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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Administrar los recursos financieros personales de manera responsable, para 
garantizar la seguridad financiera a lo largo de la vida. 

EFNB1.1.1. Reconoce las fuentes de renta personal y describe los tipos de recursos 
financieros. 
EFNB1.1.2. Procura alcanzar la seguridad financiera en la concreción de sus objetivos 
financieros personales. 

B1.2. Identificar los mercados financieros, los agentes intervinientes y los indicadores 
financieros básicos vinculados con la evolución de las condiciones económicas que 
influyen en las decisiones financieras de la ciudadanía. 

EFNB1.2.2. Explica el papel de los intermediarios financieros en la sociedad, y 
caracteriza e identifica los principales mercados financieros.

B1.3. Gestionar la renta personal, reconociendo sus orígenes, los destinos alternativos y 
las necesidades que se deben cubrir en cada etapa de la vida. 

EFNB1.3.1. Identifica las etapas que conducen a la toma de decisión de consumo 
inteligente. 
EFNB1.3.3. Reconoce la dimensión temporal del consumo, y lo distingue del ahorro y de 
la inversión. 
EFNB1.3.5. Identifica los motivos que conducen a la decisión de ahorrar. 

B2.1. Planificar la vida financiera, clasificar los elementos integrantes de un presupuesto 
personal o familiar, e identificar medidas de control que permitan no desviarse de los 
niveles presupuestados. 

EFNB2.1.1. Valora el impacto de la planificación y la importancia del ahorro en la vida de 
cada uno/a. 
EFNB2.1.2. Identifica y clasifica ingresos y gastos para elaborar un presupuesto personal
y familiar. 
EFNB2.1.3. Evalúa los gastos ajustándolos a los ingresos e identifica medidas de control.

Para unha fácil localización da materia, trátase dos contidos que figuran nos apuntes da materia como “Unidad 1: La renta familiar. 
La seguridad financiera (completa)”
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
 Probas online
 Traballos / exercicios prácticos / Cuestionarios

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.

 Proba 1ª aval. na semana do 25 ao 29 de maio.
 Proba 2ª aval. 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 na semana do 8 ao 12 de xuño (salvo que a 
xefatura de estudos elabore un calendario para estas probas)

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

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

impartidos na 3ª avaliación.
 Proba online de ampliación na semana do 1-5 de xuño.

 Batería de exercicios prácticos (cada 15 días) que deberán ser 
entregados en prazo, para o alumnado que así o prefira.

NOTA: Na realización tanto das probas como dos exercicios ou traballos 
está permitido a utilización de apuntes ou calquera outro material que se 
considere necesario.

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 
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.
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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.

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 0,6 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
 Media da nota dos exercicios prácticos e/ou traballos entregados
                                                 

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).
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Avaliación de
materia

pendentes

Non procede

Criterios de avaliación:

Non procede

Criterios de cualificación:

Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Non procede

CONCRECIÓN DO TRABALLO A REALIZAR NA 3ª AVALIACIÓN

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

 Facer un cuestionario con exercicios semanal:
 1º cuestionario  (1ª avaliación)  na semana do 11 – 15 maio.
 2º cuestionario  (1ª avaliación)  na semana do 18 – 22 maio.
 3º cuestionario  (2ª avaliación)  na semana do 25 – 29 maio.

Estes cuestionarios faranse en Google Forms. Poden usar todo o material (apuntes) 
ou procurar información en internet. 
Só teñen dous intentos. O cal, implica que de facer más de dous intentos terase en 
conta o mellor de entre os dous primeiros.

 Facer unha proba online ou presencial (se hai incorporación ao centro):
 Proba parcial 1ª   avaliación     semana do 25 ao 29 de maio.
 Proba parcial 2ª   avaliación     semana do 1 ao 5 de xuño
 Proba final   (para aqueles que non aprobaran os dous parciais, e que versará sobre

todo o tema 1 dos apuntes)
                                                    semana do 8 ao 12 de xuño

Para o alumnado que teña superadas as dúas primeiras avaliacións
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 Cuestionarios en Google Forms (quincenal), poden facerse mirando os vídeos enlazados e 
o material do que dispón o alumnado.

 Xogos interactivos relacionados coa materia (Money Town)

 Proba final a realizar na semana do 1 ao 5 de xuño
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

Até o 30 de abril avanzouse no currículo da materia.
A partir desa data:

 O alumnado con algunha avaliación non superada, realizará 
exercicios prácticos ou traballos de recuperación e reforzo da materia
impartida até o 13 de marzo. Deberán presentar unha actividade 
quincenal.

  O alumnado coas dúas primeiras avaliacións superadas seguirá a 
facer exercicios prácticos ou traballos de ampliación coa intención de
desenvolver os contidos esenciais do currículo da materia. Deberán 
presentar unha actividade quincenal.

Para o alumnado con conectividade propóñense xogos interactivos que 
figuran no blog da materia e que permiten adquirir destrezas relacionadas 
coas competencias programadas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Alumnado con conectividade:
Alternar teoría coa realización de exercicios prácticos ou traballos. Enviados 
mediante Google Forms.
Motivar mediante gaming facendo unha clasificación cos resultados obtidos 
polo alumnado nas diferentes probas ou xogos interactivos realizados.

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 
actividades de ampliación e participar nos xogos interactivos, aínda que non 
é o ideal.

Materiais e recursos O profesor conta con ordenador con conexión a internet, e pode compartir a 
súa pantalla co alumnado mediante a plataforma Zoom resolvendo 
dúbidas(subscrición de pago).
Software ofimática
Google Forms
Cámara web.
Abalar Móbil
Correo electrónico
Aplicación de mensaxes
Xogo Money Town

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

Información ao
alumnado e ás

familias

Figurará enlace na Aula Virtual do centro

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

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 10 DE
10

CENTRO: IES ELVIÑA
CURSO: 2019/2010

MATERIA: ED. FINANCEIRA 2º ESO


