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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDÍBEIS 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B1.1. Explicar a economía como ciencia social e 
valorar o impacto permanente das decisións 
económicas na vida das persoas. 

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. 

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

B1.2. Identificar a terminoloxía económica 
básica e o uso dos modelos económicos, e 
familiarizarse con eles. 

 

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

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

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

B1.3. Tomar conciencia dos principios da 
economía para aplicar nas relacións 
económicas básicas cos condicionantes de 
recursos e as necesidades. 

 

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. 

 

Bloque 2.  Economía e empresa 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

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. 

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. 

 

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

 

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. 

 

B2.2. Analizar as características principais do 
proceso produtivo. 

 

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. 

B2.3. Identificar as fontes de financiamento das 
empresas. 

 

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. 

B2.4. Determinar, para un caso sinxelo, a 
estrutura de ingresos e custos dunha empresa, 
calculando o seu beneficio. 

  

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. 

 

B2.5. Diferenciar os impostos que afectan as 
empresas e a importancia do cumprimento das 
obrigas fiscais. 

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. 

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

 

Bloque 3. Economía persoal 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

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. 
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 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 riscos ou as situacións 
adversas nas etapas da vida. 
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Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

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 

 

Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 
 
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. 
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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. 

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 


