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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 No curso 2019-20 impartirá a materia de economía Pedro Costas Comesaña. Consta de tres 

horas semanais e hai matriculados  un total de 12 alumnas e alumnos. 

 A formación en economía faise necesaria nun contexto globalizado, no que as relacións 

entre os axentes económicos e sociais son cada día máis complexas. A consideración do 

comportamento económico das persoas na procura da satisfacción das súas necesidades, así como 

da produción e da organización dos bens e os servizos necesarios, e da distribución dos recursos 

escasos facilitan a compresión da realidade social. 

 Calquera persoa necesita coñecer as regras básicas que explican os acontecementos 

económicos e a linguaxe específica utilizada por economistas e medios de comunicación para 

analizar eses feitos. O estudo da economía axuda a percibir e a coñecer o mundo, e posibilita 

analizar e afondar nas relacións humanas, facilita a comprensión dos conceptos utilizados 

habitualmente na análise económica e empresarial, serve para potenciar destrezas de razoamento, 

abstracción e interrelación, e proporciona ferramentas para examinar de xeito crítico a sociedade. E 

contribúe tamén a desenvolver a curiosidade intelectual, a capacidade analítica, o rigor e a 

amplitude de perspectivas á hora de indagar no coñecemento de variables como o crecemento, a 

pobreza, a educación, a saúde, a riqueza, o ambiente, etc. Proporciona importantes coñecementos 

matemáticos e estatísticos, habilidades de comunicación oral e escrita para explicar e transmitir 

ideas e conclusións, con argumentos e evidencias empíricas, sentido da ética e respecto polo ser 

humano, así como unha intensa capacidade de traballo, tanto individual como en equipo. 

 A grande transcendencia social da economía queda reflectida na súa contribución ao 

fomento da mellora na calidade de vida, ao progreso e ao benestar social. Os coñecementos 

económicos teñen cada día mías valor, pola importancia de contar cunha cidadanía formada e pola 

relevancia dunha boa administración dos recursos públicos. 



 O estudo da economía proporciona, xunto coa formación técnica, competencias lingüísticas 

e de comunicación, matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, sociais e cívicas, así 

como sentido da iniciativa e espírito emprendedor. 

  



2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

CONCRECIÓN QUE RECOLLA A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS 

COMPETENCIAIS.  

 

 Esta materia utiliza ferramentas propias para traballar competencias que lle permitan ó 

alumnado describir, interpretar e predicir aspectos da economía, pero tamén ferramentas propias 

doutras especialidades como estadísticas, escalas numéricas, gráficas, operacións matemáticas, 

selección de fontes de información ou contraste de datos. Considérase que “as competencias clave 

son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal, así 

como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego. 

  Identifícanse sete competencias clave esenciais para o benestar das sociedades 

europeas , o crecemento económico  e a innovación, e descríbense os coñecementos, as capacidades 

e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha de elas››. 

 As competencias clave do currículo son as seguintes: 

Competencia Mátemática e Competencia Básica en Ciencia e Tecnoloxía. CMCCT 

 Esta materia utiliza ferramentas propias destas competencias que describen, interpretan e 

predicen aspectos do contexto, ferramentas sinxelas como estadísticas, escalas numéricas, gráficas, 

operacións matemáticas, representacións gráficas, selección de fontes de información, contraste de 

datos… coñecementos matemáticos científicos e tecnolóxicos aplicables nesta materia, pero tamén 

na súa vida cotiá. Como indicadores fundamentais: 

 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. 

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



 Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das 

relacións económicas do seu contorno. 

 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.  

Competencia de Aprender a Aprender 

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

os seus inconvenientes e as súas limitacións.  

  Diferencia entre economía positiva e economía normativa. 

 Identifica e valora as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada caso, en 

función das características concretas, aplicando o razoamento sobre clasificación das 

empresas. 

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

integrantes, e realiza o seu seguimento. 

 Recoñece a capacidade de negociación coas entidades financeiras e analiza os 

procedementos de reclamación ante estas. 

 Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou as situacións 

adversas nas etapas da vida. 

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

internacional, e analiza as posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 

Competencia de Comunicación Lingüística. CCL 

 Comprende e utiliza correctamente termos da área da economía. 

 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. 

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

bancaria. 

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

procedementos que garanten a seguridade na súa operativa. 

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

e os gastos, e controlar a súa execución. 

 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. 

Competencia Dixital (CD) 

 Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante a fronteira de 

posibilidades de produción. 

 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. 

 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.  

 Utiliza ferramentas informáticas na preparación  e desenvolvemento dun orzamento ou plan 

financeiro personalizado. 

 Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade personalizada coas 

previsións establecidas. 

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

gastos do Estado. 



 Interpreta gráficos representativos da distribución da renda 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

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

empresas. 

  Describe as causas da inflación e valora as súas principais repercusións económicas e 

sociais. 

 Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no contexto da 

globalización e o comercio internacional.  

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

internacional, e analiza as posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 

  Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e 

monetaria da Unión Europea. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias de capital para a 

súa constitución e coas responsabilidades legais para cada tipo. 

  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. 

 Comprende as necesidades de planificación e do manexo de asuntos financeiros ao longo 

da vida.  

A relación entre os estándares de aprendizaxe e as competencias básicas é a seguinte:



 

 

PERFIL COMPETENCIAL DE ECONOMÍA. 4º ESO 

 

COMPETENCIA

S 

ESTÁNDARES 

 

 

CCL 

ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións como as claves dos problemas básicos de calquera economía, e 

comprende que todas as eleccións supoñen renunciar a outras alternativas e que todas as decisións teñen consecuencias. 

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

ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferencia o financiamento externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o 

custo de cada unha e as implicacións na marcha da empresa. 

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

ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos contratos bancarios para coñecer os dereitos e as obrigas que se derivan delas, 

así como a importancia de operar en condicións de seguridade cando se empregan procedementos telemáticos.  

    ECB3.4.4. Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así como os elementos e os procedementos que garanten a seguridade na súa 

operativa. 

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



ECB4.1.4. Describe o contido dos orzamentos públicos e argumenta a necesidade de prever os ingresos e os gastos, e controlar a súa execución.  

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

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

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

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

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

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

ECB6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e monetaria da Unión Europea.  

 

 

CSC 

ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións como as claves dos problemas básicos de calquera economía, e 

comprende que todas as eleccións supoñen renunciar a outras alternativas e que todas as decisións teñen consecuencias. 

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

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

ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das relacións económicas do seu contorno. 

ECB2.1.3. Distingue os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan no seu ámbito, así como a forma de interactuar co seu contorno máis próximo e 

os efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se observan. 

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

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



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

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

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

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

ECB4.1.3. Distingue nos ciclos económicos o comportamento dos ingresos e dos gastos públicos, así como os efectos que se poden producir ao longo do 

tempo. 

ECB4.1.4. Describe o contido dos orzamentos públicos e argumenta a necesidade de prever os ingresos e os gastos, e controlar a súa execución. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ECB6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e monetaria da Unión Europea.  

ECB6.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto económico internacional, e analiza as posibilidades dun 



desenvolvemento sustentable. 

 

 

CAA 

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

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

ECB2.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada caso, en función das características concretas, aplicando o 

razoamento sobre clasificación das empresas. 

ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e os gastos integrantes, e realiza o seu seguimento.  

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

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

ECB3.2.1. Comprende as necesidades de planificación e do manexo de asuntos financeiros ao longo da vida. Esa planificación vincúlase á previsión 

realizada en cada etapa, de acordo coas decisións tomadas e a marcha da actividade económica nacional.  

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

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

ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos contratos bancarios para coñecer os dereitos e as obrigas que se derivan delas, 

así como a importancia de operar en condicións de seguridade cando se empregan procedementos telemáticos. 

ECB3.4.3. Recoñece a capacidade de negociación coas entidades financeiras e analiza os procedementos de reclamación ante estas. 

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

ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da distribución da renda 



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

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

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

ECB6.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto económico internacional, e analiza as posibilidades dun 

desenvolvemento sustentable. 

 

 

CD 

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

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

ECB2.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada caso, en función das características concretas, aplicando o 

razoamento sobre clasificación das empresas. 

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

ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferencia o financiamento externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o 

custo de cada unha e as implicacións na marcha da empresa. 

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

resultados. 

ECB2.5.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa forma xurídica e as actividades, e sinala o funcionamento básico dos impostos e as 

principais diferenzas entre eles. 

ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e os gastos integrantes, e realiza o seu seguimento. 



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

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

ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos contratos bancarios para coñecer os dereitos e as obrigas que se derivan delas, 

así como a importancia de operar en condicións de seguridade cando se empregan procedementos telemáticos.  

ECB3.4.3. Recoñece a capacidade de negociación coas entidades financeiras e analiza os procedementos de reclamación ante estas. 

ECB3.4.4. Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así como os elementos e os procedementos que garanten a seguridade na súa 

operativa. 

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

ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da distribución da renda 

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

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

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

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

ECB6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e monetaria da Unión Europea. 

 

 

CMCCT 

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

ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das relacións económicas do seu contorno. 

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



cada tipo. 

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

ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferencia o financiamento externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o 

custo de cada unha e as implicacións na marcha da empresa. 

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

resultados. 

ECB2.5.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa forma xurídica e as actividades, e sinala o funcionamento básico dos impostos e as 

principais diferenzas entre eles. 

ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e os gastos integrantes, e realiza o seu seguimento. 

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

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

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

ECB3.4.4. Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así como os elementos e os procedementos que garanten a seguridade na súa 

operativa. 

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

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

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



ECB4.1.3. Distingue nos ciclos económicos o comportamento dos ingresos e dos gastos públicos, así como os efectos que se poden producir ao longo do 

tempo. 

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

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

ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da distribución da renda 

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

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

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

 

 

CSIEE 

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

cada tipo. 

ECB2.1.3. Distingue os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan no seu ámbito, así como a forma de interactuar co seu contorno máis próximo e 

os efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se observan. 

ECB3.2.1. Comprende as necesidades de planificación e do manexo de asuntos financeiros ao longo da vida. Esa planificación vincúlase á previsión 

realizada en cada etapa, de acordo coas decisións tomadas e a marcha da actividade económica nacional.  



                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. CONCRECIÓN, DE SER O CASO, DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO. 

 

 

a. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 

grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b. Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

c. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e 

os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 



f. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 

como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 

g. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

h. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura. 

i. Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

 

m. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física 

e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar 

a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os 

hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 

ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

 

n. Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 



utilizando diversos medios de expresión e representación. 

o. Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 

de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 

interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

p. Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 

riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 

especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 



 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE  

 

 

ESTÁNDARES 

GRAO MÍNIMO PARA A 

SUPERACIÓN DA 

MATERIA 

 

TEMPORALIZACIÓ

N 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
 

T1 T2 T3 

 BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

 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 

 Recoñecer a escaseza de 

recursos e a necesidade de 

elixir e tomar decisións como 

a clave dos problemas 

básicos de calquera 

economía. 

 

X 

 

X 

 

X 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



que todas as eleccións 

supoñen renunciar a 

outras alternativas e que 

todas as decisións teñen 

consecuencias. 

 ECB1.1.2. Distingue 

formas de analizar e 

resolver problemas 

económicos, e identifica 

as súas vantaxes, os seus 

inconvenientes e as súas 

limitacións. 

Distinguir formas de analizar 

problemas e identificar as súas 

vantaxes e inconvenientes 

principais. 

 

X 

 

X 

 

X 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 ECB1.2.1. Comprende e 

utiliza correctamente 

termos da área da 

economía. 

 Comprender e utilizar 

correctamente termos de 

economía 

X X X 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 



 ECB1.2.2. Diferencia 

entre economía positiva e 

economía normativa. 

 Diferenciar entre economía 

positiva e normativa. 
X X X 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 ECB1.2.3. Representa e 

analiza graficamente o 

custo de oportunidade 

mediante a fronteira de 

posibilidades de 

produción. 

 Analizar de xeito básico o 

custo de oportunidade 

mediante o límite de 

produción. 

X X X 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 ECB1.3.1. Representa as 

relacións que se 

establecen entre as 

economías domésticas e 

as empresas. 

Coñecer as relacións entre 

economías domésticas e as 

empresas. 

X X X 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



 ECB1.3.2. Aplica 

razoamentos básicos para 

interpretar problemas 

económicos provenientes 

das relacións económicas 

do seu contorno. 

Aplicar razoamentos básicos 

para interpretar problemas 

económicos. 

 

X 

 

X 

 

X 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 

 BLOQUE 2. ECONOMÍA E EMPRESA 

 

 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. 

Distinguir as formas xurídicas 

das empresas e as 

responsabilidades legais para 

cada tipo. 

 X  

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 ECB2.1.2. Identifica e Identificar as formas xurídicas     Análise das producións  Rúbrica expresión escrita.  



valora as formas 

xurídicas de empresas 

máis apropiadas en cada 

caso, en función das 

características concretas, 

aplicando o razoamento 

sobre clasificación das 

empresas. 

das empresas máis apropiadas 

para cada caso en función das 

características concretas. 

X dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 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. 

Distinguir os tipos de empresas 

que actúan no seu ámbito e os 

efectos que se observan. 

 

 

 

 

X 
 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



 ECB2.2.1. Analiza os 

tipos de factores 

produtivos e as relacións 

entre produtividade, 

eficiencia e tecnoloxía. 

  X X 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 ECB2.2.2. Identifica os 

sectores económicos, así 

como os seus retos e as 

súas oportunidades. 

 Identificar os sectores 

económicos e as súas 

oportunidades. 

 X  

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 ECB2.3.1. Explica as 

posibilidades de 

financiamento das 

empresas e diferencia o 

financiamento externo e 

o interno, a curto e a 

 Coñecer o financiamento das 

empresas diferenciando entre 

externo e interno. 

 

 

 

X 
 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



longo prazo, así como o 

custo de cada unha e as 

implicacións na marcha 

da empresa. 

 ECB2.4.2. Distingue os 

ingresos e os custos 

dunha empresa, calcula o 

seu beneficio ou a súa 

perda, aplicando 

razoamentos 

matemáticos, e interpreta 

os resultados. 

 Distinguir ingresos e gastos 

dunha empresa e interpretar 

os resultados. 

 X  

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 ECB2.5.1. Identifica as 

obrigas fiscais das 

empresas segundo a súa 

forma xurídica e as 

actividades, e sinala o 

funcionamento básico 

 Identificar as principais 

obrigas fiscais das empresas 

segundo a súa forma 

xurídica. 

 X  

  

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

  

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



dos impostos e as 

principais diferenzas 

entre eles. 

 Probas específicas 

 ECB2.5.2. Valora a 

achega que para a 

riqueza nacional supón a 

carga impositiva que 

soportan as empresas. 

Valorar as principais achegas  

que para a riqueza nacional 

teñen os impostos pagados 

polas empresas. 

 

 

X 
 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 

 BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSOAL 

 

 ECB3.1.1. Elabora un 

orzamento ou plan 

financeiro persoal, 

identificando os ingresos 

e os gastos integrantes, e 

 Elaborar un orzamento 

financeiro persoal. 
X X  

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



realiza o seu seguimento.  Probas específicas 

 ECB3.1.2. Utiliza 

ferramentas informáticas 

na preparación  e 

desenvolvemento dun 

orzamento ou plan 

financeiro personalizado. 

 Utilizar ferramentas 

informáticas na preparación 

dun orzamento persoal. 

X X X 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 ECB3.1.3 Manexa 

gráficos de análise que 

permiten comparar unha 

realidade personalizada 

coas previsións 

establecidas. 

 Manexar gráficos de análise 

para comparar unha realidade 

personal coas previsións 

establecidas. 

 

X 

 

X 

 

X 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 ECB3.2.1. Comprende as 

necesidades de 

planificación e do 

manexo de asuntos 

financeiros ao longo da 

 Comprender as necesidades 

de planificación dos asuntos 

financeiros en relación á 

economía nacional e as 

características de cada etapa 

X X  

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



vida. Esa planificación 

vincúlase á previsión 

realizada en cada etapa, 

de acordo coas decisións 

tomadas e a marcha da 

actividade económica 

nacional. 

vital.  Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 ECB3.3.1. Recoñece e 

explica a relevancia do 

aforro e do control do 

gasto. 

 Explicar a importancia do 

aforro e dos gastos. 
X X  

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 ECB3.3.2. Analiza as 

vantaxes e 

inconvenientes do 

endebedamento, 

valorando o risco e 

 Analizar as principais 

vantaxes e inconvenientes do 

endebedamento. 

 

X 

 

X 
 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



seleccionando a decisión 

máis axeitada para cada 

momento. 

 Probas específicas 

 ECB3.4.1. Comprende os 

termos fundamentais e 

describe o 

funcionamento das 

contas na operativa 

bancaria. 

 Comprender os termos 

fundamentais nas operacións 

bancarias. 

X X  

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 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 

 Coñecer as cláusulas dos 

contratos bancarios, os 

dereitos e obrigas. 

X X  

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



seguridade cando se 

empregan procedementos 

telemáticos. 

 ECB3.4.3. Recoñece a 

capacidade de 

negociación coas 

entidades financeiras e 

analiza os procedementos 

de reclamación ante 

estas. 

 Recoñecer a capacidade de 

negociación coas entidades 

financeiras. 

 

 

X 
 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 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. 

Explicar as principais  

modalidades das tarxetas 

bancarias e coñecer os 

mecanismos para operar con 

seguridade. 

 X  

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 ECB3.5.1. Identifica,  Clasificar os tipos de seguros     Análise das producións  Rúbrica expresión escrita.  



describe e clasifica os 

tipos de seguros segundo 

os riscos ou as situacións 

adversas nas etapas da 

vida. 

  

segundo os riscos.  

X 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS E GASTOS DO ESTADO 

 

 ECB4.1.1. Identifica as 

vías de onde proceden os 

ingresos do Estado, así 

como as principais áreas 

dos gastos do Estado, e 

comenta as súas 

relacións. 

Coñecer os ingresos do estado 

e as principais áreas de gasto. 

 

X 
  

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicasRúbrica 

expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 ECB4.1.2. Analiza e 

interpreta datos e 

gráficos de contido 

económico relacionados 

cos ingresos e os gastos 

do Estado. 

 Analizar gráficos 

sobre os ingresos e gastos do 

estado. 

X   

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 ECB4.1.3. Distingue nos 

ciclos económicos o 

comportamento dos 

ingresos e dos gastos 

públicos, así como os 

efectos que se poden 

producir ao longo do 

tempo. 

 Distingue os ciclos 

económicos e o 

comportamento dos ingresos 

e gastos públicos. 

X   

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 ECB4.1.4. Describe o 

contido dos orzamentos 

 Coñecer os contido das 

principais partidas do 

X   
 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 



públicos e argumenta a 

necesidade de prever os 

ingresos e os gastos, e 

controlar a súa 

execución. 

orzamento público.  Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 ECB4.2.1. Comprende e 

expresa as diferenzas 

entre os conceptos de 

débeda pública e déficit 

público, así como a 

relación que se produce 

entre eles. 

 Comprender as diferenzas 

entre débeda pública e déficit 

público. 

X   

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 ECB4.3.1. Coñece e 

describe os efectos da 

desigualdade da renda e 

os instrumentos de 

redistribución desta. 

 Coñecer os efectos da 

desigualdade da renta e os 

instrumentos principais de 

redistribución desta. 

X   

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



 ECB4.3.2. Interpreta 

gráficos representativos 

da distribución da renda. 

 Interpretar gáficos con 

información económica. 
X   

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 

 BLOQUE 5. ECONOMÍA E TIPOS DE XURO, INFLACIÓN E DESEMPREGO 

 

 ECB5.1.1. Describe as 

causas da inflación e 

valora as súas principais 

repercusións económicas 

e sociais. 

 Explicar o termo inflación e 

os seus efectos na economía. 
  X 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 ECB5.1.2. Explica o 

funcionamento dos tipos 

  

 Explicar o concepto “tipo de 

  X 
 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 



de interese e as 

consecuencias da súa 

variación para a marcha 

da economía. 

interés” e os seus efectos na 

economía. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 ECB5.1.3. Valora e 

interpreta datos e 

gráficos de contido 

económico relacionados 

cos tipos de xuro, 

inflación e desemprego. 

 Interpretar gráficos 

relacionando tipos de interés 

inflación e desemprego. 

  X 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 ECB5.2.1. Describe as 

causas do desemprego e 

valora as súas principais 

repercusións económicas 

e sociais. 

 Describir as causas principais 

do desemprego e as súas 

consecuencias. 

  X 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 ECB5.2.2. Analiza os 
  

  X  Análise das producións  Rúbrica expresión escrita.  



datos de desemprego en 

España e as políticas 

contra o desemprego. 

 Comprender os datos de 

desemprego en España e as 

políticas contra o paro. 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 ECB5.2.3. Investiga e 

recoñece vieiros e 

tendencias de emprego. 

 Recoñecer as tendencias de 

emprego. 
  

 

X 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 

 BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 

 ECB6.1.1. Valora o grao 

de interconexión das 

economías de todos os 

países do mundo e aplica 

 Valorar o grado de 

interconexión das economías 

do mundo. 

  X 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 



a perspectiva global para 

emitir xuízos críticos. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Resolución de exercicios 

 ECB6.1.2. Explica as 

razóns que xustifican o 

intercambio económico 

entre países e que inflúen 

nel. 

 Explicar as razóns básicas 

dos intercambios económicos 

entre países. 

  X 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 ECB6.1.3. Analiza e 

presenta acontecementos 

económicos 

contemporáneos no 

contexto da globalización 

e o comercio 

internacional. 

 Analizar os principais 

acontecementos económicos 

contemporáneos no contexto 

da globalización. 

  X 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 ECB6.1.4. Recoñece e 

enumera vantaxes e 

inconvenientes do 

 Enumerar vantaxes e 

inconvenientes do proceso de 

integración económica e 

  

 

 

X 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 



proceso de integración 

económica e monetaria 

da Unión Europea. 

monetaria europea. alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Resolución de exercicios 

 ECB6.1.5. Reflexiona 

sobre os problemas 

ambientais e a súa 

relación co impacto 

económico internacional, 

e analiza as posibilidades 

dun desenvolvemento 

sustentable. 

 Reflexionar sobre as 

posibilidades económicas do 

desenvolvemento 

sustentable. 

  X 

 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



                                                                                                                                                                                                                                                         

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 

 

 O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial do 

alumnado, partindo cando cumpra de aprendizaxes máis simples, respectando ritmos e estilos de 

aprendizaxe que teñan en conta a atención á diversidade. Pártese do nivel de desenvolvemento do 

alumno, nos seus distintos aspectos, para construír, a partir de aí, outras aprendizaxes que favorezan 

e melloren este nivel de desenvolvemento.  

 A adopción das competencias claves como finalidades formativas da etapa leva a un modelo 

de aprendizaxe activo. Polo tanto sendo conscientes de que os alumnos que forman o grupo de 

clase, xeralmente, ten diferentes motivacións, capacidades, ambiente social, etc, unido ao feito de 

que como docentes temos como meta a formación integral do alumno, formándoo en todas as súas 

capacidades, non soamente as cognitivas supón para o profesor/profesora a necesidade de atender 

esas diferenzas, por iso utilizaranse ao longo do curso diversos modelos metodolóxicos:  

 Modelo expositivo: presentando o tema estruturado loxicamente para transmitir os 

coñecementos ao alumno e permitir que o alumno comprenda e sistematice os coñecementos 

especificativos da unidade didáctica. 

 Modelo colaborativo: fomentando a participación dos alumnos durante a presentación do 

tema, na maior medida posible. Análise de casos ou exercicios prácticos co obxectivo de fixar os 

conceptos e interpretar noticias económicas (uso fundamental de períodicos, Internet, aula virtual). 

Os alumnos realizarán exercicios na aula e tamén na casa. Realizaranse ademais debates, 

proxeccións de documantais ou películas e tarefas diversas.  

 O profesor/profesora propoñerá ao longo das distintas avaliacións diversos traballo que 

versarán sobre os diversas materias dadas, sobre na actividades económicas galegas; sobre a 

evolución da crise económica e a súa incidencia especialmente en Galicia, se ben os temas poderán 

variar en función da realidade económica que se impoña ao longo do curso. Os traballos, xa sexan 



individuais ou colaborativos, deberán expoñerse polos alumnos na aula. Promoveranse actividades 

próximas aos intereses dos alumnos, realización dunha choiva de ideas para fomentar a 

participación, a creatividade e o traballo en equipo, faranse debates en grupos e individuais.  

 Estas metodoloxías favorecerán o traballo individual unhas veces e outras o traballo en 

grupo,traballo corporativo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, así como o uso de técnicas e 

hábitos de investigación. A metodoloxía didáctica neste etapa será nomeadamente activa e 

participativa. Será fundamental para os alumnos o uso das tecnoloxías da información e 

comunicación para búsqueda de información, asi como o uso do períodico. Empregraremos a aula 

virtual para facer exercicios, poñer vídeos, apuntamentos ... 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR 

 

   No presente curso, os alumnos non dispoñen de texto base polo que será o profesor que 

imparte a materia a que lle facilitara o material fotocopiable necesario para o desenrolo da materia 

Ademais empregará os recursos TIC dispoñibles no centro. 

 Tamén material da biblioteca, así como as súas instalacións para a presentación ó conxunto 

da comunidade educativa  do  proxecto do curso. Empregaranse documentais e películas 

relacionadas cos estándares de aprendizaxe. 

 Un recurso importante será a prensa económica da que se extraerán  recursos didácticos                                                                                                                   

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO  

                                                                                                                                  

 A materia estará dividida en tres partes, correspondentes a cada unha das avaliacións do 

curso.  A nota final da Convocatoria Ordinaria será resultado da media das tres avaliacións do curso, 

redondeando cara o enteiro superior a partir de 0,5 e situándose no enteiro natural cando á décima 

se sitúe por baixo de 0,5. As probas escritas representarán un 50% da nota final de cada avaliación. 



O 50% obterase da suma dos traballos obrigatorios, participacións en clase, debates, control de 

libreta e todas as actividades realizadas polo alumnado. 

 

 A cualificación de cada avaliación obterase do seguinte xeito: 

 

GRUPO DE  EA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

CSC - Probas escritas.  

- Actividade de investigación. 

- Rúbrica ECO_R3_CSC_TG 

 

15% 

CMCCT - Probas escritas.  

- Actividade de comentario. 

(Mapas e gráficas). 

 

5% 

CCEC - Probas escritas.  

- Actividade de comentario.  

( Imaxes, obras de arte e textos literarios) 

- Rúbrica ECO_R1 

5% 

 

CCL_EE - Probas escritas.  

- Rúbrica ECO_R1_CCL 

20% 

CCL_CE - Probas escritas. 20% 

CCL_EO - Actividade de investigación 

-Rúbrica XH_R2_CCL_EO_ 

5% 

CCL_CO - Actividades película-documental 5% 

CAA - Revisión do caderno de clase.  

- Rexistro de observacións. 

10% 



-Rúbrica ECO_R4_CAA 

CD - Actividade de investigación. 10% 

CSIEE - Actividade de investigación. 5% 

Cualificación total                                                     100% 

 

Reparto da nota en función do instrumento de avaliación: 

PROBAS 

ESCRITAS 

ACTIVIDADES 

DE 

COMENTARIO 

INVESTIGACIÓNS PELÍCULAS 

DOCUMENTAIS 

REVISIÓN 

DO 

CADERNO 

REXISTRO DE 

OBSERVACIÓNS 

5 PUNTOS 1,5 PUNTO 1,5 PUNTOS 1 PUNTO 0,5 PUNTO 0,5 PUNTO 

 

1. Probas específicas: (50%) 

 Nota media dos exames que se fagan e onde se poñerán de manifesto o dominio dos 

contidos mínimos, a organización e expresión de ideas de forma coherente, así como a utilización 

dos coñecementos para a resolución dos casos prácticos plantexados.  

 

2. Produción do alumno: (50%) 

 Nota de traballo en clase, das lecturas e dos exercicios para facer na casa (20%). 

Á hora de facer os traballos e exercicios é imprescindible o cumprimento dos seguintes apartados:  

 Coidado do material escolar, orde e limpeza reflectidos no caderno, realización e corrección 

dos exercicios e actividades realizadas. 

 Non utilización de medios fraudulentos (chuletas, teléfono móbil, auriculares ou en calquera 

outro tipo de soporte) nos exames, exercicios, traballos e probas. En tal caso quedarán 

anulados. 

 Os traballos propostos durante o curso terán que ser entregados nas datas sinaladas. En caso 

contrario terán unha penalización sobre a nota.  



 

 Recuperacións e exame final. Cada avaliación suspensa terá un exame de recuperación ó 

comezo da seguinte. No caso de suspender a terceira, o alumnado disporá dun exame de 

recuperación en xuño así como dunha proba final e global da materia. Tanto nos exames de 

recuperación por avaliación como nos exames de recuperación final as preguntas obedecerán aos 

estándares de aprindaxe reflexados nesta programación.  

 

 Avaliación Extraordinaria. Constará dunha proba escrita. A proba confeccionarase con 

exercicios das diferentes avaliacións da materia procurando que todas elas estean representadas. Na 

proba darase prioridade a aquelas cuestión que permitan valorar a adquisición das competencias 

básicas e os mínimos establecidos para cada curso. Para aprobar a materia necesitarase obter 

avaliación positiva (5 ou máis) na proba.  

 

 Copiar nun exame empregando calquera método, suporá a anulación do feito nese exame ata 

o momento de ser detectado polo profesorado. 

 

 



 

RÚBRICA PARA  AVALIAR A EXPRESIÓN ESCRITA . 4º ESO Rúbrica ECO_R1_CCL_EE 

 

      NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL 

USO DA LINGUAXE 

- sintaxe 

- léxico 

- rexistro adecuado 

 

  Emprega estructuras e 

vocabulario repetitivo 

e/ou incorrectamente. 

Rexistro totalmente 

inadecuado. 

 

Escasa variedade no uso de 

estructuras sintácticas e  

vocabulario básico, en 

ocasións repetitivo. Usa un 

rexistro en ocasións 

inadecuado.  

 

Emprega algunhas 

estructuras sintácticas 

variadas e vocabulario 

axeitado. Fai uso en gran 

parte dun rexistro adecuado. 

 

Emprega con éxito 

diferentes estructuras 

sintácticas e  vocabulario 

variado e axeitado. Fai uso 

en todo momento dun 

rexistro adecuado.   

 

PRESENTACIÓN 

En prazo, plantilla e marxes, 

organización en párrafos, 

respeta condicións marcadas...  

(CAA, CCEC) 

 

Entrega fóra de prazo e 

non segue ningunha das 

indicacións requeridas.   

 

Non cumple moitas das 

condicións requiridas. Fai 

unha presentación pobre e 

non organiza ben a 

información.  

 

Cumple a maioría das 

condicións requiridas. Fai 

unha presentación axeitada, 

organizando a información 

dun xeito aceptable. 

 

Presenta o traballo no 

tempo e nas condicións 

requiridas. Organiza a 

información en parágrafos 

ben delimitados. 

 



ADECUACIÓN E 

DISTRIBUCIÓN DE 

CONTIDOS 

- coherencia 

- cohesión  

(CAA, CSIEE) 

 

Non expón as ideas 

principais nin os 

detalles. 

 

Expón algunhas das ideas 

principais  e aporta 

poucos detalles do tema. 

 

Expón a maioría das ideas 

principais de xeito bastante 

coherente e cohesionado 

aportando algúns detalles 

relevantes do tema. 

 

Expón as ideas principais 

de xeito coherente e 

cohesionado aportando 

detalles relevantes do tema.  

 

INICIATIVA e RECURSOS 

- orixinalidade 

- boa utilización das fontes de 

información 

- apoio visual 

- planificación 

(CAA, CSIEE,CCEC,CD) 

 

Non aporta ningunha 

información nin reflexión 

complementaria ou a 

copia  íntegramente da 

fonte sen revisala.  

 

Apréciase certa búsqueda 

de información, pero non 

está correctamente 

seleccionada e nalgúns 

casos foi copiada 

directamente.  

 

Denota certa búsqueda e 

selección de información e 

apoio visual. Achega 

algunha información 

adicional e/ou amosa 

planificación. 

 

Denota búsqueda e 

selección correcta de 

información e do apoio 

visual. Achega detalles 

orixinais  e amosa unha 

boa planificación.   

 

OBSERVACIÓNS:  

GRAO MÍNIMO : 5/10 

 

        

         /10 

 

 

RÚBRICA DE EXPRESIÓN ORAL 4º ESO    Rúbrica ECO_R2_ CCL_EO 



 

 NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL 

USO DA LINGUAXE 

- sintaxe 

- léxico 

- rexistro adecuado 

 

  Emprega estructuras e 

vocabulario repetitivo 

e/ou incorrectamente. 

Rexistro totalmente 

inadecuado. 

 

Escasa variedade no uso de 

estructuras sintácticas e  

vocabulario básico, en 

ocasións repetitivo. Usa un 

rexistro en ocasións 

inadecuado.  

 

Emprega  estructuras 

sintácticas variadas e 

vocabulario axeitado. Fai 

uso en gran parte dun 

rexistro adecuado. 

 

Emprega con éxito 

diferentes estructuras 

sintácticas e  vocabulario 

variado e axeitado. Fai uso 

en todo momento dun 

rexistro adecuado.   

 

VOZ E LINGUAXE NON 

VERBAL 

- dicción clara 

- pausas 

- entonación 

- expresión corporal 

 

Fala moi rápido ou apenas 

fala. Non vocaliza ben nin 

trata de repetir cando non 

se lle entende. 

 

Fala bastante rápido e non 

vocaliza de todo ben. 

Nalgunhas ocasións fai 

repeticións  para ser 

comprendido.  

 

Pronuncia con bastante 

claridade e a un ritmo 

comprensible. En ocasións 

reformula o seu discurso 

cando non se comprende. 

 

Pronuncia pausadamente 

con claridade e  repetindo 

ou reformulando cando non 

se lle comprende., 

mantendo unha expresión 

corporal axeitada. 

 

ADECUACIÓN E 

DISTRIBUCIÓN DE 

 

Non expón as ideas 

 

Expón algunhas das ideas 

 

Expón a maioría das ideas 

 

Expón as ideas principais 

 



CONTIDOS 

- coherencia 

- cohesión  

(CAA, CSIEE) 

principais nin os 

detalles. 

principais  e aporta 

poucos detalles do tema. 

principais de xeito bastante 

coherente e cohesionado 

aportando algúns detalles 

relevantes do tema. 

de xeito coherente e 

cohesionado aportando 

detalles relevantes do tema.  

INICIATIVA E RECURSOS 

- orixinalidade 

- boa utilización das fontes de 

información 

- apoio visual 

- planificación 

(CAA, CSIEE,CCEC,CD) 

 

Non aporta ningunha 

información nin reflexión 

complementaria ou a 

copia  íntegramente da 

fonte sen revisala.  

 

Apréciase certa búsqueda 

de información, pero non 

está correctamente 

seleccionada e nalgúns 

casos foi copiada 

directamente.  

 

Denota certa búsqueda e 

selección de información e 

apoio visual. Achega 

algunha información 

adicional e/ou amosa 

planificación. 

 

Denota búsqueda e 

selección correcta de 

información e do apoio 

visual. Achega detalles 

orixinais  e amosa unha boa 

planificación.   

 

OBSERVACIÓNS:  

GRAO MÍNIMO : 5/10 

 

        

         

 /10 

  

 

 

 



Rúbrica para avaliar o traballo en grupo.   ECO_R3_CSC_TG 

 

     NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL 

RESPECTO E 

TOLERANCIA 

 

Non escoita, non 

comparte nin apoia o 

traballo dos outros. 

Ás veces escoita, comparte 

e apoia o traballo dos 

outros 

Xeralmente escoita, 

comparte e apoia o traballo 

dos outros. 

 

Sempre escoita, comparte e 

apoia o traballo dos outros. 

 

 

INTEGRACIÓN NO 

 GRUPO 

 

Non participa. 

 

Apenas participa. 

 

Participa bastante 

 

Participa totalmente. 

 

 

ACHEGAS  PERSOAIS 

Non entrega o seu 

traballo. 

Entregou unha pequena 

parte do seu traballo con 

necesidade de seguimento. 

Entregou gran parte do seu 

traballo con necesidade de 

seguimento. 

Entregou todo o seu 

traballo con necesidade de 

seguimento 

 

MOTIVACIÓN Non promove a 

cooperación entre os 

membros do grupo. 

Poucas veces promove a 

cooperación e participación 

entre os membros do 

grupo. 

Case sempre promove a 

cooperación entre os 

membros do grupo. 

Promove a cooperción 

entre os membros do 

grupo. 

 

OBSERVACIÓNS:  

GRAO MÍNIMO : 5/10 

        



          

 /10 

 

 

 

Rúbrica CAA.   ECO_R4_CAA 

 

 NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL 

CONTROL E XESTIÓN DA 

PROPIA APRENDIZAXE 

Ter conciencia das capacidades 

de aprendizaxe: atención, 

concentración, memoria, 

comprensión e expresión. 

 

Non coñece as súas 

capacidades de 

aprendizaxe e/ou atribúe 

os seus fracasos a factores 

externos. 

  

 

Recoñece únicamente 

algunhas das súas 

capacidades de 

aprendizaxe. 

 

É consciente das súas 

capacidades de aprendizaxe, 

mais non as distingue en 

situación concretas. 

 

É quen de identificar en 

que medida as súas 

capacidades de aprendizaxe 

inflúen nos seus éxitos ou 

fracasos 

 

Adquirir responsabilidades e 

compromisos persoais sendo 

 

Non  manifesta interese 

 

Amosa interese en mellorar 

 

É perseverante na súa 

 

Potencia as súas 

 



perseverante na aprendizaxe e ao 

mesmo tempo acadar confianza 

en si mesmo 

en mellorar a súa 

aprendizaxe e non cre  

nas súas propias 

capacidades para 

aprender. 

as súas propias capacidades 

de aprendizaxe, mais non 

persevera niso. Esfórzase 

en aprender malia non ter 

confianza nas súas 

capacidades. 

responsabilidade de mellorar 

algunha das súas 

capacidades de aprendizaxe 

a curto prazo e manifesta 

interese nalgúns aspectos da 

súa aprendizaxe. 

capacidades de aprendizaxe 

e comprométese en superar 

as deficiencias con 

perseverancia e manifesta 

interese e curiosidade para 

ampliar os seus 

coñecementos. 

HABILIDADE PARA 

XESTIONAR O TEMPO DE 

MANEIRA EFECTIVA 

 

Planear e organizar actividades e 

tempos. 

Administrar o esforzo, 

autoavaliarse e autorregularse. 

 

 

 

Non planea nin organiza 

as súas actividades e non 

é resposábel co uso da 

axenda. 

Limítase a levar a termo 

as actividades que non lle 

requiren esforzo. 

 

Utiliza a axenda como 

instrumento de 

planeamento de xeito 

ocasional. 

Leva a termo por si mesmo 

as actividades urxentes. 

 

Planea as súas tarefas 

facendo uso da axenda, mais 

non organiza axeitadamente 

o tempo preciso para cada 

unha delas. 

Prioriza a importancia das 

actividades, mais non 

administra axeitadamente o 

esforzo que lle supón cada 

una e non é quen de mudar o 

seu planeamento se 

 

Sérvese da axenda e/ou un 

horario semanal para 

planear e organizar as súas 

actividades a curto, medio 

e longo prazo.  

Prioriza as actividades 

segundo a importancia e o 

esforzo que lle requiren. 

 



PENSAMENTO CRÍTICO-

CREATIVO E 

METACOGNICIÓN 

Afrontar a toma de decisión 

sobre a propia aprendizaxe 

racional e críticamente. 

 

 

Non toma decisións sobre 

a propia aprendizaxe. 

 

Non é quen de atopar 

alternativas apropiadas 

para mellorar a súa 

aprendizaxe. 

 

Toma decisións distintas 

sobre a propia aprendizaxe, 

mais non avalía as súas 

consecuencias. 

 

Toma decisións sobre a 

propia aprendizaxe, 

avaliando axeitadamente as 

consecuencias de cada 

unha. 

 

OBSERVACIÓNS:  

GRAO MÍNIMO : 5/10 

 

        

         

 /10 
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8.  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO  E PRACTICA 

DOCENTE                                                                                                       

 

Para alcanzarmos este propósito pensamos que resulta máis útil empregar no caderno do profesor 

unha táboa onde se midan os estándares que si se conseguir tratar e aqueles que, polos motivos que 

for, non se contemplaron na práctica docente. Os indicadores de logro que nos parecen máis 

significativos para avaliar son:  

 ACTIVIDADES NA AULA                                                                                                                                    

 Indicadores de logro das actividades na aula  1 2 3 4 

1 Os alumnos traballan da seguinte maneira nas clases      

De forma individual      

Por parellas      

En pequenos grupos      

2 A metodoloxía que se aplica.     

 Utilizanse ferramentas TIC.     

Proponse actividades para facilitar o traballo autónomo.     

 

 PROGRAMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Indicadores de logro da programación  1 2 3 4 

1 Os profesores e profesoras que imparten clase no mesmo nivel teñen unha 

distribución coherente dos contidos nas súas programacións. 

    

2 Consultase a programación ó longo do curso escolar.     
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3 Analizanse e marcanse dentro da programación as competencias claves e 

fundamentais da área. 

    

4 As ferramentas de avaliación empregadas para medir as competencias na 

programación  son claras. 

    

5 Á hora de realizar a programación tense en conta as posibilidades que me 

da o entorno. 

    

6 Dase a coñecer as programacións aos alumnos e alumnas: obxectivos.     

7 Tense en conta o libro de texto á hora de facer a programación.     

 

9. ORGANIZACION DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓNS DAS MATERIAS PENDENTES 

 

    Neste presente curso non existen alumnos con a materia de Economía pendente. En caso de que 

existisen ó remate deste, entregaránselle un boletín de actividades ó alumnado en cuestión. O 

departamento de Ciencias Sociais prestaríalle a axuda necesaria para resolver as dúbidas que 

puidese ter. O boletín debería entregalo antes  da data fixada por Xefatura de Estudos para o exame 

de pendentes. Representará un 50% da nota final, sendo o 50% restante, a nota do exame. A 

cualificación deberá ser 5 ou superior. 

10.  DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

 Ao inicio do curso os alumnos terán unha avaliación inicial para coñecer o nivel de 

coñecementos sobre a materia. Dita proba consistira  nunhas preguntas breves  segundo o seguinte 

modelo:                                                                                                                                      

 1. Define os seguintes termos : 
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      Ben, produción, recursos, empresa, balanza de pagos, capitalismo  

  2. Pon exemplos prácticos de: 

     Renda – Riqueza –  Activo  - Pasivo - Valor - Prezo 

 3. Lectura e comentario dunha nova de actualidade extraída dun xornal.  

No caso de atopar dificultades tentaranse solucionar aproximando os contidos á realidade cotiá do 

alumnado, procurando empregar medios audiovisuais que lles faciliten a comprensión. 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Con respecto á atención á diversidade, a flexibilidade da programación didáctica para 

atender ás necesidades dos alumnos e alumnas obsérvase tanto nos contidos, como na metodoloxía 

e no sistema de avaliación e cualificación: 

 Contidos: Adaptaranse os contidos para asegurar o seguimento por parte de todo o 

alumnado e o axuste aos diferentes ritmos e características de aprendizaxe.  

 Metodoloxía didáctica: Proporanse actividades de aprendizaxe variadas que teña diferentes 

estilos, ritmos e capacidades de aprendizaxe; levaranse a cabo distintas formas de agrupamento do 

alumnado (individual, por parellas, en grupo) que fomente tanto a autonomía como o traballo 

cooperativo, e realizarase unha avaliación inicial e seguimento continuo da progresión do 

alumnado.  

 Avaliación: Levarase a cabo unha avaliación relativa que teña en conta a progresión de cada 

alumno e alumna e ofreceranse diferentes instrumentos de avaliación para asegurar a atención á 

diversidade (probas escritas e orais, traballos individuais e en grupos, participación na clase, uso de 

novas tecnoloxías, etc.).  

 Polo que respecta ao alumnado con necesidades de apoio educativo, o Departamento de 

Xeografía e Historia traballará en coordinación co Departamento de Orientación e cos outros 

profesores para identificar necesidades de apoio educativo e tomar as medidas oportunas.                                                                                                                                                                                                                                                               
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12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN 

NO CURSO QUE CORRESPONDA 

 

 Con respecto á LOMCE, o decreto 86/2015 (artigo 4) recolle que a comprensión lectora, a 

expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da 

comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional será traballada en todas as 

materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa.  

 Tamén indica que a consellería correspondente porá os medios para se traballen a igualdade 

de xénero, igualdade de trato e non discriminación, prevención da violencia de xenero e da 

violencia contra persoas con discapacidade, prevención e resolución pacífica de conflitos liberdade, 

xustiza, pluralismo político, paz, democracia, dereitos históricos, estado do dereito, prevención do 

terrorismo, xenofobia e homofobia, competencia viaria, creatividade, autonomía, iniciativa, traballo 

en equipo, sentido crítico e autoconfianza. 

 O Departamento participará de manera activa nas actividades organizadas no centro, 

centrados estes nos problemas que atopa a muller na súa promoción nas empresas (teito de cristal).  

 

ACTIVIDADE: SEMANA DA PRENSA (9-13 DE MARZO). 

 

O elemento transversal que se dicidiu tratar no centro foi o relativo á semana da prensa. Ademais, 

este atopase relacionado co calendario de conmemoracións do curso 2019/20 (ORDE do 20 de xuño 

de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros docentes sostidos 

con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia). 

 Descrición da actividade: 

Para este fin, decidiuse traballar coa hemeroteca dixital de xornais como El País; Tamén 

empregaranse xornais en papel proporcionados polo profesorado. Traballaranse os estándares que se 
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enumeran a continuación e as competencias chave de comunicación lingüística, competencia social 

e cidadá e aprender a aprender. 

En concreto, empregaranse os seguintes números: 

 Suplemento NEGOCIOS de El País do 8 de setembro de 2018. Neste número faise unha análise 

da crise económica mundial. 

A actividade consistirá no seguinte: 

 Lectura das noticias no xornal e valoración crítica. 

 Análise dos artigos de opinión e clasificación ideolóxica dos mesmos. 

Os estándares que se traballan nesta actividade e cada un dos cursos son os seguintes: 

4º ESO ECONOMÍA 

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

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

desta. 

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

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

monetaria da Unión Europea. 

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

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

económicas do seu contorno. 

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

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

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

tecnoloxía. 

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

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

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

 

 Avaliación da actividade:  

Rúbrica ECO_R1_CCL_EE 

ECO_R3_CSC_TG 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 

POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

 

O departamento poderá realizar as actividades extraescolares que consideren de interese para o 

alumnado, se ben seu escaso número, 12 persoas, dificulta a realización en solitario destas 

actividades.                                                                                                                                

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

 

 As reunións mensuais de departamento serviranos para analizar o desenvolvemento das 

actividades dos diferentes grupos ,asi como o axeitado da programacion e proporanse. 

no seu caso, as modificacións que se consideren oportunas. Os indicadores empregados para a 

avaliación da programación son os seguintes: 
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 Malo Regular Bo Moi bo 

1 Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos  

 elementos do currículo. 

    

2 O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a 

temporalización previstas.  

    

3 Adecuación e coordinación na metodoloxía empregada en cada 

curso  

    

4 Asociación en cada curso dos elementos transversais a desenvolver.     

5 Adecuación dos materiais didácticos utilizados.      

6 Adecuación do plan de avaliacion inicial deseñado, incluídas as 

consecuencias da proba. 

    

7 Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun 

exame e dunha avaliación. 

 

    

8 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.      

9 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 

extraordinaria.  

    

10 Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias 

pendentes e para a avaliación desas materias. 

    

11 Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 

NEAE.  

    

12 Adecuación do seguimento e da revisión da programación 

 ao longo do curso 

    

 

 A memoria de fin de curso de xuño será o documento no que plasmemos as directrices para 
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as modificacións que consideremos necesarias para variar a programación cara o vindeiro curso que 

se redactarán de acordo cos prazos previstos e quedarán incorporadas na programación do ano 

próximo. 

 

Pedro Costas Comesaña      O Grove, setembro de  2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


