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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación

Estándar de aprendizaxe

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


B1.1. Explicar o problema da escaseza: recursos escasos e necesidades
ilimitadas.



ECB1.1.1. Recoñece a escaseza e a correspondente necesidade de elixir
entre decisións alternativas, como problema máis determinante para
afrontar en todo sistema económico.

Bloque 2. A actividade produtiva








B2.2. Explicar as razóns do proceso de división técnica do traballo.
B2.4. Expresar os obxectivos e as funcións principais das empresas,
utilizando referencias reais do ámbito próximo e transmitindo a utilidade
que se xera coa súa actividade.
B2.5. Relacionar e distinguir a eficiencia técnica e a eficiencia económica.
B2.6. Calcular e controlar os custos e os beneficios das empresas, e
representar e interpretar gráficos relativos a eses conceptos.













ECB2.2.2. Clasifica e define os factores produtivos, e describe as
relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía.
ECB2.4.1. Distingue e interpreta os obxectivos e as funcións das
empresas.
ECB2.4.2. Explica a función creadora de utilidade dos bens das
empresas.
ECB2.5.1. Determina e interpreta a eficiencia técnica e económica a
partir dos casos formulados.
ECB2.6.1. Calcula, clasifica e utiliza diversos tipos de custos, fixos e
variables, totais, medios e marxinais, e representa e interpreta gráficos
de custos.
ECB2.6.2. Calcula, analiza e interpreta os beneficios dunha empresa a
partir de supostos de ingresos e custos dun período.

Bloque 3. O mercado e o sistema de prezos
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B3.1. Interpretar, a partir do funcionamento do mercado, as variacións
en cantidades demandadas e ofertadas de bens e servizos en función
de distintas variables.





ECB3.1.1. Representa graficamente os efectos das variacións das
variables no funcionamento dos mercados.
EECB3.1.2. Define e expresa matematicamente as variables que
determinan a oferta e a demanda.

ECB3.1.3. Analiza as elasticidades de demanda e de oferta,
interpretando os cambios en prezos e cantidades, así como os seus
efectos sobre os ingresos totais.




B3.2. Analizar o funcionamento de mercados reais e observar as súas
diferenzas cos modelos, así como as súas consecuencias para os/as
consumidores/as, as empresas ou os estados.





ECB3.2.1. Analiza e compara o funcionamento dos tipos de mercados, e
explica as súas diferenzas.
ECB3.2.2. Aplica a análise dos tipos de mercados a casos reais
identificados a partir da observación do ámbito máis inmediato.

Bloque 4. A macroeconomía
▪

▪

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

▪

ECB4.1.1. Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes
macroeconómicas como indicadores da situación económica dun país.

▪

ECB4.1.2. Relaciona as principais macromagnitudes e utilízaas para
establecer comparacións con carácter global.

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

▪

ECB4.3.1. Examina e interpreta datos e gráficos de contido económico
relacionados co mercado de traballo.

Bloque 5. Aspectos financeiros da Economía
▪

B5.4. Analizar os tipos de política monetaria.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos e instrumentos:
- cualificacións dos trimestres 1 e 2
- probas específicas 1º e 2º trimestre
- actividades de repaso/recuperación
- as actividades de ampliación só poden subir nota
A cualificación final de curso obtense:
a. Para o alumnado que ten os dous primeiros trimestres aprobados:
Calculando a media da cualificación dos trimestres 1 e 2 incrementada
segundo o indicado a continuación:
- os exercicios de repaso/recuperación do 1º trimestre incrementan ata 1
punto a cualificación do trimestre
- os exercicios de repaso/recuperación do 2º trimestre incrementan ata 1
punto a cualificación do trimestre
- o traballo dos impostos incrementa ata 0,5 puntos a cualificación do curso
- os exercicios a unidade 11 incrementan ata 0,5 puntos a cualificación do
curso
- os traballos das unidades 15 e 16 incrementan ata 0,5 puntos cada un a
cualificación do curso

Cualificación final

b. Para o alumnado cun trimestre suspenso:
Calculando a media entre a nota do trimestre aprobado, incrementada
segundo o establecido neste documento, e a suma de:
- a nota do traballo de repaso/recuperación correspondente ao trimestre
suspenso (incrementa a nota ata 2 puntos)
- as actividades de ampliación (incrementan a nota ata 2 puntos)
- a realización dun cuestionario, online ou presencial, sobre as preguntas de
repaso/recuperación do trimestre pendente (incrementa a nota ata 2
puntos)
c. Para o alumnado cos trimestres 1 e 2 suspensos:
- os exercicios de repaso/recuperación do 1º trimestre supoñen ata 2,5
puntos
- os exercicios de repaso/recuperación do 2º trimestre permiten obter ata
2,5 puntos
- as actividades de ampliación permiten obter ata 2 puntos
A cualificación final formaríase sumando os puntos obtidos en cada grupo de
exercicios.
Se a cualificación do alumnado con 1 ou cos 2 trimestres suspensos ,
calculada segundo o establecido na páxina anterior, non acada un mínimo de
5 puntos, o alumno/a alumna terá a posibilidade de realizar, para cada
trimestre cualificado por debaixo de 5 puntos, un exame que versará

exclusivamente sobre os exercicios de repaso/recuperación do trimestre a
recuperar.
A cualificación do alumnado na convocatoria de xuño non poderá ser inferior
á media das notas dos dous primeiros trimestres.
Proba
extraordinaria de
setembro

Avaliación de
materia
pendentes

Versará exclusivamente sobre os exercicios e as actividades de recuperación
dos trimestres 1 e 2.
Poderá realizarse telemática ou presencialmente.
Criterios de avaliación: ao alumnado de 2º bacharelato coa materia
pendentes aplicaránselle os criterios establecidos na presente adaptación
para o alumnado de Economía de 1º bacharelato cos trimestres 1 e 2
suspensos.
Criterios de cualificación: os mesmos que ao alumnado cos trimestres 1 e 2
suspensos.
Procedementos e instrumentos de avaliación: os mesmos que ao alumnado
cos trimestres 1 e 2 suspensos.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)
Figuran en classroom, diferenciando as de recuperación e repaso, das
de ampliación. Son:
- exercicios de síntese
- exercicios de cálculo
- lectura de artigos xornalísticos
- consulta de webs para realizar traballos individuais

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade):

Todo o alumnado está conectado.
Combinación de actividades de repaso e de reforzo, traballos
individuais sobre algunha unidade didáctica, autocorrección de
exercicios.
As dúbidas resólvense vía correo electrónico

Materiais e recursos

- Libro dixital Santillana “Economía” (licencia gratuíta para o alumnado)
- Enlaces a material
- Enlaces a artigos de xornais
- Probas online ou, se é posible, presenciais

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Esta adaptación subirase á classroom de Economía de 1º Bacharelato

Publicación na páxina web do centro.
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