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1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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 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. CCL, 

CSC. 

B1.2. Identificar a terminoloxía económica básica e o uso dos modelos económicos, 

e familiarizarse con eles. 

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

▪ ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía normativa. CAA , CSC. 

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

de posibilidades de produción. CD,CMCCT. 

B2.2. Analizar as características principais do proceso produtivo. 
▪ ECB2.2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. CMCCT,CSC. 

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

B2.1. 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 contorno inmediato. 

▪ 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. CMCCT, 

CSIEE. 

▪ ECB2.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada 

caso, en función das características concretas. CAA, CD. 

▪ 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. CSIEE, CSC. 

B2.3. Identificar as fontes de financiamento das empresas 

▪ 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. CCL, CD ,CMCCT. 

B2.4. Determinar, para un caso sinxelo, a estrutura de ingresos e custos dunha 

empresa, calculando o seu beneficio. 

▪ 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. CD .CMCCT. 
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▪ 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. CD, CMCCT. 

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

soportan as empresas.CSC. 

B3.1. 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. 

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

os gastos integrantes, e realiza o seu seguimento. CAA, CD, CMCCT. 

B3.2. Decidir con racionalidade ante as alternativas económicas da vida persoal, e 

relacionalas co benestar propio e social. 

▪ 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. CAA,CSIEE. 

B3.3. Expresar unha actitude positiva cara ao aforro, e empregar o aforro como 

medio para alcanzar diversos obxectivos. 

▪ ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto. CAA, CSC. 

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

seleccionando a decisión máis axeitada para cada momento.. CAA, CSC. 

B3.4. 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. 

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

na operativa bancaria. 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 

importancia de operar en condicións de seguridade cando se empregan procedementos 

telemáticos. CCL,CAA,CD. 

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

procedementos de reclamación ante estas. CAA, CD. 

▪ 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. CCL, 

CD,CMCCT. 

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 

situacións adversas nas etapas da vida. CAA CCL, CMCCT. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2.- Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

▪ Durante as clases presenciais: 

- observación do traballo diario na aula e participación nas actividades de aprendizaxe 

- recollida e valoración das actividades e exercicios prácticos realizados en cada unidade 

▪ Durante o período de corentena: 

- recollida e valoración das tarefas propostas  na aula virtual do centro 

Instrumentos: 

▪ Durante as clases presenciais: 

- probas escritas. 80% nota media da avaliación.+10 %traballo na aula e exercicios 

prácticos+10% actitude e comportamento do alumno. 

- valoración do traballo diario e actitude 10% da nota. 

- avaliación dos exercicios prácticos. 10% 

▪ Durante o período de corentena: 

- tarefas realizadas en liña na aula virtual e arquivos presentados polo alumnado 

- participación nas clases virtuais 

 

 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

▪ Nota media da primeira e a segunda avaliación máis a valoración das actividades de 

recuperación, repaso, reforzo e ampliación das aprendizaxes anteriores que se están 

desenvolvendo durante o período de corentena, sempre e cando beneficien ao alumnado. 

Proba extraordinaria 

de setembro 

▪ A proba extraordinaria de setembro será elaborada polo Departamento, considerando as 

aprendizaxes desenvolvidas polo alumnado exclusivamente durante a primeira e a segunda 

avaliación 

Alumnado de materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

▪ Non hai alumnado con a materia pedente 

Criterios de cualificación: 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3.- Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

▪ Actividades interactivas proporcionadas polo libro dixital. 

▪ Busca, selección e organización da información na Internet para elaborar breves 

informes. 

▪ Realización de actividades e exercicos prácticos a partir do libro de texto e as 

presentacións en pdf das distintas unidades. 

 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade) 

Alumnos con conectividade: 

▪ Repaso, reforzo e ampliación das aprendizaxes desenvolvidas durante o período de 

ensinanza presencial (primeira e segunda avaliación).  

▪ Realización de tarefas na aula virtual, co apoio do libro de texto, os materiais 

subidos á aula virtual e a información que o alumno busca na Internet. 

▪ Corrección das tarefas polo profesor e revisión das mesmas a partir das orientacións 

subministradas ao alumnado no espazo correspondente da aula virtual, e/ou a 

través do correo que figura na aula virtual. 
 

Alumnos sen conectividade: 

▪ Non hai alumnos sen conectividade 

Materiais e recursos 

▪ Libro de texto. 

▪ Libro dixital. 

▪ Presentacións sobre cada tema na aula virtual. 

▪ Material complementario (vídeos, textos, infografías...) na aula virtual. 

▪ Tarefas na aula virtual. 

▪ Correo electrónico. 
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4.- Información e publicidade 

Información ao alumnado 

e ás familias 

O alumnado e as familias recibirán a información a través de diversas vías alternativas: 

▪ Páxina web do centro. 

▪ Foro de novas da aula virtual. 

▪ Correos colectivos enviados ao grupo ou individuais a alumnos concretos. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Describir as calidades persoais e as destrezas asociadas á iniciativa emprendedora, 
analizando os requisitos de distintos postos de traballo e actividades empresariais. 

IAEEB1.1.1. Identifica as calidades persoais, as actitudes, as aspiracións e a formación propias das 
persoas con iniciativa emprendedora, e describe a actividade dos/das empresarios/as e o seu papel na 
xeración de traballo e benestar social. 
IAEEB1.1.2. Investiga con medios telemáticos as áreas de actividade profesional do seu contorno, os 
tipos de empresa que as desenvolven e os postos de traballo en cada unha, razoando os requisitos para 
o desempeño profesional en cada un deles. 

B1.2. Tomar decisións sobre o itinerario vital propio comprendendo as posibilidades de 
emprego, o autoemprego e a carreira profesional, en relación coas habilidades persoais e as 
alternativas de formación e aprendizaxe ao longo da vida. 

IAEEB1.2.1. Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando as posibilidades do ámbito 
coas calidades e as aspiracións persoais, e valorando a opción do autoemprego e a necesidade de 
formación ao longo da vida. 

B1.3. Actuar como futuro/a traballador/a responsable coñecendo os seus dereitos e deberes 
como tal, valorando a acción do Estado e da Seguridade Social na protección da persoa 
empregada, e comprendendo a necesidade de protección dos riscos laborais. 

IAEEB1.3.1. Identifica as normas e as institucións que interveñen nas relacións entre os/as 
traballadores/as e as empresas, en relación co funcionamento do mercado de traballo. 
IAEEB1.3.2. Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e compróbaos en 
contratos de traballo e documentos de negociación colectiva. 
IAEEB1.3.3. Describe as bases do sistema da Seguridade Social e as obrigas dos/das traballadores/as 
e dos/das empresarios/as dentro deste, así como as prestacións mediante procuras nas web 
institucionais, valorando a súa acción protectora ante as continxencias cubertas. 
IAEEB1.3.4. Identifica as situacións de risco laboral máis habituais nos sectores de actividade 
económica máis salientables no ámbito, e indica os métodos de prevención legalmente establecidos, así 
como as técnicas de primeiros auxilios aplicables en caso de accidente ou dano. 

B2.1. Crear un proxecto de empresa na aula e describir as características internas e a súa 
relación co contorno, así como a súa función social, identificando os elementos que constitúen a 
súa rede loxística como provedores/as, clientela, sistemas de produción e comercialización, 
redes de almacenaxe, etc. 

IAEEB2.1.1. Determina a oportunidade dun proxecto de empresa, identificando as características e 
tomando parte na actividade que a empresa desenvolve. 
IAEEB2.1.2. Identifica as características internas e externas da empresa en proxecto, así como os 
elementos que constitúen o contono específico desta (mercado, provedores/as, clientela, sistemas de 
produción e/ou comercialización, almacenaxe, etc.). 
IAEEB2.1.3. Describe a relación da empresa proxectada co seu sector, a súa estrutura organizativa e as 
funcións de cada departamento, e identifica os procedementos de traballo no desenvolvemento do 
proceso produtivo ou comercial. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
1º e 2º trimestre:  Realizáronse dous exames no primeiro trimestre e un no 
segundo, constando de cuestións de tipo teórico e exercicios prácticos. 
Por outra banda, tívose en conta o traballo desenvolvido polos alumnos/as ao longo 
do curso. A valoración do traballo desenvolvido virá determinada por: 
- A puntual realización e entrega dos exercicios, cuestionarios tipo test, actividades, 
casos prácticos e traballos propostos para cada unidade didáctica. 
3º trimestre: Realizaranse tarefas de  recuperación, repaso, reforzo, e ampliación 
con entrega periódica das mesmas na Aula Virtual, avaliables de xeito positivo para 
o alumnado. 

Instrumentos: 

Faranse unha ou dúas probas por avaliación, e a media das dúas probas deberá ser 
igual ou superior a 5 puntos para superar a avaliación. 

- No caso de que nalgún dos dous exames, a puntuación sexa inferior a 3 puntos, o 
alumno terá suspensa a avaliación, aínda que a media fose igual ou superior a 5 
puntos. Realizarase exame de recuperación por avaliacións. O que teña as tres 
avaliacións pendentes terá que ir directamente á convocatoria de setembro. 

- Así mesmo, procederase a valorar o traballo desenvolto na aula, a asistencia ás 
clases, a participación activa e o interese amosado, así como a actitude do alumno. 

- Ponderacións:  

1º trimestre: 70% nota media de exames + 30% realización actividades clase e casa. 

2º trimestre: 70% nota media de exame + 30% realización actividades clase e casa 
(incluido o proxecto).  

 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Tomarase a cualificación final máis favorable que resulte de aplicar as seguintes 
ponderacións ao alumnado: 
1. 60% a cualificación da 1ª avaliación e 40% a cualificación da 2ª avaliación. 
2. 50% a cualificación da 1ª avaliación, 30% a cualificación da 2ª avaliación e 

20% a cualificación das tarefas realizadas no 3º trimestre (media das 
mesmas). 

Para poder superar a materia, o alumnado deberá acadar como mínimo un 5 en 
cada unha da 1ª e 2ª avaliación. Os alumnos que tivesen ditas avaliacións 
suspensas, deberán acadar un como mínimo un 5 nas actividades de 
recuperación que se propoñan no 3º trimestre para superalas. Se non o 
acadaran terán que presentarse ao exame de setembro. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Farase unha proba de exame global da materia, combinando preguntas tipo test 
e exercicios teórico prácticos, asegurando un reparto equitativo dos contidos.  O 
alumnado deberá acadar como mínimo un 5 para superar a materia. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

(Non existe) 

Criterios de avaliación: 
 
 
__________________________________ 

Criterios de cualificación: 
 
__________________________ 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
______________________________ 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Programaranse regularmente tarefas e exercicios de repaso e reforzo na Aula 
Virtual, a valorar de xeito positivo.  
Faranse unha ou varias actividades de recuperación para cada unha das 
avaliacións anteriores (1ª e 2ª). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Estanse a facer reunións virtuais a través do programa Cisco Webex para 
realizar as explicacións dos contidos. Compártese a pantalla cos 
apuntamentos e demais material para facilitar a comprensión. As tarefas 
avaliables versan sobre ditos contidos.  
O profesorado responde as dúbidas en ditas sesións e tamén a través do 
correo electrónico. 

Materiais e recursos 
E-mail, apuntamentos e diapositivas, aula virtual, videoconferencias Cisco 
Webex, vídeos e artigos web, libro de texto. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información relativa á presente adaptación farase pública na aula 
virtual da clase. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Explicar o problema da escaseza: recursos escasos e necesidades ilimitadas. ECB1.1.1. Recoñece a escaseza e a correspondente necesidade de elixir entre decisións alternativas, 
como problema máis determinante para afrontar en todo sistema económico. 

B1.2. 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. 

ECB1.2.1. Analiza as respostas ás preguntas clave sobre a organización dos principais sistemas 
económicos. 
ECB1.2.2. 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. 
ECB1.2.3. Compara sistemas económicos, utilizando exemplos actuais do ámbito internacional. 

B1.3. 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. 

ECB1.3.1. Distingue as proposicións económicas positivas das proposicións económicas normativas. 
ECB1.3.2. Interpreta os modelos de representación da realidade económica, e emprega os termos e a 
metodoloxía apropiados para analizar problemas económicos concretos. 

B2.1. Analizar as características principais do proceso produtivo. 
ECB2.1.1. 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. 

 

B2.2. Explicar as razóns do proceso de división técnica do traballo. 

ECB2.2.1. Relaciona o proceso de división técnica do traballo coa interdependencia económica nun 
contexto global. 
ECB2.2.2. Clasifica e define os factores produtivos, e describe as relacións entre produtividade, 
eficiencia e tecnoloxía. 

B2.3. Identificar os efectos da actividade empresarial para a sociedade e a vida das persoas. ECB2.3.1. Analiza para explicar as repercusións da actividade das empresas, tanto nun ámbito próximo 
coma nun ámbito internacional. 

B2.4. 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. 

ECB2.4.1. Distingue e interpreta os obxectivos e as funcións das empresas. 
ECB2.4.2. Explica a función creadora de utilidade dos bens das empresas. 

B2.5. Relacionar e distinguir a eficiencia técnica e a eficiencia económica. ECB2.5.1. Determina e interpreta a eficiencia técnica e económica a partir dos casos formulados. 

B2.6. Calcular e controlar os custos e os beneficios das empresas, e representar e interpretar 
gráficos relativos a eses conceptos. 

ECB2.6.1. Calcula, clasifica e utiliza diversos tipos de custos, fixos e variables, totais, medios e 
marxinais, e representa e interpreta gráficos de custos. 
ECB2.6.2. Calcula, analiza e interpreta os beneficios dunha empresa a partir de supostos de ingresos e 
custos dun período. 

B2.7. Analizar, representar e interpretar a función de produción dunha empresa a partir dun 
caso dado. 

ECB2.7.1. Representa e interpreta gráficos de produción total, media e marxinal, a partir de supostos 
dados. 

B3.1. Interpretar, a partir do funcionamento do mercado, as variacións en cantidades 
demandadas e ofertadas de bens e servizos en función de distintas variables. 

ECB3.1.1. Representa graficamente os efectos das variacións das variables no funcionamento dos 
mercados. 
ECB3.1.2. Define e expresa matematicamente as variables que determinan a oferta e a demanda. 
ECB3.1.3. Analiza as elasticidades de demanda e de oferta, interpretando os cambios en prezos e 
cantidades, así como os seus efectos sobre os ingresos totais. 

B3.2. Analizar o funcionamento de mercados reais e observar as súas diferenzas cos modelos, ECB3.2.1. Analiza e compara o funcionamento dos tipos de mercados, e explica as súas diferenzas. 
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así como as súas consecuencias para os/as consumidores/as, as empresas ou os estados. ECB3.2.2. Aplica a análise dos tipos de mercados a casos reais identificados a partir da observación do 
ámbito máis inmediato. 
ECB3.2.3. Valora de forma crítica os efectos que se derivan sobre os axentes intervenientes nos 
diversos mercados. 

B4.1. Distinguir as principais magnitudes macroeconómicas, operar con elas e analizar as súas 
interrelacións, valorando os inconvenientes e as limitacións que presentan como indicadores da 
calidade de vida. 

ECB4.1.1. Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes macroeconómicas como indicadores da 
situación económica dun país. 
ECB4.1.2. Relaciona as principais macromagnitudes e utilízaas para establecer comparacións con 
carácter global. 
ECB4.1.3. Analiza de forma crítica os indicadores estudados e valora o seu impacto, os seus efectos e 
as súas limitacións para medir a calidade de vida. 

B4.2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos e a súa evolución. 

ECB4.2.1. Utiliza e interpreta a información contida en táboas e gráficos de variables macroeconómicas 
e a súa evolución no tempo. 
ECB4.2.2. Considera investigacións e publicacións económicas de referencia como fonte de datos 
específicos, e recoñece os métodos de estudo utilizados por economistas. 

B4.3. Valorar a estrutura do mercado de traballo e a súa relación coa educación e a formación, 
analizando de xeito especial o desemprego. 

ECB4.3.1. Examina e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados co mercado de 
traballo. 
ECB4.3.2. Valora a relación da educación e a formación coas probabilidades de obter un emprego e 
mellores salarios. 
ECB4.3.3. Investiga e recoñece vieiros de ocupación e tendencias de emprego. 

B4.4. Estudar as opcións de políticas macroeconómicas para facer fronte á inflación e ao 
desemprego. 

ECB4.4.1. Analiza os datos de inflación e desemprego en España e as alternativas para loitar contra o 
desemprego e a inflación. 

• Coñecer expresións, situacións e vocabulario propios da materia en inglés. 
 

Examina e analiza artigos económicos en inglés. 
Expresa conceptos básicos e as súas opinións de contido económico en inglés. 

 

*Os criterios e estándares sinalados en vermello fan referencia directa  á avaliación da lingua inglesa (sección bilingüe). 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
1º e 2º trimestre:  Realizáronse dous exames no primeiro trimestre e un no 
segundo, constando de cuestións de tipo teórico e exercicios prácticos. 
Por outra banda, tívose en conta o traballo desenvolvido polos alumnos/as ao longo 
do curso. A valoración do traballo desenvolvido virá determinada por: 
- A puntual realización e entrega dos exercicios, cuestionarios tipo test, actividades, 
casos prácticos e traballos propostos para cada unidade didáctica. 
 
3º trimestre: Realizaranse tarefas de  recuperación, repaso, reforzo, e ampliación 
con entrega periódica das mesmas na Aula Virtual, avaliables de xeito positivo para 
o alumnado. 

 

Instrumentos: 

Faranse unha ou dúas probas por avaliación, e a media das probas deberá ser igual 
ou superior a 5 puntos para superar a avaliación. 

- No caso de que nalgún dos exames, a puntuación sexa inferior a 3 puntos, o 
alumno terá suspensa a avaliación, aínda que a media fose igual ou superior a 5 
puntos. Realizarase exame de recuperación por avaliacións. O que teña as tres 
avaliacións pendentes terá que ir directamente á convocatoria de setembro. 

- Así mesmo, procederase a valorar o traballo desenvolto na aula, a asistencia ás 
clases, a participación activa e o interese amosado, así como a actitude do alumno. 

- Ponderacións:  
1º e 2º trimestre: 90% nota media do exame + 10% realización de traballo da aula 
ou actividades para a casa. 
- Tanto nos exames como nas actividades, a parte en inglés terá un peso do 20%. 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Tomarase a cualificación final máis favorable que resulte de aplicar as seguintes 
ponderacións ao alumnado: 
1. 60% a cualificación da 1ª avaliación e 40% a cualificación da 2ª avaliación. 
2. 50% a cualificación da 1ª avaliación, 30% a cualificación da 2ª avaliación e 

20% a cualificación das tarefas realizadas no 3º trimestre (media das 
mesmas). 

Para poder superar a materia, o alumnado deberá acadar como mínimo un 5 en 
cada unha da 1ª e 2ª avaliación. Os alumnos que tivesen ditas avaliacións 
suspensas, deberán acadar un como mínimo un 5 nas actividades de 
recuperación que se propoñan no 3º trimestre para superalas. Se non o 
acadaran terán que presentarse ao exame de setembro. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Farase unha proba de exame global da materia, combinando preguntas tipo test 
e exercicios teórico prácticos, asegurando un reparto equitativo dos contidos.  O 
alumnado deberá acadar como mínimo un 5 para superar a materia. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

(Non existe) 

Criterios de avaliación: 
 
__________________________________________ 

 

Criterios de cualificación: 
_________________________________________ 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
_____________________________________ 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Programaranse regularmente tarefas e exercicios de repaso e reforzo na Aula 
Virtual, a valorar de xeito positivo.  
Faranse unha ou varias actividades de recuperación para cada unha das 
avaliacións anteriores (1ª e 2ª). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Estanse a facer reunións virtuais a través do programa Cisco Webex para 
realizar as explicacións dos contidos. Compártese a pantalla cos apuntamentos 
e demais material para facilitar a comprensión. As tarefas avaliables versan 
sobre ditos contidos.  
O profesorado responde as dúbidas en ditas sesións e tamén a través do 
correo electrónico. 

Materiais e recursos 
E-mail, apuntamentos e diapositivas, aula virtual, videoconferencias Cisco 
Webex, vídeos e artigos web, libro de texto. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información relativa á presente adaptación farase pública na aula 
virtual da clase. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. 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. 

EEB1.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias 
de capital e coas responsabilidades para cada tipo. 
EEB1.1.4. Describe os elementos da empresa en relación coas funcións que 
desenvolven e os obxectivos que procuran dentro do sistema. 

B1.2. 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. 

EEB1.2.2. Analiza a relación entre empresa, sociedade e ambiente, e valora os 
efectos positivos e negativos das actuacións das empresas nas esferas social e 
ambiental 

B2.1. Identificar e analizar as estratexias de crecemento e as decisións 
tomadas polas empresas, tendo en consideración as características do marco 
global en que actúan. 

EEB2.1.1. Describe e analiza os factores que determinan a localización e a dimensión 
dunha empresa, e valora a transcendencia futura para a empresa desas decisións. 
EEB2.1.3. Identifica e explica as estratexias de especialización e diversificación. 
EEB2.1.4. Analiza as estratexias de crecemento interno e externo a partir de 
supostos concretos. 
EEB2.1.5. 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. 

B4.1. Analizar procesos produtivos desde a perspectiva da eficiencia e a 
produtividade, e recoñecer a importancia da I+D+i. 

EEB4.1.1. Realiza cálculos da produtividade de distintos factores e interpreta os 
resultados obtidos, coñecendo medios e alternativas de mellora da produtividade 
nunha empresa. 

B4.2. Determinar a estrutura de ingresos e custos dunha empresa, calculando 
o seu beneficio e o seu limiar de rendibilidade, a partir dun suposto 
formulado. 

EEB4.2.1. 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. 
EEB4.2.2. Identifica e calcula os tipos de custos, ingresos e beneficios dunha 
empresa, e represéntaos graficamente 
EEB4.2.3. Calcula o limiar de vendas (de rendibilidade) necesario para a 
supervivencia da empresa. 

B4.3. Describir os conceptos fundamentais do ciclo de inventario e manexar os 
modelos de xestión. 

EEB4.3.1. Identifica os custos que xera o almacén e resolve casos prácticos sobre o 
ciclo de inventario. 
EEB4.3.2. Valora as existencias en almacén mediante diferentes métodos. 

B6.1. Identificar os datos máis salientables do balance e da conta de perdas e EEB6.1.1. Recoñece os elementos patrimoniais e a función que teñen asignada. 
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ganancias, explicar o seu significado, diagnosticar a situación a partir da 
información obtida e propor medidas para a súa mellora. 

EEB6.1.2. Identifica, valora e clasifica os bens, os dereitos e as obrigas da empresa en 
masas patrimoniais. 
EEB6.1.4. Detecta posibles desaxustes no equilibrio patrimonial, na solvencia e no 
apancamento da empresa, mediante a utilización de rateos. 
EEB6.1.7. Recoñece a conveniencia do equilibrio económico, patrimonial e financeiro 
da empresa. 
EEB6.1.9. Calcula o resultado do exercicio económico da empresa, empregando os 
criterios de imputación aplicables. 
EEB61.10. Identifica, interpreta e clasifica os elementos do resultado da empresa. 

B6.2. Recoñecer a importancia do cumprimento das obrigas fiscais e explicar 
os impostos que afectan as empresas. 

EEB6.2.2. Describe o funcionamento básico dos impostos que recaen sobre as 
empresas e destaca as principais diferenzas entre eles. 

B7.1. 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. 

EEB7.1.1. Coñece e enumera os métodos estáticos (prazo de recuperación) e 
dinámicos (criterio do valor actual neto) para seleccionar e valorar investimentos. 
EEB7.1.2. Aplica métodos estáticos (prazo de recuperación) e dinámicos (valor actual 
neto), nun suposto concreto de selección de alternativas de investimento para unha 
empresa. 
EEB7.1.3. 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. 
EEB7.1.6. Valora as fontes externas e internas de financiamento da empresa. 

B5.1. Analizar as características do mercado e explicar, de acordo con elas, as 
políticas de márketing aplicadas por unha empresa ante diferentes situacións 
e obxectivos. 

EEB5.1.2. Identifica e adapta a cada caso concreto as estratexias e os enfoques de 
márketing. 
EEB5.1.4. Comprende e explica as fases e as etapas da investigación de mercados. 

B3.1. 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 formulados. 

EEB3.1.2. 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. 
EEB3.1.6. 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. 

 

*Os criterios e estándares sinalados en vermello fan referencia a aprendizaxes que non se trataron no 1º e 2º trimestre, 

impartíndose os contidos no 3º ao consideralo importante de cara á preparación da ABAU.
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
1º e 2º trimestre:  Realizáronse dous exames en cada trimestre, constando das 
seguintes partes: 
- Cuestións de tipo teórico 
- Exercicios prácticos, tendo en conta, que estes computan como o 50% no exame 
de Selectividade, polo que serán unha parte moi importante das probas. 
Por outra banda, tívose en conta o traballo desenvolvido polos alumnos/as ao longo 
do curso. A valoración do traballo desenvolvido virá determinada por: 
- A puntual realización e entrega dos exercicios, cuestionarios tipo test, actividades, 
casos prácticos e traballos propostos para cada unidade didáctica. 

3º trimestre: Realizaranse tarefas de  recuperación, repaso, reforzo, e 
ampliación con entrega periódica das mesmas na Aula Virtual, avaliables 
de xeito positivo para o alumnado. 

- Instrumentos: 
Dúas probas de exame por avaliación, e a media das dúas probas deberá ser igual 
ou superior a 5 puntos para superar a avaliación. 
- No caso de que nalgún dos dous exames, a puntuación sexa inferior a 3 puntos, o 
alumno terá suspensa a avaliación, aínda que a media fose igual ou superior a 5 
puntos. Realizarase exame de recuperación por avaliacións.  
- Así mesmo, procederase a valorar o traballo desenvolto na aula e as entregas das 
tarefas na aula virtual, a participación activa e o interese amosado, así como a 
actitude do alumnado. 
- Ponderacións: 90% nota media do exame + 10% realización de traballo da aula ou 
entrega de tarefas na aula virtual. 

 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Tomarase a cualificación final máis favorable que resulte de aplicar as seguintes 
ponderacións ao alumnado: 
1. 50% a cualificación da 1ª avaliación e 50% a cualificación da 2ª avaliación. 
2. 40% a cualificación da 1ª avaliación, 40% a cualificación da 2ª avaliación e 

20% a cualificación das tarefas realizadas no 3º trimestre (media das 
mesmas). 

Para poder superar a materia, o alumnado deberá acadar como mínimo un 5 en 
cada unha da 1ª e 2ª avaliación. Os alumnos que tivesen ditas avaliacións 
suspensas, deberán acadar un como mínimo un 5 nas actividades de 
recuperación que se propoñan no 3º trimestre para superalas. Se non o 
acadaran terán que presentarse ao exame de setembro. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Farase unha proba de exame global da materia, seguindo o modelo da ABAU de 
2020. O exame constará de 7 preguntas de 2,5 puntos, das que se poderá 
responder un MÁXIMO DE 4, combinadas como queira. 

Alumnado de 
materia 

Criterios de avaliación: 
 
______________________________ 
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pendente 

(Non existe) 

 

Criterios de cualificación: 
 
______________________ 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
__________________________ 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Programaranse regularmente tarefas e exercicios de reforzo e ampliación na 
Aula Virtual, a valorar de xeito positivo. 
Faranse unha ou varias actividades de recuperación para cada unha das 
avaliacións anteriores (1ª e 2ª). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Estanse a facer reunións virtuais a través do programa Cisco Webex para 
realizar as explicacións dos contidos. Compártese a pantalla cos 
apuntamentos e demais material para facilitar a comprensión. As tarefas 
avaliables versan sobre ditos contidos.  
O profesorado responde as dúbidas en ditas sesións e tamén a través do 
correo electrónico. 

Materiais e recursos 
E-mail, apuntamentos e diapositivas, aula virtual, videoconferencias Cisco 
Webex, vídeos e artigos web, libro de texto. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información relativa á presente adaptación farase pública na aula 
virtual da clase.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Resultado de aprendizaxe Criterios de avaliación 

UNIDADE FORMATIVA 1: Prevención de Riscos Laborais. 

- RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias 
relacionados coa seguridade e a saúde laboral. 

- CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. 

- CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde 

das persoas traballadoras. 

- CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a 

redución dos riscos laborais. 

- CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e 

inminente. 

- CA1.5 Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a 

determinados riscos, así como as de protección da maternidade e a lactación, e de menores. 

- CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector da animación sociodeportiva 

e da animación turística. 

- CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de 
prevención de riscos laborais. 

- RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as 
condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector da animación 
sociodeportiva e da animación turística. 

- CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos ámbitos de 

traballo relacionados co perfil profesional de técnico superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva.  

- CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. 

- CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a 

accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico superior en 

Ensinanza e Animación Sociodeportiva. 

- CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos ámbitos de traballo das persoas coa 

titulación de técnico superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva. 

- CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co 

sector de actividade do título. 
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- RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as 
responsabilidades de todos os axentes implicados. 

 

- CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades 

da empresa. 

- CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios 

establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais. 

- CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia 

de prevención de riscos. 

- CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais. 

- CA3.5 Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia 

de actuacións para realizar en caso de emerxencia. 

- CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e 

determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén. 

- CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional 

da titulación de técnico superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva.  

- CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para nunha pequena ou mediana empresa do 

sector de actividade do título. 

- RA4 - Determináronse as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación 
de técnico superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva. 

- CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para 

evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso de materializarse. 

- CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos. 

- CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco 

atopadas. 

- CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. 

- CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde 

existan vítimas de diversa gravidade. 

- CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do 

accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da caixa de urxencias. 

UNIDADE FORMATIVA 2: Equipos de traballo, dereito do traballo e da Seguridade Social, e procura de emprego. 
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- RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á 
consecución dos obxectivos da organización. 

- CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico 
superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo 
individual. 

- CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces. 

- CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de 
traballo. 

- CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e 
transmitir instrucións e coordinar as tarefas. 

- CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de 
traballo. 

- CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo. 

- CA1.7 Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos obxectivos 
establecidos, e coa participación responsable e activa dos seus membros. 

 

- RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos 
en diferentes situacións de traballo. 

- CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do 
traballo. 

- CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais. 

- CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. 

- CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento 
da contratación para determinados colectivos. 

- CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral. 

- CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en 
ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de técnico superior en 
Ensinanza e Animación Sociodeportiva. 
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- CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, 
e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres. 

- CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran. 

- CA2.8.1 Elaboráronse recibos de salarios dacordo co establecido por lei ou no convenio 
colectivo aplicable ao sector 

- CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa. 

- CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución. 

- CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
1º trimestre: 

Ponderarán nos seguintes apartados a avaliar: 

PROBA ESCRITA: Exame escrito teórico práctico. Para poder ser avaliado como 

positivo neste apartado foi necesario acadar unha puntuación mínima de 5 puntos 

sobre 10 no referido exame antes de aplicar a ponderación.  

ACTIVIDADES DO ALUMNADO: O alumno tivo que realizar os procedimentos 

indicados polo profesor en cada UD: visualizar vídeos e contestar ás preguntas que 

conteñan (naquelas actividades nas que se use a aplicación EDpuzzle), presentar 

traballos teóricos ou prácticos realizados na aula e na casa individualmente ou en 

equipo (nestes traballos valoraranse tres aspectos fundamentais: os contidos, a 

calidade da presentación audiovisual e as destrezas de comunicación escrita e oral). 

Utilizouse a aula virtual para a entrega das tarefas. 

 2º trimestre:  
Valorouse únicamente a puntual realización e entrega dos exercicios, cuestionarios 
tipo test, actividades, casos prácticos e traballos propostos, dado que na data do 
comezo do confinamento aínda non se fixera o exame. 
 
3º trimestre: Realizaranse tarefas de  recuperación, repaso, reforzo, e ampliación 
con entrega periódica das mesmas na Aula Virtual, avaliables de xeito positivo para 
o alumnado. Serán de diverso tipo, dende tarefas ao uso ata cuestionarios con 
tempo límite de realización (tipo exame). 

Instrumentos: 

- Ponderacións:  
1º trimestre: 80% nota media do exame + 20% actividades do alumnado. 
Para poder ser avaliado como positivo foi necesario acadar unha puntuación 

mínima de 5 puntos sobre 10 no referido exame antes de aplicar a ponderación.  

2º e 3º trimestre: 100% nota media das tarefas do alumnado. 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Tomarase a cualificación final máis favorable que resulte de aplicar as seguintes 
ponderacións ao alumnado: 
1. 70% a cualificación da 1ª avaliación e 30% a cualificación da 2ª avaliación. 
2. 50% a cualificación da 1ª avaliación, 25% a cualificación da 2ª avaliación e 

25% a cualificación das tarefas realizadas no 3º trimestre (media das 
mesmas). 

Para poder superar a materia, o alumnado deberá acadar como mínimo un 5 en 
cada unha da 1ª e 2ª avaliación. Os alumnos que tivesen ditas avaliacións 
suspensas, deberán acadar un como mínimo un 5 nas actividades de recuperación 
que se propoñan no 3º trimestre para superalas.  
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non existe 

Alumnado de 
materia 

pendente 

(Non existe) 

Criterios de avaliación: 
 
______________________________ 
 

Criterios de cualificación: 
 
__________________________ 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
_____________________________ 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Programaranse regularmente tarefas e exercicios de repaso e reforzo na Aula 
Virtual, a valorar de xeito positivo.  
Faranse unha ou varias actividades de recuperación da 2ª avaliación (todos 
os alumnos aprobaron ou recuperon a 1ª). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Estanse a facer reunións virtuais a través do programa Cisco Webex para 
realizar as explicacións dos contidos. Compártese a pantalla cos apuntamentos 
e demais material para facilitar a comprensión. As tarefas avaliables versan 
sobre ditos contidos.  
O profesorado responde as dúbidas en ditas sesións e tamén a través do 
correo electrónico. 

Materiais e recursos 
E-mail, apuntamentos e diapositivas, aula virtual, videoconferencias Cisco 
Webex, vídeos e artigos web, libro de texto. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información relativa á presente adaptación farase pública na aula 
virtual da clase. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


