
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

FAXB1.1.3. Valora a importancia da tecnoloxía e de internet como factores clave de 
innovación e relaciona a innovación coa internacionalización da empresa.  

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

FAXB1.3.3. Analiza as vantaxes e os inconvenientes de propostas de ideas de 
negocio realizables.  
 
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.  
 

FAXB2.1.2. Reflexiona sobre o papel da responsabilidade social corporativa, e valora 
a existencia dunha ética dos negocios.  

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.  
 

B9.2. Utilizar ferramentas informáticas que apoian a comunicación e a 
presentación do proxecto.  
 

FAXB9.2.1. Manexa ferramentas informáticas e audiovisuais atractivas que axudan a 
unha difusión efectiva do proxecto.  
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** No presente curso o departamento de Economía non conta con ningún alumno ou 
alumna que teña esta materia pendente.   

2.AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos: boletíns con preguntas teóricas, casos prácticos nos que 
analizar temas relacionados cos contidos da materia e  simulacións de 
creación dun plan de marketing para unha empresa ficticia.  

 Instrumentos: utilizarei unha ficha-rexistro para anotar todos os traballos 
entregados polo alumnado así como a súa predisposición en relación a seguir 
aprendendo, o seu interese pola materia e a súa asistencia as clases virtuais 
(observación directa e rexistro anecdótico). 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso:  
 
A 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).  
b) A esa nota poderáselle sumar como máximo un punto, tan só ao alumnado 

que a partir do 16 de Marzo realizase polo menos o 80% das tarefas 
propostas. Deste xeito o traballo realizado dende esa data so se terá en conta 
para mellorar a cualificación do alumnado. 

 
Enténdese superada a materia cando a suma dos dous puntos anteriores acade 
polo menos un 5. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que non acade unha media de 5 na cualificación final do curso 
poderá facer unha proba escrita en setembro no prazo que as autoridades 
educativas estipulen. En todo caso esta proba versará sobre os contidos e 
estándares mínimos indicados no apartado 1 deste documento.  

 
Se a situación sanitaria non o permite encomendaránselle unha serie de tarefas 
teóricas e prácticas co fin de tratar de saber se acada os contidos e estándares 
mínimos. Estas tarefas realizaranse se é posible a través dunha vídeo chamada. 

Alumnado de 
materia 

pendente** 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3.METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
(RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO, E NO SEU CASO, 
AMPLIACIÓN)  

Actividades  

En concreto nesta materia, ao non ser avaliable na proba   ABAU, o 
departamento de Economía  decidiu  non avanzar  nos contidos que 
estable o Decreto 86/2015. Polo tanto dende o 16 de Marzo só  estamos 
a repasar e reforzar os contidos xa vistos durante as dúas primeiras 
avaliacións.  
 
Ao alumnado encoméndaselle facer unha serie de tarefas relacionadas 
coa materia e tamén actividades relacionadas cos distinto elementos 
transversais recoñecidos na LOMCE e coas competencias clave. Deste 
xeito contribuímos a súa consecucións por parte do alumnado.  
 
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  

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.  

 
Todo o noso alumnado ten acceso a internet e a dispositivos cos que 
conectarse e traballar/aprender.  

 
Avaliarase a actividade desenvolta a distancia  só con carácter positivo. 

     
Nesta materia dámoslle autonomía ao alumnado para que cada semana vaia 
traballando nas actividades que se lle encomendan. Cando as rematan 
entréganas no correo da docente. Están a traballar (como xa o facíamos 
cando estábamos na aula) en grupos de 2/3 alumnos/as de forma 
cooperativa e colaborativa. Por iso as actividades entrégaas un 
representante do grupo en nome dos seus compañeiros/as cos que estivo a 
traballar.    

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,… 
• Vídeos de Youtube nos que lles explican distintos conceptos 

teóricos. 
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4 .INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que se emprega  para informar ao alumnado é o seguinte: 
a) Cisco Webex  cando o alumnado o pedía para resolver dúbidas. 
b) Aula virtual do centro (Moodle, no curso desta materia) 
c) Correo electrónico, usando a profesora o correo corporativo da Xunta. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
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