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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Describir e interpretar os elementos da empresa, as clases de 
empresas e as súas funcións na economía, así como as formas xurídicas 
que adoptan, e relacionar con cada unha as responsabilidades legais 
dos/das propietarios/as e xestores/as, e as esixencias de capital. 

EEB1.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas 
coas esixencias de capital e coas responsabilidades para cada tipo. (CD, 
CMCCT, CSIEE) 
 
EEB1.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresa máis 
apropiadas en cada caso en función das características concretas, 
aplicando o razoamento sobre clasificación das empresas. (CD, CMCCT) 
 
EEB1.1.4. Describe os elementos da empresa en relación coas funcións 
que desenvolven e os obxectivos que procuran dentro do sistema. (CCL, 
CSIEE) 

B1.2. Identificar e analizar os trazos principais do contorno en que a 
empresa desenvolve a súa actividade e explicar, a partir deles, as 
estratexias e as decisións adoptadas, e as posibles implicacións sociais 
e ambientais da súa actividade. 

EEB1.2.2. Analiza a relación entre empresa, sociedade e ambiente, e 
valora os efectos positivos e negativos das actuacións das empresas nas 
esferas social e ambiental. (CD, CSC, CSIEE) 
 
EEB1.2.3. Analiza a actividade das empresas como elemento 
dinamizador de progreso, estimando a súa creación de valor para a 
sociedade e para a cidadanía. (CSC, CSIEE) 
 

B2.1. Identificar e analizar as estratexias de crecemento e as decisións 
tomadas polas empresas, tendo en consideración as características do 
marco global en que actúan. 

EEB2.1.1. Describe e analiza os factores que determinan a localización e 
dimensión dunha empresa, e valora a transcendencia futura para a 
empresa desas decisións. (CCL, CMCCT) 
 
EEB2.1.3. Identifica e explica as estratexias de especialización e 
diversificación. (CCL, CMCCT, CSIEE) 
 
EEB2.1.5. Examina o papel das pequenas e das medianas empresas no 
noso país, e valora as súas estratexias e as súas formas de actuar, así 
como as súas vantaxes e os seus inconvenientes. (CSC, CSIEE) 
 



 
 
 

 

EEB2.1.6. Describe as características e as estratexias de 
desenvolvemento da empresa multinacional, e valora a importancia da 
responsabilidade social e ambiental. (CCL, CSC, CMCCT) 

B3.1. Explicar a planificación, a organización e a xestión dos recursos 
dunha empresa, valorando as posibles modificacións para realizar a 
función do ámbito en que desenvolve a súa actividade e dos obxectivos 
formulados. 

EEB3.1.1. Reflexiona sobre a división técnica do traballo nun contexto 
global de interdependencia económica para valorar as súas 
consecuencias sociais. (CMCCT, CSC) 
 
EEB3.1.2. Describe a estrutura organizativa, o estilo de dirección, as 
canles de información e de comunicación, o grao de participación na 
toma de decisións e a organización informal da empresa. (CCL, CMCCT, 
CSIEE) 
 
EEB3.1.3. Identifica a función de cada área de actividade da empresa 
(aprovisionamento, produción e comercialización, investimento e 
financiamento, recursos humanos e administrativa), así como as súas 
interrelacións. (CD, CMCCT, CSIEE) 

B4.1. Analizar procesos produtivos desde a perspectiva da eficiencia e a 
produtividade, e recoñecer a importancia da I+D+i. 

EEB4.1.1. Realiza cálculos da produtividade de distintos factores e 
interpreta os resultados obtidos, coñecendo medios e alternativas de 
mellora da produtividade nunha empresa. (CD, CMCCT) 
 
EEB4.1.3. Reflexiona sobre a importancia para a sociedade e para a 
empresa da investigación e da innovación tecnolóxica en relación coa 
competitividade e o crecemento. (CAA, CMCCT, CSC) 

B4.2. Determinar a estrutura de ingresos e custos dunha empresa, 
calculando o seu beneficio e o seu limiar de rendibilidade, a partir dun 
suposto formulado. 

EEB4.2.1. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o 
seu beneficio ou a súa perda xerados ao longo do exercicio económico, 
aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados. (CD, 
CMCCT) 
 
EEB4.2.2. Identifica e calcula os tipos de custos, ingresos e beneficios 
dunha empresa, e represéntaos graficamente. (CD, CMCCT) 
 
EEB4.2.3. Calcula o limiar de vendas (de rendibilidade) necesario para a 



 
 
 

 

supervivencia da empresa. (CD, CMCCT) 

B4.3. Describir os conceptos fundamentais do ciclo de inventario e 
manexar os modelos de xestión. 

EEB4.3.1. Identifica os custos que xera o almacén e resolve casos 
prácticos sobre o ciclo de inventario. (CD, CMCCT) 
 
EEB4.3.2. Valora as existencias en almacén mediante diferentes 
métodos. (CD, CMCCT) 

B7.1. Valorar proxectos de investimento, xustificar razoadamente a 
selección das alternativas máis vantaxosas, diferenciar as posibles 
fontes de financiamento nun determinado suposto e razoar a elección 
máis axeitada. 

EEB7.1.1. Coñece e enumera os métodos estáticos (prazo de 
recuperación) e dinámicos (criterio do valor actual neto) para seleccionar 
e valorar investimentos. (CD, CSIEE, CMCCT) 
 
EEB7.1.2. Aplica métodos estáticos (prazo de recuperación) e dinámicos 
(valor actual neto), nun suposto concreto de selección de alternativas de 
investimento para a empresa. (CD, CMCCT) 
 
EEB7.1.3. Explica as posibilidades de financiamento das empresas 
diferenciando o externo e o interno, a curto e longo prazo, así como o 
custo de cada un e as implicacións na marcha da empresa. (CCL, 
CMCCT) 
 
EEB7.1.6. Valora as fontes externas e internas de financiamento da 
empresa. (CSIEE, CMCCT) 
 
EEB7.1.9. Identifica e describe os ciclos da actividade da empresa e as 
súas fases. (CCL, CMCCT, CSIEE) 

 



 
 

    
   

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Observación: permite recoller información durante a avaliación 
continua. 

 Revisión de actividades e traballos: permite coñecer cómo o 
alumnado adquire e aplica os diferentes contidos traballados, así 
como as dificultades de aprendizaxe. 

 Exames: consiste en que o alumno/a demostre os coñecementos 
adquiridos a través da realización de diversas actividades ou 
preguntas, durante as dúas primeiras avaliacións. 

 Diario: permite recoller información máis significativa e resumir cómo 
evolucionaron os alumnos dende o inicio do curso, sinalando as 
dificultades e os logros, as orientacións de mellora aplicadas e os 
resultados obtidos ao final do curso. 
 
 

 

Instrumentos: Utilizaranse uns instrumentos que permitan rexistrar 
sistematicamente a información recollida como: 

 Listas de control 

 Escalas de estimación 

 Rexistro anecdótico 

 

 

 

Cualificación 
final 

O procedemento para obter a cualificación final de curso será o seguinte: 

 A media de todos os exames realizados antes da suspensión das 
clases presenciais suporá o 80% da nota. 

 A realización de traballos, actividades e exercicios antes da 
suspensión das clases presenciais suporá o 20% da nota. 

 Ademais, todas as actividades e exercicios realizados desde o 16 de 
marzo ata o final do curso servirán para recuperar materia (o 
alumnado que teña algunha avaliación suspensa) e para subir nota 
(a nota resultante dos dous puntos anteriores poderá incrementarse 
ata 2 puntos). En ningún caso, se baixará nota por todo o realizado 
desde o 16 de marzo. 
 
 

 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Aqueles alumnos/as que non acadasen unha cualificación positiva a final de 
curso, deberán realizar unha proba escrita na convocatoria extraordinaria do 
mes de setembro. 

Dita proba estará referida ós criterios de avaliación e estándares de 
aprendizaxe recollidos neste documento. A súa estrutura coincidirá coa das 
realizadas ó longo das dúas primeiras avaliacións. A valoración máxima 
será de 10  puntos e deberase obter un mínimo de 5 puntos para 
considerarse superada. 
 
 



 
 
 

 

 

 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 

Non procede, xa que non hai alumnado coa materia pendente. 

 

 

 

Criterios de cualificación: 

Non procede, xa que non hai alumnado coa materia pendente. 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Non procede, xa que non hai alumnado coa materia pendente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

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

Actividades 

 Actividades de recuperación da primeira e segunda avaliación 
para o alumnado con algunha avaliación suspensa. 

 Actividades de repaso para o alumnado coas dúas primeiras 
avaliacións aprobadas. 

 Actividades de ampliación de contidos para todo o alumnado. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

Non hai ningún alumno que indique que non ten conectividade, pero 
no caso de que haxa algún tipo de problema coas conexións e 
comunicacións, flexibilizaranse os prazos de entrega e buscaranse 
alternativas para facilitar o traballo do alumnado. A metodoloxía 
empregada no terceiro trimestre será a seguinte: 

 Presentación dos aspectos esenciais dos contidos a traballar. 

 Entrega dun documento no que se indica o traballo a realizar, 
explícanse os conceptos básicos e facilítanse fontes de 
información. 

 Realización das actividades e exercicios encomendados. 

 Resolución de dúbidas e corrección de actividades e 
exercicios. 
 

Materiais e recursos 

 Material de traballo aportado polo profesor. 

 Plataforma educativa Google Classroom. 

 Correo electrónico iesdefene.gal. 

 Google Chat. 

 Libro de texto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A comunicación co alumnado e coas familias será fundamentalmente a 

través da plataforma educativa Google Classroom, o correo electrónico e 

Google Chat. Se as circunstancias o requiren buscaranse outros medios 

para a comunicación, como o teléfono ou o correo certificado. 

 

 

Publicidade Publicación deste documento na páxina web do centro. 
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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. (CCL, 
CSC) 
 
ECB1.1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas 
económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus inconvenientes e as 
súas limitacións. (CAA, CD) 

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 de 
economía. (CCL)  
 
ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía normativa. 
(CAA, CSC) 
 
ECB1.2.3. Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade 
mediante a fronteira de posibilidades de produción. (CD, CMCTT) 

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. (CMCTT, CSC) 
 
ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas 
económicos provenientes das relacións económicas do seu contorno. 
(CMCTT, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

B2.1. Describir os tipos de empresas e as formas xurídicas das 
empresas, e relacionar cada unha coas súas esixencias de capital e as 
responsabilidades legais dos/das propietarios 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. (CMCTT, CSIEE) 
 
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. (CSIEE, CSC) 
 

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. (CMCTT, CSC) 
 
ECB2.2.2. Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e 
as súas oportunidades. (CD, CSC) 

B2.3. Identificar as fontes de financiamento das empresas. ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das empresas e 
diferencia o financiamento externo e o interno, a curto e a longo prazo, 
así como o custo de cada unha e as implicacións na marcha da 
empresa. (CCL, CD, CMCTT) 

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. (CD, CMCTT) 

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. (CAA, 
CD, CMCTT) 

B3.2. Decidir con racionalidade ante as alternativas económicas da vida 
persoal, e relacionalas co beneficio 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. (CAA, CSIEE) 

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. (CAA, CSC) 



 
 
 

 

 

B3.4. Recoñecer o funcionamento básico do diñeiro e diferenciar os 
tipos de contas bancarias e de tarxetas emitidas como medios de 
pagamento, e valorar a oportunidade do seu uso con garantías e 
responsabilidade. 

ECB3.4.1. Comprende os termos fundamentais e describe o 
funcionamento das contas na operativa bancaria. (CCL, CMCTT) 

B5.1. Diferenciar as magnitudes de tipos de xuro, inflación e 
desemprego, analizar as relacións entre elas e interpretar datos e 
gráficos vinculados con esas magnitudes. 

ECB5.1.1. Describe as causas da inflación e valora as súas principais 
repercusións económicas e sociais. (CCL, CSC) 

 



 
 

    
   

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Observación: permite recoller información durante a avaliación 
continua. 

 Revisión de actividades e traballos: permite coñecer cómo o 
alumnado adquire e aplica os diferentes contidos traballados, así 
como as dificultades de aprendizaxe. 

 Exames: consiste en que o alumno/a demostre os coñecementos 
adquiridos a través da realización de diversas actividades ou 
preguntas, durante as dúas primeiras avaliacións. 

 Diario: permite recoller información máis significativa e resumir cómo 
evolucionaron os alumnos dende o inicio do curso, sinalando as 
dificultades e os logros, as orientacións de mellora aplicadas e os 
resultados obtidos ao final do curso. 
 
 

 

Instrumentos: Utilizaranse uns instrumentos que permitan rexistrar 
sistematicamente a información recollida como: 

 Listas de control 

 Escalas de estimación 

 Rexistro anecdótico 

 

 

 

Cualificación 
final 

O procedemento para obter a cualificación final de curso será o seguinte: 

 A media de todos os exames realizados antes da suspensión das 
clases presenciais suporá o 80% da nota. 

 A realización de traballos, actividades e exercicios antes da 
suspensión das clases presenciais suporá o 20% da nota. 

 Ademais, todas as actividades e exercicios realizados desde o 16 de 
marzo ata o final do curso servirán para recuperar materia (o 
alumnado que teña algunha avaliación suspensa) e para subir nota 
(a nota resultante dos dous puntos anteriores poderá incrementarse 
ata 2 puntos). En ningún caso, se baixará nota por todo o realizado 
desde o 16 de marzo. 
 
 

 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Aqueles alumnos/as que non acadasen unha cualificación positiva a final de 
curso, deberán realizar unha proba escrita na convocatoria extraordinaria do 
mes de setembro. 

Dita proba estará referida ós criterios de avaliación e estándares de 
aprendizaxe recollidos neste documento. A súa estrutura coincidirá coa das 
realizadas ó longo das dúas primeiras avaliacións. A valoración máxima 
será de 10  puntos e deberase obter un mínimo de 5 puntos para 
considerarse superada. 
 
 



 
 
 

 

 

 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 

Non procede, xa que non hai alumnado coa materia pendente. 

 

 

 

Criterios de cualificación: 

Non procede, xa que non hai alumnado coa materia pendente. 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Non procede, xa que non hai alumnado coa materia pendente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

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

Actividades 

 Actividades de recuperación da primeira e segunda avaliación 
para o alumnado con algunha avaliación suspensa. 

 Actividades de repaso para o alumnado coas dúas primeiras 
avaliacións aprobadas. 

 Actividades de ampliación de contidos para todo o alumnado. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

Non hai ningún alumno que indique que non ten conectividade, pero 
no caso de que haxa algún tipo de problema coas conexións e 
comunicacións, flexibilizaranse os prazos de entrega e buscaranse 
alternativas para facilitar o traballo do alumnado. A metodoloxía 
empregada no terceiro trimestre será a seguinte: 

 Presentación dos aspectos esenciais dos contidos a traballar. 

 Entrega dun documento no que se indica o traballo a realizar, 
explícanse os conceptos básicos e facilítanse fontes de 
información. 

 Realización das actividades e exercicios encomendados. 

 Resolución de dúbidas e corrección de actividades e 
exercicios. 
 

Materiais e recursos 

 Material de traballo aportado polo profesor. 

 Plataforma educativa Google Classroom. 

 Correo electrónico iesdefene.gal. 

 Google Chat. 

 Libro de texto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A comunicación co alumnado e coas familias será fundamentalmente a 

través da plataforma educativa Google Classroom, o correo electrónico e 

Google Chat. Se as circunstancias o requiren buscaranse outros medios 

para a comunicación, como o teléfono ou o correo certificado. 

 

 

Publicidade Publicación deste documento na páxina web do centro. 

 

 
 

 

 

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
Galicia.  
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 
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ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

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

caso ampliación) 
 

4. Información e publicidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO:IES DE FENE 
CURSO:2º BACHARELATO 

MATERIA:FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
 

 

 

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

B1.1. Relacionar os factores da innovación empresarial coa actividade de creación de 
empresas. 

FAXB1.1.1. Identifica os aspectos da innovación empresarial e explica a súa relevancia no 
desenvolvemento económico e na creación de emprego. 
FAXB1.1.2. Recoñece experiencias de innovación empresarial e analiza os elementos de risco 
que levan aparelladas. 
FAXB1.1.3. Valora a importancia da tecnoloxía e de internet como factores clave 
de innovación e relaciona a innovación coa internacionalización da empresa. 
 

B1.2. Analizar a información económica do sector de actividade empresarial no 
que se situará a empresa. 

FAXB1.2.1. Analiza o sector empresarial onde se desenvolve a idea de negocio. 
FAXB1.2.2. Realiza unha análise do mercado e da competencia para a idea de 
negocio seleccionada. 
 

B1.3. Seleccionar unha idea de negocio, e valorar e argumentar tecnicamente a 
elección. 
 

FAXB1.3.1. Explica desde diferentes perspectivas a figura do/da emprendedor/a de negocios. 
FAXB1.3.2. Avalía as repercusións que supón elixir unha idea de negocio. 
FAXB1.3.3. Analiza as vantaxes e os inconvenientes de propostas de ideas de 
negocio realizables. 
FAXB1.3.4. Expón os seus puntos de vista, mantén unha actitude proactiva e desenvolve 
iniciativa 
emprendedora. 
FAXB1.3.5. Traballa en equipo mantendo unha comunicación fluída cos seus 
compañeiros e coas súas compañeiras para o desenvolvemento do proxecto de 
empresa. 
 
 

B2.1. Analizar a organización interna da empresa, a forma xurídica, a
 localización e os recursos necesarios, e valorar as alternativas dispoñibles
 e os obxectivos marcados co proxecto. 

FAXB2.1.1. Recoñece os obxectivos e os fins da empresa, e relaciónaos coa súa organización. 
FAXB2.1.2. Reflexiona sobre o papel da responsabilidade social corporativa, e valora a 
existencia dunha ética dos negocios. 
FAXB2.1.3. Proporciona argumentos que xustifican a elección da forma xurídica e da 
localización da empresa. 
FAXB2.1.4. Interpreta a información que proporciona o organigrama dunha empresa e 
a importancia 
da descrición de tarefas e funcións para cada posto de traballo. 
FAXB2.1.5. Realiza unha prevision dos recursos necesarios para o desenvolvemento
 do proxecto de empresa. 
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B3.1. Analizar os trámites legais e as actuacións necesarias para crear a 
empresa. 

FAXB3.1.1. Identifica os diferentes trámites legais necesarios para a posta en marcha dun 
negocio e recoñece os organismos ante os cales han de presentarse os trámites. 
 

B3.2. Xestionar a documentación necesaria para a posta en marcha dunha 
empresa. 

 
FAXB3.2.1. Interpreta e sabe realizar os trámites fiscais, laborais,de Seguridade Social e 
outros para a posta en marcha. 
FAXB3.2.2. Valora a necesidade do cumprimento dos prazos legais para efectuar os 
trámites de creación dun negocio. 
 

B5.1. Desenvolver a comercialización 
dos produtos ou servizos da empresa e o plan de márketing. 

FAXB5.1.1. Analiza  o proceso de comercialización dos produtos ou servizos da 
empresa. 
FAXB5.1.2. Explica as características da clientela potencial da empresa e identifica o 
comportamento dos competidores desta. 
FAXB5.1.3. Aplica proceso s de comunicación e habilidades sociais en situacións de 
atención á clientela e operacións comerciais. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
 Traballos escritos individuais do alumnado (de repaso, reforzo, e 

ampliación) durante a terceira avaliación. 
 Implicación do alumnado no traballo telemático. 
 Traballo en equipo, no que se valorou a colaboración, integración, 

responsabilidade e o reparto equitativo do traballo así como o 
resultado final, realizado nas dúas primeiras avaliacións. 

  
 Intervencións orais na clase, durante o curso. 
 Probas escritas (presenciais) realizadas durante as dúas primeiras 

avaliacións. 

Instrumentos: 
 Rúbrica para a valoración das actividades propostas. 

 Escala de valoración do grao de implicación. 

 Cualificacións obtidas ao longo da 1ª e 2ª avaliación. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
 Farase a media artimética das cualificacións obtidas na 1ª e 2ª 

avaliación. 
 Co traballo realizado durante a terceira avaliación, a cualificación 

anterior poderá incrementarse ata un máximo de 1 punto. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro elaborarase tendo en conta os 
criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe imprescindibles que 
figuran neste documento, seguindo sempre as instrucións que dea a 
Consellería nese momento. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non procede. 

Criterios de cualificación: 
Non procede. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  - Actividades de ampliación de aprendizaxes anteriores. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade:  Co obxectivo de garantir e 
facilitar o seu proceso de aprendizaxe, utilizouse a plataforma Google 
Classroom, o Google Chat e o correo electrónico, tendo así tamén 
asegurada a comunicación e a atención ao alumnado. 
A información, os contidos e as actividades están dispoñibles na aula 
virtual, a través da cal tamén se poden facer as entregas das tarefas 
propostas, ou ben do correo electrónico. 
As dúbidas coméntanse a través das anteriormente citadas canles de 
comunicación. 
 

Materiais e recursos 
Presentacións  e actividades de repaso como soporte dos contidos 
teóricos, vídeos e enlaces explicativos, apuntes teóricos elaborados 
polo profesorado. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado e as familias reciben a información por medio da páxina 
web do centro, da plataforma virtual Google Classroom, do correo 
electrónico ou das aplicacións SIXA e Abalar móbil. De ser necesario, 
haberá unha comunicación telefónica ou por correo certificado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. (CAA, CMCCT) 
 

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. (CSC, CMCCT, CD) 
 
ECB1.2.3. Compara sistemas económicos, utilizando exemplos actuais 
do ámbito internacional. (CAA, CD, CSC) 

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. (CAA, CMCCT) 

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. 
(CAA, CCL, CSC) 
 

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. (CSC, CMCCT) 
 
ECB2.2.2. Clasifica e define os factores produtivos, e describe as 
relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. (CMCCT, CCL) 
 

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. (CSIEE, CAA) 

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. (CD, CMCCT) 



 
 
 

 

 

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. (CMCCT, CD) 
 
ECB2.6.2. Calcula, analiza e interpreta os beneficios dunha empresa a 
partir de supostos de ingresos e custos dun período. (CMCCT, CD) 

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. (CMCCT, CD) 
 
ECB3.1.2. Define e expresa matematicamente as variables que 
determinan a oferta e a demanda. (CMCCT, CD) 

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. (CMCCT, CCL) 

B4.1. Distinguir as principais magnitudes macroeconómicas, operar con 
elas e analizar as súas interrelacións, valorando os inconvenientes e as 
limitacións que presentan como indicadores da calidade de vida. 

ECB4.1.1. Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes 
macroeconómicas como indicadores da situación económica dun país. 
(CMCCT, CD, CSC, CCL) 

B4.3. Valorar a estrutura do mercado de traballo e a súa relación coa 
educación e a formación, analizando de xeito especial o desemprego. 

ECB4.3.1. Examina e interpreta datos e gráficos de contido económico 
relacionados co mercado de traballo. (CMCCT, CD) 
 
ECB4.3.2. Valora a relación da educación e a formación coas 
probabilidades de obter un emprego e mellores salarios. (CSC, CAA) 

 



 
 

    
   

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Observación: permite recoller información durante a avaliación 
continua. 

 Revisión de actividades e traballos: permite coñecer cómo o 
alumnado adquire e aplica os diferentes contidos traballados, así 
como as dificultades de aprendizaxe. 

 Exames: consiste en que o alumno/a demostre os coñecementos 
adquiridos a través da realización de diversas actividades ou 
preguntas, durante as dúas primeiras avaliacións. 

 Diario: permite recoller información máis significativa e resumir cómo 
evolucionaron os alumnos dende o inicio do curso, sinalando as 
dificultades e os logros, as orientacións de mellora aplicadas e os 
resultados obtidos ao final do curso. 
 
 

 

Instrumentos: Utilizaranse uns instrumentos que permitan rexistrar 
sistematicamente a información recollida como: 

 Listas de control 

 Escalas de estimación 

 Rexistro anecdótico 

 

 

 

Cualificación 
final 

O procedemento para obter a cualificación final de curso será o seguinte: 

 A media de todos os exames realizados antes da suspensión das 
clases presenciais suporá o 80% da nota. 

 A realización de traballos, actividades e exercicios antes da 
suspensión das clases presenciais suporá o 20% da nota. 

 Ademais, todas as actividades e exercicios realizados desde o 16 de 
marzo ata o final do curso servirán para recuperar materia (o 
alumnado que teña algunha avaliación suspensa) e para subir nota 
(a nota resultante dos dous puntos anteriores poderá incrementarse 
ata 2 puntos). En ningún caso, se baixará nota por todo o realizado 
desde o 16 de marzo. 
 
 

 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Aqueles alumnos/as que non acadasen unha cualificación positiva a final de 
curso, deberán realizar unha proba escrita na convocatoria extraordinaria do 
mes de setembro. 

Dita proba estará referida ós criterios de avaliación e estándares de 
aprendizaxe recollidos neste documento. A súa estrutura coincidirá coa das 
realizadas ó longo das dúas primeiras avaliacións. A valoración máxima 
será de 10  puntos e deberase obter un mínimo de 5 puntos para 
considerarse superada. 
 
 



 
 
 

 

 

 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 

Non procede, xa que non hai alumnado coa materia pendente. 

 

 

 

Criterios de cualificación: 

Non procede, xa que non hai alumnado coa materia pendente. 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Non procede, xa que non hai alumnado coa materia pendente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

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

Actividades 

 Actividades de recuperación da primeira e segunda avaliación 
para o alumnado con algunha avaliación suspensa. 

 Actividades de repaso para o alumnado coas dúas primeiras 
avaliacións aprobadas. 

 Actividades de ampliación de contidos para todo o alumnado. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

Non hai ningún alumno que indique que non ten conectividade, pero 
no caso de que haxa algún tipo de problema coas conexións e 
comunicacións, flexibilizaranse os prazos de entrega e buscaranse 
alternativas para facilitar o traballo do alumnado. A metodoloxía 
empregada no terceiro trimestre será a seguinte: 

 Presentación dos aspectos esenciais dos contidos a traballar. 

 Entrega dun documento no que se indica o traballo a realizar, 
explícanse os conceptos básicos e facilítanse fontes de 
información. 

 Realización das actividades e exercicios encomendados. 

 Resolución de dúbidas e corrección de actividades e 
exercicios. 
 

Materiais e recursos 

 Material de traballo aportado polo profesor. 

 Plataforma educativa Google Classroom. 

 Correo electrónico iesdefene.gal. 

 Google Chat. 

 Libro de texto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A comunicación co alumnado e coas familias será fundamentalmente a 

través da plataforma educativa Google Classroom, o correo electrónico e 

Google Chat. Se as circunstancias o requiren buscaranse outros medios 

para a comunicación, como o teléfono ou o correo certificado. 

 

 

Publicidade Publicación deste documento na páxina web do centro. 
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