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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.

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

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.

ECB2.1.2. 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.

B3.2. Decidir con racionalidade ante as
alternativas económicas da vida persoal,
e relacionalas co  benestar  propio  e
social.

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.

B4.1.  Recoñecer  e  analizar  a
procedencia  das  principais  fontes  de
ingresos  e  gastos  do  Estado,  e
interpretar gráficos onde se amose esa
distribución.

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.



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Os resultados das dúas primeiras avaliacións serán tidos en conta.
- A  cualificación  do  alumnado  pode  mellorarse  mediante  a

realización das tarefas telemáticas.

Instrumentos:
- Tarefas telemáticas da aula virtual.

Cualificación 
final

1. As tarefas telemáticas teñen unha puntuación. A puntuación das
tarefas  de  cada  unidade  didáctica  pondérase  sobre  unha
cualificación do 1 a 10.

2. Tarefas  de  repaso/reforzo:  cada  tarefa  está  asociada  a  unha
unidade didáctica concreta das dúas primeiras avaliacións. Estas
tarefas suporán o 70% da cualificación do traballo realizado no
terceiro trimestre.

3. Tarefas  de  ampliación:  cada  tarefa  está  asociada  a  unidades
didácticas  non  traballadas  de  xeito  presencial.  Estas  tarefas
suporán  un  30%  da  cualificación  do  traballo  realizado  no
terceiro trimestre.

4. O conxunto das tarefas de repaso/reforzo e as de ampliación
suporán a cualificación total do traballo do terceiro trimestre .

5. O  alumnado  con  avaliacións  suspensas  poderá  recuperar
sempre que a cualificación media das tarefas de repaso/reforzo
das unidades didácticas correspondentes á avaliación suspensa
sexa superior a 5. A nota da avaliación recuperada será de 5. 

6. A  cualificación  final  será  a  media  entre  as  notas  da  1ª  e  2ª
avaliación  conxuntamente  coa  nota  do  traballo  do  terceiro
trimestre. En caso de ser esta cualificación inferior á media da 1ª
e 2ª avaliación, prevalecerá a media da 1ª e 2ª avaliación.

7. En ningún caso a cualificación final de curso poderá ser inferior á
cualificación media das dúas primeiras avaliacións.

Proba
extraordinaria
de setembro

Na medida  do  posible  a  proba  extraordinaria  será  presencial.  Esta
proba  estará  baseada  nos  contidos  e  estándares  de  aprendizaxe
traballados nas dúas primeiras avaliacións.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación)

Actividades

1. Lectura  comprensiva  dos  temas  do  libro  referentes  aos
contido e estándares de aprendizaxe indicados no apartado
1.

2. Visualización  de  vídeos  explicativos,  tarefas  resoltas  e
apuntes relativos aos contidos e estándares  de aprendizaxe
recollidos no apartado 1.

3. Realización de tarefas telemáticas relacionados cos contido e
estándares de aprendizaxe sinalados no apartado 1.

Metodoloxía
(non se detectou

alumnado sen
conectividade)

1. Publicación  na  aula  virtual  de  vídeos,  imaxes,  apuntes,
explicacións ou exemplos de tarefas que permitan a mellor
comprensión dos contidos traballados nas tarefas. 

2. Publicación  na  aula  virtual  de  tarefas  relativas  a  cada
unidade didáctica.  As  tarefas son colgadas  na aula virtual
todos os luns. O prazo de entrega final de cada tarefa é o
domingo desa semana. Cada tarefa ten unha puntuación. 

3. O luns seguinte, as solucións das tarefas publícanse na aula
virtual. As puntuacións de cada alumna/o son enviadas por
correo electrónico individualmente.

4. Realización  de  videoclases  utilizando  Webex,  cunha
periodicidade e frecuencia en relación ás posibilidades do
alumnado con respecto á dispoñibilidade de medios e a non
interferencia co traballo das restantes materias. O contido
destas videoclases consistirá na explicación dos contidos e
tarefas  semanais,  así  como  aclaración  de  dúbidas  do
alumnado.

Materiais e
recursos

1. correo electrónico
2. aula virtual
3. videoconferencias
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A información contida neste documento será trasladada ao 
alumnado por correo electrónico e explicado por videoconferencia.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro, dentro da sección 
do departamento de economía
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