
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

1ª AVALIACIÓN 

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. 

B1.3. 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. 

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. 

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. 

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. 

2ª AVALIACIÓN 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
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. 

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. 

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. 

ECB4.2.3. Opera con variables económicas mediante aplicacións informáticas, analízaas e interprétaas, e presenta as súas 

valoracións de carácter persoal. 

B7.1. Reflexionar sobre o impacto do crecemento e as crises 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. 

ECB7.1.8. 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 as funcións do Estado nos sistemas de economía 

de mercado, e identificar os principais instrumentos que utiliza, valorando as vantaxes e os inconvenientes do seu 

papel na actividade económica. 

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. 

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 8 CENTRO: IES A PONTEPEDRIÑA 
CURSO: 1º BACHARELATO 

MATERIA: ECONOMÍA 
 

 

 

3ª AVALIACIÓN (ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN) 

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. 
ECB4.1.3. 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. 

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. 

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. 

B7.2. Explicar e ilustrar con exemplos significativos 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 inconvenientes do seu 

papel na actividade económica. 

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. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Resolución de actividades propostas (individuais ou grupais). 
Poderase facer algunha proba para comprobar o grao de consecución dos 
estándares involucrados, en caso de non poder realizarse de forma 
presencial, levarase a cabo de modo non presencial utilizando as 
ferramentas virtuais que proporcione a Consellería de Educación e por 
medio das cales se garante a realización das probas de modo axeitado, con 
equidade e evitando o oportunismo. 

Instrumentos: 
Entrega das actividades resoltas a través da aula virtual. 
Documento da proba. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso será a suma da nota media das dúas primeiras 
avaliacións máis a cualificación das tarefas desenvolvidas no terceiro 
trimestre. 

• O alumnado que deba recuperar a 1ª ou 2ª avaliación deberá resolver e entregar 
as tarefas encomendadas na AV baseadas nos EA imprescindibles, polo que a 
cualificación máxima será de 5 puntos. 

• A cualificación máxima que se pode obter no terceiro trimestre será de 1,5 
puntos. 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Proba para garantir  o grao de consecución dos estándares involucrados, 
en caso de non poder realizarse de forma presencial, levarase a cabo de 
modo non presencial utilizando as ferramentas virtuais que proporcione a 
Consellería de Educación e por medio das cales se garante a realización das 
probas de modo axeitado, con equidade e evitando o oportunismo. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Serán os establecidos no primeiro apartado deste 
documento referentes ás 3 avaliacións. 

Criterios de cualificación: 
Cada tarefa será valorada de 0 a 4 puntos. Segundo a rúbrica empregada 
durante o curso. 
Se se poidese realizar algunha proba, ésta fará media aritmética simple coa 
cualificación das tarefas. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Tarefas de recuperación da 1ª 2ª avaliación e tarefas de ampliación da 3ª 
(obrigaorias neste caso) , poderanse realizar probas para comprobar o 
grao de consecución dos estándares involucrados, en caso de non poder 
realizarse de forma presencial, levarase a cabo de modo non presencial 
utilizando as ferramentas virtuais que proporcione a Consellería de 
Educación e por medio das cales se garante a realización das probas de 
modo axeitado, con equidade e evitando o oportunismo. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

De ampliación de estándares considerados imprescindibles para completar o 
temario do curso. 
De recuperación da 1ª avaliación para aquel alumnado coa avaliación 
suspensa, se por causa xustificada non tivera feita a recuperación. 
De recuperación da 2ª avaliación para aquel alumnado coa avaliación 
suspensa. 
O alumnado coa materia pendente debe realizar as tarefas de recuperación e 
de ampliación para poder superar a materia. 

Metodoloxía  
Tarefas na AV (individuais ou en grupo) que se lle proporcionan os domingos 
e deberán entregar os venres. 

Materiais e recursos Videos, noticias, cuestionarios, kahoots, apuntamentos etc 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

A comunicación realizarase a través da aula virtual, de correo 
electrónico, telefonicamente (en casos moi puntuais) ou por whatsapp 
cos delegados de cada grupo. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


