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6. ECONOMÍA 4º DE ESO (ANEXO I) 
 
A) INTRODUCIÓN. 
B) METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
C) COMPETENCIAS CLAVE 
D) DESENVOLVEMENTO                : OBXECTIVOS, COMPETENCIAS, CONTIDOS, CRITERIOS 
DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
E) SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 
F) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
G) ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
H) PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR COÑECEMENTOS PREVIOS 
 

A)INTRODUCIÓN 
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                                                                                                                                          , 

serve para potenci                                                                                                                    

                                                                                            , o rigor e a amplitude de perspecti- vas           
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traballo,tanto individual como en equipo. 
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                                                           -                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                                        

                                                                                                                                     

                                                                                                                                          

                                                                                                                                      

                                                                                                                             . 

                                                                                       nto da mellora na cali                            

                                                                                                                                    

                                                         . O estudo                                                                    

                                                                                                                                               

                    . 

 

B) METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 
Segundo a lei                                                                                                                          , de 
xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados.  
 
                                                                                                                                              
                                                                                                                . 
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                       
                          , exemplifica                                                                                              
                        . 
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                                                                                                          . Ter adquirido un pro          
                                                                                                                                          
                                                    . 
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                          
                  para adquirir a destreza necesario no seu uso. 
 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                 
                                                                                                               , etc. 
 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                        
                            . 
 
                                                                                                                                               
                                                                                        . 
 
No caso dos contidos actitu                                                                                                            
                                      . Ao                                                                                               
mostra                                                                                                                                       
os casos estudados. 
 
No curso 2021-2022 seguirei a propoñer actividades de investigación nas que os alumnos poderán utilizar os seus teléfonos móviles ou 
tabletas. Tamén, utilizando estes dispositivos, intentarei desenvolver                                                   “            ”          
que as clases sexan máis atractivas e motivadoras. 
 
 

C) COMPETENCIAS CLAVE 
 
A competencia en comunicación lingüística ponse de manifesto na distinción entre formulacións económicas positivas ou normativas, criterios 
de clasificación dos mercados, valoración de diferenzas entre os distintos tipos de mercado (competencia perfecta, monopolios, oligopolios, 
competencia monopolística), explicar o funcionamento do diñeiro e valorar o papel do sistema financeiro nunha economía de mercado, 
describir os efectos das variacións dos tipos de interese na economía, expresar as razóns que xustifican o comercio internacional, 
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diferenciación de conceptos de crecemento e desenvolvemento, reflexionar e comunicar os problemas ambientais provocados pola actividade 
económica. 
 
A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. Aplicación do razoamento matemático para describir, interpretar e 
predicir distintos fenómenos no seu contexto a través das áreas relativas aos números, álxebra, xeometría e estatística. En economía 
utilizarase a competencia matemática para a análise económica, determinando a eficiencia técnica e económica; calcular, analizar e 
interpretar gráficamente os ingresos, custos e beneficios empresariais; calcular e analizar gráficamente as curvas de demanda e oferta, e 
calcular as elasticidades; comprender a información gráfica e os datos de diferentes variables macroeconómicas; interpretar e analizar datos e 
gráficos relacionados co mercado laboral; analizar datos de inflación e desemprego a nivel nacional e autonómico. A competencia en ciencia e 
tecnoloxía permitiranos en Economía reflexionar sobre problemas ambientais, coñecer e valorar a importancia do logro dun desenvolvemento  
sustentable, desenvolver actitudes positivas en relación co medioambiente e a súa consideración como variable na toma de decisións 
económicas. 
 
A competencia dixital. Uso creativo, crítico e seguro do TIC para alcanzar obxectivos profesionais e persoais que permitan ser competentes 
nunha contorna dixital) utilízase en economía para coñecer os cambios máis recentes no escenario económico mundial, coñecer nun contexto 
global como se relaciona a división do traballo coa interdependencia económica, investigar casos reais de diferentes formas de mercado, 
interpretar a información de diferentes variables macroeconómicas, investigar ámbitos de oportunidades e tendencias de emprego, e identificar 
os obxectivos e a finalidade do BCE. 
 
A competencia de aprender a aprender permite a aprendizaxe permanente que se produce ao longo da vida, esixe en primeiro lugar a 
capacidade de motivación, e en segundo coñecer e controlar os propios procesos de aprendizaxe para axustalos aos tempos e demandas das 
tarefas e actividades de aprendizaxe. En relación á materia de Economía trátase de abordar a resolución de problemas económicos en 
situacións económicas internacionais, estudar e analizar as repercusións da actividade empresarial próxima e internacional, valorar a 
influencia do tipo de mercado sobre os axentes económicos participantes, valorar a relación entre educación e emprego, recoñecer ámbitos 
tendenciales de emprego, ou describir os efectos das variacións dos tipos de interese. 
As competencias sociais e cívicas. Habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade que permitan 
interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados) concrétase en Economía na análise das diferentes 
formulacións e formas de abordar os principais sistemas económicos, a comparación de diversos tipos de mercados, a análise crítica dos 
diferentes indicadores económicos como instrumentos para medir a calidade de vida, o estudo das causas de inflación e as súas repercusións 
económicas e sociais, o describir as implicacións e efectos da globalización económica, o estudo das consecuencias do crecemento sobre a 
repartición da riqueza e medioambiente, o estudo do contexto internacional e a desigual distribución da riqueza, e a abordaxe da competencia 
cívica desde a comprensión das experiencias colectivas de organización e funcionamento do pasado e presente das sociedades e a súa 
organización económica. 
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A competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (capacidade de transformar as ideas en actos). Contribúe desde a materia de 
Economía coa inclusión da necesidade de tomar decisións e elixir, analizar e interpretar obxectivos e funcións das empresas, estudar a 
eficiencia técnica e económica de casos expostos, coñecemento de custos da empresa, representación e interpretación gráfica, estudo de 
factores que determinan a oferta e a demanda, valoración da formación como elemento crave para a obtención de emprego e mellora dos 
salarios, investigación e recoñecemento de ámbitos de oportunidades e tendencias de emprego, valoración do papel do sistema financeiro 
como canalizar do aforro ao investimento, descrición dos efectos dos tipos de interese en Economía, análise de implicacións e efectos da 
globalización económica, e estudo das consecuencias do crecemento económico sobre a repartición da riqueza. 
 
A competencia en conciencia e expresións culturais. Contribúe desde a materia de economía pondo en xogo habilidades de pensamento 
diverxente e converxente, reelaborando ideas e sentimentos propios e alleos; atopando fontes, formas e canles de comprensión e expresión. 
Planificando, avaliando e axustando os procesos necesarios para alcanzar uns resultados, xa sexa no ámbito persoal ou académico. 
 
 

D) DESENVOLVEMENTO                : OBXECTIVOS, COMPETENCIAS, CONTIDOS, CRITERIOS 
DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. 
 

MATERIA 

Economía 4º ESO 

BLOQUES DE CONTIDOS 

Bloque 1: Ideas económicas básicas.  

Bloque 2: Economía  e empresa. 

Bloque 3: Economía persoal. 

Bloque 4: Ingresos e gastos do Estado. 

Bloque 5: Tipos de xuro, inflación e desemprego. 

Bloque 6: Economía internacional. 
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B3.1.Orzamento persoal.  Control  
de ingresos   e   gastos.  

B3.2.Xestión do orzamento.  
Obxectivos e prioridades.  

B3.3. Planificación económico 
financeira: necesidades 
económicas nas etapas da vida. 

B3.4. Aforro e endebedamento. 
Os plans de pensións.  

B3.5. Risco e diversificación. 

B3.6. O diñeiro.  

B3.7. Contratos financeiros: 
contas e tarxetas de débito e 
crédito. 

B3.8. Relacións no mercado 
financeiro: información e 
negociación. 

B3.9. Implicacións dos contratos 
financeiros.  Dereitos e 
responsabilidades dos/das 
consumidores/as no mercado 
financeiro. 

B3.10. O  seguro como medio 
para a cobertura de riscos. 
Tipoloxía de seguros. 

ECB3.1.1. 

ECB3.1.2. 

ECB3.1.3. 

ECB3.2.1 

ECB3.3.1. 

ECB3.3.2. 

ECB3.4.1. 

ECB3.4.2. 

ECB3.4.3. 

ECB3.4.4. 

ECB3.5.1. 

3 Economía persoal. Nesta unidade traballaremos o presuposto e o 
plan financieiro, as vantaxas e inconvintes das 
distintas formas de endebedamento, os tipos de 
contas bancarias e as formas de protexernos 
ante determinadas decisións económicas da 
nosa vida. 

2ª Avaliación 

B4.1.Orzamentos públicos:  

ingresos  e gastos do Estado. 

B4.2. A débeda pública e o   
déficit publico. 

B4.3. Desigualdades económicas 
e distribución   da renda. 

ECB4.1.1. 

ECB4.1.2 

ECB4.1.3. 

ECB4.1.4. 

ECB4.2.1. 

ECB4.3.1. 

ECB4.3.2. 

4 Ingresos e gastos do 
Estado. 

Nesta unidade traballaremos cos distintos 
compoñentes do sector público, os principais 
ingresos e gastos públicos, a diferenza entre 
déficit público e deuda pública, as fases do 
ciclo económico e as ferramentas coas que se 
mide a distribución da renda. 

2ª Avaliación 

B5.1. Tipos de xuro.  

B5.2. Inflación. 

B5.3. Consecuencias dos  
cambios nos tipos de xuro e 
inflación. 

B5.4. Desemprego: clasificación e 
consecuencias. 

B5.5. Causas do desemprego e 
políticas contra o  desemprego. O 
desemprego en Galicia. 

B5.6. Perspectivas da ocupación. 

ECB5.1.1. 

ECB5.1.2. 

ECB5.1.3. 

ECB5.2.1. 

ECB5.2.2. 

ECB5.2.3. 

5 Economía e tipos de 
interese, inflación e 
desemprego. 

Nesta unidade traballaremos o tipo de intere- 
se, a inflación e as súas consecuencias, as 
distintas políticas e medidas levadas a cabo 
para controlar a inflación, as taxas relaciona- 
das co mercado laboral, as principais teorías 
que tratan de explicar o problema do desem- 
prego, as opcións de autoemprego. 

3ª Avaliación 
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B6.1. Globalización económica. 

B6.2. Comercio internacional. 

B6.3. Integración económica e 
monetaria europea. 

B6.4.Economía e medio 
ambiente: sustentabilidade. 

ECB6.1.1. 

ECB6.1.2. 

ECB6.1.3. 

ECB6.1.4. 

ECB6.1.5. 

6 Economía internacio- 
nal. 

Nesta unidade estudaremos o concepto de 
globalización, os principais organismos 
internacionais, os principais acontecementos 
da historia da UE e as características dun 
mundo sostible. 

3ª Avaliación 

 

IDENTIFICACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA 

Nº Título da UD Duración (sesións) Temporalización 

1 Ideas económicas básicas. 15 1ª Avaliación 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar a relación que garda a economía con outras disciplinas. 

Sintetizar a idea do impacto da economía nas nosas vidas. 

Relacionar o fluxo circular da renda cos seus conceptos integrantes. 

Deseñar a fronteira de posibiliades de produción. 

CONTIDOS 

A economía. 

O uso dos modelos económicos. 

O impacto das decisións económicas nas nosas vidas. 

Os problemas básicos económicos. 

Os axentes económicos e as súas relacións. 

O fluxo circular da renda e a fronteira de posibilidades de produción. 

A economía positiva e a economía normativa. 

METODOLOXÍA 

Apartado B da programación 

DESEÑO DE ACTIVIDADES (recomendable 2/3 actividades) 

 
Exposición dos contidos teóricos e exemplificación da elaboración das FPP empregando os recursos dixitais. 

Actividades sobre a fronteira de posibilidades de produción. 

Comentarios de texto sobre artigos de prensa. 

Test interactivos  
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA A VERIFICACIÓN DA CONSECUCIÓN 

DOS OBXECTIVOS POR PARTE DO ALUMNADO 

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación 

B1.1. Explicar a economía como ciencia social e valorar o impacto 
permanente das decisións económicas nas nosas vidas. 

B1.2. Identificar a terminoloxía económica básica e o uso dos mode- 
los 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. 

Proba escrita 

Casos prácticos 

Comentarios escritos de artigos de prensa 

Exposicións en clase. 

Test interactivos. 

 

 

 IDENTIFICACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA 

Nº Título da UD Duración (sesións) Temporalización 

2 Economía e empresa 15 1ª Avaliación 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar o concepto de empresa. 

Valorar a figura do empresario ao longo da historia. 

Describir os factores dos que depende a actividade empresarial. 

Identificar os principais xacementos de emprego. 

Calcular os distintos tipos de custos, ingresos e beneficios dunha empresa e saber representalos gráficamente. 

CONTIDOS 

Compoñentes e funcións dunha empresa. 

Tipos de empresas atendendo aos principais c riterios.  

A figura do empresario o longo da historia. 

Principais fontes de financiación dunha empresa. 

Distintos tipos de costes, ingresos e beneficios dunha empresa. 

Obligacións fiscais das empresas. 

Consecuencias do fraude fiscal. 

METODOLOXÍA 

Apartado B da programación. 
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DESEÑO DE ACTIVIDADES 

Investigacións sobre fraude e evasión fiscal. 

Resolucións de problemas de cálculo: custos, ingresos e beneficios. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA A VERIFICACIÓN DA CONSECUCIÓN 

DOS OBXECTIVOS POR PARTE DO ALUMNADO 

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación 

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/as e 
xestores/as, así como as interrelacións das empresas no seu 
contorno inmediato. 

B2.2. Analizar as características 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. 

Proba escrita. 

Resolución de exercicios prácticos. 

Cuestionario sobre artigos de prensa 

 

 

 IDENTIFICACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA 

Nº Título da UD Duración (sesións) Temporalización 

3 Economía personal 15 2ª Avaliación 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

Elaborar un presuposto indentificando gastos e ingresos. 

Expresar unha actitude positiva frente ao aforro e manexalo como medio para acadar obxectivos. 

Analizar vantaxes e inconvintes das distintas formas de endebedamento. 

Recoñecer os tipos de contas bancarias. 
Distnguir as principais formas de protexernos ante determinadas situacións económicas da vida. 

CONTIDOS 
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Xestión do presuposto. 

O aforro. 

O endebedamento. 

As necesidades económicas ao longo da vida.  

O diñeiro. 

Os seguros. 

METODOLOXÍA 

Apartado B da programación. 

DESEÑO DE ACTIVIDADES 

Elaboración dun presuposto familiar. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA A VERIFICACIÓN DA CONSECUCIÓN 

DOS OBXECTIVOS POR PARTE DO ALUMNADO 

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación 

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 diferen- 
ciar 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. 

Proba escrita. 

Resolución de exercicios prácticos sobre magnitudes macroeco- 
nómicas. 

Cuestionario sobre artigos de prensa 

Táboa de observación de participación nos debates 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA 

Nº Título da UD Duración (sesións) Temporalización 

4 Ingresos e gastos do Estado 15 sesións 2ª Avaliación 
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar os diferentes compoñentes do sector público. 

Distinguir as principais funcións levadas a cabo polo sector público.  

Identificar os principais ingresos e gastos públicos. 

Comprender a diferenza entre déficit público e débeda pública.  

Distinguir as diferentes fases do ciclo económico. 

Valorar críticamente as consecuencais dunha distribución da renda desigual. 

CONTIDOS 

O sector público. 
O Estado de benestar. 
 A política fiscal. 
O orzamento do déficit público.  

Os tipos de política fiscal. 

A distribución da riqueza e da renda 

METODOLOXÍA 

Apartado B da programación. 

DESEÑO DE ACTIVIDADES 

 
Análise dos orzamentos do concello. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA A VERIFICACIÓN DA CONSECUCIÓN DOS 

OBXECTIVOS POR PARTE DO ALUMNADO 

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación 

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 sociedade da desigualdade da 
renda e estudar as ferramentas de redistribución da renda. 

Proba escrita. 

Resolución de exercicios prácticos. 

Cuestionario sobre artigos de prensa 

Táboa de observación de participación nos debates 
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IDENTIFICACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA 

Nº Título da UD Duración (sesións) Temporalización 

5 Economía e tipos de interese, inflación e desemprego 15 sesións 3ª Avaliación 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

Comprender o concepto de tipo de interese. 

Interpretar o concepto de inflación e a súas principais consecuencias. Identificar as 

teorías explicativas da inflación. 

Identificar os diferentes tipos de desemprego. 

Calcular as principais tasas relacionadas co mercado laboral. Valorar as opcións 

de autoemprego como unha solución ó paro. 

CONTIDOS 

O diñeiro e o tipo de interese. 

 A inflación. 

O mercado de traballo. 

As teorías sobre o desemprego.  

As políticas de emprego. 

METODOLOXÍA 

Apartado B da programación. 

DESEÑO DE ACTIVIDADES 

 

Dossier de emprego: elaboración dun curriculum vitae. 

Análise do mercado de traballo actual e futuro a través das Tic e visionado de documentais. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA A VERIFICACIÓN DA CONSECUCIÓN DOS 

OBXECTIVOS POR PARTE DO ALUMNADO 

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación 

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. 

Proba escrita. 

Resolución de exercicios prácticos. 

Cuestionario sobre artigos de prensa 

Táboa de observación de participación nos debates 
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IDENTIFICACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA 

Nº Título da UD Duración (sesións) Temporalización 

6 Economía internacional 15 sesións 3ª Avaliación 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

Interpretar o concepto de globalización. 

Valorar as vantaxes e os inconvintes da globalización. 

Entender as formas de cooperación. 

Identificar os principais acontecementos da historia da UE. 

Analizar as diferentes políticas levadas a cabo na UE. 

Identificar os motivos polos que se protexe o comercio. 

Reflexionar sobre os límites do crecemento económico. 

Explicar as características do subdesenvolvemento. 

CONTIDOS 

A globalización. 

A cooperación económica internacional. 

A Unión Europea. 

O comercio Internacional. 

Os límites do crecemento económico. 

METODOLOXÍA 

Apartado B da programación. 

DESEÑO DE ACTIVIDADES 

 
Traballo de grupo sobre a activiade das ONGs. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA A VERIFICACIÓN DA CONSECUCIÓN 

DOS OBXECTIVOS POR PARTE DO ALUMNADO 

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación 

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

Proba escrita. 

Resolución de exercicios prácticos. 

Cuestionario sobre artigos de prensa 

Táboa de observación de participación nos debates 
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E) SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 

                    (37 sesións aproximadamente) 

 
PRIMEIRO EXAME: 25 de outubro de 2021 

SEGUNDO EXAME: 26 de novembro de 2021 

 

1ª AVAL. Curso 21-22 

1º EXAME  

TEMA 1 9 

TEMA 2 9 

2º EXAME  

TEMA 3 12 

TEMA 4 9 

 

Tema 1: Introdución á economía 

Tema 2: A produción de bens e servizos 

Tema 3: Os mercados e os axentes económicos 

Tema 4: As decisións económicas das familias 

 

 

                   (35 sesións aproximadamente) 
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PRIMEIRO EXAME: 28 de xaneiro de 2022 

SEGUNDO EXAME: 4de marzo de 2022 

 

2ª AVAL. Curso 21-22 

1º EXAME  

TEMA 5 9 

TEMA 6 9 

2º EXAME  

TEMA 7 8 

TEMA 8 8 

 

Tema 5: As empresas 

Tema 6: O crecemento económico 

Tema 7: A distribución da renda 

Tema 8: O diñeiro e os medios de pago 

 

 

                    (26 sesións aproximadamente) 

 
PRIMEIRO EXAME: 8 de abril de 2022 

SEGUNDO EXAME: 31 de maio de 2022 
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EXAME FINAL: Segundo data establecida no calendario de exames finais 

 

3ª AVAL. Curso 21-22 

1º EXAME 13 

TEMA 9 7 

TEMA 10 6 

2º EXAME 13 

TEMA 11 7 

TEMA 12 6 

 

Tema 9: A inflación e os tipos de xuro. 

Tema 10: O aforro e o endebedamento 

Tema 11: O comercio exterior 

Tema 12: Economía e medioambente 

 

 

F) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

                                                                                                                               : 

● Exercicios dos propostos no libro de texto e os complementarios que dea a profesora. 
● Preguntas orais nas clases 
● Controis con ou sen previo aviso (se se da a necesidade) 
● Exames escritos: alomenos dous por trimestre 
● Traballo trimestral, individual ou en grupo 
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                                                  : 

●                                                                         .  

● A nota de avaliación será a parte enteira da media aritmética dos dous exames que se fagan por trimestre. Se a parte decimal desa 
media é igual ou superior a 75 centésimas, redondearase ao número enteiro superior. 

● No caso de que a parte decimal desa media estea comprendida entre as 50 e as 75 centésimas, o alumno/a  poderá ver incrementada 
a súa nota ao número enteiro superior mediante unha valoración positiva do seu traballo trimestral pola docente (cando as tarefas e 
traballos propostos fosen entregados en tempo e forma). 

 Para aprobar a avaliación terase que acadar como mínimo unha cualificación de 5 puntos resultantes de aplicar os criterios anteriores. 

● A nota final do curso será a parte enteira da media aritmética das notas das tres avaliacións. Se a parte decimal desa media aritmética 
é igual ou superior a 75 centésimas, redondearase ao número enteiro superior. 

No caso de que un/unha alumno/a copie nun dos exames propostos en cada avaliación e sexa visto pola profesora, esta procederá 
inmediatamente a  retirararlle o exame, que será cualificado cunha nota de 0. O                                                            
correspondente, e polo tanto                                                                   . 

  

RECUPERACIÓNS 

● No caso de que o alumno ou alumna non alcance a nota de 5 nunha avaliación, deberá presentarse ao exame de recuperación que se 
realizará ao finalizar a mesma. 

● Para recuperar a avaliación o alumno/a terá que acadar como mínimo unha cualificación de 5 puntos na proba. 

● A cualificación obtida nesta proba pasará a ser a nota da avaliación aos efectos do cálculo da nota final da materia. 

● O/A alumno/a que queira subir a nota dunha avaliación poderá presentarse ao exame de recuperación correspondente. A nota do 
exame de recuperación pasará a ser a nova nota da avaliación. O/A alumno/a comunicará con antelación esta decisión á profesora. 
Non se admitirá, unha vez entregado o exame, a renuncia a esta opción. 

● A avaliación negativa na recuperación de cada avaliación (cualificación inferior a 5 puntos) suporá que esa parte da materia queda 
pendente para o exame final de maio. 

● A terceira avaliación recuperarase no exame final de maio. 

 

EXAME FINAL DE MAIO 

 O exame final de maio constará de tres partes independentes, unha por cada avaliación. 
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 No caso de que o alumno ou alumna teña sen recuperar algunha das avaliacións suspensas, deberá presentarse ao exame final de 
maio e realizar a parte da proba correspondente a esa/s avaliación/s pendente/s. 

 A recuperación da terceira avaliación realizarase neste exame final. 

 A cualificación obtida en cada unha das partes da proba pasará a ser a nota da avaliación correspondente aos efectos do cálculo da 
nota final da materia. 

 Para aprobar cada unha das avaliacións pendentes terase que acadar como mínimo unha cualificación de 5 puntos na proba 
correspondente. 

 Para superar a materia na convocatoria ordinaria será necesario ter aprobadas cada unha das tres avaliacións, sen que podan 
compensarse entre si as notas das tres avaliacións. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE XUÑO 

● Non aprobar calquera avaliación tras o exame final de maio suporá que o alumno/a deberá examinarse na convocatoria extraordinaria 
de xuño dos contidos de toda a a materia.  

● A avaliación realizarase exclusivamente mediante unha proba escrita que versará sobre os contidos mínimos da materia, ao tratarse 
dunha convocatoria extraordinaria. 

● Para acadar unha valoración positiva na convocatoria extraordinaria de xuño, o alumno/a terá que alcanzar polo menos unha 
puntuación de 5 na proba. 

 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE  

Non hai alumnado coa materia pendente 

 

 

G) ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Na presente programación tivéronse en conta os temas transversais. Estes temas transversais son temas da vida diaria do alumnado, que 
aparecen nalgunhas ocasións de forma explícita ou ás veces de forma implícita. Na nosa programación, tivemos en conta diferentes temas 
transversais: 

1. Educación ambiental para sensibilizar aos alumnos/as á ecoloxía e desenvolver actitudes positivas para protexer o medioambiente.  
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2. Educación para a paz para preconizar o diálogo coa finalidade de resolver os conflitos entre individuos ou grupos sociais. O alumno/a debe 
aprender a comunicar desenvolvendo actitudes de tolerancia e solidariedade.  

3. Educación do consumidor para que o alumno/a aprenda a consumir de maneira razoada, evitando malgastar e facer compras inútiles.  

4. Educación para a igualdade de oportunidades de ambos os sexos co fin de non marxinalizar ao sexo feminino.  

5. Educación moral e cívica para desenvolver os valores humanos. Promóvese esta educación intercultural a partir do respecto cara aos 
demais. A profesora ten que espertar o interese dos alumnos/as cara a outras culturas para que comprendan as diferenzas e enriquézanse 
desta realidade. 

 

H) PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR OS COÑECEMENTOS PREVIOS 

A avaliación inicial cumple unha función de diagnóstico ao proporcionarnos información acerca da situación do/a alumno/a ao comezo dun 
período de ensino. Non se trata solo de coñecer se os alumnos posúen ou non uns coñecementos, ou de saber si manexan correctamente 
unha serie de conceptos económicos; trátase tamén de analizar cales son as súas carencias e cal é o seu grado de motivación.  

A avaliación inicial, platéxase ao principio do curso pasando aos alumnos/as unha proba escrita que persegue os seguintes obxectivos: 
observar os seus conceptos previos, a capacidade de comprensión e comunicación da realidade económica e as motivacións e interese fronte 
a materia. 


