
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA 2019/2020

                                                                Centro: IES Eduardo Pondal
                                                                Curso: 1º Bac.
                                                                Materia : Economía
                                                                Departamento: Economía
                                                                Data: Mayo 2020



1. Estándares de aprendizaxe e Competencias imprescindibles

Estándares de aprendizaxe Criterios de avaliación

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.

 B1.2.  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.

 ECB1.2.1.  Analiza  as  respostas  ás  preguntas  clave  sobre  a
organización dos principais sistemas económicos.

 ECB1.2.2.  Relaciona,  para  a súa  interpretación,  os  cambios  máis
recentes  no  escenario  económico  mundial  coas  circunstancias
técnicas, económicas, sociais e políticas que os explican, a partir de
casos concretos de análise.

 ECB1.2.3.  Compara  sistemas  económicos,  utilizando  exemplos
actuais do ámbito internacional.

 B1.3.  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.

 ECB1.3.1.  Distingue  as  proposicións  económicas  positivas  das
proposicións económicas normativas.

 ECB1.3.2.  Interpreta  os  modelos  de  representación  da  realidade
económica, e emprega os termos e a metodoloxía apropiados para
analizar problemas económicos concretos.

Bloque 2. A actividade produtiva

 B2.1. Analizar as características principais do proceso produtivo.  ECB2.1.1.  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.

 B2.2. Explicar as razóns do proceso de división técnica do traballo.  ECB2.2.1. Relaciona o proceso de división técnica do traballo coa
interdependencia económica nun contexto global.

 ECB2.2.2.  Clasifica e define os factores produtivos,  e describe as
relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía.

 B2.3. Identificar os efectos da actividade empresarial para a sociedade
e a vida das persoas.

 ECB2.3.1. Analiza para explicar as repercusións da actividade das
empresas, tanto nun ámbito próximo coma nun ámbito internacional.

 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.

 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.

 B2.5.  Relacionar  e  distinguir  a  eficiencia  técnica  e  a  eficiencia
económica.

 ECB2.5.1. Determina e interpreta a eficiencia técnica e económica a
partir dos casos formulados.

 B2.6. Calcular e controlar os custos e os beneficios das empresas, e
representar e interpretar gráficos relativos a eses conceptos.

 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.

 B2.7. Analizar, representar e interpretar a función de produción dunha  ECB2.7.1. Representa e interpreta gráficos de produción total, media



empresa a partir dun caso dado. e marxinal, a partir de supostos dados.

Bloque 3. O mercado e o sistema de prezos

 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.

 ECB3.1.2.  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.

 ECB3.2.3. Valora de forma crítica os efectos que se derivan sobre os
axentes intervenientes nos diversos mercados.

 B5.1. Recoñecer o proceso de creación do diñeiro, os cambios no
seu valor e a forma en que estes se miden.

 ECB5.1.1. Analiza e explica o funcionamento do diñeiro e do sistema
financeiro nunha economía.

 Bloque 5. Aspectos financeiros da Economía

 B5.2. Describir as teorías explicativas sobre as causas da inflación e
os  seus  efectos  sobre  os/as  consumidores/as,  as  empresas  e  o
conxunto da economía.

 ECB5.2.1.  Recoñece  as  causas  da  inflación  e  valora  as  súas
repercusións económicas e sociais.

 B5.3. Explicar o funcionamento do sistema financeiro e coñecer as
características dos seus principais produtos e mercados.

 ECB5.3.1.  Valora  o  papel  do  sistema  financeiro  como  elemento
canalizador  do aforro ao investimento,  e identifica os produtos e os
mercados que o compoñen.

 B5.4. Analizar os tipos de política monetaria.  ECB5.4.1. Razoa de forma crítica, en contextos reais, sobre as accións
de política monetaria e o seu impacto económico e social.

 B5.5. Identificar o papel do Banco Central Europeo e a estrutura da
súa política monetaria.

 ECB5.5.1.  Identifica  os  obxectivos  e  a  finalidade do  Banco Central
Europeo, e razoa sobre o seu papel e o seu funcionamento.

 ECB5.5.2.  Describe os efectos das variacións dos tipos de xuro na
economía.

2. Avaliación e cualificación 
  Avaliación Procedementos; Semanalmente se envian

• Ejercicios Teóricos, respuestas de preguntas
• Resolución de problemas
•  Busqueda de información, noticias... 

Instrumentos: 



• Examenes feitos antes do 13 de marzo, 1ª e 2ª Avaliación.
• Traballos e ejercicios teóricos e prácticos por medios telemáticos

Cualificación 
final 

Calculo  da media da 1ª e 2ª  Avaliación:
• Si esta media e igual ou superior a 5 poderá  subir a nota a traves de 

ejercicios de reforzo hasta un máximo dun20%
• En caso de que a media da 1º e  2º Av.  sexa negativa , terá a oportunidad 

de alcanzar o aprobado mediante  traballos de recuperación, e ademáis 
poderá incrementar a nota ata un máximo dun 20% 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Si as circunstancias o permiten, sera un examen, solo das competencias 
imprescidibles de esta programacion

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de cualificación :
Calcularase a media das dúas primeiras avaliacións mais  os traballos do terceiro 
trimestre. As ponderacíons serán  40,40 e 20 ( 1ª e 2ª Av 40% e 20  os traballos 
do 3º trimestre), con duas excepcións:
Os alumnos coa 1ª e 2ª av. Aprobadas, si non eviaron traballos ou resultasen 
perjudicados con este cálculo, manterase a media das duas primeiras av.
Aqueles alumnos que a media aritmética  sexa inferior a 5 , e fixeron todos os 
traballos do terceiro trimestre terán un 5

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Examenes realizados antes del 13 de marzo
Ejercicios de refuerzo realizados telemáticamente

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

• Explicacions de reforzo das materias dadas na 1º e 2º Avaliación,
• Actividades de repaso: Ejercicios teóricos, problemas, e comentarios de 

textos.  
Recursos:

1. Correo  electrónico
2. Apuntes 
3. Simulador YBT




