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ECONOMÍA 4º ESO 
 
1.	Estándares	de	aprendizaxe	e	competencias	imprescindibles	

Bloque	1:	Ideas	económicas	básicas	

Criterio	de	avaliación	 Estándar	de	aprendizaxe	

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

• Identificar	a	terminoloxía	económica	
básica	e	o	uso	dos	modelos	económicos,	
e	familiarizarse	con	eles.	
	

§ 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.	

§ Comprende	e	utiliza	correctamente	
termos	da	área	da	economía	

§ Representa	e	analiza	graficamente	o	
custo	de	oportunidade	mediante	a	
fronteira	de	posibilidades	de	produción.	

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

Bloque	2:	Economía	e	empresa	

Criterio	de	avaliación	 Estándar	de	aprendizaxe	

§ Describir	os	tipos	de	empresas	e	as	
formas	xurídicas	das	empresas,	e	
relacionar	con	cada	unha	coas	súas	
esixencias	de	capital	e	as	
responsabilidades	legais	dos/das	
propietarios/as	e	xestores/as,	así	como	
as	interrelacións	das	empresas	no	seu	
enorno	inmediato.	

§ Analizar	as	características	principais	do	
proceso	produtivo.		

§ Identificar	as	fontes	de	financiamento	
das	empresas	
	

§ Distingue	as	formas	xurídicas	das	
empresas	e	relaciónaas	coas	esixencias	
de	capital	para	a	súa	constitución	e	coas	
responsabilidades	legais	para	cada	tipo.	

§ Analiza	os	tipos	de	factores	produtivos	e	
as	relacións	entre	produtividade,	
eficiencia	e	tecnoloxía	

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

§ Distingue	os	ingresos	e	os	custos	dunha	
empresa,	calcula	o	seu	beneficio	ou	a	
súa	perda,	aplicando	razoamentos	
matemáticos,	e	interpreta	os	resultados.	



2 
 

Bloque	3:	Economía	persoal	

Criterio	de	avaliación	 Estándar	de	aprendizaxe	

§ Realizar	un	orzamento	persoal	
distinguindo	entre	os	tipos	de	ingresos	e	
gastos,	e	controlar	o	seu	grao	de	
cumprimento	e	as	posibles	necesidades	
de	adaptación.	

§ Expresar	unha	actitude	positiva	cara	ao	
aforro,	e	empregar	o	aforro	como	medio	
para	alcanzar	diversos	obxectivos.	

§ Recoñecer	o	funcionamento	básico	do	
diñeiro	e	diferenciar	os	tipos	de	contas	
bancarias	e	de	tarxetas	emitidas	como	
medios	de	pagamento,	e	valorar	a	
oportunidade	do	seu	uso	con	garantías	e	
responsabilidade	

§ Elabora	un	orzamento	ou	plan	
financeiro	persoal,	identificando	os	
ingresos	e	os	gastos	integrantes,	e	
realiza	o	seu	seguimento.	

§ Utiliza	ferramentas	informáticas	na	
preparación	e	desenvolvemento	dun	
orzamento	ou	plan	financeiro	
personalizado.		

§ 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		

§ Recoñece	e	explica	a	relevancia	do	
aforro	e	do	control	do	gasto	

§ 	

Bloque	4:	Economía,	ingresos	e	gastos	do	Estado	

Criterio	de	avaliación	 Estándar	de	aprendizaxe	

§ Recoñecer	e	analizar	a	procedencia	das	
principais	fontes	de	ingresos	e	gastos	do	
Estado,	e	interpretar	gráficos	onde	se	
amose	esa	distribución	

§ Determinar	o	impacto	para	a	sociedade	
da	desigualdade	da	renda	e	estudar	as	
ferramentas	de	redistribución	da	renda	

§ Identifica	as	vías	de	onde	proceden	os	
ingresos	do	Estado,	así	como	as	
principais	áreas	dos	gastos	do	Estado,	e	
comenta	as	súas	relacións.	

§ Distingue	nos	ciclos	económicos	o	
comportamento	dos	ingresos	e	dos	
gastos	públicos,	así	como	os	efectos	que	
se	poden	producir	ao	longo	do	tempo.		

§ Comprende	e	expresa	as	diferenzas	
entre	os	conceptos	de	débeda	pública	e	
déficit	público,	así	como	a	relación	que	
se	produce	entre	eles.	

§ Coñece	e	describe	os	efectos	da	
desigualdade	da	renda	e	os	
instrumentos	de	redistribución	desta.	
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AVALIACIÓN 
 

 
Procedementos: Os procedementos foron os que están recollidos na 
programación inicial. 

o Probas obxectivas escritas 
o Recollida de información sistematizada das tarefas da aula 
o Presupostos persoais e empresariais tanto manuais coma con medios 

informáticos 
o Actividades de simulación empresarial 
o Entrega de actividades voluntarias propostas na aula 

 
Instrumentos: 

o As probas escritas seguen o modelo combinado de definicións curtas, 
exercicios prácticos e preguntas de desenvolvemento 

o Nas actividades individuais diferenciamos entrega de resumos e 
esquemas con exercicios prácticos 

o As entregas de exercicios prácticos de  presupostos e plans de aforro. 
o Realización dun traballo empresarial grupal dentro do proxecto de 

aula  En RedeconArte 
o A recollida de información no caderno do profesor inclúe a 

participación na aula e aportacións orais. 
o As actividades voluntarias son exercicios de ampliación de cada 

unidade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualificación 
final 

I       Tendo conta o exposto na  Orde do Ministerio de Educación  

EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as 

directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o 

inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo  

COVID-19  e as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección  Xeral 

de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos 

centros docentes da  Comunidade Autónoma de Galicia; pondéranse como 

adecuados os seguintes criterios de cualificación e porcentaxes.: 

• A cualificación final do curso obterase da nota resultante da media das 

cualificacións obtidas no primeiro e segundo trimestre. 

• A cualificación da terceira avaliación, dotada esencialmente de 

actividades de repaso e reforzo de contidos previos, unicamente 

suporá unha mellora da media das dúas anteriores. 

A cualificación da terceira avaliación sumará un máximo de 2 puntos 

á media das dous anteriores. 
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Proba 
extraordinaria de 
setembro 
 

 
Na proba de setembro só entrarán os contidos vistos de modo presencial 

ata a declaración do estado de alarma. Estes contidos serán avaliados de 

acordo aos criterios de avaliación  e estándares de aprendizaxe recollidos 

no punto 1. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 

• Todas as actividades de ensino-aprendizaxe realizadas durante a 

terceira avaliación teñen como obxecto traballar competencias e 

contidos básicos da materia de Economía  

• As actividades propostas pola profesora recóllense na Aula Virtual, na 

que se indican os prazos de entrega e as instrucións. 

• Estas actividades son entregadas nun arquivo polos alumnos coma 

tarefa na aula virtual. Ademais da corrección das mesmas por parte da 

docente, realízanse sesións telemáticas a través da aplicación  Cisco  

WebEx, nelas  resólvense dúbidas que puidesen xurdir durante a súa 

realización. 

• Os alumnos que adquiriron as competencias e as contidos nas 

anteriores avaliacións teñen a posibilidade de realizar outras 

actividades de ampliación  propostas nun tema e un cartafol diferente e 

que tamén deben ser entregadas para corrixir a través da aula virtual. 

Éstas actividades versan sobre os contidos da materia de Economía 

adpatadados a actual situación económica causada pola pandemia da 

Covid-19 

 
 
Metodoloxía 
(alumnado 
con 
conectividade 
e sen 
conectividade) 

• Listas de control de asistencia e participación nas clases en liña que se 

realizan a través da plataforma  Cisco  WebEx. 

• Seguimento, corrección e avaliación mediante rúbricas das actividades 

encomendadas durante este período lectivo non presencial. 
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Materiais e 
recursos 

• Presentacións en PowerPoint 

• Enlaces diferentes  medios de comunicación  

• Artigos de contido económico 

• Vídeos didácticos 

• Postas en común sobre solucións económicas aos problemas 

plantexados. 

• Actividades on line a través da aula virtual do Centro. 

• Plataforma Cisco  WebEx. para realizar videoconferencias. 
 
 
                      Información e publicidade 

 

Información ao alumnado e ás familias 

Tanto as familias como o alumnado serán  

informados de todas estas medidas a través dos 

diversos canles que a Xunta pon a nosa disposición: 

aula virtual do Centro e a plataforma Abalar. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 
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ECONOMÍA 1º BACHARELATO 
 
1.	Estándares	de	aprendizaxe	e	competencias	imprescindibles	

Bloque	1:	Economía	e	escaseza.	A	organización	da	actividade	económica	

Criterio	de	avaliación	 Estándar	de	aprendizaxe	

• Explicar	o	problema	da	escaseza:	
recursos	escasos	e	necesidades	

ilimitadas.	
• Observar	os	problemas	económicos	

dunha	sociedade,	así	como	analizar	e	
expresar	unha	valoración	crítica	das	

formas	de	resolución	desde	o	punto	de	
vista	dos	sistemas	económicos.	

• Comprender	o	método	científico	que	se	
utiliza	na	área	da	economía,	así	como	
identificar	as	fases	da	investigación	
científica	en	economía	e	os	modelos	

económicos.	
	

• Recoñece	a	escaseza	e	a	correspondente	
necesidade	de	elixir	entre	decisións	
alternativas,	como	problema	máis	
determinante	para	afrontar	en	todo	
sistema	económico.	

• Analiza	as	respostas	ás	preguntas	clave	
sobre	a	organización	dos	principais	
sistemas	económicos.		

• Relaciona,	para	a	súa	interpretación,	os	
cambios	máis	recentes	no	escenario	
económico	mundial	coas	circunstancias	
técnicas,	económicas,	sociais	e	políticas	
que	os	explican,	a	partir	de	casos	
concretos	de	análise.		

• Compara	sistemas	económicos,	
utilizando	exemplos	actuais	do	ámbito	
internacional.	Distingue	as	proposicións	
económicas	positivas	das	proposicións	
económicas	normativas.	

• Distingue	as	proposicións	económicas	
positivas	das	proposicións	económicas	
normativas.		

• Interpreta	os	modelos	de	
representación	da	realidade	económica,	
e	emprega	os	termos	e	a	metodoloxía	
apropiados	para	analizar	problemas	
económicos	concretos.	
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Bloque	2:	A	actividade	produtiva	

Criterio	de	avaliación	 Estándar	de	aprendizaxe	
§ Analizar	 as	 características	 principais	 do	

proceso	produtivo.	
§ Explicar	as	razóns	do	proceso	de	división	

técnica	do	traballo.	
§ Identificar	 os	 efectos	 da	 actividade	

empresarial	para	a	sociedade	e	a	vida	das	
persoas.	

§ Expresar	 os	 obxectivos	 e	 as	 funcións	
principais	 das	 empresas,	 utilizando	
referencias	 reais	 do	 ámbito	 próximo	 e	
transmitindo	a	utilidade	que	se	xera	coa	
súa	actividade	

§ Relacionar	 e	 distinguir	 a	 eficiencia	
técnica	e	a	eficiencia	económica.	

§ Calcular	 e	 controlar	 os	 custos	 e	 os	
beneficios	das	empresas,	e	representar	e	
interpretar	 gráficos	 relativos	 a	 eses	
conceptos.	

§ Analizar,	 representar	 e	 interpretar	 a	
función	de	produción	dunha	empresa	a	
partir	dun	caso	dado.	

• Expresa	unha	visión	integral	do	
funcionamento	do	sistema	produtivo	
partindo	do	estudo	da	empresa	e	a	súa	
participación	en	sectores	económicos,	
así	como	a	súa	conexión	e	
interdependencia.	

• Relaciona	o	proceso	de	división	técnica	
do	traballo	coa	interdependencia	
económica	nun	contexto	global.	

• Clasifica	e	define	os	factores	produtivos,	
e	describe	as	relacións	entre	
produtividade,	eficiencia	e	tecnoloxía.	

• Analiza	para	explicar	as	repercusións	da	
actividade	das	empresas,	tanto	nun	
ámbito	próximo	coma	nun	ámbito	
internacional.	

• Distingue	e	interpreta	os	obxectivos	e	as	
funcións	das	empresas.		

• Explica	a	función	creadora	de	utilidade	
dos	bens	das	empresas.	

• Determina	e	interpreta	a	eficiencia	
técnica	e	económica	a	partir	dos	casos	
formulados.	

• Calcula,	clasifica	e	utiliza	diversos	tipos	
de	custos,	fixos	e	variables,	totais,	
medios	e	marxinais,	e	representa	e	
interpreta	gráficos	de	custos.	

• Calcula,	analiza	e	interpreta	os	
beneficios	dunha	empresa	a	partir	de	
supostos	de	ingresos	e	custos	dun	
período	Representa	e	interpreta	gráficos	
de	produción	total,	media	e	marxinal,	a	
partir	de	supostos	dados.	
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Bloque	3:	O	mercado	e	o	sistema	de	prezos	

Criterio	de	avaliación	 Estándar	de	aprendizaxe	

§ Interpretar,	a	partir	do	
funcionamento	do	mercado,	as	

variacións	en	cantidades	
demandadas	e	ofertadas	de	bens	e	
servizos	en	función	de	distintas	

variables.	
§ Analizar	o	funcionamento	de	
mercados	reais	e	observar	as	súas	
diferenzas	cos	modelos,	así	como	as	

súas	consecuencias	para	os/as	
consumidores/as,	as	empresas	ou	

os	estados.	

• Representa	graficamente	os	efectos	das	
variacións	das	variables	no	funcionamento	
dos	mercados.	

• Define	e	expresa	matematicamente	as	
variables	que	determinan	a	oferta	e	a	
demanda.	Analiza	as	elasticidades	de	
demanda	e	de	oferta,	interpretando	os	
cambios	en	prezos	e	cantidades,	así	como	os	
seus	efectos	sobre	os	ingresos	totais.		

• Analiza	e	compara	o	funcionamento	dos	
tipos	de	mercados,	e	explica	as	súas	
diferenzas.		

• Aplica	a	análise	dos	tipos	de	mercados	a	
casos	reais	identificados	a	partir	da	
observación	do	ámbito	máis	inmediato.	

• Valora	de	forma	crítica	os	efectos	que	se	
derivan	sobre	os	axentes	intervenientes	nos	
diversos	mercados	

Bloque	5:	Aspectos	financeiros	da	Economía	

Criterio	de	avaliación	 Estándar	de	aprendizaxe	
§ Recoñecer	o	proceso	de	creación	do	

diñeiro,	os	cambios	no	seu	valor	e	a	
forma	en	que	estes	se	miden.	

§ Describir	as	teorías	explicativas	
sobre	as	causas	da	inflación	e	os	
seus	efectos	sobre	os/as	
consumidores/as,	as	empresas	e	o	
conxunto	da	economía.	

§ Explicar	o	funcionamento	do	
sistema	financeiro	e	coñecer	as	
características	dos	seus	principais	
produtos	e	mercados.	

§ Analizar	os	tipos	de	política	
monetaria.	

§ Identificar	o	papel	do	Banco	Central	
Europeo	e	a	estrutura	da	súa	
política	monetaria.	

§ Analiza	e	explica	o	funcionamento	do	diñeiro	
e	do	sistema	financeiro	nunha	economía.	

§ Recoñece	as	causas	da	inflación	e	valora	as	
súas	repercusións	económicas	e	sociais.	

§ Valora	o	papel	do	sistema	financeiro	como	
elemento	canalizador	do	aforro	ao	
investimento,	e	identifica	os	produtos	e	os	
mercados	que	o	compoñen.	

§ Razoa	de	forma	crítica,	en	contextos	reais,	
sobre	as	accións	de	política	monetaria	e	o	
seu	impacto	económico	e	social.	

§ Identifica	os	obxectivos	e	a	finalidade	do	
Banco	Central	Europeo,	e	razoa	sobre	o	seu	
papel	e	o	seu	funcionamento.	

§ Describe	os	efectos	das	variacións	dos	tipos	
de	xuro	na	economía.	
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AVALIACIÓN	
	

	
Procedementos:	Os	procedementos	foron	os	que	están	recollidos	na	
programación	inicial.	

o Probas	obxectivas	escritas	
o Actividades	e	traballos	

o Traballo	da	Aula	Virtual,	que	pasa	a	ser	prioritario	no	terceiro	
trimestre	

o Recollida	de	información	sistematizada	das	tarefas	da	aula	
presencial	

o Caderno	de	traballo.	
o Blog	“O	eco	económico”	
o Traballos	en	grupo	

Instrumentos:	
o As	probas	escritas	seguen	o	modelo	combinado	de	definicións	curtas,	

exercicios	prácticos	e	preguntas	de	desenvolvemento	
o Caderno	de	traballo,	recollerá	todas	as	actividades,	apuntes	e	materiais	
o O	alumnado	traballará	de	modo	individual	no	blog,	respondendo	a	a	

cuestionarios	sobre	noticias	económicas	
o As	actividades	en	grupo	serán	en	grupos	pequenos.	O	produto	final	

presentarase	aos	compañeiros	na	aula.	
o A	recollida	de	información	no	caderno	do	profesor	inclúe	a	

participación	na	aula	e	aportacións	orais.	
o As	actividades	deberán	ser	entregadas	en	prazo	para	ser	avaliadas	

	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualificación 
final 

I       Tendo conta o exposto na  Orde do Ministerio de Educación  

EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as 

directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o 

inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo  

COVID-19  e as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección  Xeral 

de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos 

centros docentes da  Comunidade Autónoma de Galicia; pondéranse como 

adecuados os seguintes criterios de cualificación e porcentaxes.: 

• A cualificación final do curso obterase da nota resultante da media  

ponderada das cualificacións obtidas no primeiro e segundo trimestre. 

• A cualificación da terceira avaliación, dotada esencialmente de 

actividades de repaso e reforzo de contidos previos, unicamente 

suporá unha mellora da media das dúas anteriores. 

A cualificación da terceira avaliación sumará un máximo de 2 puntos 

á media das dous anteriores. 
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Proba 
extraordinaria de 
setembro 
 

 
Na proba de setembro só entrarán os contidos vistos de modo presencial 

ata a declaración do estado de alarma. Estes contidos serán avaliados de 

acordo aos criterios de avaliación  e estándares de aprendizaxe recollidos 

no punto 1. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 

• Todas as actividades de ensino-aprendizaxe realizadas durante a 

terceira avaliación teñen como obxecto traballar competencias e 

contidos básicos da materia de Economía  

• As actividades propostas polo profesor recóllense na Aula Virtual, na 

que se indican os prazos de entrega e as instrucións. 

• Estas actividades son entregadas nun arquivo polos alumnos coma 

tarefa na aula virtual. Ademais da corrección das mesmas por parte do 

docente, realízanse sesións telemáticas a través da aplicación  Cisco  

WebEx, nelas  resólvense dúbidas que puidesen xurdir durante a súa 

realización. 

• Os alumnos que adquiriron as competencias e as contidos nas 

anteriores avaliacións teñen a posibilidade de realizar outras 

actividades de ampliación  propostas nun tema e un cartafol diferente e 

que tamén deben ser entregadas para corrixir a través da aula virtual. 

Éstas actividades versan sobre os contidos da materia de Economía 

adpatadados a actual situación económica causada pola pandemia da 

Covid-19 

 
 
Metodoloxía 
(alumnado 
con 
conectividade 
e sen 
conectividade) 

• Listas de control de asistencia e participación nas clases en liña que se 

realizan a través da plataforma  Cisco  WebEx. 

• Seguimento, corrección e avaliación mediante rúbricas das actividades 

encomendadas durante este período lectivo non presencial. 
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Materiais e 
recursos 

• Presentacións en PowerPoint 

• Enlaces diferentes  medios de comunicación  

• Artigos de contido económico 

• Vídeos didácticos 

• Postas en común sobre solucións económicas aos problemas 

plantexados. 

• Actividades on line a través da aula virtual do Centro. 

• Plataforma Cisco  WebEx. para realizar videoconferencias. 
 
 
                      Información e publicidade 

 

Información ao alumnado e ás familias 

Tanto as familias como o alumnado serán  

informados de todas estas medidas a través dos 

diversos canles que a Xunta pon a nosa disposición: 

aula virtual do Centro e a plataforma Abalar. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 
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ECONOMÍA DA EMPRESA 2º BACHARELATO 
 
1.	Estándares	de	aprendizaxe	e	competencias	imprescindibles	

Bloque	1:	A	empresa	

Criterio	de	avaliación	 Estándar	de	aprendizaxe	

• Describir e interpretar os elementos 
da empresa, as clases de empresas e 
as súas funcións na economía, así 
como as formas xurídicas que 
adoptan, e relacionar con cada unha 
as responsabilidades legais dos/das 
propietarios/as e xestores/as, e as 
esixencias de capital.	

• Identificar e analizar os trazos 
principais do contorno en que a 
empresa desenvolve a súa actividade 
e explicar, a partir deles, as 
estratexias e as decisións adoptadas, e 
as posibles implicacións sociais e 
ambientais da súa actividade.	
	

• Distingue	as	formas	xurídicas	das	
empresas	e	relaciónaas	coas	esixencias	
de	capital	e	coas	responsabilidades	
para	cada	tipo.	

• Identifica	e	valora	as	formas	xurídicas	
de	empresa	máis	apropiadas	en	cada	
caso	en	función	das	características	
concretas,	aplicando	o	razoamento	
sobre	clasificación	das	empresas.	

• Analiza,	para	un	determinado	caso	
práctico,	os	criterios	de	clasificación	de	
empresas:	segundo	a	natureza	da	
actividade	que	desenvolven,	a	súa	
dimensión,	o	nivel	tecnolóxico	que	
alcanzan,	o	tipo	de	mercado	en	que	
operan,	a	fórmula	xurídica	que	
adoptan,	e	o	seu	carácter	público	ou	
privado	

• Describe	os	elementos	da	empresa	en	
relación	coas	funcións	que	desenvolven	
e	os	obxectivos	que	procuran	dentro	do	
sistema	

• Identifica	os	tipos	de	empresas	e	de	
empresarios/as	que	actúan	no	seu	
contorno,	así	como	a	forma	de	
relacionar	co	seu	contorno	máis	
próximo	

• Analiza	a	relación	entre	empresa,	
sociedade	e	ambiente,	e	valora	os	
efectos	positivos	e	negativos	das	
actuacións	das	empresas	nas	esferas	
social	e	ambiental.	

• Analiza	a	actividade	das	empresas	como	
elemento	dinamizador	de	progreso,	
estimando	a	súa	creación	de	valor	para	
a	sociedade	e	para	a	cidadanía	
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Bloque	2:	Desenvolvemento	da	empresa	

Criterio	de	avaliación	 Estándar	de	aprendizaxe	
§ Identificar e analizar as estratexias de 

crecemento e as decisións tomadas polas 
empresas, tendo en consideración as 
características do marco global en que 
actúan.	

§ Describe	e	analiza	os	factores	que	
determinan	a	localización	e	a	dimensión	
dunha	empresa,	e	valora	a	
transcendencia	futura	para	a	empresa	
desas	decisións	

§ Valora	o	crecemento	da	empresa	como	
estratexia	competitiva	e	relaciona	as	
economías	de	escala	coa	dimensión	
óptima	da	empresa.	

§ Identifica	e	explica	as	estratexias	de	
especialización	e	diversificación	

§ Analiza	as	estratexias	de	crecemento	
interno	e	externo	a	partir	de	supostos	
concretos.	

§ Examina	o	papel	das	pequenas	e	das	
medianas	empresas	no	noso	país,	e	
valora	as	súas	estratexias	e	as	súas	
formas	de	actuar,	así	como	as	súas	
vantaxes	e	os	seus	inconvenientes.	

§ Describe	as	características	e	as	
estratexias	de	desenvolvemento	da	
empresa	multinacional,	e	valora	a	
importancia	da	responsabilidade	social	e	
ambiental.	

§ Estuda	o	impacto	da	incorporación	da	
innovación	e	das	novas	tecnoloxías	na	
estratexia	da	empresa,	e	relaciónao	coa	
capacidade	para	competir	de	xeito	
global.	
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Bloque	3:	Organización	e	dirección	da	empresa	

Criterio	de	avaliación	 Estándar	de	aprendizaxe	

§ Explicar a planificación, a organización 
e a xestión dos recursos dunha empresa, 
valorando as posibles modificacións para 
realizar en función do ámbito en que 
desenvolve a súa actividade e dos 
obxectivos formulado	

• Reflexiona	sobre	a	división	técnica	do	
traballo	nun	contexto	global	de	
interdependencia	económica	para	
valorar	as	súas	consecuencias	sociais.	

• Describe	a	estrutura	organizativa,	o	
estilo	de	dirección,	as	canles	de	
información	e	de	comunicación,	o	grao	
de	participación	na	toma	de	decisións	e	
a	organización	informal	da	empresa.	

• Identifica	a	función	de	cada	área	de	
actividade	da	empresa	
(aprovisionamento,	produción	e	
comercialización,	investimento	e	
financiamento,	recursos	humanos	e	
administrativa),	así	como	as	súas	
interrelacións.	

• Investiga	sobre	a	organización	nas	
empresas	do	seu	ámbito	máis	próximo	e	
identifica	vantaxes	e	inconvenientes,	
detecta	problemas	para	solucionar,	e	
describe	propostas	de	mellora.	

• Aplica	os	seus	coñecementos	a	unha	
organización	concreta,	para	detectar	
problemas	e	propor	melloras.	

• Valora	a	importancia	dos	recursos	
humanos	nunha	empresa	e	analiza	
diferentes	maneiras	de	abordar	a	súa	
xestión	e	a	súa	relación	coa	motivación	
e	a	produtividade.	
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Bloque	4:	A	función	produtiva	

Criterio	de	avaliación	 Estándar	de	aprendizaxe	

§ Analizar procesos produtivos desde a 
perspectiva da eficiencia e a 
produtividade, e recoñecer a importancia 
da I+D+i.	

§ Determinar a estrutura de ingresos e 
custos dunha empresa, calculando o seu 
beneficio e o seu limiar de rendibilidade, 
a partir dun suposto formulado.	

§ Describir os conceptos fundamentais do 
ciclo de inventario e manexar os 
modelos de xestión.		

§ Realiza	cálculos	da	produtividade	de	
distintos	factores	e	interpreta	os	
resultados	obtidos,	coñecendo	medios	e	
alternativas	de	mellora	da	produtividade	
nunha	empresa.	

§ Analiza	e	valora	a	relación	entre	a	
produtividade	e	os	salarios	dos/das	
traballadores/as.	

§ Reflexiona	sobre	a	importancia	para	a	
sociedade	e	para	a	empresa	da	
investigación	e	da	innovación	
tecnolóxica	en	relación	coa	
competitividade	e	o	crecemento.	

§ Distingue	os	ingresos	e	os	custos	dunha	
empresa,	calcula	o	seu	beneficio	ou	a	
súa	perda	xerados	ao	longo	do	exercicio	
económico,	aplicando	razoamentos	
matemáticos,	e	interpreta	os	resultados.	

§ Identifica	e	calcula	os	tipos	de	custos,	
ingresos	e	beneficios	dunha	empresa,	e	
represéntaos	

§ Calcula	o	limiar	de	vendas	(de	
rendibilidade)	necesario	para	a	
supervivencia	da	empresa.	

§ Analiza	os	métodos	custo	beneficio	e	
custo	eficacia	como	instrumentos	de	
medida	e	avaliación	que	axudan	á	toma	
de	decisións.	

§ Identifica	os	custos	que	xera	o	almacén	
e	resolve	casos	prácticos	sobre	o	ciclo	
de	inventario	

§ Valora	as	existencias	en	almacén	
mediante	diferentes	métodos	

§ Valora	a	relación	entre	o	control	de	
inventarios	e	a	produtividade	e	a	
eficiencia	nunha	empresa.	
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Bloque	5:	A	función	comercial	da	empresa	

Criterio	de	avaliación	 Estándar	de	aprendizaxe	

§ Analizar as características do mercado e 
explicar, de acordo con elas, as políticas 
de márketing aplicadas por unha 
empresa ante diferentes situacións e 
obxectivos.	

§ Caracteriza	un	mercado	en	función	de	
diferentes	variables	como,	por	exemplo,	
o	número	de	competidores	e	o	produto	
vendido.	

§ Identifica	e	adapta	a	cada	caso	concreto	
as	estratexias	e	os	enfoques	de	
márketing.	

§ Interpreta	e	valora	estratexias	de	
márketing,	incorporando	nesa	
valoración	consideracións	de	carácter	
ético,	social	e	ambiental	

§ Aplica	criterios	e	estratexias	de	
segmentación	de	mercados	en	casos	
prácticos.	

§ Analiza	e	valora	as	oportunidades	de	
innovación	e	transformación	do	
márketing	que	xorden	co	
desenvolvemento	das	tecnoloxías	da	
información	e	da	comunicación.	

§ Describe	a	organización	e	o	
funcionamento	do	departamento	
comercial	da	empresa.	

§ Determina	as	necesidades	da	clientela	
en	relación	coas	características	dos	
produtos	ou	dos	servizos	ofrecidos	pola	
empresa	
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Bloque	6:	A	información	na	empresa	

Criterio	de	avaliación	 Estándar	de	aprendizaxe	

§ Identificar os datos máis salientables 
do balance e da conta de perdas e 
ganancias, explicar o seu significado, 
diagnosticar a situación a partir da 
información obtida e propor medidas 
para a súa mellora.	

§ Recoñecer a importancia do 
cumprimento das obrigas fiscais e 
explicar os impostos que afectan as 
empresas.	

§ Recoñece	os	elementos	patrimoniais	e	a	
función	que	teñen	asignada.	

§ Identifica,	valora	e	clasifica	os	bens,	os	
dereitos	e	as	obrigas	da	empresa	en	masas	
patrimoniais	

§ Interpreta	a	correspondencia	entre	os	
investimentos	e	o	seu	financiamento.	

§ Detecta	posibles	desaxustes	no	equilibrio	
patrimonial,	na	solvencia	e	no	apancamento	
da	empresa,	mediante	a	utilización	de	
rateos	

§ Propón	medidas	correctoras	axeitadas	en	
caso	de	se	detectar	desaxustes	patrimoniais	
ou	financeiros	

§ Recoñece	a	importancia	do	dominio	das	
operacións	matemáticas	e	dos	
procedementos	propios	das	ciencias	sociais	
como	ferramentas	que	facilitan	a	solución	
de	problemas	empresariais.	

§ Recoñece	a	conveniencia	do	equilibrio	
económico,	patrimonial	e	financeiro	da	
empresa.	

§ Valora	a	importancia	da	información	na	
toma	de	decisións.	

§ Calcula	o	resultado	do	exercicio	económico	
da	empresa,	empregando	os	criterios	de	
imputación	aplicables.	

§ Identifica,	interpreta	e	clasifica	os	
elementos	do	resultado	

§ Identifica	as	obrigas	fiscais	das	empresas	
segundo	a	súa	organización	e	a	actividade	
que	desenvolvan.	

§ Describe	o	funcionamento	básico	dos	
impostos	que	recaen	sobre	as	empresas	e	
destaca	as	principais	diferenzas	entre	eles.	

§ Valora	a	achega	que	supón	para	a	riqueza	
nacional	a	carga	impositiva	que	soportan	as	
empresas.	
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Bloque	7:	A	función	financeira	

Criterio	de	avaliación	 Estándar	de	aprendizaxe	

§ Valorar proxectos de investimento, 
xustificar razoadamente a selección da 
alternativa máis vantaxosa, diferenciar as 
posibles fontes de financiamento nun 
determinado suposto e razoar a elección 
máis axeitada.	

	

§ Coñece	e	enumera	os	métodos	estáticos	
(prazo	de	recuperación)e	dinámicos	
(criterio	do	valor	actual	neto)	para	
seleccionar	e	valorar	investimentos.	

§ Aplica	métodos	estáticos	(prazo	de	
recuperación)	e	dinámicos	(valor	actual	
neto),	nun	suposto	concreto	de	
selección	de	alternativas	de	
investimento	para	unha	empresa.	

§ Explica	as	posibilidades	de	
financiamento	das	empresas	
diferenciando	o	externo	e	o	interno,	a	
curto	e	a	longo	prazo,	así	como	o	custo	
de	cada	un	e	as	implicacións	na	marcha	
da	empresa.	

§ Analiza,	nun	suposto	concreto	de	
financiamento	externo,as	opcións	
posibles,	os	seus	custos	e	as	variantes	
de	amortización.	

§ Analiza	e	avalía,	a	partir	dunha	
necesidade	concreta,	as	posibilidades	
que	teñen	as	empresas	de	recorrer	ao	
mercado	financeiro	

§ Valora	as	fontes	externas	e	internas	de	
financiamento	da	empresa.	

§ Analiza	e	expresa	as	opcións	financeiras	
que	mellor	se	adaptan	a	un	caso	
concreto	de	necesidade	financeira.	

§ Aplica	os	coñecementos	tecnolóxicos	á	
análise	e	á	resolución	de	supostos.	

§ Identifica	e	describe	os	ciclos	da	
actividade	da	empresa	e	as	súas	fases.	

§ Calcula,	para	un	determinado	suposto	
práctico,	os	períodos	de	maduración	da	
empresa,	e	distingue	as	súas	fases.	
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AVALIACIÓN	
	

	
Procedementos:	Os	procedementos	foron	os	que	están	recollidos	na	
programación	inicial.	

o Probas	obxectivas	escritas	
o Actividades	e	traballos	

o Recollida	de	información	sistematizada	das	tarefas	da	aula	
Instrumentos:	

o As	probas	escritas	seguen	o	modelo	combinado	de	definicións	curtas,	
exercicios	prácticos	e	preguntas	de	desenvolvemento	

o Caderno	de	traballo,	recollerá	todas	as	actividades,	apuntes	e	materiais	
o O	alumnado	traballará	de	modo	individual	no	blog,	respondendo	a	

cuestionarios	sobre	noticias	económicas	
o A	recollida	de	información	no	caderno	do	profesor	inclúe	a	

participación	na	aula	e	aportacións	orais.	
o As	actividades	deberán	ser	entregadas	en	prazo	para	ser	avaliadas	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualificación 
final 

I       Tendo conta o exposto na  Orde do Ministerio de Educación  

EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as 

directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o 

inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo  

COVID-19  e as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección  Xeral 

de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos 

centros docentes da  Comunidade Autónoma de Galicia; pondéranse como 

adecuados os seguintes criterios de cualificación e porcentaxes.: 

• A cualificación final do curso obterase da nota resultante da media das 

cualificacións obtidas no primeiro e segundo trimestre. 

• A cualificación da terceira avaliación, dotada esencialmente de 

actividades de repaso e reforzo de contidos previos, unicamente 

suporá unha mellora da media das dúas anteriores. 

A cualificación da terceira avaliación sumará un máximo de 2 puntos 

á media das dous anteriores. 

 

 
 
Proba 
extraordinaria de 
setembro 
 

 
Na proba de setembro só entrarán os contidos vistos de modo presencial 

ata a declaración do estado de alarma. Estes contidos serán avaliados de 

acordo aos criterios de avaliación  e estándares de aprendizaxe recollidos 

no punto 1. 
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Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 

• Todas as actividades de ensino-aprendizaxe realizadas durante a 

terceira avaliación teñen como obxecto traballar competencias e 

contidos básicos da materia de Economía  

• As actividades propostas polo profesor recóllense na Aula Virtual, na 

que se indican os prazos de entrega e as instrucións. 

• Estas actividades son entregadas nun arquivo polos alumnos coma 

tarefa na aula virtual. Ademais da corrección das mesmas por parte da 

docente, realízanse sesións telemáticas a través da aplicación  Cisco  

WebEx, nelas  resólvense dúbidas que puidesen xurdir durante a súa 

realización. 

• Os alumnos que adquiriron as competencias e as contidos nas 

anteriores avaliacións teñen a posibilidade de realizar outras 

actividades de ampliación  propostas nun tema e un cartafol diferente e 

que tamén deben ser entregadas para corrixir a través da aula virtual. 

Éstas actividades versan sobre os contidos da materia de Economía 

adpatadados a actual situación económica causada pola pandemia da 

Covid-19 

 
 
Metodoloxía 
(alumnado 
con 
conectividade 
e sen 
conectividade) 

• Listas de control de asistencia e participación nas clases en liña que se 

realizan a través da plataforma  Cisco  WebEx. 

• Seguimento, corrección e avaliación mediante rúbricas das actividades 

encomendadas durante este período lectivo non presencial. 

 
 
 
 
 
Materiais e 
recursos 

• Presentacións en PowerPoint 

• Enlaces diferentes  medios de comunicación  

• Artigos de contido económico 

• Vídeos didácticos 

• Postas en común sobre solucións económicas aos problemas 

plantexados. 

• Actividades on line a través da aula virtual do Centro. 

• Plataforma Cisco  WebEx. para realizar videoconferencias. 
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                      Información e publicidade 

 

Información ao alumnado e ás familias 

Tanto as familias como o alumnado serán  

informados de todas estas medidas a través dos 

diversos canles que a Xunta pon a nosa disposición: 

aula virtual do Centro e a plataforma Abalar. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


