
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 

PROGRAMACIÓN DO DESENVOLVEMENTO  DO 3º TRIMESTRE 
(CURSO 2019/20) 

 
Segundo a Orde publicada polo Ministerio de Educación do 24 de abril de 
2020 e as Instrucións publicadas pola Consellería de educación do 27 de 
abril de 2020. 
 

ECONOMÍA 4º ESO 
 
A. TAREFAS DE REPASO E AMPLIACIÓN 
 
A1. CONTIDOS 
 
1.- Actividades de amplicación baseadas nos conceptos básicos dos temas que non se 
impartiron de forma presencial: 
O mercado de traballo. 
As contas do Estado. 
O comercio internacional e a Unión Europea. 
A globalización e os desequilibrios da economía mundial. 
O traballo referente as actividades de ampliación dividirase en preguntas de 
desenvolvemento e actividades finais do tema. 
2.- Actividades de repaso baseadas nos conceptos xa vistos (glosario de economía, 
fronteira de posibilidades de produción, custos e ingresos, orzamentos, inversións, 
débedas, inflación, etc.) 
 
A2. PERIODICIDADE 
 
As tarefas colgaranse na Classroom os luns pola mañá de cada dúas semanas ás 
10:00 e deberán ser entregadas polo alumnado: 

• Preguntas de desenvolvemento: o venres pola tarde da semana da súa 
publicación. 

• Actividades finais de ampliación e actividades de repaso: o domingo pola tarde 
da semana seguinte a súa publicación. 

 
A3. AVALIACIÓN 
 
As tarefas serán valoradas do 0 ao 4 segundo a seguinte rúbrica: 
 



MOI BO (4) 

Responde a 
tódalas cuestións: 

   Correctamente 

   Con creatividade 

      Vocabulario 
preciso 

   Formato axeitado 

BO (3) 

Contesta pero só o 80%-90% das 
cuestións son contestadas: 

   Correctamente 

   Con creatividade 

   Vocabulario preciso 

   Formato axeitado 

Ou ben erra moderadamente nun 
destes aspectos en bastantes 
cuestións. 

SUFICIENTE (2) 

Contesta pero só o 60%- 70% das 
cuestións son contestadas: 

   Correctamente 

   Con creatividade 

   Vocabulario preciso 

   Formato axeitado 

Ou ben erra moderadamente en 
dous destes aspectos en bastantes 
cuestións. 

INSUFICIENTE (1) 

Contesta pero menos do 60% das 
cuestións son contestadas: 

   Correctamente 

   Con creatividade 

   Vocabulario preciso 

   Formato axeitado 

Ou ben erra moderadamente en tres 
ou catro destes aspectos en 
bastantes cuestións. 

 
Todas as tarefas terán o mesmo peso. 
 
A cualificación máxima que se pode obter no terceiro trimestre será de 1,5 puntos. 
 
A cualificación final do curso será a suma da nota media das dúas primeiras 
avaliacións máis a cualificación das tarefas desenvolvidas no terceiro trimestre. 
 

B.  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DA 2ª AVALIACIÓN 
 
B1. CONTIDOS 
 
Actividades baseadas nos conceptos básicos dos temas que se impartiron de forma 
presencial: 
A empresa na súa contorna. 
Planificación financeira. 
Saúde financeira. 
O diñeiro e as súas formas. 
 
B2. PERIODICIDADE 
 
1º tarefa: colgouse na Classroom o 20 de abril (luns) pola mañá e deberá ser 
entregada polo alumnado con data límite do 10 de maio (domingo). 
2º tarefa: colgouse na Classroom o 20 de abril (luns) pola mañá e deberá ser 
entregada polo alumnado con data límite do 24 de maio (domingo). 
Os prazos de entrega longos permiten que o alumnado poida realizar non só as 
tarefas de recuperación, senón tamén as tarefas de repaso e ampliación. 
 
B3. AVALIACIÓN 
As tarefas serán valoradas do 0 ao 4 segundo a seguinte rúbrica anterior. 
Dado que a recuperación está baseada en mínimos, a cualificación final máxima da 2ª 
avaliación non poderá ser superior a 5. 
 
 
 
 
 
 
 



ECONOMÍA 1º BACHARELATO 
 
A. TAREFAS DE REPASO E AMPLIACIÓN 
 
A1. CONTIDOS 
 
1.- Actividades de ampliación baseadas nos conceptos básicos dos temas que non se 
impartiron de forma presencial: 
Mercado de traballo. 
Inflación. 
Presupostos Xerais do Estado e política fiscal 
O diñeiro e a política monetaria. 
Comercio internacional. 
2.- Actividades de repaso baseadas nos conceptos xa vistos (custos, RSC, PIB, 
glosario de economía …) 
 
A2. PERIODICIDADE 
 
As tarefas colgaranse na AV os domingos pola tarde e deberán ser entregadas polo 
alumnado antes do venres ás 23:55. 
 
A3. AVALIACIÓN 
 
As tarefas serán valoradas do 0 ao 4 segundo a seguinte rúbrica: 
 

MOI BO (4) 

Responde a tódalas 
cuestións: 

   Correctamente 

   Con creatividade 

   Vocabulario preciso 

   Formato axeitado 

BO (3) 

Contesta pero só o 80%-90% 
das cuestións son 
contestadas: 

   Correctamente 

   Con creatividade 

   Vocabulario preciso 

   Formato axeitado 

Ou ben erra moderadamente 
nun destes aspectos en 
bastantes cuestións. 

SUFICIENTE (2) 

Contesta pero só o 60%- 70%das 
cuestións son contestadas: 

   Correctamente 

   Con creatividade 

   Vocabulario preciso 

   Formato axeitado 

Ou ben erra moderadamente en 
dous destes aspectos en 
bastantes cuestións. 

INSUFICIENTE (1) 

Contesta pero menos do 60% das 
cuestións son contestadas: 

   Correctamente 

   Con creatividade 

   Vocabulario preciso 

   Formato axeitado 

Ou ben erra moderadamente en 
tres ou catro destes aspectos en 
bastantes cuestións. 

 
Tódalas tarefas da terán o mesmo peso agás a colaborativa, referente ao estudo da 
situación socioeconómica dun país, que ponderará dobre. 
 
A cualificación máxima que se pode obter no terceiro trimestre será de 1,5 puntos. 
A cualificación final do curso será a suma da nota media das dúas primeiras 
avaliacións máis a cualificación das tarefas desenvolvidas no terceiro trimestre. 
 

B.  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DA 1ª AVALIACIÓN 
 
B1. CONTIDOS 
 
Actividades baseadas nos conceptos básicos dos temas que se impartiron de forma 
presencial: 
Economía e bens económicos. 



A FPP e o fluxo circular da renda. 
Custos de produción e LRD. 
A demanda. 
 
B2. PERIODICIDADE 
 
1º tarefa: colgaranse na AV o 3 de maio (domingo) pola tarde e deberá ser entregada 
polo alumnado antes do 15 de maio (venres) ás 23:55 
2º tarefa: colgaranse na AV o 17 de maio (domingo) pola tarde e deberá ser entregada 
polo alumnado antes do 29 de maio (venres) ás 23:55 
Os prazos de entrega longos permiten que o alumnado poida realizar non só as 
tarefas de recuperación, senón tamén as tarefas de ampliación. 
 
B3. AVALIACIÓN 
 
As tarefas serán valoradas do 0 ao 4 segundo a rúbrica anterior. 
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 la Consellería 
de Educación e por medio das cales se garante a realización das probas de modo 
axeitado, con equidade e evitando o oportunismo. 
Dado que a recuperación está baseada en mínimos, a cualificación final máxima da 1ª 
avaliación non poderá ser superior a 5. 
 

C.  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DA 2ª AVALIACIÓN 
 
C1. CONTIDOS 
 
Actividades baseadas nos conceptos básicos dos temas que se impartiron de forma 
presencial: 
O equilibrio do mercado. 
Características dos mercados en competencia perfecta e imperfecta. 
Os fallos do mercado. 
 
C2. PERIODICIDADE 

 
1º tarefa: colgaranse na AV o 3 de maio (domingo) pola tarde e deberá ser entregada 
polo alumnado antes do 15 de maio (venres) ás 23:55. 
2º tarefa: colgaranse na AV o 17 de maio (domingo) pola tarde e deberá ser entregada 
polo alumnado antes do 29 de maio (venres) ás 23:55. 
Os prazos de entrega longos permiten que o alumnado poida realizar non só as 
tarefas de recuperación, senón tamén as tarefas de ampliación. 
 
C3. AVALIACIÓN 
 
As tarefas serán valoradas do 0 ao 4 segundo a rúbrica anterior. 
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 la Consellería 
de Educación e por medio das cales se garante a realización das probas de modo 
axeitado, con equidade e evitando o oportunismo. 
Dado que a recuperación está baseada en mínimos, a cualificación final máxima da 2ª 
avaliación non poderá ser superior a 5. 



ECONOMÍA DA EMPRESA 2º BACHARELATO 
 
A. TAREFAS DE REPASO E AMPLIACIÓN 
 
A1. CONTIDOS 
 
Actividades de ampliación baseadas nos conceptos básicos dos temas que non se 
impartiron de forma presencial: 
Marketing. 
Análise económica-financeira. 
Selección de investimentos. 
Fontes de financiamento. 
 
A2. PERIODICIDADE 
 
Co alumnado tense comunicación constante a través de webex, aula virtual e 
whatsApp. Non hai unha periodicidade fixa senón se pactan de forma consensuada en 
función da complexidade e extensión das tarefas. As datas de entrega comunícanse a 
través da AV. 
 
A3, AVALIACIÓN 
 
As tarefas serán valoradas do 0 ao 10. 
 
Tódalas tarefas da terán o mesmo peso agás o traballo de Marketing que ponderará 
dobre. 
 
A cualificación máxima que se pode obter no terceiro trimestre será de 1,5 puntos. 
 
A cualificación final do curso será a suma da nota media das dúas primeiras 
avaliacións máis a cualificación das tarefas desenvolvidas no terceiro trimestre. 
 

B.  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DA 2ª AVALIACIÓN 
 
B1. CONTIDOS 
 
Actividades teórico-prácticas baseadas nos conceptos fundamentais dos temas que se 
impartiron de forma presencial: 
A localización e o desenvolvemento da empresa, as PEMES e as multinacionais. 
O aprovisionamento e a xestión dos inventarios. 
A función de dirección: planificación, organización, xestión e control. 
A xestión de recursos humanos. 
 

B2. PERIODICIDADE 
 
1º tarefa: colgaranse na AV o 3 de maio (domingo) pola tarde e deberá ser entregada 
polo alumnado antes do 15 de maio (venres) pola tarde ás 23:55. 
2º tarefa: colgaranse na AV o 17 de maio (domingo) pola tarde e deberá ser entregada 
polo alumnado antes do 29 de maio (venres) pola tarde ás 23:55. 
Os prazos de entrega longos permiten que o alumnado poida realizar non só as 
tarefas de recuperación, senón tamén as tarefas de ampliación. 
 



B3. AVALIACIÓN 
 
As tarefas serán valoradas do 0 ao 4 segundo a seguinte rúbrica anterior (ver pax 2). 
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 la Consellería 
de Educación e por medio das cales se garante a realización das probas de modo 
axeitado, con equidade e evitando o oportunismo. 
Dado que a recuperación está baseada en mínimos, a cualificación final máxima da 2ª 
avaliación non poderá ser superior a 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



PENDENTES DE ECONOMÍA DE 1º DE BACHARELATO 
 

O alumnado de 2º de bacharelato coa materia de Economía de 1º pendente por 
cambio de modalidade xa realizou as probas para superar a materia antes da 
paralización das clases presenciais. O alumnado que non se presentou a ningunha 
das tres probas e que parece ter abandoado o curso, en caso de que tivera dereito a 
un exame, tería un exame global da materia, en caso de non poder realizarse de forma 
presencial, levarase a cabo de modo non presencial utilizando as ferramentas virtuais 
que proporcione la Consellería de Educación e por medio das cales se garante a 
realización das probas de modo axeitado, con equidade e evitando o oportunismo. 
 
 

En Santiago de Compostela, a  28 de abril de 2020. 
 

O xefe do departamento de economía 

 
Asdo.: Javier Benito Torres 

 
 
 
 
 


