
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
 

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 as 
contas na operativa bancaria. 
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. 
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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.  
ECB4.1.4. 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.  

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. 

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. 

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. 
ECB6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de 
integración económica e monetaria da Unión Europea. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
Resolución de actividades propostas. 

Instrumentos: 
 
Entrega das actividades resoltas a través da classroom ou a través de 
correo electrónico. 
 

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 ou 2ª avaliación deberá resolver e 
entregar as tarefas encomendadas na Classroom baseadas nos 
estándares de aprendizaxe 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 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. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Non existe alumnado nesta circunstancia. 
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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, divididas en actividades de desenvolvemento e 
actividades finais de ampliación. 
De recuperación da 2ª avaliación para aquel alumnado coa avaliación 
suspensa. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Tarefas na Classroom que se lle proporcionan os pola mañá de cada dúas 
semanas e deberán ser entregadas polo alumnado: 

• No caso das actividades de desenvolvemento: o venres pola tarde da 
semana da súa publicación. 

• No caso de actividades finais de ampliación e actividades de repaso: o 
domingo pola tarde da semana seguinte a súa publicación. 

Materiais e recursos 

Enlaces de novas de prensa o artigos de revistas. 
Apuntamentos e presentacións multimedia proporcionados polo docente. 
Vídeos de YouTube para introducir ou tratar determinados aspectos. 
Páxinas web. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado a través da Classroom e de Correo 
electrónico. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


