
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
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9. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
TERCEIRO TRIMESTRE 

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 explica as funcións do Estado: fiscais, 
estabilizadoras, redistributivas, reguladoras e 
provedoras de bens e servizos públicos. 

 

Identifica os principais fallos do mercado, as súas 
causas e os seus efectos para os axentes que 
interveñen 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 
prever os ingresos e os gastos, e controlar a súa 
execución. 

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

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

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. 

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

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

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

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

Examinar os procesos de integración económica e 
describir os pasos que se produciron no caso da Unión 
Europea. 

Explica o proceso de cooperación e integración 
económica producido na Unión Europea, e reflexiona 
para valorar as repercusións e as implicacións para 
España nun contexto global. 

NON SE DESENVOLVE ESTE CURSO  
Explicar o funcionamento do sistema financeiro e 
coñecer as características dos seus principais produtos 
e mercados 

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

Analizar os fluxos comerciais entre dúas economías. 
Identifica e describe os fluxos comerciais 
internacionais. 

Analizar e valorar as causas e as consecuencias da 
globalización económica, así como o papel dos 
organismos económicos internacionais na súa 
regulación. 

Expresa as razóns que xustifican o intercambio 
económico entre países. 

 
Describe as implicacións e os efectos da globalización 
económica nos países e reflexiona sobre a necesidade 
da súa regulación e da súa coordinación. 

 

Os demais contidos da programación foron desenvoltos nas dúas primeiras avaliacións, polo que 

non se modifican.
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10. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
e) O alumnado que ten superadas as dúas primeiras. 

§ Daráselle material de ampliación do terceiro trimestre para 
mellorar a súa cualificación. 

f) O alumnado que non ten superadas as dúas primeiras. 
§ Daráselle actividades para poder superar as  avaliacións. 

Tamén se lle dará a posibilidade de realizar boletíns e probas do material 
de ampliación para subir a nota se o desexan. 

Instrumentos:  

· Cuestionarios. 

· Tarefas (comentario de texto, lectura de prensa económica, análise 
de película relacionada coa materia, etc). 

· Participacións nas videoconferencias. 

· Calquera outra proba ou actividade telemática organizada polo 
profesorado sobre a materia 

 

Cualificación final 

e) Alumnado coas dúas avaliacións superadas. 
A maior nota dos apartados seguintes 

5- Nota = 
�  ������������  ����������

�
 

6- Nota  = 
�  ��������������  ��������������� �����������

��
 

Para o cálculo da nota do terceiro trimestre tódalas tarefas terán o mesmo 
peso. 

f) Alumnado que non teñen as avaliación superadas. 
v. Deberá facer obrigatoriamente as tarefas de recuperación 

correspondentes coas que poderá obter unha cualificación de 5 
puntos nas citadas avaliacións suspensas. 

vi. Unha vez que teñan superadas as dúas primeiras avaliacións 
aplicarase o criterio a). 

Para o cálculo da nota do terceiro trimestre tódalas tarefas terán o mesmo 
peso. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que non superase a materia en xuño poderá presentarse a 
unha proba extraordinaria en setembro de todos os contidos tratados na 
1ª e na 2ª avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnado de 1º con materia pendente de anos anteriores. 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

11. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

9- Explicación puntual de contidos, resolución de exercicios e 
cuestións teóricas. 

10- Boletíns  teórico-prácticos 
11- Lectura e análise de prensa económica. 
12- Comentario de textos. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o meu alumnado dispón de conectividade. 

Se traballa en: 
1º- Explicacións de reforzo dos contidos dados con anterioridade. 
2º-Envío ao profesor no período de entrega das tarefas resoltas. 
4.-Explicacións da nova materia segundo se recolle nesta addenda 
5º-Resolución de dubidas a través de videoconferencia, grupo de 
whatsapp ou correo electrónico. 
 
O profesorado está a disposición do alumnado por videoconferencia, 
para resolución de dúbidas, aclaración de conceptos e calquera outra 
necesidade sobre a materia. 

Materiais e recursos 

Libro de texto 
Apuntes do profesor que se envían por correo electrónico 
Aula virtual. 
Videoconferencias tanto con jitsi coma con CiscoWebex 
Correo Electrónico 
Grupo de WhatsApp 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Explicado por videoconferencia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


