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1. Avaliación da materia

Avaliación inicial

Data prevista de realización
Aproximadamente, 10 días despois do inicio de curso.

Descrición do tipo de proba
Constará de preguntas tipo test, preguntas de relación, exercicios con ope

racións, preguntas e respostas, etc.

Consecuencias do resultado da proba
Á  vista  dos   resultados,  haberá  que  reforzar  aqueles  aspectos  nos  que o

alumnado teña dificultades ou carencias.

Na reunión de avaliación inicial, poñerase en coñecemento do resto do pro
fesorado e do departamento de orientación.

Indicadores de avaliación
Nas táboas seguintes relaciónanse os indicadores de avaliación que desen

volven os estándares de aprendizaxe. 
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Sistema e instrumentos de cualificación
Os sistemas de avaliación son múltiples, pero en calquera caso, nos instru

mentos que se deseñen, deberán estar presentes as seguintes actividades:

● Actividades de tipo conceptual. Nelas o alumnado irá substituíndo de for
ma progresiva as ideas previas polas desenvolvidas na aula.

● Actividades que resalten os aspectos de tipo metodolóxico. Por exemplo,
selección e recollida de información, estruturación da mesma, análise dos
datos, establecemento de hipóteses, explicación de fenómenos económi
cos, resolución de problemas, etc.

● Actividades onde se resalten a conexión entre os conceptos económicos
estudados e a propia sociedade. Por exemplo, aquelas que xorden da apli
cación á vida cotiá dos contidos desenvolvidos na aula.

Respecto ao «formato» das actividades, pódense utilizar as seguintes:

● Actividades de debate.
● Actividades de libro aberto.
● Actividades orais.
● Rúbricas.
● Probas obxectivas tipo test.
● Probas obxectivas escritas: cuestións nas que hai que xustificar as respos

tas ou/e resolución de exercicios e problemas. 
● Actividades de busca de información en internet.
● Pequenos traballos de investigación en grupo e individuais, etc.

Cada instrumento de avaliación debe ter distinto peso á hora da cualifica
ción final, para o que haberá que valorar de tales instrumentos a súa fiabilidade,
obxectividade, representatividade, a súa adecuación ao contexto do alumnado,
etc.

Nas seguintes táboas recóllese a información anterior.
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Bloque 1. Economía e escaseza. A organización da actividade económica

Obxec-

tivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

i
l

B1.1. Escaseza,
elección e  asigna-
ción  de  recursos.
Custo de oportuni-
dade. 

B1.1. Explicar o proble-
ma  da  escaseza:  recur-
sos  escasos  e  necesida-
des ilimitadas. 

ECB1.1.1. Recoñece a escaseza e
a  correspondente  necesidade  de
elixir  entre decisións alternativas,
como problema máis determinante
para  afrontar  en  todo  sistema
económico. 

a
h
i
l 

B1.2. Mecanismos
de  asignación  de
recursos.

B1.3. Análise  e
comparación  dos
sistemas económi-
cos. 

B1.2. Observar  os  pro-
blemas  económicos
dunha  sociedade,  así
como  analizar  e  expre-
sar  unha  valoración
crítica das formas de re-
solución  desde  o  punto
de  vista  dos  sistemas
económicos. 

ECB1.2.1. Analiza as respostas ás
preguntas clave sobre a organiza-
ción  dos  principais  sistemas
económicos.

ECB1.2.2. Relaciona,  para  a  súa
interpretación,  os  cambios  máis
recentes  no  escenario  económico
mundial coas circunstancias técni-
cas,  económicas,  sociais  e  políti-
cas que os explican, a partir de ca-
sos concretos de análise. 

ECB1.2.3. Compara  sistemas
económicos,  utilizando  exemplos
actuais do ámbito internacional.

i
l

B1.4. Economía
como  ciencia:  ac-
tividade  económi-
ca e sociedade.

B1.5. Principios
na  toma  de  deci-
sións económicas.

B1.6. Modelos
económicos.  Eco-
nomía  positiva  e
normativa.

B1.7. Información
económica:  inter-
pretación de datos
e gráficos. 

B1.3. Comprender  o
método científico que se
utiliza na área da econo-
mía,  así  como  identifi-
car  as  fases  da investi-
gación científica en eco-
nomía  e  os  modelos
económicos.

ECB1.3.1. Distingue  as  proposi-
cións  económicas  positivas  das
proposicións económicas normati-
vas.

ECB1.3.2. Interpreta  os  modelos
de  representación  da  realidade
económica,  e emprega os termos
e a  metodoloxía  apropiados  para
analizar  problemas  económicos
concretos.
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Bloque 1. Economía e escaseza. A organización da actividade económica

Compet

clave

Grao

mínimo

Peso cuali-

ficación

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROBA
ESCRIT

PROBA
ORAL

TRABA
INDIVI.

TRABA
GRUPO

CUADE
CLASE

RÚBRI-
CA

OBSER
AULA

CAA
CMCCT

SI 20 % 85% 10% 5 %

CSC
CMCCT
CD

SI 20 % 85% 10% 5 %

CSC
CD
CAA

NON 15 % 85% 10% 5 %

CSC
CD
CAA

NON 10 % 85% 15%

CAA
CMCCT SI 20 % 85% 10% 5 %

CCL
CMCCT
CD

NON 15 % 85% 15%
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Bloque 2. A actividade produtiva

Obxec-

tivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

i
l
m
p

B2.1. Proceso pro-
dutivo  e  factores
produción.

B2.1. Analizar as carac-
terísticas  principais  do
proceso produtivo.

ECB2.1.1. Expresa  unha  visión
integral do funcionamento do sis-
tema produtivo partindo do estudo
da empresa e  a  súa participación
en sectores económicos, así como
a súa conexión e interdependencia

i
l

B2.2. División
técnica  do  traba-
llo,  produtividade
e interdependencia

B2.2. Explicar as razóns
do  proceso  de  división
técnica do traballo.

ECB2.2.1. Relaciona o proceso de
división técnica do traballo coa in-
terdependencia  económica  nun
contexto global.

ECB2.2.2. Clasifica  e  define  os
factores produtivos,  e describe as
relacións entre produtividade, efi-
ciencia e tecnoloxía.

a
h
i
l
m

B2.3. Globaliza-
ción:  cambios  no
sistema  produtivo
ou  na  organiza-
ción da produción.

B2.3. Identificar  os
efectos  da  actividade
empresarial  para  a  so-
ciedade e a vida das per-
soas.

ECB2.3.1. Analiza  para  explicar
as repercusións da actividade das
empresas, tanto nun ámbito próxi-
mo coma nun ámbito internacional

a
h
i
m

B2.4. Empresa:
obxectivos  e  fun-
cións.

B2.4. Expresar  os  ob-
xectivos  e  as  funcións
principais das empresas,
utilizando  referencias
reais do ámbito próximo
e transmitindo a utilida-
de que se  xera coa súa
actividade.

ECB2.4.1. Distingue  e  interpreta
os  obxectivos  e  as  funcións  das
empresas.

ECB2.4.2. Explica a función crea-
dora de utilidade dos bens das em-
presas.

i
l
m

B2.5. Eficacia,
eficiencia e efecti-
vidade.
B2.6. Eficiencia
na produción:  efi-
ciencia  técnica  e
económica. 

B2.5. Relacionar e  dist-
inguir a eficiencia técni-
ca  e  a  eficiencia
económica.

ECB2.5.1. Determina e interpreta
a eficiencia técnica e económica a
partir dos casos formulados.
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Bloque 2. A actividade produtiva

Compet

clave

Grao

mínimo

Peso cuali-

ficación

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROBA
ESCRIT

PROBA
ORAL

TRABA
INDIVI.

TRABA
GRUPO

CUADE
CLASE

RÚBRI-
CA

OBSER
AULA

CAA
CCL
CSC NON 5 % 85% 10% 5 %

CSC
CMCCT SI 15 % 85% 10% 5 %

CMCCT
CCL SI 15 % 85% 10% 5 %

CSIEE
CCL

NON 5 % 85% 10% 5 %

CSIEE
CAA NON 5 % 85% 15%

CD
CCL

NON 5 % 85% 15%

CD
CMCCT

SI 15 % 85% 10% 5 %
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Bloque 2. A actividade produtiva

Obxec-

tivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

i
l
m

B2.7. Custos  de
produción.  Cálcu-
lo  e  análise  dos
custos  de  produ-
ción e  dos benefi-
cios.

B2.6. Calcular e contro-
lar os custos e os benefi-
cios das empresas, e re-
presentar  e  interpretar
gráficos relativos a eses
conceptos.

ECB2.6.1. Calcula, clasifica e uti-
liza diversos tipos de custos, fixos
e variables, totais,  medios e mar-
xinais,  e  representa  e  interpreta
gráficos de custos.

ECB2.6.2. Calcula,  analiza  e  in-
terpreta  os beneficios  dunha  em-
presa a partir de supostos de ingre-
sos e custos dun período.

i
l
m

B2.8. Función  de
produción.

B2.7. Analizar,  repre-
sentar  e  interpretar  a
función  de  produción
du- nha empresa a partir
dun caso dado.

ECB2.7.1. Representa e interpreta
gráficos de produción total, media
e  marxinal,  a  partir  de  supostos
dados.
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Bloque 2. A actividade produtiva

Compet

clave

Grao

mínimo

Peso cualifi-

cación

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROBA
ESCRIT

PROBA
ORAL

TRABA
INDIVI.

TRABA
GRUPO

CUADE
CLASE

RÚBRI-
CA

OBSER
AULA

CMCCT
CD

SI 15 % 85% 10% 5 %

CMCCT
CD SI 15 % 85% 10% 5 %

CMCCT
CD

NON 5 % 85% 5 % 5 % 5 %
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Bloque 3. O mercado e o sistema de prezos

Obxecti-

vos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

i
l
m

B3.1. Curva de de-
manda. Movemen-
tos  ao  longo  da
curva de de- man-
da e desprazamen-
tos na curva de de-
manda. Elasticida-
de da de- manda.

B3.2. Curva  de
oferta.  Movemen-
tos  ao  longo  da
curva  de  oferta  e
desprazamentos na
curva  da  oferta.
Elasticidade  da
oferta.
B3.3. Equilibrio do
mercado.

B3.1. Interpretar, a partir
do  funcionamento  do
mercado,  as  variacións
en cantidades demanda-
das e ofertadas de bens e
servizos  en  función  de
distintas variables.

ECB3.1.1. Representa graficamen-
te os efectos das variacións das va-
riables  no  funcionamento  dos
mercados.

ECB3.1.2. Define e expresa mate-
maticamente as  variables que de-
terminan a oferta e a demanda.

ECB3.1.3. Analiza as elasticidades
de demanda e de oferta, interpre-
tando os cambios en prezos e can-
tidades,  así  como os seus efectos
sobre os ingresos totais.

a
h
i
l
m

B3.4. Estruturas de
mercado e modelos
de competencia.

B3.5. Competencia
perfecta.  Compe-
tencia  imperfecta.
Monopolio. Oligo-
polio.  Competen-
cia monopolística.

B3.2. Analizar o funcio-
namento de mercados re-
ais e observar as súas di-
ferenzas  cos  modelos,
así como as súas conse-
cuencias para os/as con-
sumidores/as, as empre-
sas ou os estados.

ECB3.2.1. Analiza  e  compara  o
funcionamento dos tipos de merca-
dos, e explica as súas diferenzas.

ECB3.2.2. Aplica a análise dos ti-
pos  de  mercados  a  casos  reais
identificados a  partir  da  observa-
ción do ámbito máis inmediato.

ECB3.2.3. Valora de forma crítica
os efectos que se derivan sobre os
axentes intervenientes nos diversos
mercados.
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Bloque 3. O mercado e o sistema de prezos

Compet

clave

Grao

mínimo

Peso cuali-

ficación

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROBA
ESCRIT

PROBA
ORAL

TRABA
INDIVI.

TRABA
GRUPO

CUADE
CLASE

RÚBRI-
CA

OBSER
AULA

CMCCT
CD SI 20 % 85% 10% 5 %

CMCCT
CCL SI 20 % 85% 10% 5 %

CMCCT
CD

SI 20 % 85% 10% 5 %

CMCCT
CCL SI 15 % 85% 10% 5 %

CAA
CSC NON 10 % 85% 5 % 5 % 5 %

CSC

SI 15 % 85% 10% 5 %
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Bloque 4. A macroeconomía

Obxec-

tivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

g
h
i
l

B4.1. Macromag-
nitudes:  produ-
ción.  Renda.  Gas-
to.
B4.2. Equilibrio
macroeconómico:
demanda  e  oferta
agregadas.
B4.3. Inflación  e
tipos  de  xuro.  §
B4.4. Os  vínculos
dos  problemas
macroeconómicos
e  a  súa  interrela-
ción.

B4.1. Distinguir as prin-
cipais  magnitudes  ma-
croeconómicas,  operar
con  elas  e  analizar  as
súas  interrelacións,  va-
lorando os inconvenien-
tes  e as  limitacións que
presentan  como  indica-
dores  da  calidade  de
vida.

ECB4.1.1. Mide,  interpreta  e  ex-
presa  as  principais  magnitudes
macroeconómicas como indicado-
res  da  situación  económica  dun
país.

ECB4.1.2. Relaciona as principais
macromagnitudes e  utilízaas para
establecer  comparacións  con  ca-
rácter global.

ECB4.1.3. Analiza de forma críti-
ca os indicadores estudados e va-
lora o seu impacto, os seus efectos
e as súas limitacións para medir a
calidade de vida.

g
i
l 

B4.5. Indicadores
do  desenvolve-
mento da socieda-
de:  as  macromag-
nitudes  e  as  súas
limitacións.

B4.2. Interpretar datos e
indicadores  económicos
básicos  e  a  súa  evolu-
ción.

ECB4.2.1. Utiliza  e  interpreta  a
información  contida  en  táboas  e
gráficos  de  variables  macroe-
conómicas  e  a  súa  evolución  no
tempo.

ECB4.2.2. Considera  investiga-
cións  e  publicacións  económicas
de referencia como fonte de datos
específicos,  e  recoñece  os  méto-
dos de estudo utilizados por eco-
nomistas.

ECB4.2.3. Opera  con  variables
económicas  mediante  aplicacións
informáticas,  analízaas  e  inter-
prétaas, e presenta as súas valora-
cións de carácter persoal.
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Bloque 4. A macroeconomía

Compet

clave

Grao

mínimo

Peso cuali-

ficación

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROBA
ESCRIT

PROBA
ORAL

TRABA
INDIVI.

TRABA
GRUPO

CUADE
CLASE

RÚBRI-
CA

OBSER
AULA

CMCCT
CD
CSC
CCL

SI 15 % 85% 10% 5 %

CAA
CSC SI 10 % 85% 10% 5 %

CSC

SI 10 % 85% 10% 5 %

CMCCT
CD

SI 10 % 85% 10% 5 %

CAA
CD

NON 10 % 85% 5 % 5 % 5 %

CMCCT
CD

NON 10 % 85% 5 % 5 % 5 %
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Bloque 4. A macroeconomía

Obxec-

tivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

a
h
i
l
m

B4.6. Mercado  de
traballo.  Desem-
prego: tipos e cau-
sas.

B4.3. Valorar a estrutura
do mercado de traballo e
a súa relación coa edu-
cación  e  a  formación,
analizando  de  xeito  es-
pecial o desemprego.

ECB4.3.1. Examina  e  interpreta
datos  e  gráficos  de  contido
económico relacionados co merca-
do de traballo.

ECB4.3.2. Valora  a  relación  da
educación e a formación coas pro-
babilidades de obter un emprego e
mellores salarios.

ECB4.3.3. Investiga  e  recoñece
vieiros de ocupación e tendencias
de emprego.

a
g
h
i
l 
p

B4.7. Políticas
contra  o  desem-
prego.  O  desem-
prego en Galicia.

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

ECB4.4.1. Analiza os datos de in-
flación e desemprego en España e
as alternativas para loitar contra o
desemprego e a inflación.
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Bloque 4. A macroeconomía

Compet

clave

Grao

mínimo

Peso cuali-

ficación

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROBA
ESCRIT

PROBA
ORAL

TRABA
INDIVI.

TRABA
GRUPO

CUADE
CLASE

RÚBRI-
CA

OBSER
AULA

CMCCT
CD SI 10 % 85% 10% 5 %

CAA
CSC NON 5 % 85% 10% 5 %

CAA
CD NON 5 % 85% 10% 5 %

CSIEE
CD

SI 15 % 85% 10% 5 %
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Bloque 5. Aspectos financeiros da Economía

Obxecti-

vos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

i
l

B5.1. O diñeiro na
economía:  tipolo-
xía e funcionamen-
to.
B5.2. Proceso  de
creación do diñei-
ro.

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

ECB5.1.1. Analiza e explica o fun-
cionamento do diñeiro e do siste-
ma financeiro nunha economía.

a
d
h
i
l

B5.3. Teorías  ex-
plicativas da infla-
ción.

B5.2. Describir as teorías
explicativas  sobre  as
causas da inflación e os
seus efectos sobre os/as
consumidores/as, as em-
presas  e  o  conxunto da
economía.

ECB5.2.1. Recoñece as causas da
inflación e valora as súas repercu-
sións económicas e sociais.

i
l

B5.4. Sistema  fi-
nanceiro.  Novas
normas  de  finan-
ciamento.

B5.3. Explicar o funcio-
namento  do  sistema  fi-
nanceiro e coñecer as ca-
racterísticas  dos  seus
principais  produtos  e
mercados.

ECB5.3.1. Valora o papel do siste-
ma  financeiro  como  elemento
canalizador  do  aforro  ao  investi-
mento,  ei  dentifica os produtos e
os mercados que o compoñen.

a
d
h
i
l

B5.5. Política mo-
netaria: instrumen-
tos.

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 im-
pacto económico e social.

i
l
a
h 

B5.6. Banco Cen-
tral Europeo.
B5.7. Mecanismos
da oferta e deman-
da  monetaria:
efectos sobre os ti-
pos de xuro.

B5.5. Identificar o papel
do Banco Central Euro-
peo 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
eo seu funcionamento.

ECB5.5.2. Describe os efectos das
variacións  dos  tipos  de  xuro  na
economía.
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Bloque 5. Aspectos financeiros da Economía

Compet

clave

Grao

mínimo

Peso cualifi-

cación

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROBA
ESCRIT

PROBA
ORAL

TRABA
INDIVI.

TRABA
GRUPO

CUADE
CLASE

RÚBRI-
CA

OBSER
AULA

CSC
CMCCT
CD
CCL SI 20 % 85% 10% 5 %

CSC
CD

SI 15 % 85% 10% 5 %

CAA
CSC
CD SI 20 % 85% 10% 5 %

CAA
CMCCT
CSC SI 15 % 85% 10% 5 %

CSC
CMCCT
CD

SI 15 % 85% 10% 5 %

CMCCT 
CCL SI 15 % 85% 10% 5 %
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Bloque 6. O contexto internacional da economía

Obxec-

tivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

g
i
l

B6.1. Comercio
internacional: cau-
sas e teorías.
B6.2. Balanza  de
pagamentos,  con
especial referencia
á española.

B6.1. Analizar os fluxos
comerciais  entre  dúas
economías.

ECB6.1.1. Identifica e describe os
fluxos comerciais internacionais.

a
i
l

B6.3. Cooperación
e  integración
económica.
B6.4. Unión Euro-
pea (UE).

B6.2. Examinar os pro-
cesos  de  integración
económica e describir os
pasos que se produciron
no caso da Unión Euro-
pea.

ECB6.2.1. Explica  o  proceso  de
cooperación  e  integración
económica  producido  na  Unión
Europea, e reflexiona para valorar
as repercusións e  as  implicacións
para España nun contexto global.

a
b
h
i
l
p

B6.5. Globaliza-
ción  económica  e
financeira:  causas
e consecuencias.
B6.6. Organismos
económicos  inter-
nacionais:  me-
canismos de regu-
lación.

B6.3. Analizar e valorar
as  causas  e  as  conse-
cuencias  da  globaliza-
ción  económica,  así
como  o  papel  dos  or-
ganismos  económicos
internacionais na súa re-
gulación.

ECB6.3.1. Expresa as razóns que
xustifican o intercambio económi-
co entre países.

ECB6.3.2. Describe  as  implica-
cións e os efectos da globalización
económica nos países e reflexiona
sobre a necesidade da súa regula-
ción e da súa coordinación.
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Bloque 6. O contexto internacional da economía

Compet

clave

Grao

mínimo

Peso cuali-

ficación

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROBA
ESCRIT

PROBA
ORAL

TRABA
INDIVI.

TRABA
GRUPO

CUADE
CLASE

RÚBRI-
CA

OBSER
AULA

CSC
CCL
CMCCT

NON 20 % 85% 10% 5 %

CSC
CL

SI 30 % 85% 10% 5 %

CSC
CL SI 25 % 85% 10% 5 %

CAA
CD
CMCCT
CSC

SI 25 % 85% 10% 5 %
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Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía

Obxec-

tivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

a
b
c
i
l

B7.1. Ciclos
económicos:  cri-
ses na economía.
B7.2. Políticas
macroeconómicas
de crecemento, es-
tabilidade e desen-
volvemento.
B7.3. Ambiente:
recurso  sensible  e
escaso.
B7.4. Pobreza  e
subdesenvolve-
mento:  causas  e
posibles  vías  de
solución.

B7.1. Reflexionar sobre
o impacto do crecemen-
to e as crises cíclicas na
economía  e  os  seus
efectos  na  calidade  de
vida das persoas, o am-
biente  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 de-
senvolvemento e na redistribución
da renda.

ECB7.1.2. Diferencia  os concep-
tos de crecemento e de desenvol-
vemento.

ECB7.1.3. Recoñece e  explica as
consecuencias  do crecemento so-
bre a repartición da riqueza, sobre
o ambiente e a calidade de vida.

ECB7.1.4. Analiza de forma prác-
tica  os  modelos  de  desenvolve-
mento 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 rela-
ción co impacto económico inter-
nacional analizando as posibilida-
des dun desenvolvemento susten-
table.

ECB7.1.6. Desenvolve  actitudes
positivas en relación co ambiente
e  valora  a  consideración  da  pro-
tección  do  ambiente  na  toma  de
decisións económicas.

ECB7.1.7. Identifica os bens am-
bientais 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.
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Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía

Compet

clave

Grao

mínimo

Peso cuali-

ficación

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROBA
ESCRIT

PROBA
ORAL

TRABA
INDIVI.

TRABA
GRUPO

CUADE
CLASE

RÚBRI-
CA

OBSER
AULA

CSC
CMCCT
CD SI 10 % 85% 10% 5 %

CMCCT
CCL SI 10 % 85% 10% 5 %

CSC
CCL SI 10 % 85% 10% 5 %

CAA
CSC
CD NON 5 % 85% 10% 5 %

CSC
CMCCT

NON 5 % 85% 10% 5 %

CAA
CSC

NON 5 % 85% 10% 5 %

CSC
CMCCT

NON 5 % 85% 10% 5 %

CSC
CMCCT

SI 10 % 85% 10% 5 %
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Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía

Obxec-

tivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

a
c
i
l

B7.5. Política  fis-
cal  e  orzamentos
públicos.
B7.6. O Estado na
economía:  fun-
cións.
B7.7. Os fallos do
mercado e a inter-
vención  do  sector
público.
B7.8. Redistribu-
ción de renda e ri-
queza:  igualdade
de oportunidades.

B7.2. Explicar e ilustrar
con exemplos significa-
tivos as finalidades e as
funcións do  Estado  nos
sistemas de economía de
mercado, e identificar os
principais  instrumentos
que utiliza, valorando as
vantaxes  e  os  inconve-
nientes do seu papel na
actividade económica.

ECB7.2.1. Distingue e explica as
funcións do Estado: fiscais, estabi-
lizadoras,  redistributivas,  regula-
doras e provedoras de bens e ser-
vizos públicos.

ECB7.2.2. Identifica os principais
fallos do mercado, 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  orza-
mentos públicos e argumenta a ne-
cesidade  de  prever  os ingresos  e
os gastos, e controlar a súa execu-
ción.
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Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía

Compet

clave

Grao

mínimo

Peso cualifi-

cación

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROBA
ESCRIT

PROBA
ORAL

TRABA
INDIVI.

TRABA
GRUPO

CUADE
CLASE

RÚBRI-
CA

OBSER
AULA

CCL
CMCCT 

SI 15 % 85% 10% 5 %

CSC
CMCCT 
CD SI 15 % 85% 10% 5 %

CAA
CD
CMCCT SI 10 % 85% 10% 5 %

Para o cálculo da nota final de cada avaliación valoraranse todos os instru-
mentos de avaliación expostos na anterior táboa por cada estándar de aprendiza-
xe.
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Rúbrica
Modelo de rúbrica para avaliar a realización dun blog.

Categorías Cualificación

Moi Boa Boa Regular Insuficiente

Estrutura 
clara e defi
nida

Segue un esquema
definido: introdu
ción, antecedentes,
desenvolvemento, 
resultado final.

Segue o esquema 
definido, pero non 
matiza ben algún 
apartado.

Fai unha exposi
ción xeral do asun
to só con algún 
dos apartados da 
cualificación alta.

Non hai unha estru
tura definida. É 
unha sucesión de 
parágrafos desorde
nada.

Orixinalida
de

O artigo ten intere
se relacionado coa 
materia, que non 
exista noutros blo
gs, wikis, etc.

É interesante, pero
o tema está tratado
bastante noutras 
fontes.

O artigo ten pouco
interese, xa que é 
un tema tratado 
noutras fontes.

Artigo non relacio
nado coa materia 
ou un tema de inte
rese nulo.

Coherencia Existe unha uni
formidade na re
dacción do artigo. 
Os elementos mul
timedia están rela
cionados co artigo 
e aparecen nos 
puntos axeitados.

Aprécianse un 
máximo de dous 
xeitos de tratar a 
información tex
tual. A informa
ción multimedia 
ten pouca relación 
co contido ou está 
colocada inade
cuadamente.

Pouca uniformida
de nos diferentes 
parágrafos. Escasa
ou inadecuada in
formación multi
media.

Os parágrafos 
veñen de fontes di
ferentes e cada un 
deles teñen ambi
güidades, (data 
contraditorias, etc).
Non hai elementos 
multimedia ou son 
inadecuados.

Estilo do 
blog

O artigo adáptase 
ás necesidades do 
blog.
O xeito de expre
sar o artigo en
cádrase no estilo 
xeral do blog.

O artigo adáptase 
suficientemente 
tanto ás necesida
des como o estilo 
xeral do blog.

O artigo adáptase 
pouco ás necesida
des do blog.
Existe algunha de
ficiencia respecto 
á adaptación ao es
tilo do blog.

O artigo nin se 
adapta ás necesida
des nin segue o es
tilo do blog.

Utilización 
das TIC

Emprega correcta
mente as ferra
mentas informáti
cas, dun xeito au
tónomo e colabo

Coñece as ferra
mentas informáti
cas e as manexa 
con soltura, pero 
para certas fun
cións precisa axu
da.

Sabe usar algunha 
das ferramentas in
formáticas dun 
xeito básico. Pre
cisa apoio.

Necesita moito 
apoio para facer as 
tarefas.
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Avaliación de cada bloque de contidos
No apartado «Sistema e instrumentos de cualificación», por cada bloque de

contido establécense os criterios de avaliación (CA). Asociados a cada CA, pode
haber un ou varios estándares de aprendizaxe (EA). Se un EA pertence aos míni
mos esixibles e non se obtén unha avaliación positiva, a avaliación do bloque de
contido será negativa.

Á puntuación dos EA váiselle aplicar o peso (%) correspondente tal e como
figura no apartado indicado anteriormente. A suma de todos os EA multiplicada
polo seu peso, dá a nota de cada bloque. Se hai algún EA con nota inferior a 5
que pertenza aos mínimos esixibles, haberá que corrixir, se fose o caso, a pun
tuación do bloque para que resulte inferior a 5.

Avaliación final
O alumnado que teña pendentes  todos ou algúns dos estándares,  poderá

presentarse a un exame final con aqueles non superados anteriormente.

A proba constará de preguntas de resposta curta, unha pregunta a desenvol
ver, resolución de exercicios prácticos, etc.

Nota final
A materia estará aprobada cando todos os bloques de contido estean apro

bados. Para determinar valor numérico da nota final, haberá que multiplicar a
puntuación de cada bloque polo peso (%) asociado ao mesmo, segundo consta
na seguinte táboa e realizar o sumatorio dos mesmos. 

Bloque de contido Peso

1.  Economía e escaseza. A organización da actividade
económica 10 %

2.  A actividade produtiva 10 %

3.  O mercado e o sistema de prezos 20 %

4.  A macroeconomía 20 %
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Bloque de contido Peso

5.  Aspectos financeiros da Economía 20 %

6.  O contexto internacional da economía 10 %

7.  Desequilibrios económicos e o papel do Estado na
economía

10 %

O seu valor terá que ser un número enteiro, polo que se redondeará o seu
valor ao enteiro máis próximo.

De ter suspenso algún bloque de contido a nota terá que ser catro ou menor.

Mecanismos para  recuperar  unha avalia
ción non superada

Entrega de materiais de reforzo como exercicios prácticos, test, e outras ac
tividades relacionadas con cada estándar de aprendizaxe.

Deberán entregar este material para ser avaliado dentro do prazo estableci
do. Ademais  terán que realizar  unha proba escrita que conteña os estándares
avaliables correspondentes.


