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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. 

B1.2. Identificar a terminoloxía económica básica e o uso dos modelos económicos, e 
familiarizarse con eles. 

ECB1.2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da economía. 
ECB1.2.3. Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante a 
fronteira de posibilidades de produción. 

B1.3. Tomar conciencia dos principios da economía para aplicar nas relacións 
económicas básicas cos condicionantes de recursos e as necesidades. 

ECB1.3.1. Representa as relacións que se establecen entre as economías domésticas e 
as empresas. 
ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos 
provenientes das relacións económicas do seu contorno. 

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. 

B2.2. Analizar as características principais do proceso produtivo. ECB2.2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade, 
eficiencia e tecnoloxía. 
ECB2.2.2. Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas 
oportunidades. 
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B2.4. Determinar, para un caso sinxelo, a estrutura de ingresos e custos dunha empresa,
calculando o seu beneficio. 

ECB2.4.2. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu beneficio ou 
a súa perda, aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados. 

B2.5. Diferenciar os impostos que afectan as empresas e a importancia do cumprimento 
das obrigas fiscais. ECB2.5.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa forma xurídica e as 

actividades, e sinala o funcionamento básico dos impostos e as principais diferenzas 
entre eles. 
ECB2.5.2. Valora a achega que para a riqueza nacional supón a carga impositiva que 
soportan as empresas. 

B3.1. Realizar un orzamento persoal distinguindo entre os tipos de ingresos e gastos, e 
controlar o seu grao de cumprimento e as posibles necesidades de adaptación. ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e 

os gastos integrantes, e realiza o seu seguimento. 

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. 

B3.3. Expresar unha actitude positiva cara ao aforro, e empregar o aforro como medio 
para alcanzar diversos obxectivos. 

ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto. 
ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco e 
seleccionando a decisión máis axeitada para cada momento. 

Para unha fácil localización da materia, trátase dos contidos que figuran nos apuntes da mesma comprendidos entre a Unidade 1 e a 
Unidade 6 (ámbalas dúas incluídas)
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
 Probas online
 Traballos / exercicios prácticos / cuestionarios
 Observación

Instrumentos:
Para o alumnado que non superara a 1ª ou/e a 2ª avaliación

 Unha proba online parcial por cada avaliación que non tivese 
superada até o 13 de marzo.

 A proba celebrarase na semana do 1 ao 5 de xuño

 Unha proba final que abrangue os contidos da materia impartida até
o 13 de marzo.

 Proba final a realizar na semana do 8-12 de xuño (sempre e 
cando a xefatura de estudos non fixe outro calendario).

 Batería de exercicios prácticos ou traballos que deberán ser 
entregados en prazo para o alumnado que non teña conectividade, 
ou que así o prefira.

 Asistencia ás clases por vídeo-conferencia e participación nas 
mesmas, resolvendo as cuestións propostas polo profesor.

Para o alumnado que teña superadas as dúas primeiras avaliacións
 Una proba online que abrangue os contidos de ampliación 

impartidos na 3ª avaliación.
 A proba 3ª av. ampliación  realizarase na semana do 8 ao 12 

de xuño.

 Batería de cuestionarios semanais que deberán ser entregados en 
prazo para o alumnado que non poida asistir ás clases online, e 
opcionais para o resto.

 Asistencia ás clases por vídeo-conferencia e participación nas 
mesmas, resolvendo as cuestións propostas polo profesor, ou 
mediante probas Kahoot realizadas de forma aleatoria.

Cualificación final Para o alumnado que non superara a 1ª ou/e a 2ª avaliación
Superará a materia:

 Se só tiña unha avaliación non superada e obtén unha nota ≥ 4,5 na 
proba parcial (xa non será necesario acudir á proba final).

 Se tiña as dúas avaliacións non superadas e obtén unha nota ≥ 4,5 
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en cada unha das probas parciais (xa non será necesario acudir á 
proba final).

 Se obtén unha nota ≥ 4,5 na proba final.
 Se obtén unha nota media ≥ 4,5 unha vez valorados todos os 

instrumentos de avaliación.

Para calcular a media da 3ª avaliación escollerase a maior das seguintes:

 Media das probas parciais
                                     ou
 Media da nota da proba final (caso de non superar algún       

parcial)     
                                          ou

 Media dos exercicios prácticos e traballos entregados.

A asistencia e participación activa ás clases online poderá aumentar esta 
media nun 20%, só se fose necesario para chegar ao aprobado .

Debido a que as probas de recuperación están circunscritas a competencias 
imprescindibles ou contidos mínimos, e para evitar que o alumnado que xa 
tiña aprobadas as avaliacións se vexa prexudicado, a cualificación final sairá 
de multiplicar x 0,7 a media arriba descrita. 
De todas formas, de superar a materia segundo figura anteriormente, a nota 
mínima na avaliación ordinaria será de 5, aínda que a media fose inferior.

Cálculo da cualificación final:
Farase unha media aritmética da nota das 3 avaliacións.
De superar a materia, a nota mínima na avaliación ordinaria será de 5.
En ningún caso a cualificación final poderá ser inferior á media das dúas 
primeiras avaliacións.

Para o alumnado que teña superadas as dúas primeiras avaliacións

Teñen a materia superada independentemente do traballo realizado nesta 
3ª avaliación. A súa cualificación final non poderá ser inferior á media das 
dúas primeiras avaliacións, pero si superior se a media das tres avaliacións é 
maior.

Para calcular a media da 3ª avaliación escollerase a maior das seguintes:

 Media da nota da proba online de contidos de ampliación 
                                                   ou
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 Media da asistencia e participación activa ás clases online ou 
probas Kahoot                 

A Media dos exercicios prácticos entregados pode incrementara a media 
da 3ª avaliación en 2 puntos.

A media da 3ª avaliación non pode superar os 10 puntos.
                                                     

Cálculo da cualificación final:
É a media das tres avaliacións. En ningún caso a cualificación final poderá ser 
inferior á media das dúas primeiras avaliacións

Proba
extraordinaria de

setembro

Haberá unha proba presencial de ser posible ou online en caso contrario, 
que versará sobre todos os contidos e competencias imprescindibles 
impartidos até o 13 de marzo (todos os que figuran no punto 1 Estándares 
de aprendizaxe e competencias imprescindibles).

Avaliación de
materia

pendentes

Non procede

Criterios de avaliación:

Non procede

Criterios de cualificación:

Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Non procede
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CONCRECIÓN DO TRABALLO A REALIZAR NA 3ª AVALIACIÓN

Para o alumnado que non superara a 1ª ou a   2ª avaliación  

 Elaborar un mapa conceptual de cada unidade da avaliación (temas  3 e 4,  na 1ª 
avaliación // temas 5 a 6, na 2ª avaliación)

+
 Facer unha batería de exercicios prácticos:

o  do tema 4 (se ten a 1ª avaliación pendente) 
 Produción
 Produtividade

o  ou dos temas 5 e 6 (para o que ten a 2ª avaliación pendente)
 Punto morto
 Custos
 Elasticidade
 Tests do mercado

(estes traballos serán elaborados a man (sen utilizar Word, Excel, …) e será enviado mediante 
unha imaxe de boa calidade ao meu correo   inhakitomas@gmail.com)

 Asistir ás clases online de recuperación (Zoom)

 Facer unha proba online ou presencial (se hai incorporación ao centro):
o Proba parcial 1ª e/ou 2ª av    semana do 1 ao 5 de xuño
o Proba final                                 semana do 8 ao 12 de xuño

Para o alumnado que teña superadas as dúas primeiras avaliacións

 Clases de ampliación + Kahoot semanal (xoves)
 Cuestionarios en Google Forms (quincenal)

 Proba final 3ª avaliación a realizar na semana do 8 ao 12 de xuño
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

Clases online mediante a plataforma Zoom.
Até o 30 de abril avanzouse no currículo da materia.
A partir desa data comezarán as clases online de recuperación para o 
alumnado que ten algunha avaliación suspensa (1 á semana).
Ao mesmo tempo seguiremos con clases online de ampliación para as 
probas ABAU (1 á semana).
Para o alumnado sen conectividade proponse exercicios prácticos e traballos
que deberán ser presentados (1 por semana).
Paralelamente ás clases online fanse probas Kahoot de cada unidade 
didáctica.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Alumnado con conectividade:
Clases online participativas mediante videoconferencia, observando e 
valorando o feedback por parte do alumnado.
O alumnado vai seguindo presentacións de PowerPoint, exercicios en Excel, 
etc. .., ao mesmo tempo que vai seguindo as diapositivas que teñen nos seus 
apuntes.
Alternar teoría coa realización de exercicios prácticos ou traballos. Enviados 
mediante Google Forms.
Motivar mediante gaming facendo unha clasificación cos resultados obtidos 
polo alumnado en probas Kahoot.

Alumnado sen conectividade
Seguindo os apuntes da materia farán exercicios prácticos ou elaborarán os 
traballos propostos polo profesor, e recibidos a través do correo ou de Abalar
Móbil.
Lembramos que con un móbil con datos tamén é posible acceder ás clases 
online e facer as probas Kahoot, aínda que non é o ideal.

Materiais e recursos O profesor conta con ordenador con conexión a internet, compartindo a súa 
pantalla co alumnado mediante a plataforma Zoom (subscrición de pago para
ter clases de 50 minutos).
Software ofimática.
Google Forms.
Cámara web.
Abalar Móbil
Correo electrónico
Aplicación de mensaxes

O alumnado que siga as clases online debe contar preferente con un 
ordenador e conexión a internet, pero pode facelo mediante un móbil e 
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datos.
Apuntes da materia que ten o alumnado e que coinciden coas diapositivas 
proxectadas.
Abalar Móbil
Correo electrónico
Aplicación de mensaxes

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Figurará enlace na Aula Virtual do centro

Postearase no blog de clase:       www.econobac.blogspot.com 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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