
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
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.  
 
ECB1.2.2. Diferenza entre economía positiva e economía normativa. 
 
ECB1.2.3. Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade 
mediante a fronteira de posibilidades de produción.  
 

 
B1.3. Tomar conciencia dos principios da economía para aplicar 
nas relacións económicas básicas cos condicionantes de 
recursos e as necesidades.  
 

 

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.  
 

  

 
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 

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.  
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xestores/as, así como as interrelacións das empresas no seu 
contorno inmediato.  
 

 

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. 
 
ECB2.1.3. 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.  
 
 

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

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

ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das empresas e 
diferenza 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. 

 
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 

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

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.  
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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. 
  
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 
 
 

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

 
B5.2. Valorar opcións de políticas macroeconómicas para facer 
fronte ao desemprego.  
 

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. 
 
 ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e tendencias de emprego.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A avaliación farase tendo en conta o avaliado 
nas dúas avaliacións anteriores e o resultado do traballo feito 
polo alumnado de xeito telemático dende o inicio do 
confinamento. 

Instrumentos: O traballo realizado e presentado por Classroom 
organizado en dous bloques: tarefas de repaso e ampliación para 
o alumnado coas avaliacións anteriores superadas e tarefas de 
recuperación para o alumnado con unha ou dúas avaliacións 
suspensas. 

Cualificación 
final 

a) Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación superada: a cualificación final 
do curso será o resultado da media ponderada entre a 1ª e a 2ª 
avaliación. O valor dos traballos e actividades realizadas tralo 
decreto do 17 de abril de 2020, contará ata un punto como 
máximo. 
Unha vez se fai a media ponderada da 1ª + 2ª avaliación, sumarase 
a parte proporcional do punto (como máximo) da 3ª avaliación. 

      b) Alumnado coas dúas avaliacións suspensas:  a nota do traballo 
realizado neste 3º trimestre na que so se farán tarefas sobre os 
mínimos esixibles vistos ata o 13 de marzo. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

      Se a houber, sobre os contidos mínimos recollidos nesta 
adaptación, 
independentemente de se o alumno/a tivese sido promocionado 
xa en xuño. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  Avaliaranse as competencias 
imprescindibles que se refiren á expresión coherente dunha 
mensaxe escrita; a interpretación correcta de acontecementos 
históricos relevantes no tempo e no espazo, así como a 
localización de fitos xeográficos relevantes. 

Criterios de cualificación: No caso do alumnado que até o 
momento xa realizou probas e que nelas obtiveron cualificación 
positiva, a nota manteráselle para a sesión da avaliación 
ordinaria. Os que non superaran as probas parciais con 
anterioridade á interrupción das clases presenciais, e/ou non 
entregaran as tarefas propostas para recuperar a materia, 
propoñeránselles a realización de traballos ou actividades que 
permitan unha avaliación obxectiva, tendo en conta a dificultade 
de poder realizar por medios telemáticos probas de nivel. 
A entrega das tarefas requiridas é obrigatorio para aprobar a 
materia pendente. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: entrega e 
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resolución de actividades a través de Classroom.  

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Para o alumnado que superara a 1ª e a 2ª avaliación, 
desenvólvense actividades de repaso, reforzo e ampliación da 
materia dada ata a suspensión das clases. 
No caso do alumnado que non superara a 1ª e a 2ª avaliación, 
formuláronse actividades de recuperación 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada baséase na plataforma dixital 
Classroom para a entrega de traballos e a explicación das 
actividades coas súas correspondentes indicacións, así como as 
videoconferencias para resolver posibles dúbidas ao alumnado 
e para  o seu seguimento en xeral. 

Materiais e recursos 

Na aula de Classroom cólgase o material de apoio e as diferentes 
tarefas, que se fan e se entregan na mesma plataforma. Todos 
os avisos e notificacións se trasladan tamén de xeito automático 
ao correo electrónico de profesor e alumnado. O material de 
apoio é sobre todo audiovisual, de creación propia (clases 
gravadas) ou tirado da rede. 
Ademais hai unha hora semanal de  videoconferencia. 

4. Información e publicidade 

A través de 
Classroom. 

A través de Classroom. 

A través de 
Classroom e da web 

do centro. 
A través de Classroom e da web do centro. 


