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ECONOMÍA -  4º ESO 

 

 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B5.2 
 

Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións 
económicas e sociais. 

B6.1 Explica as razóns que xustifican o intercambio económico entre países e que 
inflúe nel. 

B6.1 Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración 
económica e monetaria da Unión Europea. 

B6.1 Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto e 
económico internacional e analiza as posibilidades dun desenvolvemento 
sustentable. 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Observación directa durante as clases desenvolvidas online. 
 Observación do traballo realizado diariamente de forma individual e autónoma 

na aula virtual (tempo e horario de conexión). 
 Resolución de tarefas de xeito individual e autónomo. 
 Observación da entrega (forma e prazo) das tarefas solicitadas.  

Instrumentos: 
 Traballos, tarefas e/ou problemas realizados individualmente (durante as clases 

online e/ou de xeito autónomo fóra delas). 
 Tests e cuestionarios on line. 
 Probas de avaliación online. 

No caso de volver á actividade presencial  levaríanse  a cabo probas de avaliación de 
xeito presencial para a recuperación da 1º e 2 º avaliación. 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso. 
A 1ª avaliación desenvolveuse con normalidade e na súa totalidade, na segunda houbo 
contidos que quedaron sen impartir/valorar do xeito habitual ó declararse o estado de 
alarma polo que a cualificación  final será: 
Nota 1ª avaliación · 0,6 + nota 2ª avaliación · 0,4 + VALORACIÓN TRABALLO 3ª AVAL. 
A valoración do traballo da 3ª avaliación sumará ATA UN MÁXIMO de 1 punto. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba comprenderá unha parte teórica e outra escrita  referida os contidos do 1º e 
2º  trimestre  e a cualificación será a media aritmética das dúas partes, sendo 
necesario acadar un 4 en cada unha delas para facer media. Para pasar o exame 
precísase obter un  5.   

Alumnado de 
materia pendente 

Non se da o caso neste curso académico.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  
Reforzo de apartados de temas xa vistos, sobre todo de contidos do 2º trimestre 
dos que non fixemos exame presencial. 
Ampliación de contidos do 3º trimestre 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado dispón de conexión a internet e de ordenador, polo que se 
empregan  medios telemáticos.  
A  comunicación é a través do correo electrónico e da aula virtual 
 Impártense clases no horario habitual por videoconferencia. 
 Cólganse vídeos, artigos de prensa ou capítulos illados de novelas de contido 

económico  na aula virtual; o alumnado realiza tarefas e/ou traballos sobre 
eses materiais. 

 Recóllense as tarefas a través de correo ou da aula virtual. 
 Resólvense dúbidas a través do correo electrónico sobre as tarefas que se 

están desenvolvendo e nas videoconferencias 
 Realízanse probas a través de xogos como o Kahoot  
 Realízanse probas con test online 

Materiais e recursos 

 Libro de texto. 
 Novelas económicas específicas alumnos ESO e BAC 
 Vídeos youTube 
 Blogs de profesores de Economía  
  Exercicios. 
 Aula virtual. 
 Correo electrónico. 
 Sistemas de videoconferencia (Webex e Zoom). 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

 Envíase un email ó alumnado avisando da dispoñibilidade deste documento na 
páxina web do centro.  

 Mensaxe ás familias a través de Abalar avisando da dispoñibilidade deste 
documento na páxina web do centro.  

Publicidade   Publicación na páxina web do centro. 
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ECONOMÍA - 1º BAC 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B5.1 
 

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

B6.2 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. 

B7.1 Diferenza os conceptos de crecemento e de desenvolvemento. 
B7.1 Recoñece e explica as consecuencias do crecemento sobre a repartición da 

riqueza, sobre o  ambiente e sobre a calidade de vida. 
B7.1 Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto 

económico internacional analizando as posibilidades dun desenvolvemento 
sustentable. 

B7.2 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 

2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Observación directa durante as clases desenvolvidas online. 
 Observación do traballo realizado diariamente de forma individual e autónoma 

na aula virtual (tempo e horario de conexión). 
 Resolución de tarefas de xeito individual e autónomo. 
 Observación da entrega (forma e prazo) das tarefas solicitadas.  

Instrumentos: 
 Traballos, tarefas e/ou problemas realizados individualmente (durante as clases 

online e/ou de xeito autónomo fóra delas). 
 Tests e cuestionarios on line 
 Probas de avaliación online. 

No caso de volver á actividade presencial   levaríanse  a cabo probas de avaliación de 
xeito presencial  para a recuperación da 1º e 2 º avaliación 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso. 
A 1ª avaliación desenvolveuse con normalidade e na súa totalidade, na segunda houbo 
contidos que quedaron sen impartir/valorar do xeito habitual ó declararse o estado de 
alarma polo que a cualificación  final será: 
Nota 1ª avaliación · 0,6 + nota 2ª avaliación · 0,4 + VALORACIÓN TRABALLO 3ª AVAL. 
A valoración do traballo da 3ª avaliación sumará ATA UN MÁXIMO de 1 punto. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba comprenderá unha parte teórica e outra escrita  referida os contidos do 1º e 
2º trimestre  e a cualificación será a media aritmética das dúas partes, sendo necesario 
acadar un 4 en cada unha delas para facer media. Para pasar o exame precísase obter 
un  5.   
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Alumnado de 
materia pendente 

Non se da o caso neste curso académico. 
 

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

Actividades  
Reforzo de apartados de temas xa vistos, sobre todo de contidos do 2º trimestre 
dos que non fixemos exame presencial. 
Ampliación de contidos do 3º trimestre. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado dispón de conexión a internet e de ordenador, polo que se 
empregan  medios telemáticos.  
A comunicación é a través do correo electrónico e da aula virtual 
 Impártense clases no horario habitual por videoconferencia. 
 Cólganse vídeos, artigos de prensa ou capítulos illados de novelas de contido 

económico  na aula virtual; o alumnado realiza tarefas e/ou traballos sobre 
eses materiais. 

 Cólgase un resumo do tema en pdf na aula virtual 
 Recóllense as tarefas a través de correo ou da aula virtual. 
 Resólvense dúbidas a través do correo electrónico sobre as tarefas que se 

están desenvolvendo e nas videoconferencias 
 RealÍzanse probas a través de xogos como o kahoot. 
 Realízanse probas con test online. 

Materiais e recursos 

 Libro de texto. 
 Novelas económicas específicas alumnos ESO e BAC 
 Power-point do profesor 
 Vídeos youTube 
 Blogs de profesores de Economía  
  Exercicios. 
 Aula virtual. 
 Correo electrónico. 
 Sistemas de videoconferencia (Webex e Zoom). 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

 Envíase un email ó alumnado avisando da dispoñibilidade deste documento na 
páxina web do centro.  

 Mensaxe ás familias a través de Abalar avisando da dispoñibilidade deste 
documento na páxina web do centro.  

Publicidade   Publicación na páxina web do centro. 
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA - 2º BAC 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B6.1 Recoñece os elementos patrimoniais e a función que teñen asignada. 
B6.1 
 

Identifica, valora e clasifica os bens, os  dereitos e as obrigas da empresa en 
masas patrimoniais. 

B6.1 
 

Detecta posibles desaxustes no equilibrio patrimonial, na solvencia e no 
apancamento da empresa, mediante a utilización de rateos. 

B6.1 
 

Recoñece a conveniencia do equilibrio económico, patrimonial e financeiro da 
empresa. 

B6.2 
 

Describe o funcionamento básico dos impostos que recaen sobre as empresas e 
destaca as principais diferenzas entre eles. 

B6.2 Valora a achega que supón para a riqueza nacional a carga impositiva que 
soportan as empresas. 

B7.1 Coñece e enumera os métodos estáticos (prazo de recuperación) e dinámicos 
(criterio do valor actual neto) para seleccionar e valorar investimentos. 

B7.1 Analiza, nun suposto concreto de financiamento externo, as opcións posibles, os 
seus custos e as variantes de amortización 

B7.1 Analiza e avalía, a partir dunha necesidade concreta, as posibilidades que teñen 
as empresas de recorrer ao mercado financeiro. 

B7.1 Valora as fontes externas e internas de  financiamento da empresa. 

2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Observación directa durante as clases desenvolvidas online. 
 Observación do traballo realizado diariamente de forma individual e autónoma 

na aula virtual (tempo e horario de conexión). 
 Resolución de tarefas de xeito individual e autónomo. 
 Observación da entrega (forma e prazo) das tarefas solicitadas.  

Instrumentos: 
 Traballos, tarefas e/ou problemas realizados individualmente (durante as clases 

online e/ou de xeito autónomo fóra delas). 
 Tests e cuestionarios na aula virtual. 
 Probas de avaliación online. 
 Rúbricas de todos/algúns dos instrumentos anteriores. 

No caso de volver á actividade presencial   levaríanse  a cabo probas de avaliación de 
xeito presencial  para a recuperación da 1º e 2 º avaliación 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso. 
A 1ª e a 2ª avaliación desenvolvéronse con normalidade e estaban rematadas ao 
declararse o estado de alarma polo que a cualificación final quedaría: 

Media aritmética da 1ª e 2ª avaliación + VALORACIÓN TRABALLO 3ª AVAL. 
A valoración do traballo da 3ª avaliación sumará ATA UN MÁXIMO de 1 punto. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba comprenderá unha parte teórica e outra escrita  referida aos contidos do 1º , 
do 2º  e  do 3º  trimestre . 
Para a cualificación  farase  a media aritmética das dúas partes (Tª e práctica) sen 
considerar as preguntas referidas o 3º trimestre. 
Será  necesario acadar un  4  en cada unha delas para facer media. Para pasar o exame 
precísase obter un  5.  
As preguntas referidas o 3º trimestre valoraranse só en caso de que sexan correctas 
para aumentar a nota. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
B5.1 Recoñecer o proceso de creación do diñeiro, os cambios no seu valor e a forma en 
que estes se miden. 
B6.2 Examinar os procesos de integración económica e describir os pasos que se 
produciron no caso da Unión Europea. 
B7.1 Reflexionar sobre o impacto do crecemento e as crises cíclicas na economía e os 
seus efectos na calidade de vida das persoas, o ambiente e a distribución da riqueza 

a nivel local e mundial 
B7.2 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 

 

Criterios de cualificación: 
A 1ª e a 2ª avaliación desenvolvéronse con normalidade e estaban rematadas ao 
declararse o estado de alarma polo que a cualificación final quedaría: 

Media aritmética da 1ª e 2ª avaliación + VALORACIÓN TRABALLO 3ª AVAL. 
A valoración do traballo da 3ª avaliación sumará ATA UN MÁXIMO de 1 punto 

Procedementos: 
 Resolución de tarefas de xeito individual e autónomo. 
 Observación directa durante as clases desenvolvidas online. 
 Observación da entrega (forma e prazo) das tarefas solicitadas.  

Instrumentos: 
 Traballos, tarefas e/ou problemas realizados individualmente  

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

Actividades  De ampliación para todo o alumnado 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado dispón de conexión a internet e de ordenador, polo que se 
empregan medios telemáticos.  
A comunicación é a través do correo electrónico e da aula virtual 
 Impártense clases no horario habitual por videoconferencia. 
 Cólganse vídeos e artigos de prensa na aula virtual, o alumnado realiza tarefas 

e/ou traballos sobre eses materiais. 
 Cólgase un resumo do tema na aula virtual 
 Recóllense as tarefas a través de correo ou da aula virtual. 
 Resólvense dúbidas a través do correo electrónico sobre as tarefas que se 

están desenvolvendo. 
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 RealÍzanse probas con test online 

Materiais e recursos 

 Libro de texto. 
 Power-point do profesor 
 Vídeos youTube 
 Blogs de profesores de Economía  
  Exercicios. 
 Aula virtual. 
 Correo electrónico. 
 Sistemas de videoconferencia (Webex e Zoom). 

6. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

 Envíase un email ó alumnado avisando da dispoñibilidade deste documento na 
páxina web do centro.  

 Mensaxe ás familias a través de Abalar avisando da dispoñibilidade deste 
documento na páxina web do centro.  

Publicidade   Publicación na páxina web do centro. 


