
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 3. Economía persoal. (Ampliación) 

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. 

ECB3.1.1. 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. 

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

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. 

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

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. 

  

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. 

ECB3.4.1.  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. 
ECB3.4.3. 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. 

B3.5. Coñecer o concepto  de  seguro  e  a súa finalidade. ECB3.5.1. Identifica,  describe e clasifica os tipos de seguros  segundo  os  
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riscos ou  as  situacións  adversas nas etapas da vida. 
Bloque 4. Economía: ingresos e gastos do Estado (Ampliación) 

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

ECB4.1.1.   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. 
ECB4.1.4. Describe o contido dos orzamentos públicos  e  argumenta  a  
necesidade de prever os ingresos e os gastos, e controlar a súa execución. 

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

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. 

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

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. 

  

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. 

ECB5.1.1.   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. 
ECB5.1.3. Valora  e  interpreta  datos  e  gráficos  de contido económico 
relacionados cos tipos de xuro, inflación e desemprego. 

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

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

Bloque 6. Economía internacional. (Ampliación) 
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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. 

ECB6.1.1. 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. 

  
 

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 dubidas (luns no horario presencial 17:10 
a 18:00). 

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. 

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 alumno/as con materias pendentes. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede pois non se teñen alumno/as con materias pendentes. 
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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/as 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 4º ESO.www.testando.es. 

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

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. 
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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. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 8 DE 8 CENTRO: IES PEDRA DA AUGA. 
CURSO: 4º ESO. 

MATERIA: ECONOMIA. 
 

  

 

 

 

 

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 de 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 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 non realizadas. 0,00 

Probas non entregadas. 0,00 

Suma total tarefas e probas propostas. 2,00 


