
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. 
 

B1.2. Observar os problemas económicos dunha sociedade, asícomo 
analizar e expresar unha valoración crítica das formas de re-solución 
desde o punto de vista dos sistemas económicos. 
 

ECB1.2.1. Analiza as respostas ás preguntas clave sobre a organización dos 
principais sistemas económicos. 
 

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. 
 

B2.2. Explicar as razóns do proceso de división técnica do traballo. 
 

ECB2.2.2. Clasifica e define os factores produtivos, e describe as relacións 
entre produtividade, eficiencia e  
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

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. 
 

ECB3.1.2. Define e expresa matematicamente as variables que determinan a 
oferta e a demanda. 
 

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. 
 

ECB3.1.3. Analiza as elasticidades de demanda e de oferta, interpretando os 
cambios en prezos e cantidades, así como os seus efectos sobre os ingresos 
totais. 
 

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. 
 

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 indicado-res da situación económica dun país. 
 

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

ECB4.3.2. Valora a relación da educación e a formación coas probabilidades 
de obter un emprego e mellores salarios. 
 

B4.4. Estudar as opcións de políticas macroeconómicas para facer 
fronte á inflación e ao desemprego. 
 

ECB4.4.1. Analiza os datos de inflación e desemprego en España e as 
alternativas para loitar contra o desemprego e a inflación. 
 

B5.1. Recoñecer o proceso de creación do diñeiro, os cambios no seu 
valor e a forma en que estes se miden. 
 

ECB5.1.1. Analiza e explica o funcionamento do diñeiro e do sistema 
financeiro nunha economía. 
 

B5.2. Describir as teorías explicativas sobre as causas da inflación e os 
seus efectos sobre os/as consumidores/as, as empresas e o conxunto 
da economía. 
 
 

ECB5.2.1. Recoñece as causas da inflación e valora as súas repercusións 
económicas e sociais. 
 

B5.4. Analizar os tipos de política monetaria. 
 

ECB5.4.1. Razoa de forma crítica, en contextos reais, sobre as accións de 
política monetaria e o seu impacto económico e social. 
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B5.5. Identificar o papel do Banco Central Europeo e a estrutura da súa 
política monetaria. 
 

ECB5.5.1. Identifica os obxectivos e a finalidade do Banco Central Europeo, e 
razoa sobre o seu papel e o seu funcionamento. 
 

B6.2. Examinar os procesos de integración económica e describir os 
pasos que se produciron no caso da Unión Europea. 
 

ECB6.2.1. Explica o proceso de cooperación e integración económica 
producido na Unión Europea, e reflexiona para valorar as repercusións e as 
implicacións pa-ra España nun contexto global. 
 

B6.3. Analizar e valorar as causas e as consecuencias da globalización 
económica, así como o papel dos organismos económicos 
internacionais na súa regulación. 
 

ECB6.3.2. Describe as implicacións e os efectos da globalización económica 
nos países e reflexiona sobre a necesidade da súaregulación e da súa 
coordinación. 
 

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 
 

ECB7.1.1. Identifica e analiza os factores e as variables que inflúen no 
crecemento económico, no desenvolvemento e na redistribución da renda. 
 

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 
 

ECB7.1.3. Recoñece e explica as consecuencias do crecemento sobre a 
repartición da riqueza, sobre o ambiente e sobre a calidade de vida. 
 

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. 
 
 

ECB7.2.1. Distingue e explica as funcións do Estado: fiscais, estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras e provedoras de bens e servizos públicos. 
 

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. 
 

ECB7.2.2. 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. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: elaboración  de distintos supostos tanto teóricos como prácticos 
que nos  permitan  valorar a capacidade do alumnado para a selección e 
organización das ideas principais dun tema traballado, a súa capacidade de 
análise e, en menor medida, o seu xuízo crítico. 
Consistiu no envío de exercicios (exercicios numéricos e de resposta escrita, 
comentarios de texto e ler unha novela ) a través da aula virtual ou do correo 
electrónico e a súa posterior recollida para a corrección. As correccións fanse a 
través dos mesmos medios ou a través do teléfono. 

Instrumentos: 
- Proba obxectiva: exercicios númericos ,comentarios de textos, lectura de 

novela e actividades escritas 
- Actitude fronte a materia: entregar as tarefas , entregalas no tempo convido, 

conectarse nas conversas,... 
- Lista de cotexo onde se recolle a entrega da tarefa, se foi en prazo, 

participación na conversa. 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o presente curso 
considerará en conxunto os resultados de todo o curso.  
Tendo en conta isto, a nota numérica para a cualificación final da materia 
obterase do seguinte xeito:  
a) Farase a media aritmética das notas das dúas primeira avaliacións (realizadas 

xa antes do 13 de Marzo). Sempre que se teñan as dúas avaliacións 
aprobadas(poden recuperarse con actividades de recuperación) 

b) A esa nota poderáselle sumar como máximo un punto, tan só ao alumnado 
que a partir do 16 de Marzo realizase  o 100% das tarefas propostas e unha 
actitude positiva. Para o alumnado que non realiza todas as tarefas 
subiráselle a nota proporcionalmente o seu traballo. Deste xeito o traballo 
realizado dende esa data so se terá en conta para mellorar a cualificación do 
alumnado. 
O redondeo da nota para o XADE farase en función da actitude que mantivo o 
alumno/a cara a materia, a docente e a clase durante todo o curso. 
Enténdese superada a materia cando a suma dos puntos anteriores acade 
polo menos un 5. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Exame con teoría e exercicios do explicado na 1ª e 2ª avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente** 

Criterios de avaliación: 
 
 

Criterios de cualificación 
**NO presente curso o departamento de Economía non conta con ningún alumno 
ou alumna que teña esta materia pendente. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 

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

Actividades  

- Actividades de recuperación de avaliacións suspensas: listado de 
exercicios que se colgan na aula virtual e deben devolver resoltos 

- Actividades de repaso, reforzo e ampliación. 
- Todas estas actividades  terán especialmente en conta a situación 

extraordinaria  que se está a vivir, polo que se  flexibilizarán e adaptarán 
para axudar en todo o posible a que o alumnado poida seguir un normal 
ritmo de traballo, sen afectar ao seu benestar nin sobrecargalo de 
tarefas. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Coa finalidade de axudar ao alumnado a organizar as súas actividades 
escolares, autorregular a súa aprendizaxe e manter un bo estado 
emocional, o alumnado terá na aula virtual do centro todo o material de 
apoio necesario para realizar as tarefas anteriormente descritas.  

 
- Con conectividade: exercicios na aula virtual do centro e/ ou a través do 

correo electrónico  persoal. As conversas na aula virtual  co alumnado 
están fixadas para venres, tratando así de que poidan consultar coa 
docente as dúbidas que lles puideran xurdir tanto da materia coma do 
curso en xeral. Do mesmo xeito resólvense todas as dúbidas que envíen 
ao correo da docente. . Tamén se resolveron dúbidas a través do 
teléfono. 

 
- Sen conectividade: O alumnado sen conectividade será identificado 

(como xa se fixo a comezos deste período) e manterase con eles un 
seguimento continuo por outros medios, podendo trasladarlle medios 
materiais específicos (tablets ou ordenadores se fora posible). Asi 
mesmo  incidirase na xestión titorial con maior incidencia nestes casos, 
favorecendo calquera axuda que o alumnado poida reclamar. O medio 
utilizado será o teléfono. 

Avaliarase a actividade desenvolta a distancia  só con carácter positivo. 
 

Materiais e recursos 

- Ordenador e conexión da docente 
- Ordenador e conexión do alumnado  
- Cisco Webex 
- Aula virtual do centro (Moodle) 
- Apuntes , blogs de consulta, boletíns de exercicios,…  e todo o necesario 

para que transcorra a teleformación do mellor xeito posible.  
- Enlace a descarga da novela (gratuíta mentras dure o período de 

confinamento) 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

TITORIA 1º BACHILLERATO A e B: 

 Intercambio de información cas titoras 
 Correo electrónico: faxanagg@gmail.com 
 Conversa na aula virtual:  os xoves de  13.00- 14.00 H 

  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

javascript:void(window.open('/webmail/imp/compose-dimp.php?to=faxanagg%40gmail.com&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'));

