
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 4. A macroeconomía. (Reforzo e ampliación) 

B4.1.   Distinguir  as principais magnitudes macroeconómicas, operar 
con elas e analizar as súas interrelacións,  valorando os  inconvenientes  
e as   limitacións    que presentan como indicadores  da  calidade de 
vida. 

ECB4.1.1. Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes 
macroeconómicas como  indicadores da situación económica dun país. 
ECB4.1.2.   Relaciona   as principais macromagnitudes e utilízaas para 
establecer  comparacións  con carácter global. 
ECB4.1.3. Analiza de forma  crítica  os  indicadores estudados  e  valora  o  
seu impacto,  os  seus  efectos  e as  súas limitacións  para medir a calidade de 
vida. 

B4.2.  Interpretar  datos   e   indicadores económicos  básicos e a súa 
evolución. 

ECB4.2.1. Utiliza  e  interpreta a información contida en táboas e gráficos 
de variables macroeconómicas e a súa evolución no tempo. 
ECB4.2.2.   Considera  investigacións e publicacións económicas  de  
referencia como  fonte de datos específicos,   e   recoñece   os métodos  de  
estudo utilizados por economistas.   
ECB4.2.3. Opera  con  variables   económicas   mediante  aplicacións  
informáticas,  analízaas  e  interprétaas, e presenta as súas valoracións de 
carácter persoal. 

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

ECB4.3.1. Examina  e  interpreta datos e gráficos de contido económico 
relacionados co mercado de traballo. 
ECB4.3.2. Valora  a  relación da educación e a formación coas  
probabilidades de obter un emprego e mellores salarios. 
ECB4.3.3. Investiga  e  recoñece  vieiros  de  ocupación  e  tendencias  de  
emprego. 

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

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

Bloque 5. Aspectos financeiros da economía. Actividades de ampliación. 

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

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

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

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

B5.3. Explicar o funcionamento  do  sistema financeiro e coñecer  as  
características dos  seus  principais produtos e mercados. 

ECB5.3.1. Valora  o  papel do sistema financeiro como elemento  
canalizador  do aforro  ao  investimento,  e identifica  os  produtos  e  os 
mercados que o compoñen. 

B5.4. Analizar  os  tipos de política monetaria. 
ECB5.4.1. Razoa de forma crítica,  en  contextos  reais, sobre as accións de 
política monetaria e o seu impacto económico e social. 

B5.5.  Identificar  o papel do Banco Central  Europeo  e  a  estrutura 
da súa política monetaria. 

ECB5.5.1.   Identifica   os obxectivos  e  a  finalidade do Banco Central 
Europeo, e razoa sobre o seu papel e o seu funcionamento. 
ECB5.5.2.   Describe   os efectos  das  variacións  dos tipos de xuro na 
economía. 

Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía. (Ampliación) 

B7.1.  Reflexionar sobre o impacto do crecemento  e  as  crise cíclicas  
na  economía e os seus efectos na calidade  de  vida  das persoas, o 
ambiente e a distribución da riqueza a nivel local e mundial. 

ECB7.1.1. Identifica e analiza os factores e as variables  que inflúen  no  
crecemento  económico,  no  desenvolvemento  e  na  redistribución da renda. 
ECB7.1.2.   Diferenza  os conceptos de crecemento e de desenvolvemento. 
ECB7.1.3. Recoñece e explica  as  consecuencias  do crecemento sobre a 
repartición  da  riqueza,  sobre  o ambiente  e  a  calidade  de  vida. 
ECB7.1.4. Analiza de forma práctica os modelos de desenvolvemento  dos  
países emerxentes e as oportunidades que teñen os países en vías de 
desenvolvemento para crecer e progresar. 
ECB7.1.5. Reflexiona  sobre  os  problemas  ambientais e a súa relación co 
impacto  económico  internacional  analizando  as  posibilidades  dun  
desenvolvemento  sustentable. 
ECB7.1.6. Desenvolve actitudes  positivas  en  relación co ambiente e valora 
a consideración  da  protección  do  ambiente na toma de decisións 
económicas. 
ECB7.1.7.   Identifica   os bens ambientais como factor  de  produción  
escaso, que  proporciona  inputs  e recolle  refugallos  e  residuos,  o  que  
supón  valorar os custos asociados. 
ECB7.1.8.   Recoñece   a evolución cíclica da actividade  económica,  
describe as fases, as representa graficamente  e  considera  as súas 
consecuencias sociais. 

B7.2. Explicar e ilustrar con exemplos  significativos as finalidades e ECB7.2.1. Distingue e explica  as  funcións  do  Estado: fiscais, 
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as función do  Estado  nos  sistemas  de  economía  de mercado,  e  
identificar os principais instrumentos que utiliza, valorando  as  
vantaxes e os inconvenientes.  

 

estabilizadoras, redistributivas,  reguladoras e provedoras de bens e servizos 
Públicos. Inconvenientes  do  seu  papel  na actividade  económica. 
ECB7.2.2.   Identifica   os principais fallos do merca do, as súas causas e os 
seus efectos para os axentes que interveñen  na  economía,  e as opcións de 
actuación por parte do Estado. 
ECB7.2.3. Clasifica e describe  os  elementos  integrantes   dos   
orzamentos públicos e argumenta a necesidade  de  prever  os  ingresos  e  os  
gastos,  e  controlar a súa execución. 

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Mediante  aula virtual, Google drive e o propio correo da aula virtual. 
Vídeo conferencia para resolver dúbidas (luns no horario presencial 4:20 a 
5:10). 

Instrumentos: 
Tarefas propostas da unidade didáctica na aula virtual, tanto de carácter 
teórico coma práctico. 
Probas tipo test, tipo teórico e tipo práctico para afianzar coñecementos 
adquiridos na aula virtual. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
O procedemento para obter unha cualificación positiva do curso, seguirá o seguinte 
procedemento: 
Nota media da primeira e segunda avaliación e  ademais para poder determinar a 
nota final teranse en conta,  as tarefas e probas feitas na terceira avaliación na aula 
virtual, tendo en conta a rúbrica que se recolle como anexo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Se algún alumno/a non supera a materia no mes de xuño, farase un exame 
en setembro da materia analizada na aula durante o primeiro e segundo 
trimestre. As tarefas e probas propostas no terceiro trimestre, serven para 
reforzar e ampliar coñecementos. Que se recollerá no Informe 
Individualizado do alumno/a, se procede. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
Non procede pois non se teñen alumno/as con materias pendentes. 
 

Criterios de cualificación:  
Non procede pois non se teñen alumnos/as con materias pendentes. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
Non procede. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Tarefas propostas de reforzo e de ampliación, tanto de carácter teórico 
coma práctico. 

Probas propostas de reforzo e ampliación de tipo test, teóricas e 
prácticas.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Realizar as tarefas e probas a través da rede, na aula virtual, todos os 

alumnos/as que se poidan conectar, cos problemas habituais da conexión a 

internet. 

 

Materiais e recursos 

Dispoñen e dispoñemos dos seguintes recursos: 

Recursos propios e alleos (con agradecemento polos recursos prestados de 

maneira altruísta, tanto para profesorado como para o alumnado). 

Aula virtual do centro IES Pedra da Auga e cesión de ordenadores para que os 

profesores e alumnos poidan realizar a súa actividade. 

Mapas conceptuais.  Bubbl.us: mind Mappin online. 

Unidades Didácticas da materia de análise de estudo, de vídeos para poder 

resolver as dúbidas. 

   Libro José Sande Economía de 1º Bacharelato.www.testando.es. 

 Recursos didácticos Economía – www.jomaeliga.es. 

Acceso a recursos da Editorial Mc Graw Hill, para profesores  e alumnos. 

Recursos da Editorial SM. 

Ordenador portátil con Wifi ou de sobremesa con acceso a internet, así como 

de programas e aplicacións informáticas. 

Páxina Webex Meeting para profesorado e alumnado. 

http://www.jomaeliga.es/
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
Na propia aula virtual, e mediante correo. 
Na páxina web do Instituto. 
Abalar móbil. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.  
Se publicará na paxina web do centro e na propia aula virtual. 
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5. Anexo. Rúbricas. 

Tarefas propostas por Unidades Didácticas, e realizadas polos/as 
alumnos/as. 

Un máximo de 1 
punto. 

Probas propostas por Unidades Didácticas, e realizadas polos/as 
alumnos/as 

Un máximo de 1 
punto. 

Para determinar a cualificación dos dous puntos da terceira avaliación terase en conta dos 
dous puntos da terceira avaliación teranse en conta as rúbricas que se recollen mais abaixo. 
Tendo en conta o esforzo que realiza o alumnado, así como a dispoñibilidade dos recursos 
que son necesarios para que os/as alumnos/as poidan realizar as actividades propostas polo 
profesorado na aula virtual (acceso os medios a internet, Wifi, capacidade e destreza dixital, 
etc.) 

Para determinar a nota final do curso: terase en conta a nota media da primeira e da segunda 
avaliación, engadindo un máximo de 2 puntos polas tarefas e probas realizadas na terceira 
avaliación. 

Rúbricas. 

Tarefas propostas: Cualificación. 

Todas as tarefas realizadas tanto tipo teórico coma práctico 
correctamente. 

1,00 

Tarefas incompletas ou realizadas incorrectamente, considerando os 
apartados correctos. 

0,50 

Tarefas realizadas fora de tempo. 0,30 

Tarefas entregadas e non realizadas. 0,00 

Tarefas non entregadas. 0,00 

Probas propostas: Cualificación. 

Todas as probas realizadas tanto de tipo test, teórico e práctico  
correctamente. 

1,00 

Probas realizadas incompletas ou realizadas incorrectamente, 
considerando os apartados correctos e o número de intentos 
realizados. 

0,50 

Probas realizadas fora de tempo. 0,30 

Probas entregadas e non realizadas. 0,00 

Probas non entregadas. 0,00 

Suma total tarefas  e probas propostas. 2,00 


