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1. Introdución 
 

A formación en economía faise necesaria nun contexto globalizado, no que as relacións entre os 

axentes económicos e sociais son cada día máis complexas. 

 

A consideración do comportamento económico das persoas na procura da satisfacción das súas 

necesidades, así como da produción e da organización dos bens e os servizos necesarios, e da 

distribución dos recursos escasos facilitan a compresión da realidade social. 

 

Calquera persoa necesita coñecer as regras básicas que explican os acontecementos económicos e a 

linguaxe específica utilizada por economistas e medios de comunicación para analizar eses feitos. O 

estudo da economía axuda a percibir e a coñecer o mundo, e posibilita analizar e afondar nas 

relacións humanas, facilita a comprensión dos conceptos utilizados habitualmente na análise 

económica e empresarial, serve para potenciar destrezas de razoamento, abstracción e interrelación, 

e proporciona ferramentas para examinar de xeito crítico a sociedade. E contribúe tamén a 

desenvolver a curiosidade intelectual, a capacidade analítica, o rigor e a amplitude de perspectivas á 

hora de indagar no coñecemento de variables como o crecemento, a pobreza, a educación, a saúde, a 

riqueza, o ambiente, etc. Proporciona importantes coñecementos matemáticos e estatísticos, 

habilidades de comunicación oral e escrita para explicar e transmitir ideas e conclusións, con 

argumentos e evidencias empíricas, sentido da ética e respecto polo ser humano, así como unha 

intensa capacidade de traballo, tanto individual como en equipo. 

 

O enfoque empregado pola economía na resolución dos problemas sociais distínguea das restantes 

ciencias sociais. A materia de 4º de ESO distribúese en seis bloques que permiten o estudo da 

economía como ciencia e do papel dos axentes económicos. No bloque 1 ("Ideas económicas 

básicas") recóllense aspectos relativos aos principios económicos, á terminoloxía propia e á 

metodoloxía da ciencia económica. No bloque 2 ("Economía e empresa") analízase o papel e o 

funcionamento do/da axente de empresas na economía. O seguinte bloque ("Economía persoal") 

está dedicado ao estudo da transcendencia das decisións económicas na vida das persoas. O cuarto 

bloque ("Economía e ingresos e gastos do Estado") repasa o papel estatal no funcionamento 

económico a través da análise dos seus ingresos e gastos. No quinto bloque ("Economía e tipos de 

xuro, inflación e desemprego") repásanse os aspectos máis salientables da economía financeira e a 

súa repercusión na actividade económica e o nivel de emprego. E para rematar, o bloque de 

"Economía internacional" fai un breve repaso do funcionamento do sector exterior da economía con 

especial fincapé nas repercusións da integración económica e a globalización. 
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2. Obxectivos 

2.1. Obxectivos xerais da área/materia na etapa 
 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas 

as capacidades que lles permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, 

exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 

exercicio da cidadanía democrática. 

 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 

como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 

asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura. 

 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 

práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 

sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión e representación. 

 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 

Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 

cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara 

ao exercicio deste dereito. 

 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 

riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 

especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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2.2. Obxectivos xerais da área/materia no nivel 
 

A materia de Economía contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que 

lles permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, 

exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 

exercicio da cidadanía democrática. 

 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 

como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 

 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 

asumir responsabilidades. 
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h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura. 

 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 

práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 

sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 

Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 

cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara 

ao exercicio deste dereito. 

 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 

riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 

especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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3. Secuencia de contidos. 

3.1. Secuenciación dos contidos da área/materia nos distintos niveis da etapa. 

3.2. Contidos mínimos esixibles para a superación do nivel. 

 

Estándares de aprendizaxe 1ª ev 2ª ev 3ª ev Grao mínimo para a consecución da materia. 

▪ ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións como as claves dos 

problemas básicos de calquera economía, e comprende que todas as eleccións supoñen renunciar a outras 

alternativas e que todas as decisións teñen consecuencias. 

X   
▪ B1.1. Explicar a economía como ciencia social e 

valorar o impacto permanente das decisións 

económicas na vida das persoas. 

▪ ECB1.1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus 

inconvenientes e as súas limitacións. 
X   

▪ ECB1.2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da economía. X   

▪ B1.2. Identificar a terminoloxía económica básica 

e o uso dos modelos económicos, e familiarizarse 

con eles. 

▪ ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía normativa. X   

▪ ECB1.2.3. Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante a fronteira de posibilidades de 

produción. 
X   

▪ ECB1.3.1. Representa as relacións que se establecen entre as economías domésticas e as empresas. X   ▪ B1.3. Tomar conciencia dos principios da 

economía para aplicar nas relacións económicas 

básicas cos condicionantes de recursos e as 

necesidades. 
▪ ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das relacións 

económicas do seu contorno. 
X   

▪ ECB2.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias de capital para a súa 

constitución e coas responsabilidades legais para cada tipo. 
X   

▪ 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. 
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Estándares de aprendizaxe 1ª ev 2ª ev 3ª ev Grao mínimo para a consecución da materia. 

▪ ECB2.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada caso, en función das 

características concretas, aplicando o razoamento sobre clasificación das empresas. 
X   

 

▪ ECB2.1.3. Distingue os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan no seu ámbito, así como a forma de 

interactuar co seu contorno máis próximo e os efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se 

observan. 

X   

▪ ECB2.2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. X   
▪ B2.2. Analizar as características principais do 

proceso produtivo. 
▪ ECB2.2.2. Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas oportunidades. X   

▪ ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferencia o financiamento externo e o 

interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada unha e as implicacións na marcha da empresa. 
X   ▪ B2.3. Identificar as fontes de financiamento das 

empresas. 

▪ ECB2.4.2. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu beneficio ou a súa perda, aplicando 

razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados. 
X   

▪ B2.4. Determinar, para un caso sinxelo, a estrutura 

de ingresos e custos dunha empresa, calculando o 

seu beneficio. 

▪ ECB2.5.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa forma xurídica e as actividades, e sinala o 

funcionamento básico dos impostos e as principais diferenzas entre eles. 
X   ▪ B2.5. Diferenciar os impostos que afectan as 

empresas e a importancia do cumprimento das 

obrigas fiscais. 

▪ ECB2.5.2. Valora a achega que para a riqueza nacional supón a carga impositiva que soportan as empresas. X   

▪ ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e os gastos integrantes, e 

realiza o seu seguimento. 
 X  

▪ 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. 

▪ ECB3.1.2. Utiliza ferramentas informáticas na preparación  e desenvolvemento dun orzamento ou plan 

financeiro personalizado. 
 X   
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Estándares de aprendizaxe 1ª ev 2ª ev 3ª ev Grao mínimo para a consecución da materia. 

▪ ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade personalizada coas previsións 

establecidas. 
 X  

▪ ECB3.2.1. Comprende as necesidades de planificación e do manexo de asuntos financeiros ao longo da vida. 

Esa planificación vincúlase á previsión realizada en cada etapa, de acordo coas decisións tomadas e a marcha 

da actividade económica nacional. 

 X  
▪ B3.2. Decidir con racionalidade ante as 

alternativas económicas da vida persoal, e 

relacionalas co benestar propio e social. 

▪ ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto.  X  
▪ B3.3. Expresar unha actitude positiva cara ao 

aforro, e empregar o aforro como medio para 

alcanzar diversos obxectivos. ▪ ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco e seleccionando a 

decisión máis axeitada para cada momento. 
 X  

▪ ECB3.4.1. Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento das contas na operativa bancaria.  X  

▪ 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. 

▪ ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos contratos bancarios para coñecer os 

dereitos e as obrigas que se derivan delas, así como a importancia de operar en condicións de seguridade cando 

se empregan procedementos telemáticos. 

 X  

▪ ECB3.4.3. Recoñece a capacidade de negociación coas entidades financeiras e analiza os procedementos de 

reclamación ante estas. 
 X  

▪ ECB3.4.4. Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así como os elementos e os procedementos 

que garanten a seguridade na súa operativa. 
 X  

▪ ECB3.5.1. Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou as situacións adversas nas 

etapas da vida. 

 

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

finalidade. 
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Estándares de aprendizaxe 1ª ev 2ª ev 3ª ev Grao mínimo para a consecución da materia. 

▪ ECB4.1.1. Identifica as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as principais áreas dos gastos do 

Estado, e comenta as súas relacións. 
 X  

▪ B4.1. Recoñecer e analizar a procedencia das 

principais fontes de ingresos e gastos do Estado, e 

interpretar gráficos onde se amose esa 

distribución. 

▪ ECB4.1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos ingresos e os gastos do 

Estado. 
 X  

▪ ECB4.1.3. Distingue nos ciclos económicos o comportamento dos ingresos e dos gastos públicos, así como os 

efectos que se poden producir ao longo do tempo. 
 X  

▪ ECB4.1.4. Describe o contido dos orzamentos públicos e argumenta a necesidade de prever os ingresos e os 

gastos, e controlar a súa execución. 
 X  

▪ ECB4.2.1. Comprende e expresa as diferenzas entre os conceptos de débeda pública e déficit público, así como 

a relación que se produce entre eles. 
 X  ▪ B4.2. Diferenciar e explicar os conceptos de 

débeda pública e déficit público. 

▪ ECB4.3.1. Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de redistribución desta.  X  

▪ B4.3. Determinar o impacto para a sociedade da 

desigualdade da renda e estudar as ferramentas de 

redistribución da renda. 
▪ ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da distribución da renda  X  

▪ ECB5.1.1. Describe as causas da inflación e valora as súas principais repercusións económicas e sociais.   X 

▪ 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. 

▪ ECB5.1.2. Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa variación para a marcha da 

economía. 
  X  

▪ ECB5.1.3. Valora e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos tipos de xuro, inflación e 

desemprego. 
  X  
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Estándares de aprendizaxe 1ª ev 2ª ev 3ª ev Grao mínimo para a consecución da materia. 

▪ ECB5.2.1. Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións económicas e sociais.   X 

▪ B5.2. Valorar opcións de políticas 

macroeconómicas para facer fronte ao 

desemprego. 
▪ ECB5.2.2. Analiza os datos de desemprego en España e as políticas contra o desemprego.   X 

▪ ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e tendencias de emprego.   X 

▪ ECB6.1.1. Valora o grao de interconexión das economías de todos os países do mundo e aplica a perspectiva 

global para emitir xuízos críticos. 
  X 

▪ 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. 

▪ ECB6.1.2. Explica as razóns que xustifican o intercambio económico entre países e que inflúen nel.   X 

▪ ECB6.1.3. Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no contexto da globalización e o 

comercio internacional. 
  X 

▪ ECB6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e monetaria da 

Unión Europea. 
  X 

▪ ECB6.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto económico internacional, e 

analiza as posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 
  X 
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4. Competencias básicas (ESO). 

 

4.1. Selección das competencias básicas ás que a área/materia pode contribuír. 

 
Competencia de comunicación lingüística CCL 

 ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións como as claves dos problemas  básicos de calquera economía,  e 

comprende que todas as eleccións supoñen renunciar a outras alternativas e que todas as decisións teñen consecuencias. 

 ECB1.2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da economía. 

 ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferencia o financiamento externo e o interno, a curto e a longo prazo, así 

como o custo de cada unha e as implicacións na marcha da empresa 

 ECB3.4.1. Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento das contas na operativa bancaria. 

 ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos contratos bancarios para coñecer os dereitos e as obrigas que se derivan 

delas, así como a importancia de operar en condicións de seguridade cando se empregan procedementos telemáticos. 

 ECB3.4.4. Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así como os elementos e os procedementos que garanten a seguridade na súa 

operativa. 

 ECB3.5.1. Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou as situacións adversas nas etapas da vida. 

 ECB4.1.4. Describe o contido dos orzamentos públicos e argumenta a necesidade de prever os ingresos e os gastos, e controlar a súa 
execución. 

 ECB4.2.1. Comprende e expresa as diferenzas entre os conceptos de débeda pública e déficit público, así como a relación que se produce 

entre eles. 

 ECB4.3.1. Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de redistribución desta. 

 ECB5.1.1. Describe as causas da inflación e valora as súas principais repercusións económicas e sociais. 

 ECB5.1.2. Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa variación para a marcha da economía. 

 ECB5.2.1. Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións económicas e sociais. 

 ECB6.1.2. Explica as razóns que xustifican o intercambio económico entre países e que inflúen nel. 

 ECB6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e monetaria da Unión Europea. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía CMCCT 

 ECB1.2.3. Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante a fronteira de posibilidades de produción 

 ECB1.3.1. Representa as relacións que se establecen entre as economías domésticas e as empresas. 

 ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das relacións económicas do seu contorno. 
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 ECB2.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias de capital para a súa constitución e coas responsabilidades legais 

para cada tipo 

 ECB2.2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

 ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferencia o financiamento externo e o interno, a curto e a longo prazo, así 

como o custo de cada unha e as implicacións na marcha da empresa. 

 ECB2.4.2. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu beneficio ou a súa perda, aplicando razoamentos matemáticos, e 

interpreta os resultados. 

 ECB2.5.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa forma xurídica e as actividades, e sinala o funcionamento básico dos impostos 

e as principais diferenzas entre eles. 

 ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e os gastos integrantes, e realiza o seu seguimento. 

 ECB3.1.2.  Utiliza  ferramentas  informáticas na preparación e desenvolvemento dun orzamento ou plan financeiro personalizado. 

 ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade personalizada coas previsións establecidas. 

 ECB3.4.1. Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento das contas na operativa bancaria. 

 ECB3.4.4. Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así como os elementos e os procedementos que garanten a seguridade na súa 

operativa. 

 ECB3.5.1. Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou as situacións adversas nas etapas da vida. 

 ECB4.1.1. Identifica as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as principais áreas dos gastos do Estado, e comenta as súas 

relacións. 

 ECB4.1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos ingresos e os gastos do Estado. 

 ECB4.1.3. Distingue nos ciclos económicos o comportamento dos ingresos e dos gastos públicos, así como os efectos que se poden producir ao 

longo do tempo. 

 ECB4.2.1. Comprende e expresa as diferenzas entre os conceptos de débeda pública e déficit público, así como a relación que se produce 

entre eles. 

 ECB4.3.1. Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de redistribución desta. 

 ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da distribución da renda 

 ECB5.1.2. Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa variación para a marcha da economía. 

 ECB5.1.3. Valora e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos tipos de xuro, inflacion e desemprego 

 ECB5.2.1. Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións económicas e sociais. 

Competencia dixital CD 

 ECB1.1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus inconvenientes e as súas 

limitacións. 



 

13 

 

Ramal 3, Tortoreos                                 
36449 - AS NEVES 
Tlf: 886 110 110   
ies.pazo.merce@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespazomerce/ 

 ECB1.2.3. Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante a fronteira de posibilidades de produción. 

 ECB2.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada caso, en función das características concretas, aplicando o 

razoamento sobre clasificación das empresas. 

 ECB2.2.2. Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas oportunidades. 

 ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferencia o financiamento externo e o interno, a curto e a longo prazo, así 

como o custo de cada unha e as implicacións na marcha da empresa. 

 ECB2.4.2. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu beneficio ou a súa perda, aplicando razoamentos matemáticos, e 

interpreta os resultados. 

 ECB2.5.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa forma xurídica e as actividades, e sinala o funcionamento básico dos impostos e as 

principais diferenzas entre eles. 

 ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e os gastos integrantes, e realiza o seu seguimento. 

 ECB3.1.2. Utiliza ferramentas informáticas na preparación e desenvolvemento dun orzamento ou plan financeiro personalizado. 

 ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade personalizada coas previsións establecidas. 

 ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos contratos bancarios para coñecer os dereitos e as obrigas que se derivan 

delas, así como a importancia de operar en condicións de seguridade cando se empregan procedementos telemáticos. 

 ECB3.4.3. Recoñece a capacidade de negociación coas entidades financeiras e analiza os procedementos de reclamación ante estas. 

 ECB3.4.4. Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así como os elementos e os procedementos que garanten a seguridade na 
súa operativa. 

 ECB4.1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos ingresos e os gastos do Estado. 

 ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da distribución da renda 

 ECB5.1.3. Valora e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos tipos de xuros, inflación e desemprego 

 ECB5.2.2. Analiza os datos de desemprego en España e as políticas contra o desemprego. 

 ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e tendencias de emprego. 

 ECB6.1.3. Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no contexto da globalización e o comercio internacional. 

 ECB6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e monetaria da Unión Europea. 

Competencia de aprender a aprender CAA 

 ECB1.1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus inconvenientes e as súas 

limitacións. 

 ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía normativa. 

 ECB2.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada caso, en función das características concretas, aplicando o 

razoamento sobre clasificación das empresas. 
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ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e os gastos integrantes, e realiza o seu 

seguimento. 

 ECB3.1.2. Utiliza ferramentas informáticas na preparación e desenvolvemento dun orzamento ou plan financeiro personalizado. 

 ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade personalizada coas previsións establecidas. 

 ECB3.2.1. Comprende as necesidades de planificación e do manexo de asuntos financeiros ao longo da vida. Esa planificación vincúlase á 

previsión realizada en cada etapa, de acordo coas decisións tomadas e a marcha da actividade económica nacional. 

 ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto. 

 ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco e seleccionando a decisión máis axeitada para cada 

momento. 

 ECB3.4.3. Recoñece a capacidade de negociación coas entidades financeiras e analiza os procedementos de reclamación ante estas. 

 ECB3.5.1. Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou as situacións adversas nas etapas da vida. 

 ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da distribución da renda 

 ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e tendencias de emprego. 

 ECB6.1.1. Valora o grao de interconexión das economías de todos os países do mundo e aplica a perspectiva global para emitir xuízos críticos. 

 ECB6.1.3. Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no contexto da globalización e o comercio internacional. 

 ECB6.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto económico internacional, e analiza as posibilidades dun 

desenvolvemento sustentable 

Competencias sociais e cívicas CSC 

 ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións como as claves dos problemas básicos de calquera economía, e 

comprende que todas as eleccións supoñen renunciar a outras alternativas e que todas as decisións teñen consecuencias. 

 ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía normativa. 

 ECB1.3.1. Representa as relacións que se establecen entre as economías domésticas e as empresas. 

 ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das relacións económicas do seu contorno. 

 ECB2.1.3. Distingue os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan no seu ámbito, así como a forma de interactuar co seu contorno máis 

próximo e os efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se observan. 

 ECB2.2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

 ECB2.2.2. Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas oportunidades. 

 ECB2.5.2. Valora a achega que para a riqueza nacional supón a carga impositiva que soportan as empresas. 

 ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto. 

 ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco e seleccionando a decisión máis axeitada para cada momento. 

 ECB4.1.1. Identifica as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as principais áreas dos gastos do Estado, e comenta as súas 



 

15 

 

Ramal 3, Tortoreos                                 
36449 - AS NEVES 
Tlf: 886 110 110   
ies.pazo.merce@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespazomerce/ 

relacións. 

 ECB4.1.3. Distingue nos ciclos económicos o comportamento dos ingresos e dos gastos públicos, así como os efectos que se poden producir ao 

longo do tempo. 

 ECB4.1.4. Describe o contido dos orzamentos públicos e argumenta a necesidade de prever os ingresos e os gastos, e controlar a súa 

execución. 

 ECB4.3.1. Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de redistribución desta 

 ECB5.1.1. Describe as causas da inflación e valora as súas principais repercusións económicas e sociais 

 ECB5.1.2. Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa variación para a marcha da economía. 

 ECB5.2.1. Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións económicas e sociais 

 ECB5.2.2. Analiza os datos de desemprego en España e as políticas contra o desemprego. 

 ECB6.1.1. Valora o grao de interconexión das economías de todos os países do mundo e aplica a perspectiva global para emitir xuízos críticos. 

 ECB6.1.2. Explica as razóns que xustifican o intercambio económico entre países e que inflúen nel. 

 ECB6.1.3. Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no contexto da globalización e o comercio internacional. 

 ECB6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e monetaria da Unión Europea. 

 ECB6.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto económico internacional, e analiza as posibilidades dun 

desenvolvemento sustentable. 

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 

 ECB2.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias de capital para a súa constitución e coas responsabilidades legais 

para cada tipo. 

 ECB2.1.3. Distingue os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan no seu ámbito, así como a forma de interactuar co seu contorno máis 

próximo e os efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se observan. 

 ECB3.2.1. Comprende as necesidades de planificación e do manexo de asuntos financeiros ao longo da vida. Esa planificación vincúlase á 

previsión realizada en cada etapa, de acordo coas decisións tomadas e a marcha da actividade económica nacional. 
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5. Métodos pedagóxicos: estratexias de ensino e aprendizaxe, de animación 

á lectura e desenvolvemento da expresión oral e escrita. 

 
“A metodoloxía didáctica é o conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e 

planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a 

aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos”. 

 

ASPECTOS METODOLÓXICOS REFERIDOS Á ACCIÓN DO DOCENTE 

 

ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS XERAIS: De acordo co Anexo II da Orde 

ECD/65/2015, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os 

criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato, 

as orientacións metodolóxicas xerais consideradas son: 

 

A utilización de metodoloxías activas para potenciar a motivación polo aprendizaxe de 

competencias, facilitando a implicación do alumnado e a adquisición e uso de coñecementos en 

situacións reais, xerando aprendizaxes  duradeiros. 

 

O apoio en estruturas de aprendizaxe cooperativo, de xeito que a través da resolución conxunta 

das tarefas, os membros do grupo coñezan as estratexias utilizadas polos seus compañeiros e 

poidan aplicalas a situacións similares. 

 

O emprego de estratexias interactivas son as máis adecuadas para un proceso de ensino e 

aprendizaxe competencial, ó permitir compartir e construír o coñecemento e dinamizar a sesión de 

clase mediante o intercambio colectivo de ideas. 

 

O desenvolvemento do traballo por proxectos, especialmente relevante para o aprendizaxe por 

competencias, basease na proposta dun plan de acción co que se busca  acadar un determinado 

resultado práctico. Pretende axudar ó alumnado a organizar o seu pensamento favorecendo  a 

reflexión, a crítica, a elaboración de hipóteses e a investigación a través dun proceso no que cada 

un é responsable do seu aprendizaxe, aplicando os seus coñecementos e habilidades a proxectos 

reais. 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

Estratexias expositivas. Consisten na presentación ós alumnos dunha serie de acontecementos 

por parte do docente. A explicación realizarase mediante a achega de documentos e artigos de 

prensa, presentacións, exemplos … 
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Estratexias de indagación. Consiste en que o alumno realice, co apoio da guía do profesor, o 

aprendizaxe pola súa conta. As técnicas didácticas concretas poden ser moi variadas como: 

realización de traballos de investigación tanto persoal coma por grupos e posteriormente expoñer 

diante dos compañeiros e do profesor: estudio de casos reais, debates sobre temas económicos de 

actualidade… 

 

Co propósito de introducir elementos innovadores para o desenvolvemento das competencias 

clave, esta programación recolle estratexias metodolóxicas activas: 

 Flipped Classroom (FC). Ó “flippear” a clase, trasládase fora de ela a exposición de 

contidos (niveles cognitivos máis baixos) nun formato atractivo para os alumnos e vinculado 

co seu dominio dixital (documentos, presentacións ou vídeos online). O alumno pode revisar 

os contidos tantas veces como considere necesarias. 

 

 Traballo por proxectos, o desenvolvemento da tarefa partindo dos contidos que traballemos, 

elaborando murais interactivos a través de ferramentas dixitais. 

 

 

 Aprendizaxe cooperativo (AC). Segundo Johnson, Johnson & Holubec (1999), trátase do 

emprego didáctico de grupos reducidos nos que os alumnos traballan xuntos para maximizar 

o seu propio aprendizaxe e o aprendizaxe dos demais.  

 

 Aprendizaxe baseado en problemas (ABP). Baseáse no principio de usar problemas coma 

punto de partida para a adquisición e integración dos novos coñecementos. Na programación 

traballarase a través das actividades plantexadas. 

 

 

 Aprendizaxe baseado no pensamento. Destaca a metacognición, é dicir, a capacidade para 

pensar sobre o noso pensamento.  

 

 Alfabetización en medios de comunicación. Competencia para acceder, analizar, avaliar e 

crear mensaxes en diferentes formatos mediáticos, profundizando así, no aprendizaxe por 

competencias. Proxectaranse no aula, analizaranse e debateranse diferentes películas 

relacionadas con temas económicos. 

ACTUACIÓN DO ALUMNADO: ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE. 

En termos máis sinxelos, unha actividade de ensino e aprendizaxe é un procedemento para 

facilitar o coñecemento nos estudantes (Cooper, 1999). 
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De acordo co Decreto do currículo, as actividades deberán deseñarse de xeito que permitan a 

adquisición eficaz e integrada das competencias clave, é dicir, que permitan ó alumnado avanzar 

cara os resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia clave ó mesmo tempo. 

 

ACTIVIDADES LECTIVAS 

Iniciais: son as que serven para comezar o curso e os contidos que se impartiran ó longo da 

unidade didáctica.  

 

Desenvolvemento: Serven para que os alumnos poidan poñer en práctica os coñecementos 

adquiridos. Pódense realizar como tarefa para o fogar ou ben facelas de forma conxunta ou 

individual no aula. 

 Actividades resoltas e actividades propostas: Resolución de baterías de exercicios que axuden 

a reforzar os contidos. 

 Lectura económica: Lectura crítica e razoada de artigos de prensa co fin de acercar ó 

alumnado á actualidade económica. 

 A economía en vídeo e no cine: Ollar vídeos facilita o análise e a práctica. 

  

Finais: coma síntese e repaso e comprobación de progreso do ensino. 

 Síntese e repaso. 

 Comprobación de progreso. 

 

6. Recursos didácticos: materiais curriculares, libros de texto, medidas 

para o uso das TIC. 

 
Os recursos didácticos son os instrumentos usados polo profesor e/ou alumno e serven para 

levar a cabo o proceso de ensino e aprendizaxe, ademais de realizar as tarefas.  

 

Recursos materiais: Os materiais son un medio ó servizo do educador que planifica a acción 

didáctica para acadar aprendizaxes significativos. Os recursos son cada día máis numerosos, 

debemos ter unha serie de criterios que nos faciliten a súa elección: 

 

1. Criterios prácticos: facilidade de acceso e de uso, durabilidade e polivalencia. 

 

2. Características propias do recurso: 

 Características formais: presentación, deseño, ilustracións … inflúen na capacidade para 

atraer a atención e motivar o interese de cara a súa utilización. 
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 Características dos contidos: estrutura dos contidos, claridade de exposición con exemplos 

reais que ilustran a teoría, formulacións sinxelas … 

 

3. Criterios psicopedagóxicos: adecuación dos contidos, metodoloxía e actividades á 

programación e ós intereses e capacidades dos alumnos. 

 

Tendo en conta estes criterios, os recursos materiais seleccionados son : 

 Guía didáctica da materia: documento que recolle os elementos máis importantes da 

programación e que serve de orientación para o estudante. 

 Manual didáctico: “Economía” 4º ESO, Santillana, Serie Analiza. Proyecto saber hacer. 

 ISBN: 978-84-680-2835-4 

 Ferramentas web 2.0: trátase de aportar ó aula unha experiencia integral, actual e adecuada 

para que os alumnos asocien o uso das TIC con unha práctica útil e divertida para o 

aprendizaxe da materia.  

 Abalarmóvil: aplicación móbil na que pais, nais e titores legais do alumno matriculado poden 

consultar cualificacións, xustificar faltas, concertar cita co titor… 

 Aula virtual: espazo para compartir as tarefas realizadas. 

Recursos persoais: A complexa labor do docente require a integración de coñecementos de 

índole sociolóxica, para asegurar que os alumnos cheguen a ser membros activos da sociedade; de 

índole pedagóxica, para asegurar unha fundamentación teórica sólida con posibilidade de ser 

levada á práctica educativa; de índole psicolóxica, para asegurar unha adaptación ó alumnado 

coñecendo cales son as súas capacidades; de índole epistemolóxica, para a formación actualizada 

e coherente. 

 

O traballo dos departamentos de coordinación pedagóxica e o Consello Escolar e a participación 

das familias é fundamental no desenvolvemento da proposta didáctica.  

 

7. Avaliación 
 

A avaliación permite coñecer se os alumnos logran os obxectivos e adquiren as competencias 

clave. No Decreto 86/2015, no artigo 33.2: “A avaliación da aprendizaxe será continua e 

diferenciada segundo as materias, terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora 

tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe”. Artigo 33.1: “Os referentes 

para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa 

nas avaliacións continua e final das materias, serán os criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe”. 
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Tanto os criterios coma os estándares, defínense no Decreto 86/2015 artigo 2.3: “Criterios de 

avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo 

que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en 

competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina.” “Estándares de 

aprendizaxe avaliables: especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os 

resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber 

facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o 

rendemento ou o logro alcanzado. Contribúen ó  deseño de probas estandarizadas e 

comparables”. 

 

AVALIACIÓN DO PROCESO DE APRENDIZAXE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Os criterios utilizados correspóndense cos desenvoltos no 

Decreto 86/2015 e divídense en estándares que son de obrigado cumprimento e supoñen a 

avaliación obxectiva do alumnado. Dado ó elevado número de criterios e estándares, a 

cualificación levarase a cabo a través dunha folla de Excel. Realizarase unha proba escrita por 

bloque temático. 

 

AVALIACIÓN DO ALUMNADO 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

1. Avaliación inicial: Necesaria no comezo de curso para detectar o nivel de coñecementos e no 

comezo de cada Unidade para detectar as ideas previas.  

 

2. Avaliación formativa ou procesual: (Cualificación das avaliacións). 

A cualificación de cada avaliación é a suma da cualificación dos estándares correspondentes. 

Para superar a avaliación débese alcanzar como mínimo unha cualificación de avaliación de 

cinco puntos sobre dez. Son negativas as inferiores a cinco puntos. Se calculada a cualificación 

de avaliación, o resultado é inferior a cinco puntos, o alumno poderá presentarse ós procesos de 

recuperación de avaliación cos estándares cualificados cun desempeño inferior a cinco puntos 

sobre dez. Dado que a cualificación que se debe poñer no boletín é un número enteiro, farase o 

redondeo á parte enteira considerando tres decimais. 

 

3. Avaliación final ou sumativa: (Cualificación ordinaria e final). 

 CUALIFICACIÓN ORDINARIA: calcularase coma a media aritmética das cualificacións de 

avaliación, tendo en conta a recuperación da avaliación. Se o alumno obtén unha cualificación 

ordinaria igual ou superior a cinco puntos, terá superada a materia. Se o alumno obtén unha 
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cualificación ordinaria inferior ós cinco puntos, terá non superada a materia, debendo 

examinarse na convocatoria extraordinaria dos estándares cualificados inferiores a cinco sobre 

dez. 

 

 CUALIFICACIÓN FINAL: calcularase coma a media aritmética das cualificacións das 

avaliacións, tendo en conta a recuperación extraordinaria. Se o alumno obtén unha 

cualificación final igual ou superior a cinco puntos sobre dez, considerarase superada a 

materia. Se o alumno obtén unha cualificación final inferior a cinco puntos sobre dez, 

considerarase coma non superada a materia. 

O alumno que non se presente a unha proba escrita ordinaria, deberá xustificar a falta en tempo e 

forma (tres días desde a súa incorporación), para poder realizar a proba. Se a falta de asistencia 

non é xustificada debidamente, non poderá realizar a proba pertinente.  Cando se produza a falta 

de asistencia á proba extraordinaria, considerarase coma non presentado. 

 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN: Os mecanismos de recuperación son as ferramentas 

utilizadas polo docente para favorecer a superación do proceso de avaliación do alumnado que 

non superara positivamente as avaliacións pertinentes. 

 

 Probas de recuperación ordinaria. O alumno que obtivera unha cualificación inferior en 

calquera avaliación, poderá superar os estándares non acadados, cas probas escritas de 

recuperación ordinaria. Realizarase unha proba de recuperación ordinaria por avaliación e para 

poder presentarse o alumno, o profesor pode esixir a presentación de exercicios ou traballos a 

través dos plans de reforzo educativo. 

 

 Proba de recuperación extraordinaria. O alumno que non logre unha cualificación positiva 

na cualificación ordinaria deberá realizar a proba extraordinaria dos estándares suspensos e o 

profesor pode esixir a presentación de exercicios ou traballos a través dos plans de reforzo 

educativo. 
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

Técnicas Instrumentos Descrición 
O

B
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 

L
is

ta
x
es

 

d
e 

co
n
tr

o
l Recollerá aspectos como faltas de asistencia ou retrasos 

(Abalarmobil). 

C
ad

er
n
o
 

d
ix

it
al

 d
o
 

p
ro

fe
so

r Recollerá aspectos coma a colaboración no traballo de 

aula, atención na aula, respecto co docente e 

compañeiros, traballo diario… 

P
R

O
B

A
S

 

E
sc

ri
ta

s 

o
u
 o

ra
is

 Avalía o coñecemento do alumnado  do tema a tratar, a 

expresión oral, a comunicación verbal, vocabulario, 

fluidez ou pronunciación. 

T
R

A
B

A
L

L
O

S
 

P
o
rt

af
o
li

o
 

d
ix

it
al

 Recopilación de traballos presentados en formato 

dixital. Permite a organización e presentación de 

información de maneira electrónica. 

 

 

Ponderación da cualificación final de cada avaliación 

 Probas escritas  70 % 

 Tarefas   25 % 

 Participación na aula  5 % 

 Total  100 % 

Para superar a materia é necesario obter coma mínimo cinco puntos sobre dez nas probas 

escritas. 

As probas escritas que non acaden coma mínimo tres puntos sobre dez, non farán media cas 

outras probas escritas da avaliación e deberase repetir esa parte. 

De acadar a media de cinco puntos sobre dez nas probas escritas, o estudante poderá sumar as 

puntuacións obtidas a través da realización das tarefas e da participación na aula. 

De non acadar a media de cinco puntos sobre dez nas probas escritas, o estudante non poderá 

sumar as puntuacións obtidas a través da realización das tarefas e da participación na aula. 

A pesar de acadar a media de cinco puntos sobre dez nas probas escritas, o estudante pode non 

superar a avaliación se sumando as puntuacións obtidas a través da realización das tarefas e da 

participación na aula, non acada cinco puntos sobre dez no total da avaliación. 
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AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA 

O propósito é dispoñer de información relevante para analizar de forma crítica a propia 

intervención educativa e tomar decisións ó respecto para mellorar. Compararase ademáis a 

programación didáctica ca evolución real da mesma. 

 

PROCECEMENTOS DE AVALIACIÓN: Seguiranse procedementos de autoavaliación e 

terase en conta a opinión do alumnado continuamente. Nos momentos de avaliación sumativa do 

alumnado serán importantes para valorar da labor docente nos resultados. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 Cuestionario Post-avaliación para o alumnado.  

 Cuestionario Post-avaliación para o docente. 

 

ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN Ó COVID: 

O procedemento de avaliación é o planificado para o desenvolvemento presencial do proceso 

ensino aprendizaxe. No caso de que as circunstancias obriguen a pasar  a un formato 

semipresencial ou non presencial, a avaliación levarase a cabo do seguinte xeito: 

 As probas escritas continúan tendo unha ponderación do 70 % da cualificación de cada 

avaliación no caso de que o cambio da modalidade presencial a outra semipresencial ou 

non presencial, se produza unha vez comezada a avaliación e sempre e cando, se fixera 

cando menos unha proba escrita das programadas por avaliación. 

 Se tendo realizada unha proba escrita das dúas programadas por avaliación, cámbiase a 

modalidade presencial por unha semipresencial ou non presencial, a cualificación que se 

terá en conta para ponderar a parte das probas escritas, será a realizada presencialmente. 

No caso de que o alumnado non acadara un mínimo de cinco sobre dez sobre esa proba 

escrita, non terá superada a avaliación e poderá recuperala ben no final de curso dun xeito 

presencial (se se permite) ou ven telemáticamente. 

 No caso de que pasemos da modalidade presencial á modalidade semipresencial ou non 

presencial e non se fixera ningunha proba escrita, a avaliación calificarase en base ás 

actividades realizadas, tanto presenciais coma non presenciais. 

 A ponderación do 5 % da avaliación referente á participación na aula, aplicarase nos 

casos de presencialidade e semipresencialidade. Nunha modalidade non presencial, ese 

5% pasará a formar parte da ponderación das tarefas, resultando deste xeito un 30% no 

apartado das tarefas. 
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 Independentemente da modalidade que se estableza, as tarefas serán colgadas na aula 

virtual. O alumnado debe realizalas en tempo e forma, é dicir, cada tarefa ten un prazo de 

entrega e unhas instrucións para a súa realización. 

 

8. Plans de traballo para a recuperación de materia pendentes. 

 
Dado que é a primeira vez que o alumnado cursa a materia, non existe recuperación da mesma.  

 

 

9. Educación en valores e temas transversais. 

 

O Decreto 86/2015, no seu artigo 4 establece distintos elementos transversais: a comprensión 

lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e 

da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional.  

 

Fomento da lectura e da expresión oral e escrita: Para cada unha das unidades didácticas 

propóñense actividades con procedencia de distintas fontes de información: periódicos dixitais, 

revista “Emprendedores” ou extractos de libros de contidos económicos.  

 

Comunicación audiovisual: Trátase de potenciar  a comprensión e análise de materiais 

audiovisuais a través da visualización de vídeos que se poden atopar na rede.  

 

Uso das TICs, educación cívica e constitucional: O compromiso da materia basease no 

coñecemento e respecto polos valores constitucionais de liberdade, xustiza, igualdade e 

pluralismo político, con especial atención ós dereitos e deberes fundamentais: igualdade anta a 

lei, dereito á vida, liberdade relixiosa, ideolóxica, persoal e de expresión,  dereito á educación,  ó 

traballo… A educación cívica e constitucional desenvolverase de xeito interdisciplinar. Así o 

establece a Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro: “Dado que o aprendizaxe baseado en 

competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu dinamismo e o seu carácter integral, 

o proceso de ensino e aprendizaxe competencial debe abordarse desde todas as áreas de 

coñecemento e por parte das diversas instancias que conforman a comunidade educativa”.  

 

O emprendemento: Traballarase a Alfabetización en medios de comunicación e analizarase a 

actividade emprendedora.  
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Aval. Cartel Celebración Eixo temático 

1
ª 

 

 

Día da Declaración 

Universal dos 

Dereitos Humanos. 

Identificación das 

externalidades das 

multinacionais. 

2
ª 

 

 

Día Internacional da 

Muller. 

Desigualdade entre 

mulleres e homes. 

3
ª 

 

 

Día de Europa 
Valoración da etapa 

europea de España. 

 

10. Medidas de atención á diversidade: reforzos, apoios, agrupamentos 

específicos, adaptacións curriculares, programa de diversificación curricular. 

 
O alumnado do presente curso escolar non presenta dificultades aparentes para levar a cabo o 

proceso de ensino aprendizaxe que require este segundo ciclo da ESO. De ser o caso e 

previamente acordado co Departamento de Orientación, levaranse a cabo aquelas medidas 

ordinarias e/ou extraordinarias que sexan precisas. 

 

11. Actividades complementarias e extraescolares. 

 
Dadas as circunstancias excepcionais que sufre a nosa sociedade actualmente, desde o 

departamento de Economía determínase prescindir de realizar saída algunha fora do centro para 

deste xeito preservar a saúde e a seguridade tanto do alumnado coma do profesorado. 
 
 

 

DIEGO TORREIRA LUIS, XEFE DO DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DO IES PAZO 

DA MERCÉ, CURSO 2020-2021. 


