
 
FICHA RESUMO PDA 

 

MATERIAL  
• Libro de texto recomendado:Economía 
de 4ºde ESO da editorial MacGraw-Hill. 
 

Materiais de apoio elaborados para o 

alumnado proporcionados na aula virtual 

 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS 1º TRIMESTRE Temas 1 a 4 

2º TRIMESTRE Temas 5 a 8 

3º TRIMESTRE Temas 9 a 12 

MÉTODO DE CUALIFICACIÓN Exames teóricos (80%): Cada exame 
valorarase de 0 a 10 puntos. A nota de 
esteapartado estará formada pola media 
aritmética das probas escritas realizadas 
na avaliación. 

Participación, traballo e tarefas (20%): 

A realización das tarefas e 

actividadespropostas, tanto en clase como 

para facer na casa, o traballo e a 

participación activa do alumnado suporán 

un 20% da nota. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
▪ B1.1. Explicar a economía como 
ciencia social e valorar o impacto 
permanente das decisións económicas na 
vida das persoas. 

▪ B1.2. Identificar a terminoloxía 
económica básica e o uso dos modelos 
económicos, e familiarizarse con eles. 

▪ B1.3. Tomar conciencia dos principios 
da economía para aplicar nas relacións 
económicas básicas cos condicionantes 
de recursos e as necesidades. 

▪ B2.1. Describir os tipos de empresas e 
as formas xurídicas das empresas, e 
relacionar con cada unha coas súas 
esixencias de capital e as 
responsabilidades legais dos/das 
propietarios/as e xestores/as, así como as 
interrelacións das empresas no seu 
contorno inmediato. 



 
▪ B2.2. Analizar ascaracterísticas 
principais do proceso produtivo. 

▪ B2.3. Identificar as fontes de 
financiamento das empresas. 

▪ B2.4. Determinar, para un caso sinxelo, 
a estrutura de ingresos e custos dunha 
empresa, calculando o seu beneficio. 

▪ B2.5. Diferenciar os impostos que 
afectan as empresas e a importancia do 
cumprimento das obrigas fiscais. 

▪ 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. 

▪ B3.2. Decidir con racionalidade ante as 
alternativas económicas da vida persoal, 
e relacionalas co benestar propio e social. 

▪ B3.3. Expresar unha actitude positiva 
cara ao aforro, e empregar o aforro como 
medio para alcanzar diversos obxectivos. 

▪ 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. 

▪ B3.5. Coñecer o concepto de seguro e a 
súa finalidade. 

▪ B4.1. Recoñecer e analizar a 
procedencia das principais fontes de 
ingresos e gastos do Estado,e interpretar 
gráficos onde se amose esa distribución. 

▪ B4.2. Diferenciar e explicar os 
conceptos de débeda pública e déficit 
público. 

▪ B4.3. Determinar o impacto para a 
sociedadeda desigualdade da renda e 
estudar as ferramentas de redistribución 
da renda. 

▪ 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. 

▪ B5.2. Valorar opcións de políticas 
macroeconómicas para facer fronte ao 
desemprego. 

▪ B6.1. Valorar o impacto da 
globalización económica, do comercio 
internacional e dos procesos de 
integración económica na calidade de 
vida das persoas e no ambiente. 

 

PROCEDEMENTO DE 

RECUPERACIÓN 

 
En caso de non superar a avaliación, o 
alumnado realizará unha proba de 
recuperación da materia suspensa.  
 
Ao final de curso terá a posibilidade de 
recuperar toda a materia nun exame final, 
onde o alumno deberá acadar os 
obxectivos e contidos mínimos. 
 
  
No caso de non superar a terceira 
avaliación (a principio do mes de xuño) o 
alumno terá opción de presentarse a unha 
proba escrita de avaliación final, a finais 
de xuño. 
 
 

 
  



 
A Resolución do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento 

das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 

obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022-2023 establece: 

Artigo 21. Probas ou actividades personalizadas extraordinarias de 

materias non superadas de cuarto curso 

1. De conformidade co establecido no artigo 10.5 da Orde do 25 de xaneiro de 

2022, o alumnado que, logo de finalizado o proceso de avaliación do cuarto curso 

de educación secundaria obrigatoria do curso académico 2021-2022, non obteña 

o título e supere os límites de idade establecidos no artigo 4.2 da Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de educación, tendo en conta así mesmo a prolongación 

excepcional da permanencia na etapa que prevé a propia lei no artigo 28.5, 

poderao facer nos dous cursos seguintes a través da realización de probas ou 

actividades personalizadas extraordinarias das materias que non superase. 

2. O alumnado que cumpra as condicións indicadas no punto anterior e non se 

atope matriculado no curso académico 2022-2023 en ningunha ensinanza que 

permita a obtención do título de graduada ou graduado en educación secundaria 

obrigatoria poderá solicitar, durante o mes de maio de 2023, no centro docente 

onde conste o seu expediente académico da educación secundaria obrigatoria, 

a admisión e matrícula para a realización de probas ou actividades 

personalizadas extraordinarias das materias que non superase. 

3. Cada materia na que haxa alumnado matriculado para a realización de probas 

ou actividades personalizadas extraordinarias será avaliada por un único 

membro do profesorado que, con carácter xeral, será unha profesora ou un 

profesor que se encargue de impartila no curso académico, e asinará as actas 

de avaliación correspondentes. 

4. En cada centro docente no cal se realicen as probas ou actividades 

personalizadas extraordinarias crearase unha comisión de avaliación constituída 

polo conxunto de profesorado encargado da avaliación das materias, que terá 

as seguintes funcións: 

a) Deseño das probas para cada materia. 

b) Organización e desenvolvemento das probas ou actividades personalizadas 

extraordinarias. 

c) Avaliación e cualificación das probas ou actividades personalizadas 

extraordinarias. 

d) Elaboración das actas da avaliación. 

e) Proposta de resolución das reclamacións presentadas. 



 
f) Outras que a dirección do centro lle encomende, dentro do seu ámbito de 

competencias. 

5. A realización das probas ou actividades personalizadas extraordinarias será 

no mes de xuño de 2023 e o seu calendario e horario harmonizarase coas 

actividades lectivas finais de curso. 

6. Os centros docentes en que se desenvolvan as probas ou actividades 

personalizadas extraordinarias darán, a través dos departamentos de 

orientación, a información e a orientación que demanden as persoas 

interesadas. A estes efectos, logo de rematado o proceso de matrícula, o equipo 

directivo do centro encargarase de organizar e coordinar unha xornada de 

acollemento para as persoas matriculadas, xunto coa orientadora ou o orientador 

do centro, co fin de transmitir a información precisa, dar as instrucións que 

consideren convenientes e aclarar as dúbidas xurdidas para o mellor 

desenvolvemento destas probas ou actividades personalizadas extraordinarias. 

7. Todos os aspectos relativos á ordenación académica, á avaliación e á 

titulación rexeranse polas normas que con carácter xeral regulan as ensinanzas 

de educación secundaria obrigatoria. 

 
 


