
Adaptación da Programación didáctca do Departamento de  Economía curso 2019/2020.

 IES de Foz

ECONOMÍA 1º DE BACHARELATO.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Na terceira avaliación teranse en conta  os  estándares  marcados  na  programación  como
mínimos en 100%.

2. Avaliación e cualifcación.

A avaliación  final  será  a  media  das  dúas  primeiras.  As  actividades  enviadas  na  terceira
avaliación servirán para que o alumno poida incrementar a súa media ata un punto na nota final.

Os  alumnos  con  alguna  avaliación  suspensa,  se  entregan  as  actividades  de  recuperación
correctamente, terán un 5 na avaliación suspensa, esa será a nota a ter en conta para facer a media
coas  avaliacións  aprobadas.  Ademais,  tamén  terá  opción  de  incrementar  a  nota  se  fai  as
actividades da terceira avaliación.

Nas probas extraordinarias de setembro serán avaliables os contidos que se explicaron na aula
nas dúas primeiras avaliacións.

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

Envíanse actividades de recuperación para os alumnos con avaliacións suspensas.

Envíanse  actividades  de  ampliación  para  os  alumnos  que  teñen  superadas  as  dúas  primeiras
avaliacións, que tamén poden facer os suspensos para subir a nota. Estas actividades consisten en
esquemas do tema, resumos e exercicios.

O método empregado está a ser a aula virtual do centro, o blog de aula, teléfono móvil e correo
electrónico.

4. Información e publicidade. 

Os alumnos están en todo momento informados das actividades, correccións, etc  polos medios 
antes indicados: móvil, correo electrónico, aula virtual e blog de aula.



ECONOMÍA 2º DE BACHARELATO.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

No caso de 2º de Bacharelato, únicamente nos quedaba por ver o tema de fnanciamento e
investmento e a fscalidade empresarial. Por ese motvo non é preciso facer modifcacións en
ningún estándar nin competencia. Foi dada toda a materia.

2. Avaliación e cualifcación.

A avaliación  final  será  a  media  das  dúas  primeiras.  As  actividades  enviadas  na  terceira
avaliación servirán para que o alumno poida incrementar a súa media ata un punto na nota final.

Non hai ningún alumno coa materia suspensa nas dúas primeiras avaliacións. Hai un único
caso dun alumno que abandonou a materia.

Nas probas extraordinarias de setembro serán avaliables os contidos que se explicaron na aula
nas dúas primeiras avaliacións.

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

Envíanse  actividades  de  ampliación  para  todos  os  alumnos,  en  concreto  foron  enviadas  as
seguintes:

 Esquemas de cada un dos temas pendentes

 Videotitorial explicando o tema práctico que quedaba pendente, utilizando como base o
libro de texo

 Exercicios dos temas para entregar

O método empregado está a ser a aula virtual do centro, o blog de aula, teléfono móvil e correo
electrónico.

4. Información e publicidade. 

Os alumnos están en todo momento informados das actividades, correccións, etc  polos medios 
antes indicados: móvil, correo electrónico, aula virtual e blog de aula.

ECONOMÍA 4º ESO.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Mantéñense  os  establecidos  na  programación,  tendo  en  conta  que  os  contdos  son
simplifcados con resumos por parte do profesor.



2. Avaliación e cualifcación.

A avaliación  final  será  a  media  das  dúas  primeiras.  As  actividades  enviadas  na  terceira
avaliación servirán para que o alumno poida incrementar a súa media ata un punto na nota final.

Hai  un  único  caso  dun  alumno  suspenso  ao  que  se  lle  están  enviando  exercicios  de
recuperación de maneira  particular ao seu correo electrónico.

Nas probas extraordinarias de setembro serán avaliables os contidos que se explicaron na aula
nas dúas primeiras avaliacións.

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

Envíanse actividades de ampliación para os alumnos que teñen superadas as dúas primeiras
avaliacións, que tamén poden facer os suspensos para subir a nota. Estas actividades consisten en
esquemas do tema, videotitorias,  resumos e exercicios.

O método empregado está a ser a aula virtual do centro, o blog de aula, teléfono móvil e
correo electrónico.

4. Información e publicidade. 

Os alumnos están en todo momento informados das actividades, correccións, etc polos medios 
antes indicados: móvil, correo electrónico, aula virtual e blog de aula.

INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL.
4 º ESO.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Na terceira avaliación teranse en conta  os  estándares  marcados  na  programación  como
mínimos en 100%.

2. Avaliación e cualifcación.

A avaliación  final  será  a  media  das  dúas  primeiras  avaliacións.  As  tarefas  e  actividades
enviadas na terceira avaliación servirán para que o alumno poida incrementar a súa media ata un
punto na nota final.

Non hai alumnado coa materia suspensa.

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

Envíanse actividades de repaso dos contidos vistos en clase  na 1ª e 2ª avaliación, que permitan
ao alumnado reforzar as aprendizaxes adquiridas ata o momento. 



Tamén se contemplan actividades de ampliación sobre os novos contidos que se avancen, se as
circunstancias o permiten.

O método empregado está a ser a aula virtual do centro e correo electrónico.

4. Información e publicidade. 

Os alumnos están en todo momento informados das actividades, correccións, etc polos medios 
antes indicados: aula virtual do centro e correo electrónico.


