áreas dos 

gastos do Estado, e comenta as súas relacións. 

ECB4.1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos ingresos e os 

gastos do Estado. 

ECB4.1.3. Distingue nos ciclos económicos o comportamento dos ingresos e dos gastos públicos, así 

como os efectos que se poden producir ao longo do tempo. 

ECB4.2.1. Comprende e expresa as diferenzas entre os conceptos de débeda pública e déficit público, 

así como a relación que se produce entre eles. 

ECB4.3.1. Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de redistribución 

desta. 

ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da distribución da renda 

ECB5.1.2. Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa variación para a 

marcha da economía. 

ECB5.1.3. Valora e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos tipos de xuro, 

inflación e desemprego. 

ECB5.2.1. Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións económicas e 

sociais. 

ECB5.2.1. Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións económicas e 

sociais. 

CD 

ECB1.1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas económicos, e identifica as súas vantaxes, 

os seus inconvenientes e as súas limitacións. 

ECB1.2.3. Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante a fronteira de 

posibilidades de produción. 
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ECB2.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada caso, en función 

das características concretas, aplicando o razoamento sobre clasificación das empresas. 

ECB2.2.2. Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas oportunidades. 

ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferencia o financiamento externo 

e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada unha e as implicacións na marcha da 

empresa. 

ECB2.4.2. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu beneficio ou a súa perda, 

aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados. 

ECB2.5.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa forma xurídica e as actividades, e 

sinala o funcionamento básico dos impostos e as principais diferenzas entre eles. 

ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e os gastos 

integrantes, e realiza o seu seguimento. 

ECB3.1.2. Utiliza ferramentas informáticas na preparación  e desenvolvemento dun orzamento ou plan 

financeiro personalizado. 

ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade personalizada coas 

previsións establecidas. 

ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos contratos bancarios para 

coñecer os dereitos e as obrigas que se derivan delas, así como a importancia de operar en condicións 

de seguridade cando se empregan procedementos telemáticos. 

ECB3.4.3. Recoñece a capacidade de negociación coas entidades financeiras e analiza os 

procedementos de reclamación ante estas. 

ECB3.4.4. Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así como os elementos e os 

procedementos que garanten a seguridade na súa operativa. 

ECB4.1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos ingresos e os 

gastos do Estado. 

ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da distribución da renda. 

ECB5.1.3. Valora e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos tipos de xuro, 

inflación e desemprego. 

ECB5.2.2. Analiza os datos de desemprego en España e as políticas contra o desemprego. 

ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e tendencias de emprego. 

ECB6.1.3. Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no contexto da 

globalización e o comercio internacional. 

ECB6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e 

monetaria da Unión Europea. 

CAA 

ECB1.1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas económicos, e identifica as súas vantaxes, 

os seus inconvenientes e as súas limitacións. 

ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía normativa. 

ECB2.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada caso, en función 

das características concretas, aplicando o razoamento sobre clasificación das empresas. 

ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e os gastos 

integrantes, e realiza o seu seguimento. 

ECB3.1.2. Utiliza ferramentas informáticas na preparación  e desenvolvemento dun orzamento ou plan 

financeiro personalizado. 

ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade personalizada coas 

previsións establecidas. 

ECB3.2.1. Comprende as necesidades de planificación e do manexo de asuntos financeiros ao longo da 

vida. Esa planificación vincúlase á previsión realizada en cada etapa, de acordo coas decisións tomadas 

e a marcha da actividade económica nacional. 

ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto. 

ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco e seleccionando a 

decisión máis axeitada para cada momento. 
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ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos contratos bancarios para 

coñecer os dereitos e as obrigas que se derivan delas, así como a importancia de operar en condicións 

de seguridade cando se empregan procedementos telemáticos. 

ECB3.4.3. Recoñece a capacidade de negociación coas entidades financeiras e analiza os 

procedementos de reclamación ante estas. 

ECB3.5.1. Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou as situacións adversas 

nas etapas da vida. 

ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da distribución da renda 

ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e tendencias de emprego. 

ECB6.1.1. Valora o grao de interconexión das economías de todos os países do mundo e aplica a 

perspectiva global para emitir xuízos críticos. 

ECB6.1.3. Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no contexto da 

globalización e o comercio internacional. 

ECB6.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto económico 

internacional, e analiza as posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 

CSC 

ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións como as claves 

dos problemas básicos de calquera economía, e comprende que todas as eleccións supoñen renunciar a 

outras alternativas e que todas as decisións teñen consecuencias. 

ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía normativa. 

ECB1.3.1. Representa as relacións que se establecen entre as economías domésticas e as empresas. 

ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das 

relacións económicas do seu contorno. 

ECB2.1.3. Distingue os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan no seu ámbito, así como a 

forma de interactuar co seu contorno máis próximo e os efectos sociais e ambientais, positivos e 

negativos, que se observan. 

ECB2.2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade, eficiencia e 

tecnoloxía. 

ECB2.2.2. Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas oportunidades. 

ECB2.5.2. Valora a achega que para a riqueza nacional supón a carga impositiva que soportan as 

empresas 

ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto. 

ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco e seleccionando a 

decisión máis axeitada para cada momento. 

ECB4.1.1. Identifica as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as principais áreas dos 

gastos do Estado, e comenta as súas relacións. 

ECB4.1.3. Distingue nos ciclos económicos o comportamento dos ingresos e dos gastos públicos, así 

como os efectos que se poden producir ao longo do tempo. 

ECB4.1.4. Describe o contido dos orzamentos públicos e argumenta a necesidade de prever os ingresos 

e os gastos, e controlar a súa execución. 

ECB4.3.1. Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de redistribución 

desta. 

ECB5.1.1. Describe as causas da inflación e valora as súas principais repercusións económicas e sociais. 

ECB5.1.2. Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa variación para a 

marcha da economía. 

ECB5.1.2. Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa variación para a 

marcha da economía. 

ECB5.2.1. Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións económicas e 

sociais. 

ECB5.2.2. Analiza os datos de desemprego en España e as políticas contra o desemprego. 

ECB6.1.1. Valora o grao de interconexión das economías de todos os países do mundo e aplica a 

perspectiva global para emitir xuízos críticos. 
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ECB6.1.2. Explica as razóns que xustifican o intercambio económico entre países e que inflúen nel. 

ECB6.1.3. Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no contexto da 

globalización e o comercio internacional. 

ECB6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e 

monetaria da Unión Europea. 

ECB6.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto económico 

internacional, e analiza as posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 

ECB6.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto económico 

internacional, e analiza as posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 

CSIEE 

ECB2.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias de capital para a súa 

constitución e coas responsabilidades legais para cada tipo. 

ECB2.1.3. Distingue os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan no seu ámbito, así como a 

forma de interactuar co seu contorno máis próximo e os efectos sociais e ambientais, positivos e 

negativos, que se observan. 

ECB3.2.1. Comprende as necesidades de planificación e do manexo de asuntos financeiros ao longo da 

vida. Esa planificación vincúlase á previsión realizada en cada etapa, de acordo coas decisións tomadas e 

a marcha da actividade económica nacional. 

CCEC Nos deseños das súas producións. 

 
4.- PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 
 

PROCEDEMENTO INSTRUMENTO CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

PE PE 70% 

TRABALLOS e 
OBSERVACIÓN 
DIRECTA  

Rúbricas, escalas de 
estimación e listas 
de control. 

30% 

PE: proba escrita 
 
Considéranse como “traballos” o traballo diario de aula/casa como tal (fichas e outras actividades) 
e os proxectos de investigación (tanto individuais como en grupo) e as súas exposicións. 
A observación directa será o procedemento que se levará a cabo diariamente para avaliar o interese 
pola materia e o esforzo (intervencións positivas, realización das actividades propostas, formulación 
de cuestións significativas, interese en tomar anotacións, participación activa na clase, coidado do 
material e respecto polas normas básicas de convivencia...) 
A entrega de traballos será obrigatoria e farase antes da data límite establecida, senón estes non 
serán recollidos e cualificaranse como 0. 
Nas probas escritas especificarase, ben no propio exame, ou ben ao inicio das mesmas por parte do 
docente, a cualificación máxima de cada pregunta. 
En cada avaliación farase a media entre as probas escritas realizadas. Deberá obterse como nota 
mínima un 3 en cada unha das probas escritas, senón a avaliación considerarase non superada e a 
nota do trimestre non poderá ser maior que 4. 
Redondéase á nota máis baixa se a décima é menor que 5 e redondéase á nota máis alta se a décima 
é 5 o superior. 
A nota dos alumnos/as non presentados a algunha das probas sen causa xustificada será de 0 puntos. 
En caso de que se detecte que un alumno/a copie nun exame a súa cualificación será de 0 puntos. 
Farase unha recuperación por avaliación para aqueles alumnos/as que non acaden un 5 de nota 
media e consistirá nunha proba escrita e/ou entrega de traballos, a criterio da docente. 
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A nota final do curso será a media aritmética das notas das avaliacións, tomando en consideración 
o redactado nos seguintes parágrafos: 
A cualificación positiva é dun 5 ou superior. 
O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a actividades 
de apoio, reforzo e ampliación. O alumnado que teña unha ou varias avaliacións parciais sen superar 
recibirá neste período un reforzo e terá a posibilidade de facer unha recuperación da avaliación ou 
avaliacións non superadas, consistente nunha proba escrita e/ou traballos (procedemento a decidir 
polo docente) de recuperación sobre a materia non superada. 
A cualificación definitiva da materia será a media da correspondente ás tres avaliacións parciais. No 
caso de ter superada algunha avaliación parcial mediante proba(s) de recuperación ou entrega de 
traballos (procedemento a decidir polo docente), a puntuación máxima considerada para facer a 
media coas outras avaliacións, no seu caso, será un 5. No caso de superar a materia en proba final 
relativa aos contidos de todo o curso, a nota máxima será dun 5. 
Considérase que a materia foi superada se a nota final é dun 5 ou superior. 
Entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final, o alumnado que teña superada a materia, 
poderá mellorar en 1 punto a súa nota final, para o que se valorará o traballo diario e a realización 
de tarefas. 
 
5.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 
 
A metodoloxía dependerá e se adaptará a: 
-  Competencia inicial do alumnado. 

- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe. 

- Potenciar as metodoloxías activas e participativas: Combinar traballo individual e cooperativo, 
aprendizaxe por proxectos e enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de 
problemas. 

- Uso habitual das TIC. 

- Papel facilitador do profesor/a. 

Estratexias metodolóxicas 

- Memorización comprensiva. 

- Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa, etc. 

- Elaboración de sínteses. 

- Análise de documentos, gráficos, táboas de datos. 

- Comentarios de textos, gráficos… 

- Resolución de problemas. 

- Estudo de casos (proxectos). 

- Simulacións. 

- Exposicións TIC,s 

- Debates na aula 
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… 

Exemplo de secuenciación de traballo na aula 

Motivación: 

▪ Actividade de exploración de ideas e coñecementos previos. 

- Formulación de cuestións que favorezan o conflito cognitivo. 

- Presentación da actividade con gráficos, textos, fotos, etc. 

Información do profesor/a: 

- Información básica para todo o alumnado. 

- Información complementaria para reforzo e apoio. 

- Información complementaria para afondamento e ampliación. 

Traballo persoal: 

- Lectura e comprensión de textos. 

- Análise de documentos, pequenas investigacións, etc. 

- Resposta a preguntas. 

- Resolución de problemas. 

- Comentario de documentos, mapas, imaxes, vídeos, etc. 

- Elaboración de mapas, gráficas, sínteses ou mapas conceptuais. 

- Memorización comprensiva. 

- Dramatizacións e xogos de roles. 

Avaliación: 

▪ Análise de producións: caderno,  comentarios, presentacións audiovisuais, etc. 

- Exposicións orais. 

- Probas escritas. 

- Traballos individuais e en grupo. 

- Observación do traballo na aula. 

▪ Outras decisións metodolóxicas: proporanse actividades individuais, en pequeno grupo e en 
gran grupo.  

 
 
6.-MATERIAIS E RECURSOS DIDACTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR 
Recursos didácticos: EDIXGAL, libros de texto de diferentes editoriais, recursos da web, 
fichas, artigos… 
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7.- AVALIACIÓN INICIAL: 
Nas primeiras semanas do curso realizarase una proba escrita sobre contidos básicos da 
materia. Os resultados da mesma, xunto coas observacións das respostas a preguntas 
abertas ao grupo-clase deste período inicial do curso, serán tomadas en conta para 
identificar as dificultades do alumnado e, en consecuencia, tomara as medidas individuais 
el colectivas que poidan axudar ao proceso de ensinanza e aprendizaxe (agrupamentos, 
diferentes tipoloxías de recursos…).  
Ademais, a mediados do mes de outubro terá lugar a sesión de avaliación inicial, onde se 
recabará información que axude a perfilar o observado con anterioridade e a facer os 
axustes oportunos. 
 
 
8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: 
Terase en conta os diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, así como os diferentes 
intereses e motivacións. De xeito xeral, seguirase a seguinte metodoloxía: 
Axuda individualizada por parte do docente, con explicacións personalizadas. 
Deseño de actividades con diferente grao de dificultade e autonomía. 
Emprego de materiais didácticos variados (recursos audivisuais, TICs, artigos de prensa, 
etc.) e deseño de actividades motivadoras. 
Actividades de reforzo e de ampliación. 
Seguiranse as indicacións da orientadora, transmitidas ao profesorado a través dos titores 
ou titoras; así como, os protocolos publicados pola Xunta. 
Se ao longo do proceso de ensino-aprendizaxe fora detectado algún/algunha alumno/a con 
necesidades específicas de apoio educativo, comunicaríase á titora ou titor para o seu 
traslado ao departamento de orientación e adoptaríanse as medidas determinadas. 
 

 
9.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS: 
Desde esta programación fomentarase a comprensión lectora, a través do emprego de 
pequeno fragmentos de libros e artigos na aula, vinculados coa materia.  
O uso das TICs será habitual, mediante o emprego de EDIXGAL, as buscas en internet e a 
presentación de traballos en diferentes formatos, como PPT, Word…, reforzando deste xeito 
a comunicación audiovisual e a expresión escrita e oral, tanto na elaboración das 
producións do alumnado como nas súas exposicións. Así mesmo, coa realización destas 
tarefas, foméntase a iniciativa e o emprendemento. 
Esta materia contribúe especialmente coñecemento dos condicionantes da pobreza, a 
educación, a saúde, a riqueza, o ambiente… o que promove o seu respecto. 
O diálogo nas clases será continuo o que tamén permitirá ao alumnado mellorar  a 
comunicación asertiva, o respecto polos turnos de intervención, así como a potenciar o 
sentido crítico. 
O fomento da tolerancia e a empatía poderá trasladarse ao respecto polas normas de 
seguridade vial. 
En todo momento empregarase unha linguaxe non sexista e o respecto pola diversidade no 
seu sentido máis amplo. 
 
 
10.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA 
DOCENTE 
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Indicadores de logro do proceso de ensino 
 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.         

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.         

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.         

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.         

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.         

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.         

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.         

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.         

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.         

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.         

 

 

Indicadores de logro da práctica docente 
 Escala 

 1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.         

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.         

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.         

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.         

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.         

6. Combínase o traballo individual e en equipo.         

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.         

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.         

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.         

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.         

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.         

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.         

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.         

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.         

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.         

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…         
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11.- MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
▪ Periodicidade coa que se revisará: Trimestral 

• Contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á programación prevista se 
publicitarán na páxina web do centro 

• Medidas que se adoptarán como resultado da revisión tamén publicitadas da mesma 
maneira. 

Indicadores  
 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do 
currículo.         

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos.         

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.         

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos.         

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.         

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.         

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.         

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.         

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. [Só para ESO e bach.].         

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.         

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.         

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).         

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.         

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.         

15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para determinadas 
materias de 2º de bacharelato].         

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc.         

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.         

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para ESO e bacharelato].         

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. [Só para ESO e bach].         

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes. [Só para ESO 
e bacharelato]         

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes. [Só para 
ESO e bacharelato]         

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.         

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.         

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.         

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.         

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e 
instrumentos.         

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.         

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.         

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.         

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.         

 
 
 
 


