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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDÍBEIS 

Bloque 1. Economía e escaseza. A organización da actividade económica 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 B1.1. Explicar o problema da escaseza: 
recursos escasos e necesidades 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. 

 B1.2. Observar os problemas económicos 

dunha sociedade, así como analizar e 

expresar unha valoración crítica das 

formas de resolución desde o punto de 

vista dos sistemas económicos. 

ECB1.2.1. Analiza as respostas ás preguntas 
clave sobre a organización dos principais 
sistemas económicos. 

ECB1.2.2. Relaciona, para a súa 
interpretación, os cambios máis recentes no 
escenario económico mundial coas 
circunstancias técnicas, económicas, sociais e 
políticas que os explican, a partir de casos 
concretos de análise. 

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

 B1.3. Comprender o método científico que 

se utiliza na área da economía, así como 

identificar as fases da investigación 

científica en economía e os modelos 

económicos. 

ECB1.3.1. Distingue as proposicións 
económicas positivas das proposicións 
económicas normativas. 

ECB1.3.2. Interpreta os modelos de 
representación da realidade económica, e 
emprega os termos e a metodoloxía 
apropiados para analizar problemas 
económicos concretos. 

Bloque 2. A actividade produtiva 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 B2.1. Analizar as características principais 
do proceso produtivo. 

ECB2.1.1. Expresa unha visión integral do 
funcionamento do sistema produtivo 
partindo do estudo da empresa e a súa 
participación en sectores económicos, así 
como a súa conexión 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 interdependencia 
económica nun contexto global. 
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ECB2.2.2. Clasifica e define os factores 
produtivos, e describe as relacións entre 
produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

 B2.3. Identificar os efectos da actividade 

empresarial para a sociedade e a vida das 

persoas. 

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

 B2.4. Expresar os obxectivos e as funcións 

principais das empresas, utilizando 

referencias reais do ámbito próximo e 

transmitindo a utilidade 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 creadora de 

utilidade dos bens das empresas. 

 B2.5. Relacionar e distinguir a eficiencia 
técnica e a eficiencia económica. 

ECB2.5.1. Determina e interpreta a eficiencia 
técnica e económica a partir dos casos 
formulados. 

 B2.6. Calcular e controlar os custos e os 
beneficios das empresas, e representar e 
interpretar gráficos relativos a eses 
conceptos. 

ECB2.6.1. Calcula, clasifica e utiliza diversos 
tipos de custos, fixos e variables, totais, 
medios e marxinais, e representa e interpreta 
gráficos de custos. 

ECB2.6.2. Calcula, analiza e interpreta os 
beneficios dunha empresa a partir de 
supostos de ingresos e custos dun período. 

▪ B2.7. Analizar, representar e interpretar a 
función de produción dunha empresa a partir 
dun caso dado. 

▪ ECB2.7.1. Representa e interpreta gráficos 
de produción total, media e marxinal, a 
partir de supostos dados. 

 
 

Bloque 3. O mercado e o sistema de prezos 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

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

ECB3.1.1. Representa graficamente  os 
efectos das variacións das variables no 
funcionamento dos mercados. 

ECB3.1.2. Define e expresa matematicamente 
as variables que determinan a oferta e a 
demanda. 

ECB3.1.3. Analiza as elasticidades de 
demanda e de oferta, interpretando os 
cambios en prezos e cantidades, así como os 
seus efectos sobre os ingresos totais. 
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B3.2. Analizar o funcionamento de mercados 

reais e observar as súas diferenzas cos 

modelos, así como as súas consecuencias para 

os/as consumidores/as, as empresas ou os 

estados. 

ECB3.2.1. Analiza e compara o 

funcionamento dos tipos de mercados, e 

explica as súas diferenzas. 

ECB3.2.2. Aplica a análise dos tipos de 
mercados a casos reais identificados a partir 
da observación do ámbito máis inmediato. 

ECB3.2.3. Valora de forma crítica os efectos 
que se derivan sobre os axentes 
intervenientes nos diversos mercados. 

 
 

Bloque 4. A macroeconomía 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

▪ 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. 

 
▪ ECB4.1.3. 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. 

▪ B4.3. 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. 

▪ 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 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 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. 
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 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. 

 
 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe en cor negra foron traballados no 

primeiro e segundo trimestre (de xeito presencial) e polo tanto son os obrigatorios e 

imprescindíbeis para aprobar o curso. Os criterios e estándares en cor azul foron traballados 

no terceiro trimestre de xeito telemático (xunto co repaso dos ítems en negro) e polo tanto só 

se terán en conta para subir nota na terceira avaliación. Por suposto, os criterios e estándares 

en cor azul non serán esixíbeis na avaliación extraordinaria de setembro. 

 

 
2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN 
 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Exercicios sobre os 
estándares de aprendizaxe 

Boletín de exercicios teóricos e prácticos: é unha colección de 
exercicios que serán colgados na aula virtual ou marcados do 
libro (cada exercicio terá un valor numérico de tal xeito que o 
boletín sexa valorado entre 0 e 10) e que serán entregados 
polo alumnado antes dunha data determinada (os boletíns 
entregados despois serán avaliados con 0). O alumnado subirá 
á aula virtual a resolución dos exercicios en formato pdf, 
word, writer ou feito a man e dixitalizado con escáner ou 
cámara de fotos (sempre que sexa lexíbel). 

Proba específica Proba escrita telemática: O alumnado será convocado a través 
da aula virtual para unha proba escrita telemática. A mesma 
terá unha duración limitada (especificada no encabezamento 
do exame) e indicarase a valoración de cada unha das 
preguntas de tal xeito que a proba terá unha puntuación total 
de 10. A proba será colgada na aula virtual do centro podendo 
conter exercicios tipo test ou preguntas teóricas ou prácticas. 
A proba escrita poderá ser seguida polo profesorado a través 
da plataforma Cisco Webex Meetings da Consellaría de 
Educación. 

 

CUALIFICACIÓN FINAL 

As cualificacións obtidas a partir dos instrumentos de avaliación mencionados para este 
trimestre incorporaranse ás obtidas durante os anteriores, tendo en conta que ningún alumno 
ou alumna poderá ver minoradas as súas cualificacións que xa obtiveran, media da primeira e 
segunda avaliación. Farase media a partir de 3,5. 
Se a nota é inferior a 3,5 realizarase o alumnado probas específicas, a través das canles 
telemáticas, das partes que teñan suspensas. 
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As cualificacións obtidas durante o terceiro trimestre terán o seguinte peso: exercicios (45%); 
probas telemáticas (45%); actitude (10%). 

 
Polo tanto, a nota da avaliación ordinaria será a media das tres avaliacións, non sendo nunca 
inferior a media da primeira e segunda avaliación. 

 
PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

O alumnado coa materia suspensa na convocatoria ordinaria (xuño) terá dereito a unha proba 

extraordinaria e presencial (sempre e cando o permitan as autoridades educativas, se non 

sería substituído por unha proba telemática) en setembro. Nesa proba entrarían os estándares 

de aprendizaxe (en cor negra) citados con anterioridade. 

ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE 

Non procede, non hai alumnado coa materia pendente. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Exercicios sobre os 
estándares de aprendizaxe 

Boletíns de exercicios teóricos e prácticos: é unha colección 
de exercicios subidos na aula virtual ou marcados do libro 
(cada exercicio terá un valor numérico de tal xeito que o 
boletín sexa valorado entre 0 e 10) e que serán entregados 
polo alumnado antes dunha data determinada (os boletíns 
entregados despois serán avaliados cun 0). O alumnado 
entregará a resolución dos exercicios á aula virtual ou ao 
correo electrónico da profesora en formato pdf, word, writer 
ou feito a man e dixitalizado con escáner ou cámara de fotos 
(sempre que sexa lexíbel). 

Proba específica Proba escrita telemática: O alumnado será convocado a través 
da aula virtual para unha proba escrita telemática. A mesma 
terá unha duración limitada (especificada no encabezamento 
do exame) e indicarase a valoración de cada unha das 
preguntas de tal xeito que a proba terá unha puntuación total 
de 10. A proba será colgada na aula virtual do centro podendo 
conter exercicios tipo test (cubriranse na propia aula virtual) 
ou preguntas teóricas ou prácticas. A proba escrita poderá ser 
seguida polo profesorado a través da plataforma Cisco Webex 
Meetings da Consellaría de Educación. 

 

 
3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO, 

REPASO, E NO SEU CASO AMPLIACIÓN 

ACTIVIDADES 

As actividades a realizar serán colgadas a través da Aula virtual do centro. A maiores das 

actividades que serán avaliadas como se especificou anteriormente (boletín de exercicios e 

proba escrita), a profesora realizará videoconferencias semanalmente para explicacións, 

resumos, correción de exercicios … para unha atención máis personalizada. 
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METODOLOXÍA 

Partindo de que todo o alumnado dispón de ordenador con conexión a internet (o centro 

entregou equipos co conexión ao alumnado que carecía deles) a metodoloxía é a de traballar a 

distancia seguindo o ritmo marcado diariamente (os días de clase) pola profesora. O traballo 

será realizado a través da Aula Virtual do centro e o alumnado poderá preguntar dúbidas a 

través da aula virtual e do correo electrónico. 

Empregarase a ferramenta Cisco Webex Meetings para dar instrucións e resolver dúbidas do 

alumnado. 

MATERIAIS E RECURSOS 

Para poder desenvolver as actividades anteriores son necesarios: 

 Ordenador (con navegador de internet, lector de pdf e procesador de textos instalado) con 

conexión a internet. 

 Libro de texto. 

 Calculadora, papel e bolígrafo. 

 
4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS 

A profesora encargada da materia informará ao alumnado dos cambios producidos na 

programación didáctica do departamento do seguinte xeito: 

 Colgará esta Addenda na Aula Virtual da materia . 

 A profesora manterá unha reunión co grupo (en horario de clase) a través da plataforma 

Cisco Webex Meetings co fin de explicar os aspectos máis importantes da Addenda e para 

resolver as dúbidas que puidera ter o alumnado. 

PUBLICIDADE 

Esta Addenda da programación didáctica do departamento será publicada na páxina Web do 

IES Pedregal de Irimia (departamento de Economía). 

E para que así conste, asino a presente addenda a martes, 12 de maio de 2020: 
 
 
 
 
 

Asdo.: Mª Luz García Irimia 

Xefa do departamento de Economía 
IES Pedregal de Irimia 


