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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1 – A actividade económica 
Bloque 1: ¿Qué é a economía? 

 1- B.1.1. Identificar a escaseza económica como concepto 
crave do que emana a definición da economía como 
ciencia. 

Est.LLE.1.1.1. Identifica a satisfacción de 
necesidades ilimitadas como o fin último da 
economía. 
Est.LLE.1.1.2. Define os conceptos básicos como 
desenvolvemento da definición de ciencia económica: 
ciencia económica, necesidade, ben recursos 
produtivos, custo de oportunidade, escaseza. 

Bloque 2: Elixir é renunciar: o custo de oportunidade 

 1- B.2.1. Identificar a necesidade de elixir como principio 
queorixina o custo de oportunidade. 

 

Est.LLE.2.1.1. Identifica o binomio de ideas escaseza- 
elección como determinante da peculiaridade das 
cuestións económicas. 
Est.LLE.2.1.2. Define e aplica a noción de custo de 
oportunidade como valor económico medible en 
cantidades monetarias. 

 

Bloque 3: Necesidades, bens e servizos 

 1- B.3.1. Caracterizar os bens e servizos como satisfactores 
de necesidades de diversa índole. 

 

Est.LLE.3.1.1. Recoñece e Caracteriza os bens e 
servizos como satisfactores de necesidades de diversa 
índole. 
Est.LLE.3.1.2. Relaciona bens e servizos con 
satisfactores de necesidades.  

 
Bloque 4: Actividades económicas: consumo, produción e distribución 

 
 1- B.4.1. Diferenciar produción, distribución e consumo 

como tres fases consecutivas da actividade económica. Est.LLE.4.1.1. Establece os trazos que caracterizan a 
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 produción, a distribución e oconsumo como momentos 
diferenciados da actividade económica. 
Est.LLE.4.1.2. Identifica o carácter sucesivo de 
produción, distribución e consumo como tres fases 
dun proceso motivado pola procura de satisfacción de 
necesidades. 

 
Bloque 5: Os decisores da economía 

 

 1- B.5.1. Recoñecer os diferentes axentes que interveñen 
na actividade económica e distinguir o seu papel 
complementario para o funcionamento da economía dun 
país. 

 

Est.LLE.5.1.1. Caracteriza a familias, empresas e 
sector público como axentes que toman decisións 
motivadas polo principio de racionalidade económica. 

Est.LLE.5.1.2. Identifica os obxectivos de cada tipo 
de axente económico, así como os factores que 
inflúen na súa toma de decisións. 
Est.LLE.5.1.3. Establece a estrutura do sector público 
por ámbitos de influencia xeográfica. 

 
Bloque 6: O estudo da economía 

 1- B.6.1. Aplicar a distinción entre microeconomía e 
macroeconomía á caracterización de problemas ou 
situación de relevancia económica. 

Est.LLE.6.1.1. Define a noción de modelo económico 
como representación simplificada da realidade 
económica. 
Est.LLE.6.1.2. Diferecia entre microeconomía e 
macroeconomía, establecendo o ámbito de estudo de 
ambas as sub- disciplinas. 

Est.LLE.6.1.3. Delimita o papel da economía positiva e 
da economía normativa na análise económica. 
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2 - Organización e crecemento 
Bloque 1: Os recursos produtivos e a renda 

 2- B.1.1. Caracterizar os recursos produtivos como 
elementos básicos na produción e distribución, por cuxos 
servizos son remunerados. 

 

Est.LLE.1.1.1.Identifica e clasifica os diferentes tipos de 
recursos produtivos en función da súa función 
económica. 

Est.LLE.1.1.2.Identifica e clasifica os diferentes tipos de 
recursos produtivos en relación as súas rentas. 

 
 

Bloque 2: As posibilidades de produción 

 2- B.2.2. Comprender e utilizar a fronteira de posibilidades 
de produción como representación das opción económicas 
disponibles dadas a tecnoloxía e a dotación de recursos 
produtivos. 

Est.LLE.2.1.1. Relaciona a tecnoloxía coas posibilidades 
de produción dunha economía. 

Est.LLE.2.1.2. Define e aplica a noción de custo de 
oportunidade como valor económico medible en 
cantidades monetarias. 

Bloque 3: O crecemento económico 

 2- B.3.1. Explicar o crecemento económico 
diferenciando as súas causas, e interpretar o 
fenómeno a través do modelo da fronteira de 
posibilidades de produción. 

 

Est.LLE.3.1.1. Calcula a produtividade dos 
factores e é capaz de avaliar a súa mellora, 
situándoa como causa do crecemento 
económico. 
Est.LLE.3.1.2. Emprega o modelo da fronteira de 
posibilidades de producción para representar e 
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comprender o fenómeno do crecemento 
económico. 

 
Bloque 4: Os sistemas económicos 

 2- B.4.1. Identificar os problemas económicos básicos 
dunha sociedade e razoar a forma desenvolvelos nun 
sistema económico, valorando dun modo crítico os 
distintos modos desenvolver as cuestión básicas da 
economía que deron lugar a sistemas económicos 
diversos ao longo da historia. 

 

Est.LLE.4.1.1. Explica as preguntas económicas 
básicas para a organización económica e a súa 
relación coa caracterización dos distintos 
sistemas económicos. 

Est.LLE.4.1.2.Identifica os trazos distintivos da 
economía de mercado, do sistema de 
planificación centralizada e da economía mixta, 
valorando as vantaxes e as limitacións dos tres 
tipos de sistemas económicos. 

 
 

Bloque 5: O fluxo circular da renda 

 2- B.5.1. Explicar o fluxo circular darenda 
comorelación entre os axentes e funcionamento da 
economía 

 

Est.LLE.5.1.1. Emprega o modelo do fluxo circular 
da renda para recoñecer os diferentes axentes 
que interveñen na actividade económica e 
distinguir o seu papel complementario para o 
funcionamento da economía dun país. 

 
3 – O proceso de produción 

Bloque 1: División do traballo e coordinación 
 3-B.1.1. Caracterizar á empresa como 

entidadeespecializada quecoordina a produción e 
distribución de bens e servizos. 

 

Est.LLE.1.1.1.Identifica a especialización e o 
consecuente aumento da produtividade como 
principais vantaxes da división do traballo. 
Est.LLE.1.1.2. Establece a función da empresa, 
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o mercado e o diñeiro como elementos de 
coordinación de decisións de axentes 
económicos e elementos favorecedores da 
división do traballo. 

 
Bloque 2: Perspectivas sobre a produción 

 3-B.2.1. Describir a finalidade da produción dentro do 
esquema do fluxo circular da renda, así como o 
contido deste proceso e os seus beneficios. 

 

Est.LLE.2.1.1. Explica o concepto de produción 
como creación de valor engadido. 
Est.LLE.2.1.2. Caracteriza a tecnoloxía como 
conxunto de procedementos relacionados coa 
produción, e determina a súa función no progreso 
empresarial. 

 
Bloque 3: Cómo producir? 

 3-B.3.1. Establecer arelación entretecnoloxía e 
eficiencia, utilizando aprodutividadecomo criterio para 
determinar esta última. 

 

Est.LLE.3.1.1. Identifica a tecnoloxía máis eficiente 
baixo a dobre perspectiva técnica e económica. 
Est.LLE.3.1.2. Calcula a produtividade dos 
diversos factores e utiliza esta noción como 
indicador para determinar cal é a tecnoloxía máis 
eficiente. 
 
 

 
Bloque 4: Custos da produción 

 3- B.4.1. Relacionar oscustos de produción, a lei dos 
rendementos decrecientes e as economías de escala. 

 

Est.LLE.4.1.1. Clasifica e calcula os diversos tipos 
de custos que afronta nas empresas na súa 
actividade produtiva. 

Est.LLE.4.1.2. Vincula a lei dos rendementos 
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decrecientes e o concepto de economías de escala 
coa noción de custo. 

Bloque 5: Distribución 

 3- B.5.1. Explicar as funcións dadistribución,os tipos 
de canles e de intermediarios. 

 

Est.LLE.5.1.1. Describe a función de distribución 
na súa concreción máis habitual a partir da noción 
de canle de distribución. 

Est.LLE.5.1.2. Coñece os sistemas de distribución 
máis recentes, e formula xuízos argumentados 
sobre a súa idoneidade para sectores concretos. 

Bloque 6: Clases de empresas 

 3- B.6.1. Describir os distintos tipos de empresas de 
acordo con varios criterios. 

 

Est.LLE.6.1.1. Clasifica as distintas formas de 
empresas de acordo a súa actividade produtiva, 
a titularidade do seu capital e a súa estrutura 
xurídica. 
 

 
Bloque 7: Compoñentes da empresa 

 3- B.7.1. Describir os distintos elementos que 
compoñen unha empresa desde o punto de vista do 
seu funcionamento. 

 

Est.LLE.7.1.1. Clasifica os compoñentes da 
empresa en relación coa súa representación na 
organigrama da mesma e o seu papel no ciclo de 
compra e venda. 

 
4 – O mercado 

Bloque 1: O mercado e o diñeiro 
 4- B.1.1. Establecer a oferta, a demanda e o diñeiro 

como elementos indispensables para a existencia de 
mercados. 

 

Est.LLE.1.1.1. Define mercado como conxunto de 
actividades de compravenda dun determinado 
produto realizadas entre oferentes e demandantes. 

 
Bloque 2: A demanda 
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 4- B.2.1. Identificar os factores condicionantes da 
demanda e a representan gráficamente. 

Est.LLE.2.1.1. Explica a relación entre a cantidade 
demandada dun ben e o prezo doutros bens. 
Est.LLE.2.1.2. Constrúe e interpreta a curva de 
demanda dun mercado a partir de datos 
matemáticos ou informacións sobre o produto ou 
servizo demandado. 

Bloque 3: A oferta 

 4- B.3.1. Os factores que condicionan a oferta. A curva da 
oferta. 

Est.LLE.3.1.1. Describe os elementos que inflúen 
na oferta dunha empresa. 
Est.LLE.3.1.2. Constrúe e interpreta a curva de 
oferta dun mercado a partir de datos matemáticos 
ou información sobre o produto ou servizo ofrecido. 

Bloque 4: O equilibrio do mercado 

 4- B.4.1. Construír e interpretar analíticamente o 
equilibrio de mercado. 

Est.LLE.4.1.1. Determina gráficamente o equilibrio 
como punto de intersección entre curvas de oferta e 
demanda. 
 

Bloque 5: Los cambios en las condiciones de mercado 

 4- B.5.1. Explicar os efectos que levan cambios nas 
condicións de mercado distintas do prezo sobre o 
comportamentoda oferta e a demanda. 

 

Est.LLE.5.1.1.Identifica os factores que provocan 
desprazamentos na curva de demanda, e distingue 
aqueles cambios nas condicións de mercado que 
provocan expansión da demanda daqueles que 
causan unha contracción da mesma. 
Est.LLE.5.1.2. 
Identifica os factores que provocan 
desprazamentos na curva de oferta, e distingue 
aqueles cambios nas condicións de mercado que 
provocan expansión da oferta daqueles que 
causan unha contracción da mesma. 
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5 - Tipos de mercado 
Bloque 1: O mercado e a competencia 

 5- B.1.1. Clasificar os distintos tipos de mercado en 
función do grao de competencia que presentan. 

 

Est.LLE.1.1.1. Caracteriza a competencia perfecta, 
a competencia monopolística, o oligopolio e o 
monopolio como tipos de mercado de crecente 
grao de concentración. 

Bloque 2: Os criterios para clasificar os mercados 

 5- B.2.1. Comprender o grado de concentración e a 
influencia do prezo. 

 5- B.2.2. Coñecer as barreiras dos mercados. 

Est.LLE.2.1.1. Clasifica os mercados de 
competencia perfecta e imperfecta atendendo ao 
dobre criterio do seu grao de concentración e a 
capacidade de cada empresa para influír no prezo. 
Est.LLE.2.1.2. Compara os diversos mercados 
atendendo ao grao de homoxeneidade do produto, 
á intensidade da competencia, ao grao de 
transparencia e ao grao de liberdade de entrada ou 
saída de competidores. 
Est.LLE.2.1.3. Identifica as barreiras de entrada e 
saída nun mercado, e establece a relación entre 
estas e a intensidade da competencia.  

Bloque 3: O mercado de competencia perfecta 

 5- B.3.1. Identificar as características que definen 
aos mercados de Competencia 
perfecta,establecendo a relación destas coa 
evolución temporal deste tipo de mercados. 

Est.LLE.3.1.1. Describe os trazos distintivos dos 
mercados de competencia perfecta. 
Est.LLE.3.1.2. Utiliza os elementos a través dos 
cales se caracterizan os mercados de competencia 
perfecta para establecer e justificar a evolución 
que estes mercados experimentan. 

Bloque 4: La competencia monopolística 

 5- B.4.1. Explicar o funcionamento dos mercados de 
Est.LLE.4.1.1. 
Utiliza os elementos a través dos cales se 
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competencia monopolística a partir das suas 
características esenciais. 

 

caracterizan os mercados de competencia 
monopolística para explicar o 
funcionamentodeestes mercados. 

 
Bloque 5: O oligopolio 

 5- B.5.1. Identificar as características que definen aos 
mercados de oligopolio, establecendo a relación 
destas co funcionamento deste tipo de mercados e, 
especialmente, co fenómeno da colusión. 

 

Est.LLE.5.1.1. Describe os trazos que distinguen 
aos oligopolios, e explica o funcionamento dos 
mesmos cando non ten lugar a colusión. 
Est.LLE.5.1.2. Describe o tipo de acordos aos que 
adoitan chegar as empresas que deciden cooperar 
en mercados de oligopolio, explicando o 
comportamentoe os incentivos das empresas baixo 
acordos de colusión. 

Bloque 6: O monopolio 
 5- B.6.1. Explicar o funcionamento dos mercados de 

monopolio a partir das súas característicasesenciais. 
 

Est.LLE.6.1.1. Utiliza os elementos a través dos 
cales se caracterizan os mercados de monopolio 
para explicar o funcionamento destes mercados. 

6- Os fallos de mercado. 
Bloque 1: As limitacións do mercado 

 6- B.1.1. Explicar o concepto de fallo de mercado. 
 

Est.LLE.1.1.1. Caracteriza os fallos de mercado 
como situacións nas que o mecanismo de mercado 
produce resultados ineficientes. 

 
Bloque 2: A inestabilidade dos ciclos económicos 

 6- B.2.1. Explicar o contido das políticas macroeconómicas fronte 
á inestabilidade cíclica da economía. 

Est.LLE.2.1.1. Describe os ciclos económicos como 
alternancia entre fases expansivas e recesivas da 
economía. 

Est.LLE.2.1.2. Recoñece o potencial estabilizador 
das políticas macroeconómicas fronte ás 
fluctuaciones da economía. 
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Bloque 3: A existencia de bens públicos 

 6- B.3.1. Explicar o comportamento do Estado na 
provisión de bens públicos atendendo ás 
características destes. 

 

Est.LLE.3.1.1. Distingue os bens públicos de os 
privados a través das peculiaridades no seu 
consumo. 
Est.LLE.3.1.2. Identifica a necesidade de 
implicación do sector público na subministración 
de bens públicos, e distingue as diferentes formas 
de efectuala. 

Bloque 4: As externalidades 

 6- B.4.1. Clasificar os diferentes tipos de 
externalidades e caracterizar as políticas 
ambientaiscomo actuacións fronte a externalidades 
negativas 

 

Est.LLE.4.1.1. 
Recoñece a importancia das externalidades nas 
actividades económicas de produción e consumo 

Est.LLE.4.1.1. Identifica as principais liñas de 
actuación do sector público en materia ambiental 
como políticas fronte a externalidades negativas. 

Bloque 5: A competencia imperfecta 

 6- B.5.1. Describir e xustificar as principais políticas 
de defensa da competencia. 

 

Est.LLE.5.1.1. Caracteriza os efectos negativos da 
competencia imperfecta como ausencia dos 
elementos positivos da competencia perfecta. 
Est.LLE.5.1.2. Describe a intervención do sector 
público,especialmente a través de la Comisión 
Nacional da Competencia, para defender a libre 
competencia. 

Bloque 6: La distribución desigual de la renta 

 6- B.6.1. Recoñecera magnitudeda desigualdade da 
renda, así como as políticas destinadasa reducila. 

 

Est.LLE.6.1.1. Clasifica as diferentes políticas 
públicas con efectos redistributivos da renda. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Producións do alumnado enviados ao profesor. 
 Controis das unidades didácticas a través de cuestionarios colgados 

na aula virtual da web do centro. 
 Probas específicas de avaliación: preguntas de resposta curta, 

verdadeiro ou falso, opción múltiple, de completar, de elaboración 
de diagramas e mapas conceptuais, definicións de conceptos. 

 Autoavaliación dos exercicios e cuestionarios das unidades 
didácticas ubicadas na aula virtual da materia na web do centro. 
 

Como criterio de corrección das actividades e das probas escritas, 
valoraranse os coñecementos teórico/prácticos do alumnado, así 
como o rigor nos razoamentos desenvolvidos e na linguaxe 
empregada. No desenvolvemento dos problemas, exercicios e 
cuestións valoraranse os seguintes aspectos: 

- A coherencia ordenada e razoada na exposición da resposta. 
- A claridade da exposición. 
- A utilización dunha adecuada terminoloxía. 
- A facilidade e a precisión na realización do cálculo. 

Ademais a puntuación a puntuación de cada pregunta está 
condicionada polo que o alumno fai ben, é dicir, as preguntas 
parcialmente contestadas ou incorrectas nos resultados finais, 
poden acadar unha puntuación intermedia en función do seu 
desenvolvemento. No suposto de que a nota a constar nos 
documentos de avaliación conteña decimais, redondearase o 
enteiro por exceso ou defecto. 
 

Criterios de cualificación: se fará en función das cualificacións das dúas 
primeiras avaliacións, ponderadas ao 50% cada unha. 
A esta cualificación poderá engadírselle unha puntuación de un punto en 
función das actividades realizadas no 3º trimestre (En calquera caso este 
último apartado só serviría para mellorar a nota, nunca para empeorala). 
 
Durante o terceiro trimestre, se colgarán na aula virtual tres grupos de 
actividades publicadas na aula virtual, con data límite de entrega por 
correo eléctrónico: mércores 10 de xuño de 2020 luisjfrc@gmail.com 

1. Actividades de recuperación da 1ª avaliación. 
2. Actividades de Recuperación da 2ª avaliación, e 
3.  Actividades de Ampliación (estas con contidos que 

corresponderían á 3ª avaliación (que non foron presenciais). 
 
Casos que poden darse: 

1. Alumnado que  teña acadada unha nota de 4 o máis (segundo o 
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boletín de cualificacións) en cada unha das dúas primeiras 
avaliacións terá aprobada a materia.  Este alumnado poderá facer 
as “Actividades de Ampliación”, publicadas na aula virtual, 
podendo engadir un máximo dun punto á nota media da 1ª e 2ª 
avaliacións. 

2. Alumnado que acadou menos dun 4 en algunha o ou nas dous 
avaliacións primeiras, terá que facer as “Actividades de 
Recuperación” da avaliación con nota inferior a 4. Este alumnado 
tamén poderá facer as “Actividades de Ampliación”, pero só 
contribuirán positivamente na nota final da materia ata un máximo 
dun punto. 

 
Aqueles alumnos/as que non acaden unha cualificación positiva a final de 
curso, deberán realizar unha proba escrita na convocatoria extraordinaria 
do mes de setembro desas dous avaliacións primeiras. 

Instrumentos: 
- Para a cualificación dos alumnos realizarase unha proba obxetiva 

(exame) por avaliación. Cada unha delas constará de preguntas 
curtas relativas aos contidos tanto teóricos como exercicios 
prácticos da materia, isto no transcurso da primeira e a segunda 
avaliación. 

- Un cuestionario exposto na aula virtual, que deberán entregar nun 
prazo estipulado previamente con actividades de carácter teórico 
e práctico para valorar as actividades desenvolvidas polo 
alumnado no 3º trimestre tanto de ampliación, como de 
actividades de recuperación da primeira e segunda avaliación, no 
seu caso. O cuestionario así como outros arquivos necesarios para 
o desenvolvemento das actividades, deberán ser remitidas ao 
profesor a través do correo electrónico. 

- Haberá actividades de reforzo. 

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final de curso: 
50% para cada unha das dúas primeiras avaliacións, tendo en conta que as 
actividades de ampliación do terceiro trimestre puntuará como máximo 1 punto. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Tódolos alumnos/as que non superasen a materia polas probas ordinarias 
deberán realizar o exame extraordinario presencial sobre tódolos contidos 
da primeira e segunda avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:   Os correspondentes aos da primeira e segunda 
avaliación. 

Criterios de cualificación: 50% a primeira + 50% a segunda avaliacións.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: será exame por internet pola 
aula virtual (se colgará o exame nesta aula), en día e hora fixada na web do 
centro educativo, só para alumnado que non fixera os exames da primeira e 
segunda avaliación e as actividades de recuperación e ampliación no seu 
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caso. Neste último caso rexirá o mesmos procedementos e instrumentos 
cos alumnos de ordinario. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades    

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: envío de tarefas ou actividades propostas polo 
profesor a través da aula virtual ou correo electrónico, así como posibles avisos 
a través da web do centro educativo (sempre con data límite de entrega)..  
Os alumnos terán usarán o correo electrónico persoal do profesor: 
luisjfrc@gmail.com preferentemente ao corporativo. 
 
Alumnado sen conectividade: se lle enviarán as tarefas a través do servizo do 
Concello “tarefas escolares”, también podrá usarse outras aplicacións 
mensaxes como telegram, etc. 
O centro educativo EPAPU Eduardo Pondal ten os seus teléfonos operativos 
dende 10 a 13h da mañá. 

Materiais e recursos 

O alumnado debe empregar o material de traballo aportado polo profesor ao 
longo do curso e ubicado na aula virtual da web do centro educativo, tanto de 
problemas ou cuestións de natureza práctica. Poderán tamén facer uso dos 
servizos colectivos que dispón o centro educativo, sempre que a situación o 
permita. 
Durante as sesións lectivas, tentarase resumir os contidos do curso. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado. Na páxina web do centro colgarase un pdf con información 
clara e concisa para cada curso, e o profesorado informará ao 
alumnado a través da aula virtual, e cando se dé o caso, a través do 
correo electrónico como resposta. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN  ( PARA O CLAUSTRO)  
  

BACHARELATO 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

As instrucións están feitas como si fósemos unha ensinanza ordinaria e pensasen que o 
alumnado dun curso é o do seguinte, e sen ter en conta que o noso Bacharelato é por materias 
e non por cursos.   

CRITERIOS DE TITULACIÓN 

Temos que modificar os criterios de titulación no claustro establecidos na normativa vixente e 
no desenvolvemento curricular do Proxecto Educativo e aprobar os novos criterios de carácter 
excepcional para o presente curso. Estes novos criterios non deberían “ter en conta as 
limitacións que afectan ao número de materias pendentes” (podería titularse con máis de 
dúas materias suspensas na ESO e con algunha materia suspensa no Bacharelato) senón que 
debería basearse: 

Na “evolución académica do alumno/a durante o 1º e 2º trimestre , así como ao longo 
de toda a etapa e no logro dos obxectivos xerais da etapa e a adquisición das 
competencias clave que lle permitan continuar o seu itinerario académico”  

 

 

 


