
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA   IES AS MARIÑAS 

11 de maio 2020 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 

2019/2020 
 

CENTRO: IES AS MARIÑAS 

CURSO: 4º ESO 1º,2º BACHARELATO 

MATERIA: ECONOMÍA, IAE, FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN E 

XESTIÓN   e  ECNOMÍA DA EMPRESA 

DEPARTAMENTO: ECONOMÍA 

DATA: 11/5/2020 

 



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA   IES AS MARIÑAS 

11 de maio 2020 

ECONOMIA 1º BACHARELATO 

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

Contidos: 

1. Escaseza, a elección e asignación de recursos. O custo da oportunidade.  

2. Os distintos mecanismos de asignación de recursos.  
3. Análise e comparación dos distintos sistemas económicos.  

4. Modelos económicos. Economía positiva e economía normativa. 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe  
1. Explicar o problema da 
escaseza: recursos escasos e 
necesidades ilimitadas. 

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

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. 

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

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. 

Distingue as proposicións económicas positivas das 
proposicións económicas normativas. 

 
 
Bloque 2. A actividade produtiva  

Contidos 

1. A empresa, os seus obxectivos e funcións. Proceso de produción e factores de produción. 

2. División técnica do traballo, produtividade e interdependencia. 

3. A función de produción. Obtención e análise de custos e beneficios de produción. 

4. Lectura e interpretación de datos e gráficos con contido económico. 
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5. Análise de eventos económicos relacionados cos cambios no sistema de produción ou na organización 

da produción no contexto da globalización. 
 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe  

1. Analizar as características principais do 
proceso produtivo 

 Expresa unha visión integral do funcionamento do 
sistema produtivo 

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

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

3.Identificar os efectos da actividade 
empresarial para a sociedade e a vida das 
persoas. 

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

4. Expresar os obxectivos e as funcións 
principais das empresas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Bloque III: El mercado y el sistema de precios 

Contidos 

1. A curva de demanda. Movementos ao longo da curva de demanda e cambios na curva de demanda. 

Elasticidade da demanda. 
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2. A curva de oferta. Movementos ao longo da curva de oferta e movementos na curva de oferta. 

Elasticidade da subministración. 

 

3. Saldo de mercado 

 

4. Diferentes estruturas de mercado e modelos de competencia. 

 

5. A competencia perfecta. Competencia imperfecta. Monopolio. O oligopolio. Competencia 

monopolista. 
 

 
 

 

 

 

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

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

1. Representa graficamente os efectos das v ariacións das v ariables no 
funcionamento dos mercados. 

2. Define e ex presa matematicamente as v ariables que determinan a oferta e 
a demanda. 

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 

2. Analizar o funcionamento de mercados 
reais e observar as súas diferenzas cos 
modelos, así como as súas consecuencias 
para os/as consumidores/as, ou empresas 

2. Analiza e compara o funcionamento dos tipos de mercados, e ex plica as 
súas diferenzas. 

 Valora de forma crítica os efectos que se deriv an sobre os ax entes 
interv enientes nos div ersos mercados. 

.  

Contidos 

 

1. Macro-magnitudes: Produción. O aluguer. O gasto. Inflación. Taxas de interese. 

 

2. O mercado de traballo. Paro: tipos de desemprego e as súas causas. Políticas contra o paro.  
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3. Os vínculos dos problemas macroeconómicos e a súa interrelación. 

 

4. Limitacións de variables macroeconómicas como indicadores do desenvolvemento da sociedade. 
 
 

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

 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. 

 Mide, interpreta e ex presa as principais magnitudes 
macroeconómicas como indicadores da situación económica 

dun país. 

Relaciona as principais macromagnitudes e utilízaas para 

establecer comparacións con carácter global.  

Analiza de forma crítica os indicadores estudados e v alora o 

seu impacto, os seus efectos e as súas limitacións para medir 
a calidade de v ida. 

 Interpretar datos e indicadores económicos 
básicos e a súa evolución 

 Utiliza e interpreta a información contida en táboas. 

. 

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

3. ECB4.3.1. Ex amina e interpreta datos e gráficos de contido 
económico relacionados co mercado de traballo.  

4. ECB4.3.2. Valora a relación da educación e coas 

probabilidades de obter un emprego e mellores salarios. 

5. ECB4.3.3. Inv estiga e recoñece v ieiros de ocupación e 

tendencias de emprego. 

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

Ex amina e interpreta datos e gráficos de contido económico 
relacionados co mercado de traballo. 

 Valora a relación da educación e a formación coas 
probabilidades de obter un emprego e mellores salarios.  

 Inv estiga e recoñece v ieiros de ocupación e tendencias de 

emprego 

 

 

Isto foi o que se viu nas dúas avaliacións, faltan os bloques: 
Bloque 5. Aspectos financeiros da Economía 

Bloque 6. O contexto internacional da economía 

Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na 

economía 
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Centrámonos na 3ª avaliación, como ampliación  en: 
 

Funcións do sector público  

7.3. Os ciclos económicos. Políticas macroeconómicas  

7.4. Orzamentos públicos: ingresos e gastos públicos. Balance 

orzamentario : 

7.4.1. Gastos públicos  

7.4.2. Ingresos públicos  

7.4.3. Balance orzamentario. Déficit público e superávit  

7.5. Política fiscal e os seus efectos 

 7.5.1. Política fiscal expansiva  

7.5.2. Política fiscal restritiva  

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe  
Reflexionar sobre o impacto do crecemento e 
as crises cíclicas na economía e os seus 
efectos na calidade de vida das persoas, o 
ambiente e a distribución da riqueza a nivel 
local e mundial 

 Recoñece a ev olución cíclica da activ idade económica, describe as fases, as 

representa graficamente e considera as súas consecuencias sociais  

 Explicar e ilustrar con exemplos significativos 
as finalidades e as funcións do Estado nos 
sistemas de economía de mercado, e 
identificar os principais instrumentos que 
utiliza, valorando as vantaxes e os 
inconvenientes do seu papel na actividade 
económica. 

  

 Distingue e ex plica as funcións do Estado: fiscais, estabilizadoras, 

redistributiv as, reguladoras e prov edoras de bens e serv izos públicos. 

 

 Identifica os principais fallos do mercado, as súas causas e os seus efectos para 

os ax entes que interv eñen na economía, e as opcións de actuación por parte do 

Estado 

Clasifica e describe os elementos integrantes dos orzamentos públicos e 

argumenta a necesidade de prev er os ingresos e os gastos, e controlar a súa 

ex ecución. 
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AVALIACIÓN 

Procedementos  - Entrega e corrección das fichas remitidas por medios 

telemáticos  
- Asistencia ás sesións online dispostas 

 

Instrumentos Fichas de recollida de información, resolución de supostos 

e resposta a preguntas. 

CUALIFICACIÓN 

FINAL 

Se as fichas enviadas, son recibas no tempo sinalado, representarán un 40% da nota total. O 

outro 60%, corresponderá á valoración da resposta ás cuestións expostas nas referidas fichas. 
Os estudantes que teñen aprobada a materia, no caso de que a valoración das fichas alcance o 
90%, poderán optar a un máximo de 2 puntos extra na media da materia. 

PROBA 
EXTRAORDINARIA 
SETEMBRO 

Consiste en realizar unha proba sobre os contidos e estándares programados ata a data do 
estado de alarma. 

ALUMNADO 

MATERIAS 
PENDENTES 

Non hai 

 

 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación) 
Actividades Básicamente actividades resoltas  na  clase  para a recuperación dos alumnos con materias 

suspensas. 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 
conectividade 

Fichas e clase por videoconferencia e por correo, 

Materiais e recursos Fichas, libro de texto recomendado, internet, apuntes suministrados.. 
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ALUMNADO RÉXIME ADULTOS: 

 

AVALIACIÓN 

Procedementos  

As actividades de recuperación  e de ampliación de aprendizaxes 
consistirán na entrega dunha serie de tarefas propostas para 
cada unha unidades didácticas que fan parte da programación do 
módulo, na Aula Virtual (Moodle).  
Na aula virtual, diferenciaranse claramente cales son as 
actividades de recuperación e cales as de ampliación de 
aprendizaxes.  
Cada unha destas actividades será valorizada entre 0 e 10 puntos 
e existirá unha data de entrega límite, sendo cualificadas coa 
puntuación de cero as entregas realizadas fóra dese prazo. Igual 
tratamento terán as tarefas en que se detecte unha copia literal 
entre varias entregas.  
 

Instrumentos 

Aula virtual, e calquera outro medio electrónico como o correo 
electrónico. 
Fichas de recollida de información, resolución de supostos e 
resposta a preguntas, que se materializarán a través dos recursos 
dispoñibles na aula virtual. 

CUALIFICACIÓN FINAL 

A materia estará superada cando o alumnado obteña un mínimo de 5 puntos na 
cualificación final, como resultado do cálculo indicado para os seguintes supostos: 
 

- Para o alumnado que teña a 1ª e 2ª avaliación aprobada: 
 

1º Farase a media aritmética das notas da 1ª e a 2ª avaliación. 

2º Realizarase a media aritmética das notas acadadas na resolución das tarefas de 
ampliación da formación, solicitadas ao alumnado durante o proceso de formación 
online (que serán cualificadas sobre 10 puntos). O resultado desta media aritmética 
ponderarase ao 20%. As tarefas que non sexan entregadas, puntuarán con cero 
puntos . A puntuación máxima que se acadará mediante a ponderación indicada será 
de 2 puntos. A avaliación destas tarefas só terá valor positivo para a cualificación final 
do alumnado. 

3º A nota final calcularase mediante a suma da nota media da primeira e segunda 
avaliación, máis a media ponderada ao 20% das tarefas de ampliación da formación, 
realizadas polo alumnado durante o período da formación on-line. 
A nota final máxima será de 10, aínda que o resultado da operación descrita no 
parágrafo anterior indique unha puntuación superior a 10.  

 

- Para o alumnado que teña a 1ª e/ou a 2ª avaliación suspensa/s: 
 
O alumnado que teña a primeira e segunda avaliacións suspensas, ou a primeira 
avaliación suspensa ou a segunda avaliación suspensa, deberá realizar as actividades 
propostas para a recuperación de cada unha das avaliacións. Deste xeito:  
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 -O alumnado que teñan a primeira avaliación suspensa, deberá realizar e entregar 
dentro do prazo establecido, as actividades propostas para a recuperación da 1ª 
avaliación. Aquelas tarefas que non sexan entregadas dentro do prazo establecido, 
puntuarán cero. 
 -Do mesmo xeito, os que teñan a 2ª avaliación suspensa, deberán realizar e entregar 
dentro do prazo establecido, as actividades propostas para a recuperación da segunda 
avaliación. Aquelas tarefas que non sexan entregadas dentro do prazo establecido, 
puntuarán cero. 
 - Por último, os que teñan as dúas avaliacións suspensas, deberán realizar e entregar  
dentro do prazo establecido, as actividades propostas para a 1ª e para a 2ª avaliación. 
Aquelas tarefas que non sexan entregadas dentro do prazo establecido, puntuarán 
cero. 
 
O procedemento de cálculo da nota final será o seguinte: 
 

- Para o cálculo da nota das avaliacións suspensas: 
Para cada unha das avaliacións suspensas, realizarase a media aritmética das notas 
acadadas na resolución das tarefas solicitadas ao alumnado para a recuperación de 
cada unha das avaliacións pendentes (Ditas tarefas serán cualificadas entre 0 e 10 
puntos). 

- Para o cálculo da nota final: 
A nota final do alumnado será a media aritmética da puntuación final acadada na 
primeira e na segunda avaliación.  

Ese resultado, poderá verse incrementado no caso de que o alumnado realice 
(ademais das tarefas de recuperación da primeira e segunda avaliación, segundo a 
situación de cada persoa), o resto de tarefas propostas para a ampliación das 
aprendizaxes na materia. Este incremento virá dado pola media ponderada ao 20% 
das tarefas realizadas polo alumnado relacionadas coa ampliación das aprendizaxes 
on-line). 
 
 

PROBA 
EXTRAORDINARIA 
SETEMBRO 

Consiste en realizar unha proba sobre os contidos e estándares programados ata a 
data do estado de alarma. 

ALUMNADO MATERIAS 
PENDENTES 

Non hai 

 

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

Actividades 

Posta a disposición do alumnado, a través da aula virtual, de apuntamentos con 
contidos teóricos e exercicios resoltos, da materia vista durante o período previo a 
declaración do estado de alarma, así como novos contidos de ampliación da 
aprendizaxe. 
 
Repaso de actividades resoltas  na  clase para a recuperación dos alumnos con 
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materias suspensas. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade 

Boletíns de exercicios e aclaración mediante correos electrónicos personalizados e 
naqueles casos onde fose necesario  clase por videoconferencia. 

Materiais e recursos 
Boletín exercicios, libro de texto recomendado, internet, correo electrónico, enlaces as 
páxinas web, apuntes subministrados, exercicios resoltos, aclaracións, etc. 

 

 

ECONOMÍA DA EMPRESA. 2º DE BACHARELATO  

Cumpríronse os contidos programados e os estándares de aprendizaxe, 

agás:  

Bloque 3. Organización e xestión dá empresa  

Bloque 5. Unha función comercial da empresa.  

Destes bloques subministráronse  apuntamentos a través de internet aos 

estudantes. Polo que non hai que adaptar a programación.  

Enviei fichas e foron devoltas e corrixidas, con valoración positiva.  

Respondéronse as preguntas de selectividade dous últimos anos, dá 

maioría dous bloques. Os estudantes e eu estamos en continuo contacto 

para resolver a súas dúbidas. E preparar a proba de ABAU. 

 

 
 

 
 
 

AVALIACIÓN 

Procedementos  - Entrega e corrección das fichas remitidas por medios 
telemáticos  

- Asistencia ás sesións online dispostas 
 

Instrumentos Fichas de recollida de información, resolución de 

supostos e resposta a preguntas . 

CUALIFICACIÓN 
FINAL 

Se as fichas enviadas, son recibas no tempo sinalado, representarán un 40% da nota total. O 
outro 60%, corresponderá á valoración da resposta ás cuestións expostas nas referidas fichas. 

Os estudantes que teñen aprobada a materia, no caso de que a valoración das fichas alcance 
o 90%, poderán optar a un máximo de 2 puntos extra na media da materia. 

PROBA 
EXTRAORDINARIA 

SETEMBRO 

Non hai suspensos 

ALUMNADO 
MATERIAS 

PENDENTES 

Non hai 

 



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA   IES AS MARIÑAS 

11 de maio 2020 

 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación) 
Actividades Preparar as  probas de ABAU 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade 

Fichas e clase por videoconferencia e  apuntes por correo 

Materiais e recursos Fichas, libro de texto recomendado, internet.., preguntas de ABAU 

 

 

ALUMNADO RÉXIME ADULTOS: 

AVALIACIÓN 

Procedementos  

As actividades de recuperación  e de ampliación de aprendizaxes 
consistirán na entrega dunha serie de tarefas propostas para 
cada unha unidades didácticas que fan parte da programación do 
módulo, na Aula Virtual (Moodle).  
Na aula virtual, diferenciaranse claramente cales son as 
actividades de recuperación e cales as de ampliación de 
aprendizaxes.  
Cada unha destas actividades será valorizada entre 0 e 10 puntos 
e existirá unha data de entrega límite, sendo cualificadas coa 
puntuación de cero as entregas realizadas fóra dese prazo. Igual 
tratamento terán as tarefas en que se detecte unha copia literal 
entre varias entregas.  
 

Instrumentos 

Aula virtual, e calquera outro medio electrónico como o correo 
electrónico. 
Fichas de recollida de información, resolución de supostos e 
resposta a preguntas, que se materializarán a través dos recursos 
dispoñibles na aula virtual. 

CUALIFICACIÓN FINAL 

A materia estará superada cando o alumnado obteña un mínimo de 5 puntos na 
cualificación final, como resultado do cálculo indicado para os seguintes supostos: 
 

- Para o alumnado que teña a 1ª e 2ª avaliación aprobada: 
 

1º Farase a media aritmética das notas da 1ª e a 2ª avaliación. 

2º Realizarase a media aritmética das notas acadadas na resolución das tarefas de 
ampliación da formación, solicitadas ao alumnado durante o proceso de formación 
on-line (que serán cualificadas sobre 10 puntos). O resultado desta media aritmética 
ponderarase ao 20%. As tarefas que non sexan entregadas, puntuarán con cero 
puntos . A puntuación máxima que se acadará mediante a ponderación indicada será 
de 2 puntos. A avaliación destas tarefas só terá valor positivo para a cualificación final 
do alumnado. 

3º A nota final calcularase mediante a suma da nota media da primeira e segunda 
avaliación, máis a media ponderada ao 20% das tarefas de ampliación da formación, 
realizadas polo alumnado durante o período da formación on-line. 
A nota final máxima será de 10, aínda que o resultado da operación descrita no 
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parágrafo anterior indique unha puntuación superior a 10. 

 

- Para o alumnado que teña a 1ª e/ou a 2ª avaliación suspensa/s: 
 
O alumnado que teña a primeira e segunda avaliacións suspensas, ou a primeira 
avaliación suspensa ou a segunda avaliación suspensa, deberá realizar as actividades 
propostas para a recuperación de cada unha das avaliacións. Deste xeito:  
 -O alumnado que teñan a primeira avaliación suspensa, deberá realizar e entregar 
dentro do prazo establecido, as actividades propostas para a recuperación da 1ª 
avaliación. Aquelas tarefas que non sexan entregadas dentro do prazo establecido, 
puntuarán cero. 
 -Do mesmo xeito, os que teñan a 2ª avaliación suspensa, deberán realizar e entregar 
dentro do prazo establecido, as actividades propostas para a recuperación da segunda 
avaliación. Aquelas tarefas que non sexan entregadas dentro do prazo establecido, 
puntuarán cero. 
 - Por último, os que teñan as dúas avaliacións suspensas, deberán realizar e entregar  
dentro do prazo establecido, as actividades propostas para a 1ª e para a 2ª avaliación. 
Aquelas tarefas que non sexan entregadas dentro do prazo establecido, puntuarán 
cero. 
 
O procedemento de cálculo da nota final será o seguinte: 
 

- Para o cálculo da nota das avaliacións suspensas: 
Para cada unha das avaliacións suspensas, realizarase a media aritmética das notas 
acadadas na resolución das tarefas solicitadas ao alumnado para a recuperación de 
cada unha das avaliacións pendentes (Ditas tarefas serán cualificadas entre 0 e 10 
puntos). 

- Para o cálculo da nota final: 
A nota final do alumnado será a media aritmética da puntuación final acadada na 
primeira e na segunda avaliación.  

Ese resultado, poderá verse incrementado no caso de que o alumnado realice 
(ademais das tarefas de recuperación da primeira e segunda avaliación, segundo a 
situación de cada persoa), o resto de tarefas propostas para a ampliación das 
aprendizaxes na materia. Este incremento virá dado pola media ponderada ao 20% 
das tarefas realizadas polo alumnado relacionadas coa ampliación das aprendizaxes 
online). 

PROBA 
EXTRAORDINARIA 
SETEMBRO 

Consiste en realizar unha proba sobre os contidos e estándares programados ata a 
data do estado de alarma. 

ALUMNADO MATERIAS 
PENDENTES 

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

Actividades 

Posta a disposición do alumnado, a través da aula virtual, de apuntamentos con 
contidos teóricos e exercicios resoltos, da materia vista durante o período previo a 
declaración do estado de alarma, así como novos contidos de ampliación da 
aprendizaxe. 
 
Repaso de actividades resoltas  na  clase para a recuperación dos alumnos con 
materias suspensas. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade 

Boletíns de exercicios e aclaración mediante correos electrónicos personalizados e 
naqueles casos onde fose necesario  clase por videoconferencia.  

Materiais e recursos 
Boletín exercicios, libro de texto recomendado, internet, correo electrónico, enlaces as 
páxinas web, apuntes subministrados, exercicios resoltos, aclaracións, etc. 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN        
2º BACHARELATO 

Non se deu : 

Bloque 5. Xestión comercial e marketing na empresa 

Bloque 6. Xestión dos recursos humanos 

Bloque 7. Xestión da contabilidade da empresa 

Bloque 8. Investimento e xestión financeira. Viabilidade da empresa 

Bloque 9. Presentación da idea de negocio 

 

Parte do  bloque 5 (Xestión comercial) subministráronse  apuntamentos a 

través de internet aos estudantes.  

Enviei fichas e foron devoltas e corrixidas, con valoración positiva.  

Os estudantes e eu estamos en continuo contacto para resolver a súas 

dúbidas.  
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AVALIACIÓN 

Procedementos  - Entrega e corrección das fichas remitidas 

por medios telemáticos  
- Asistencia ás sesións online dispostas 

 

Instrumentos Fichas de recollida de información, 

resolución de supostos e resposta a 

preguntas. 

CUALIFICACIÓN 
FINAL 

Se as fichas enviadas, son recibas no tempo sinalado, representarán un 40% da 
nota total. O outro 60%, corresponderá á valoración da resposta ás cuestións 
expostas nas referidas fichas. Os estudantes que teñen aprobada a materia, no 

caso de que a valoración das fichas alcance o 90%, poderán optar a un máximo 
de 2 puntos extra na media da materia. 

PROBA 
EXTRAORDINARIA 

SETEMBRO 

Non hai suspensos 

ALUMNADO 
MATERIAS 

PENDENTES 

Non hai 

 

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

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade 

Fichas e  correo e outros medios de comunicación. 

Materiais e recursos Fichas, libro de texto recomendado, internet... 

 

 

4º ESO    ECONOMÍA 
 

Cumpríronse os contidos programados e os estándares de aprendizaxe, 

agás: 

 

Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado 

Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego 

Bloque 6. Economía internacional 
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Centrámonos na 3ª avaliación, como ampliación  en: 
 

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

Inflación e desemprego, analizar as relacións 
entre elas e interpretar datos e gráficos 
vinculados con esas magnitudes. 

 Describe as causas da inflación  

 Valorar opcións de políticas 
macroeconómicas para facer fronte ao 
desemprego. 

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

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

 Investiga e recoñece vieiros e tendencias 
de emprego. 

Recoñecer e analizar a procedencia das 
principais fontes de ingresos e gastos do 
Estado. 

. 

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

Diferenciar e explicar os conceptos de 
débeda pública e déficit público. 

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

 

 

 

 
 
 

 
 
AVALIACIÓN 

Procedementos  - Entrega e corrección das fichas remitidas 
por medios telemáticos  

- Asistencia ás sesións online dispostas 

 

Instrumentos Fichas de recollida de información, 
resolución de supostos e resposta a 

preguntas. 

CUALIFICACIÓN 
FINAL 

Se as fichas enviadas, son recibas no tempo sinalado, representarán un 40% da 
nota total. O outro 60%, corresponderá á valoración da resposta ás cuestións 

expostas nas referidas fichas. Os estudantes que teñen aprobada a materia, no 
caso de que a valoración das fichas alcance o 90%, poderán optar a un máximo 
de 2 puntos extra na media da materia. 

PROBA 

EXTRAORDINARIA 
SETEMBRO 

Consiste en realizar unha proba sobre os contidos e estándares programados  ata 

a data do estado de alarma. 

ALUMNADO 

MATERIAS 
PENDENTES 

Non hai 
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Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación) 
Actividades Básicamente actividades resoltas  na  clase  para a recuperación dos alumnos con 

materias suspensas. E  clases  no presenciais para ampliar coñecementos. 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 
conectividade 

Fichas e  correo e outros medios de comunicación. 

Materiais e recursos Fichas, libro de texto recomendado, internet, apuntes enviados polo profesor... 
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4º ESO    Iniciación á Actividade Emprendedora 

e Empresarial 

Centrámonos na 3ª avaliación  para recuperación  de avaliacións  

suspensas e reforzo do aprendido. 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe  

Describir as calidades persoais e as destrezas asociadas á 

iniciativa emprendedora, analizando  
 Describe a actividade dos/das empresarios/as e o seu papel na xeración 

de traballo e benestar social. 

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 

Analiza 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. 

.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 

 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. 

Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, 

e compróbaos en contratos de traballo e documentos de negociación 

colectiva. 

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. 

Describir as formas xurídicas das empresas en 
relación coas responsabilidades legais dos/das 

seus/súas propietarios/a e xestores/as, así como coas 

esixencias de capital. 

 Distingue as formas xurídicas das empresas e indica as esixencias de 
capital e responsabilidades propias de cada tipo. 

Identifica e enumera as administracións públicas implicadas na posta 

en marcha de empresas, e compila por vía telemática os principais 

documentos necesarios para a posta en funcionamento. 

Describe os trámites que se deben realizar. 

Selecciona a forma xurídica máis axeitada en cada caso segundo a 

actividade que se vaia desenvolver, o número de emprendedores/as, o 

alcance da responsabilidade que se vaia asumir, a complexidade 
organizativa, a dispoñibilidade financeira e a fiscalidade 

Determina os investimentos necesarios para a posta en marcha dunha 

empresa, e distingue as principais partidas relacionadas nun balance 

de situación 

. Caracteriza de xeito básico as posibilidades de financiamento das 

empresas, diferenciando 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. 

. Analiza os produtos financeiros máis axeit ados de entre as entidades 

financeiras do ámbito para cada tipo de empresa, valorando o custo e 

o risco de cada un, e selecciona os máis acaído para o proxecto de 

empresa 

Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa actividade e 

a súa forma xurídica, sinala o funcionamento básico do IAE, IVE, 

IRPF e IS, e indica as principais diferenzas entre eles. 
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AVALIACIÓN 

Procedementos  - Entrega e corrección das fichas remitidas 
por medios telemáticos  

 

Instrumentos Fichas de recollida de información, 
resolución de supostos e resposta a 

preguntas. 

CUALIFICACIÓN 

FINAL 

Se as fichas enviadas, son recibas no tempo sinalado, representarán un 40% da 

nota total. O outro 60%, corresponderá á valoración da resposta ás cuestións 
expostas nas referidas fichas. Os estudantes que teñen aprobada a materia, no 
caso de que a valoración das fichas alcance o 90%, poderán optar a un máximo 

de 2 puntos extra na media da materia. 

PROBA 
EXTRAORDINARIA 

SETEMBRO 

Consiste en realizar unha proba sobre os contidos e estándares programados  ata 
a data do estado de alarma. 

ALUMNADO 
MATERIAS 
PENDENTES 

Non hai 

 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación) 
Actividades Básicamente actividades resoltas  na  clase  para a recuperación dos alumnos con 

avaliacións suspensas.  Reforzo do aprendido para os/as alumnos/as que teñen a 
duas avaliacions aprobadas.. Non hai actividades de ampliación. 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 
conectividade 

Fichas, apuntes   enviados por correo e outros medios de comunicación: drive… 

Dudas resoltas  por medios telemáticos., de  maneira  conxunta o individual cos 
estudantes  

Materiais e recursos Fichas, libro de texto recomendado, internet, apuntes enviados polo profesor... 

 


