
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  Está nd a res de aprendiza x e e compe ten cia s imprescin dib les 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Explicar o problema dos recursos escasos e as necesidades ilimitadas 
1.1. Recoñece a escaseza, a  necesidade de elixir e de tomar decisións como os elementos máis 

determinantes a  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 diferentes 

sistemas económicos 
 

2.1. Analiza as diferentes formulacións e as distintas formas de abordar os elementos crave nos 

principais sistemas económicos 

3. Analizar as características principais do proceso produtivo. 3.1 Expresa unha visión integral do funcionamento  do sistema produtivo partindo do 
estudo da empresa e a súa participación en sectores económicos, así como da súa 
conexión e interdependencia. 

4- Explicar as razóns do proceso de división técnica do traballo. 

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

4.2 indica as diferentes categorías  de factores produtivos e as relacións entre 
produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

 

5. Observar os problemas económicos dunha sociedade, así como analizar e 

expresar unha valoración crítica das formas de resolución desde o punto de 

vista  dos diferentes sistemas económicos. 

5.1 Analiza as diferentes formulacións e as distintas formas de abordar os elementos 

crave nos principais sistemas económicos. 

5.2 Relaciona e manexa, a  partir de casos concretos de análises, os cambios máis 

recentes no escenario económico mundial coas circunstancias técnicas, económicas, 

sociais e políticas que os explican. 

5.3 Compara diferentes formas de abordar a resolución de problemas económicos, 

utilizando exemplos de situacións económicas actuais da contorna internacional. 

 

6. Analizar as ca ra cteríst ica s principais do proceso produtivo. 

 

6.1 Expresa unha visión integral do funcionamento do sistema produtivo partindo do 

estudo da empresa e a súa participación en sectores económicos, así como a súa conexión 

e interdependencia 

7. Expresar os principais obxectivos e funcións das empresas, utilizando 

referencias reais da  contorna próxima e transmitindo a  utilidade que se xera  

coa súa actividade 

7.1 Analiza e interpreta  os obxectivos e funcións das empresas. 

7.2 Explica a función das empresas de crear ou incrementar a  utilidade dos bens. 

Recoñece as funcións das empresas dentro do sistema económico-social. 

 

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

 

8.1 Determina e interpreta  a  eficiencia técnica e económica a partir dos casos expostos. 

 

9 Calcular e manexar os custos e beneficios das empresas, así como representar 

e interpretar gráficos relativos aos devanditos conceptos. 

 

9.1 Comprende e utiliza diferentes tipos de custos, tanto fixos como variables, totais, medios 

e marxinais, e tamén representa e interpreta gráficos de custos. 

9.2 Analiza e interpreta os beneficios dunha empresa a partir de supostos de ingresos e 

custos dun período. A partir dos datos achegados, 
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10.  Identificar os efectos da actividade empresarial para a  sociedade e a vida  das 

persoas. 

10.1 Estuda e analiza as repercusións da actividade das empresas, tanto nunha contorna 

próxima como nunha contorna internacional 

11.   Interpretar, a  partir do funciona men to do mercado, as variacións en 

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

variables. 

11.1  Analiza a  elasticidade da demanda, interpretando os cambios en prezos e 

cantidades, así como os seus efectos sobre os ingresos totais. 

12.  Interpretar, a  partir do funciona men to do mercado, as variacións 

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

variables. 

12.1. Representa  graficamente os efectos das variacións das distintas 

variables no funciona men to dos mercados. 

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

13.1 Analiza e  compara o funcionamento dos  diferentes tipos de mercados, explicando as 
súas diferenzas 

13.2 . Aplica a  análise dos distintos tipos de mercados a casos reais identificados a partir da 
observación da contorna máis inmediata. 

13.3  Valora, de forma crítica, os efectos que se derivan sobre aqueles que participan nos 
diversos mercados. 
 

 

14 Valorar a  estrutura do mercado de traballo e a  súa relación coa educación e 

formación, analizando de forma especial o desemprego. 

14.14.1 Valora e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados co mercado de 

traballo. 

14.14.2 Valora a relación entre a educación e formación e as probabilidades de obter un 

emprego e mellores salarios. 
 

15. Diferenciar e manexar as principais magnitudes ma croeconó m icas e analizar 

as relacións existentes entre elas, valorando os inconvenientes e limitacións 

que presentan como indicadores da calidade de vida. 

15.1 Valora, interpreta  e comprende as principais magnitudes macroeconómicas como 

indicadores da situación económica dun país. 

15.2 Relaciona as principais macromagnitudes e utilízaas para establecer comparacións 

con carácter global. 

15.3 Analiza de forma crítica os indicadores estudados valorando o seu impacto, os seus 

efectos e as súas limitacións para  medir a calidade de vida. 

 

16.  Explicar e ilustrar con exemplos significativos as finalidades e funcións do Estado 

nos sistemas de economía de mercado e identificar os principais instrumentos que 

utiliza, valorando as vantaxes e inconvenientes do seu papel na  actividade económica. 

16.1  Comprende e explica as distintas funcións do Estado: fiscais, estabilizadoras, 

redistributivas, reguladoras e provedoras de bens e servizos públicos. 

16.2 Identifica os principais fallos do mercado, as súas causas e efectos para os axentes 
intervenientes na economía e as diferentes opcións de actuación por parte do Estado. 

16.3  Comprende e valora o mantemento do Estado do Benestar 

17 Reflexionar sobre o impacto do crecemento e as crises cíclicas na economía e os 

seus efectos na calidade de vida  das persoas, o medioambiente e 

a distribución da riqueza a escala  local e mundial. 

 17.1 Identifica e analiza  os factores e variables que inflúen no crecemento económico, o 

desenvolvemento e a  redistribución da renda. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva  
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3.  Avalia c ió n e cualif ica c ió n  

Avaliación 

Procedementos  :  Exercicios semanais ben resoltos e con petición vía e-mail de posibles 

aclaracións se fora necesario, comentarios de noticias económicas. 

Repaso das dúas primeiras avaliacións coa entrega das actividades propostas. 

Videoconferencias semanais de repaso e avance de actividades novas, necesarias para a 

formación na materia  

Instrumentos: Proba escrita, se a situación sanitaria non permite a realización de probas 

presenciais, faranse polo medio de comunicación utilizado ata o momento, 

videoconferencia a través da plataforma cisco webex 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:   Será a media aritmética 

das dúas avaliacións, o traballo realizado neste período non presencial só se terá en conta 

para aquel alumnado que o rea lizou en data, forma , aclarando dúbidas coa profesora vía e-

mail e sen plaxiar o dos compañeiros. 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

 

Consistirá nunha proba escrita de resposta s curtas, se a proba é presencial, ou de resposta  

múltiple, se ten que ser por videoconferencia, dos nove temas impartidos (Temporalizados 

na Programación Didáctica do 1 ao 9) de xeito presencia l, na aula. 

Alumnado de 

materia pendente 

Criterios de avaliación:  Realización de actividades de repaso entregadas e aclaradas 

dúbidas vía e-mail en prazo e forma  

Proba escrita, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais, 

faranse polo medio de comunicación utilizado ata o momento, videoconferencia a través da 

plataforma cisco webex  

 

Criterios de cualificación:  80% a nota acadada na proba escrita  20% actividades de repaso  

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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4.  Meto do lo x ía e activ ida d es do 3º trimest re ( recup era ció n , repa so, reforzo , e no seu 

caso, amplia c ió n) 

Actividades   

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade) 

Repaso das dúas primeiras avaliacións coa entrega das actividades propostas. 

Videoconferencias semanais de repaso e avance de actividades novas, necesarias para 

a formación na materia  

Materiais e recursos Videoconferencias, e-mails, Google Drive 
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5.  Inform a ció n e public ida d e 

Información ao 

alumnado e ás familias 
Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


