
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles do 3º trimestre 

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. 

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. 

 

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

Avaliación 

Procedementos: Os procedementos empregados neste curso serán dous: 

 Revisión de tarefas, de forma planificada e sistemática. Avalíase o 
esforzo desempeñado semana a semana coa entrega de exercicios, 
formulación de dúbidas, calidade do entregado e suxestións. 

 Probas escritas e/ou traballos realizados de xeito online (ou 
presencial si se dera o caso). 

Instrumentos: Serán dous instrumentos relacionados cos procedementos 
descritos anteriormente: 

  Lista de observación e control. Permite rexistrar o traballo diario do 
alumno/a e a súa evolución. Valórase ata 1 punto. 

 Cuestionarios online (ou presencial si se dese o caso).  Valórase ata 
0,5 puntos para as puntuacións máis altas. 

Cualificación final 

A cualificación final do alumno será calculada co seguinte método: 
Faise a media aritmética da nota real obtida polo estudante nos dous 
anteriores trimestres. A esta nota súmaselle ata un máximo de 1,5 puntos 
(en función do traballo da 3ª avaliación e segundo os criterios indicados). 
Para a nota do boletín, faise redondeo ata o enteiro superior próximo para 
notas con decimais superiores a X,75. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

G   Ao finalizar o curso ordinario con cualificación negativa, entregaránselle ao 
alumno/a un plan de actividades de recuperación dos estándares e 
contidos non alcanzados polo estudante (traballo de verán). 
En canto ao procedemento de avaliación, na convocatoria extraordinaria 
exponse unicamente a partir dunha proba escrita de toda a materia 
impartida presencialmente dende o inicio de curso ata o 13 de marzo. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non hai alumnado con materia pendente. En todo caso os criterios serían 
iguais aos indicados a inicio de curso. 
 

Criterios de cualificación: 
 
Non hai alumnado con materia pendente. En todo caso os criterios serían 
iguais aos indicados a inicio de curso. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado con esta materia pendente.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades desenvolvidas durante este 3º trimestre serán de carácter 
de reforzo e ampliación. 
As actividades de repaso danse, sobre todo, durante as primeiras 
semanas de traballo telemático. 
Tamén se proporán actividades de ampliación nos temas pendentes, 
seleccionando os contidos esenciais e segundo o grado de comprensión e 
manexo reflectido polos resultados dos estudantes. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

En 4º da ESO A, o grupo reducido ao que imparto clase non ten problemas 
de conectividade e traballan sen problemas. A metodoloxía é única. 
 
SISTEMA DE COMUNICACIÓN E FERRAMENTAS EMPREGADAS 

Os medios empregados nestas semanas de teletraballo foi o uso dos correos 
electrónicos xestionados dende o colexio (contas GSuite) e a aplicación 
Classroom. Nalgunha ocasión puntual a comunicación é telefónica. 

Mediante os correos electrónicos envíaselle cada luns a tarefa para a semana, 
así como as correccións da semana anterior. Tamén é a vía principal para a 
solución de dúbidas e aclaracións. 

Classroom utilizámolo como plataforma onde ter o material ordenado por 
materia e tema, así como para subir os exercicios resoltos e materiais. 

SISTEMA DE TRABALLO 
Os luns entrégaselle as tarefas para toda a semana, especificando o nº de 
sesións que implica cada unha (para que se axuste o máis posible á realidade), 
e tamén se suben as correccións dos exercicios da semana anterior. 

Durante a semana, resolvo dúbidas, subo material de apoio e vídeos 
explicativos. Tamén corrixo entregas personalizadas e póñome en contacto 
con eles para avisar de faltas de entregas ou de erros importantes. 

Os venres (xoves nalgúns casos puntuais) fíxase a data de entrega de todas as 
actividades. Comeza entón a planificación das actividades da próxima semana, 
seguindo o mellor posible, dadas as circunstancias, a programación e as 
necesidades específicas do alumnado. 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos empregados neste 3º trimestre son os mesmos que 
tíñamos empregado ata agora (libro de texto) e caderno de apuntes. Tamén 
usaremos outros materiais a maiores como son os apuntes do docente (que 
transmito por Classroom), webs facilitadas (como vídeos de Youtube), vídeo 
tutoriais explicativos elaborados polo docente, etc. 
A editorial Mc Graw Hill tamén puxo a nosa disposición o libro dixital e 
recursos electrónicos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado e as súas familias serán informadas destes cambios a 
través da plataforma Classroom, a cal a estamos a empregar para a 
docencia online. Na mesma entrada da súa publicación poderanse 
formular dúbidas ao respecto.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: I.E.S. RIBEIRA DO LOURO 
CURSO:1º BAC 

MATERIA:ECONOMÍA 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles do 3º trimestre 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B5.1. Recoñecer o proceso de creación do diñeiro, os cambios no seu valor e a 
forma en que estes se miden. 

ECB5.1.1. Analiza e explica o funcionamento do diñeiro e do sistema financeiro 
nunha economía. 

B5.2. Describir as teorías explicativas sobre as causas da inflación e os seus 
efectos sobre os/as consumidores/as, as empresas e o conxunto da economía. 

ECB5.2.1. Recoñece as causas da inflación e valora as súas repercusións económicas 
e sociais. 

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. 

B6.3. Analizar e valorar as causas e as consecuencias da globalización 
económica, así como o papel dos organismos económicos internacionais na 
súa regulación. 

ECB6.3.1. Expresa as razóns que xustifican o intercambio económico entre países. 

ECB6.3.2. Describe as implicacións e os efectos da globalización económica nos 
países e reflexiona sobre a necesidade da súa regulación e da súa coordinación. 

  
  

  

  
 

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

Avaliación 

Procedementos: Os procedementos empregados neste curso serán dous: 

 Revisión de tarefas, de forma planificada e sistemática. Avalíase o 
esforzo desempeñado semana a semana coa entrega de exercicios, 
formulación de dúbidas, calidade do entregado e suxestións. 

 Probas escritas e/ou traballos realizados de xeito online (ou 
presencial si se dera o caso). 

Instrumentos: Serán dous instrumentos relacionados cos procedementos 
descritos anteriormente: 

  Lista de observación e control. Permite rexistrar o traballo diario do 
alumno/a e a súa evolución. Valórase ata 1 punto. 

 Cuestionarios online (ou presencial si se dese o caso).  Valórase ata 
0,5 puntos para as puntuacións máis altas. 

Cualificación final 

A cualificación final do alumno será calculada co seguinte método: 
Faise a media aritmética da nota real obtida polo estudante nos dous anteriores 
trimestres. A esta nota súmaselle ata un máximo de 1,5 puntos (en función do 
traballo da 3ª avaliación e segundo os criterios indicados). Para a nota do boletín, 
faise redondeo ata o enteiro superior próximo para notas con decimais 
superiores a X,75. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

G   Ao finalizar o curso ordinario con cualificación negativa, entregaránselle ao 
alumno/a un plan de actividades de recuperación dos estándares e 
contidos non alcanzados polo estudante (traballo de verán). 
En canto ao procedemento de avaliación, na convocatoria extraordinaria 
exponse unicamente a partir dunha proba escrita de toda a materia 
impartida presencialmente dende o inicio de curso ata o 13 de marzo. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non hai alumnado con materia pendente. En todo caso os criterios serían 
iguais aos indicados a inicio de curso. 
 

Criterios de cualificación: 
 
Non hai alumnado con materia pendente. En todo caso os criterios serían 
iguais aos indicados a inicio de curso. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado con esta materia pendente.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades desenvolvidas durante este 3º trimestre serán de carácter 
de reforzo, ampliación e recuperación. 
 Soamente hai cinco casos onde se propoñen actividades de 
recuperación. Nestes casos propoño a realización dun boletín de 
exercicios de repaso da(s) avaliación(s) suspensa(s). Unha vez o estudante 
entrega a tarefa dentro de prazo, o seguinte paso para recuperar pasadas 
avaliacións é facendo unha proba online (ou presencial si se presenta a 
oportunidade) xa en xuño. 
As actividades de repaso danse, sobre todo, durante as primeiras 
semanas de traballo telemático. 
Tamén se proporán actividades de ampliación nos temas pendentes, 
seleccionando os contidos esenciais. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

En primeiro de bacharelato, modalidade de ciencias sociais, todos os 
alumnos e alumnas teñen conexión a internet. A metodoloxía é única. 
 
SISTEMA DE COMUNICACIÓN E FERRAMENTAS EMPREGADAS 

Os medios empregados nestas semanas de teletraballo foi o uso dos correos 

electrónicos xestionados dende o colexio (contas GSuite) e a aplicación 

Classroom. Nalgunha ocasión puntual a comunicación é telefónica. 

Mediante os correos electrónicos envíaselle cada luns a tarefa para a semana, 

así como as correccións da semana anterior. Tamén é a vía principal para a 

solución de dúbidas e aclaracións. 

Classroom utilizámolo como plataforma onde ter o material ordenado por 

materia e tema, así como para subir os exercicios resoltos e materiais. 

SISTEMA DE TRABALLO 
Os luns entrégaselle as tarefas para toda a semana, especificando o nº de 

sesións que implica cada unha (para que se axuste o máis posible á realidade), 

e tamén se suben as correccións dos exercicios da semana anterior. 

Durante a semana, resolvo dúbidas, subo material de apoio, vídeos 

explicativos e organizo, cando é posible, videoconferencias. Tamén corrixo 

entregas personalizadas e póñome en contacto con eles para avisar de faltas 

de entregas ou de erros importantes. 

Os venres (xoves nalgúns casos puntuais) fíxase a data de entrega de todas as 

actividades. Comeza entón a planificación das actividades da próxima semana, 

seguindo o mellor posible, dadas as circunstancias, a programación e as 

necesidades específicas do alumnado. 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos empregados neste 3º trimestre son os mesmos que 
tíñamos empregado ata agora (libro de texto) e caderno de apuntes. Tamén 
usaremos outros materiais a maiores como son os apuntes do docente (que 
transmito por Classroom), webs facilitadas (como vídeos de Youtube), vídeo 
tutoriais explicativos elaborados polo docente, etc. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado e as súas familias serán informadas destes cambios a 
través da plataforma Classroom, a cal a estamos a empregar para a 
docencia online. Na mesma entrada da súa publicación poderanse 
formular dúbidas ao respecto.  
Nesta clase, ao tratarse tamén da miña titoría, informarei 
persoalmente aos alumnos e pais a través dunha videoconferencia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles do 3º trimestre 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B5.1. Analizar as características do mercado e explicar, de acordo con elas, as 
políticas de márketing aplicadas por unha empresa ante diferentes situacións 
e obxectivos. 

EEB5.1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables como, por 
exemplo, o número de competidores e o produto vendido. 

EEB5.1.2. Identifica e adapta a cada caso concreto as estratexias e os enfoques de 
márketing. 

EEB5.1.3. Interpreta e valora estratexias de márketing, incorporando nesa valoración 
consideracións de carácter ético, social e ambiental. 

EEB5.1.4. Comprende e explica as fases e as etapas da investigación de mercados. 

EEB5.1.5. Aplica criterios e estratexias de segmentación de mercados en casos 
prácticos. 

EEB5.1.6. Analiza e valora as oportunidades de innovación e transformación do 
márketing que xorden co desenvolvemento das tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

EEB5.1.7. Describe a organización e o funcionamento do departamento comercial da 
empresa. 

EEB5.1.8. Determina as necesidades da clientela en relación coas características dos 
produtos ou dos servizos ofrecidos pola empresa. 

B7.1. Valorar proxectos de investimento, xustificar razoadamente a selección 
da alternativa máis vantaxosa, diferenciar as posibles fontes de financiamento 
nun determinado suposto e razoar a elección máis axeitada. 

EEB7.1.1. Coñece e enumera os métodos estáticos (prazo de recuperación) e 
dinámicos (criterio do valor actual neto) para seleccionar e valorar investimentos. 

EEB7.1.2. Aplica métodos estáticos (prazo de recuperación) e dinámicos (valor actual 
neto), nun suposto concreto de selección de alternativas de investimento para unha 
empresa. 

EEB7.1.3. Explica as posibilidades de financiamento das empresas diferenciando o 
externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada un e as 
implicacións na marcha da empresa. 

EEB7.1.6. Valora as fontes externas e internas de financiamento da empresa. 

EEB7.1.9. Identifica e describe os ciclos da actividade da empresa e as súas fases. 

 

Nota: O bloque cinco de contidos púidose mirar, case por completo, dentro das sesións presenciais do 3º trimestre.
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Os procedementos empregados neste curso serán dous: 

 Revisión de tarefas, de forma planificada e sistemática. Avalíase o 
esforzo desempeñado semana a semana coa entrega de exercicios, 
formulación de dúbidas, calidade do entregado e suxestións. 

 Probas escritas e/ou traballos realizados de xeito online (ou 
presencial si se dera o caso). 

Instrumentos: Serán dous instrumentos relacionados cos procedementos 
descritos anteriormente: 

  Lista de observación e control. Permite rexistrar o traballo diario do 
alumno/a e a súa evolución. Valórase ata 1 punto.  

 Cuestionarios online (ou presencial si se dese o caso). Valórase ata 
0,5 puntos para as puntuacións máis altas. 

Cualificación final 

A cualificación final do alumno será calculada co seguinte método: 
Faise a media aritmética da nota real obtida polo estudante nos dous anteriores 
trimestres. A esta nota súmaselle ata un máximo de 1,5 puntos (en función do 
traballo da 3ª avaliación e segundo os criterios e instrumentos indicados). Para a 
nota do boletín, faise redondeo ata o enteiro superior próximo para notas con 
decimais superiores a X,75. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

G   Ao finalizar o curso ordinario con cualificación negativa, entregaránselle ao 
alumno/a un plan de actividades de recuperación dos estándares e 
contidos non alcanzados polo estudante (traballo de verán). 
En canto ao procedemento de avaliación, na convocatoria extraordinaria 
exponse unicamente a partir dunha proba escrita de toda a materia 
impartida presencialmente dende o inicio de curso ata o 13 de marzo. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non hai alumnado con materia pendente. En todo caso os criterios serían 
iguais aos indicados a inicio de curso. 
 

Criterios de cualificación: 
 
Non hai alumnado con materia pendente. En todo caso os criterios serían 
iguais aos indicados a inicio de curso. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado con esta materia pendente.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades desenvolvidas durante este 3º trimestre serán de carácter 
de reforzo e repaso fundamentalmente, que serva de repaso de cara a 
ABAU. Soamente hai un caso onde se propoñen actividades de 
recuperación pois é a única alumna cunha avaliación suspensa (a 
primeira). 
Dado que a ABAU avalía de todo tipo de contidos, tamén se proporán 
actividades de ampliación nos temas pendentes, seleccionando os 
contidos esenciais para defender ditos tema na proba de selectivo. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

En segundo de bacharelato, modalidade de ciencias sociais, todos os 
alumnos e alumnas teñen conexión a internet. A metodoloxía é única. 
 
SISTEMA DE COMUNICACIÓN E FERRAMENTAS EMPREGADAS 

Os medios empregados nestas semanas de teletraballo foi o uso dos correos 

electrónicos xestionados dende o colexio (contas GSuite) e a aplicación 

Classroom. Nalgunha ocasión puntual a comunicación é telefónica. 

Mediante os correos electrónicos envíaselle cada luns a tarefa para a semana, 

así como as correccións da semana anterior. Tamén é a vía principal para a 

solución de dúbidas e aclaracións. 

Classroom utilizámolo como plataforma onde ter o material ordenado por 

materia e tema, así como para subir os exercicios resoltos, vídeos explicativos, 

videoconferencias e test online mediante os formularios de Google. O seu 

calendario tamén facilita a xestión de datas e as correccións dos exercicios 

pois permite deixar comentarios e editar as entregas. 

SISTEMA DE TRABALLO 
Os luns entrégaselle as tarefas para toda a semana, especificando o nº de 

sesións que implica cada unha (para que se axuste o máis posible á realidade), 

e tamén se suben as correccións dos exercicios da semana anterior. 

Durante a semana, resolvo dúbidas, subo material de apoio, vídeos 

explicativos e organizo, cando é posible, videoconferencias. Tamén corrixo 

entregas personalizadas e póñome en contacto con eles para avisar de faltas 

de entregas ou de erros importantes. 

Os venres (xoves nalgúns casos puntuais) fíxase a data de entrega de todas as 

actividades. Comeza entón a planificación das actividades da próxima semana, 

seguindo o mellor posible, dadas as circunstancias, a programación e as 

necesidades específicas do alumnado. 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos empregados neste 3º trimestre son os mesmos que 
tíñamos empregado ata agora (libro de texto) e caderno de apuntes. Tamén 
usaremos outros materiais a maiores como son os apuntes do docente (que 
transmito por Classroom), webs facilitadas (como vídeos de Youtube), vídeos 
tutoriais e explicativos elaborados polo docente, etc. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado e as súas familias serán informadas destes cambios a 
través da plataforma Classroom, a cal a estamos a empregar para a 
docencia online. Na mesma entrada da súa publicación poderanse 
formular dúbidas ao respecto.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 do 3º trimestre 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B8.1. Determinar o investimento necesario e as necesidades financeiras para a 
empresa, identificando as alternativas de financiamento posibles. 

FAXB8.1.1. Elabora un plan de investimentos da empresa, que inclúa o activo non 
corrente e o corrente. 

FAXB8.1.2. Analiza e selecciona as fontes de financiamento da empresa. 

FAXB8.1.3. Recoñece as necesidades de financiamento da empresa. 

B8.3. Analizar e verificar o acceso ás fontes de financiamento para a posta en 
marcha do negocio. 

FAXB8.3.1. Valora as fontes de financiamento, así como o custo do financiamento e 
as axudas financeiras e subvencións. 

▪ FAXB8.3.2. Comprende o papel dos intermediarios financeiros na actividade cotiá 
das empresas e na sociedade actual. 

FAXB8.3.3. Distingue o papel dos intermediarios financeiros na actividade cotiá das 
empresas e na sociedade actual. 

▪ FAXB8.3.4. Valora a importancia, no mundo empresarial, de responder en prazo 
aos compromisos de pagamento adquiridos. 

 

B9.1. Expor e comunicar publicamente o proxecto de empresa. 
FAXB9.1.1. Utiliza habilidades comunicativas e técnicas para atraer a atención na 
exposición pública do proxecto de empresa. 

B9.2. Utilizar ferramentas informáticas que apoian a comunicación e a 
presentación do proxecto. 

FAXB9.2.1. Manexa ferramentas informáticas e audiovisuais atractivas que axudan a 
unha difusión efectiva do proxecto. 

  

  

  

 

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

Avaliación 

Procedementos: Os procedementos empregados neste curso serán: 

 Revisión de tarefas, de forma planificada e sistemática. Avalíase o 
esforzo desempeñado semana a semana coa entrega de exercicios, 
formulación de dúbidas, calidade do entregado e suxestións. 

 Probas orais por videoconferencia ou previa gravación. 

Instrumentos: Serán dous instrumentos relacionados cos procedementos 
descritos anteriormente: 

  Lista de observación e control. Permite rexistrar o traballo diario do 
alumno/a e a súa evolución. Valórase ata 1 punto. 

 Exposición e organización do traballo grupal. Ata 0,5 puntos. 

Cualificación final 

A cualificación final do alumno será calculada co seguinte método: 
Faise a media aritmética da nota real obtida polo estudante nos dous anteriores 
trimestres. A esta nota súmaselle ata un máximo de 1,5 puntos (en función do 
traballo da 3ª avaliación e segundo os criterios indicados). Para a nota do boletín, 
faise redondeo ata o enteiro superior próximo para notas con decimais 
superiores a X,75. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

G   Ao finalizar o curso ordinario con cualificación negativa, entregaránselle ao 
alumno/a un plan de actividades de recuperación dos estándares e 
contidos non alcanzados polo estudante (traballo de verán). 
En canto ao procedemento de avaliación, na convocatoria extraordinaria 
exponse unicamente a partir dunha proba escrita de toda a materia 
impartida presencialmente dende o inicio de curso ata o 13 de marzo. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non hai alumnado con materia pendente. En todo caso os criterios serían 
iguais aos indicados a inicio de curso. 
 

Criterios de cualificación: 
 
Non hai alumnado con materia pendente. En todo caso os criterios serían 
iguais aos indicados a inicio de curso. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado con esta materia pendente.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades desenvolvidas durante este 3º trimestre serán de carácter 
de reforzo, ampliación e recuperación. 
 Soamente hai un caso onde se propoñen actividades de recuperación. 
Bastará coa entrega da tarefa dentro de prazo e cunha calidade suficiente 
que demostre os coñecementos adquiridos. 
As actividades de repaso danse, sobre todo, durante as primeiras 
semanas de traballo telemático. 
Tamén se proporán actividades de ampliación nos temas pendentes, 
seleccionando os contidos esenciais. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

En segundo de bacharelato, concretamente os alumnos que cursan esta 
optativa,  todos teñen conexión a internet. A metodoloxía é única. 
 
SISTEMA DE COMUNICACIÓN E FERRAMENTAS EMPREGADAS 

Os medios empregados nestas semanas de teletraballo foi o uso dos correos 

electrónicos xestionados dende o colexio (contas GSuite) e a aplicación 

Classroom. Nalgunha ocasión puntual a comunicación é telefónica. 

Mediante os correos electrónicos envíaselle cada luns a tarefa para a semana, 

así como as correccións da semana anterior. Tamén é a vía principal para a 

solución de dúbidas e aclaracións. 

Classroom utilizámolo como plataforma onde ter o material ordenado por 

materia e tema, así como para subir os exercicios resoltos e materiais. 

SISTEMA DE TRABALLO 
Os luns entrégaselle as tarefas para toda a semana, especificando o nº de 

sesións que implica cada unha (para que se axuste o máis posible á realidade), 

e tamén se suben as correccións dos exercicios da semana anterior. 

Durante a semana, resolvo dúbidas, subo material de apoio, vídeos 

explicativos, etc. Tamén corrixo entregas personalizadas e póñome en 

contacto con eles para avisar de faltas de entregas ou de erros importantes. 

Os venres (xoves nalgúns casos puntuais) fíxase a data de entrega de todas as 

actividades. Comeza entón a planificación das actividades da próxima semana, 

seguindo o mellor posible, dadas as circunstancias, a programación e as 

necesidades específicas do alumnado. 

Nalgunhas ocasións, o traballo encomendado envíase cun prazo maior a unha 

semana. Trátase de traballos individuais ou grupais que requiren dun prazo 

maior para a súa realización, de acordo coa carga lectiva da materia. 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos empregados neste 3º trimestre son os  apuntes do 
docente (que transmito por Classroom), webs facilitadas (como vídeos de 
Youtube), vídeo tutoriais explicativos elaborados polo docente, 
solucionarios, follas de exercicios, etc. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado e as súas familias serán informadas destes cambios a 
través da plataforma Classroom, a cal a estamos a empregar para a 
docencia online. Na mesma entrada da súa publicación poderanse 
formular dúbidas ao respecto.  
Nesta clase, ao tratarse tamén da miña titoría, informarei 
persoalmente aos alumnos e pais a través dunha videoconferencia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 do 3º trimestre 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B3.1. Describir as formas xurídicas das empresas en relación coas 
responsabilidades legais dos/das seus/súas propietarios/a e xestores/as, así 
como coas esixencias de capital. 

IAEEB3.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e indica as esixencias de 
capital e responsabilidades propias de cada tipo. 

IAEEB3.1.4. Selecciona a forma xurídica máis axeitada en cada caso segundo a 
actividade que se vaia desenvolver, o número de emprendedores/as, o alcance da 
responsabilidade que se vaia asumir, a complexidade organizativa, a dispoñibilidade 
financeira e a fiscalidade.  

B3.2. Identificar as fontes de financiamento das empresas propias de cada 
forma xurídica, incluíndo as externas e internas, e valorar as máis axeitadas 
para cada tipo e momento no ciclo de vida da empresa. 

IAEEB3.2.1. Determina os investimentos necesarios para a posta en marcha dunha 
empresa. 

IAEEB3.2.2. Caracteriza de xeito básico as posibilidades de financiamento das 
empresas, diferenciando o financiamento externo e o interno, a curto e a longo 
prazo, así como o custo de cada unha. 

  

  

  

  

  
 

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

Avaliación 

Procedementos: Os procedementos empregados neste curso serán dous: 

 Revisión de tarefas, de forma planificada e sistemática. Avalíase o 
esforzo desempeñado semana a semana coa entrega de exercicios, 
formulación de dúbidas, calidade do entregado e suxestións. 

 Probas escritas e/ou traballos realizados de xeito online (ou 
presencial si se dera o caso). 

Instrumentos: Serán dous instrumentos relacionados cos procedementos 
descritos anteriormente: 

  Lista de observación e control. Permite rexistrar o traballo diario do 
alumno/a e a súa evolución. Valórase ata 1,5 puntos. 
 

Cualificación final 

A cualificación final do alumno será calculada co seguinte método: 
Faise a media aritmética da nota real obtida polo estudante nos dous 
anteriores trimestres. A esta nota súmaselle ata un máximo de 1,5 puntos 
(en función do traballo da 3ª avaliación e segundo os criterios indicados). 
Para a nota do boletín, faise redondeo ata o enteiro superior próximo para 
notas con decimais superiores a X,75. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

G   Ao finalizar o curso ordinario con cualificación negativa, entregaránselle ao 
alumno/a un plan de actividades de recuperación dos estándares e 
contidos non alcanzados polo estudante (traballo de verán). 
En canto ao procedemento de avaliación, na convocatoria extraordinaria 
exponse unicamente a partir dunha proba escrita de toda a materia 
impartida presencialmente dende o inicio de curso ata o 13 de marzo. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non hai alumnado con materia pendente. En todo caso os criterios serían 
iguais aos indicados a inicio de curso. 
 

Criterios de cualificación: 
 
Non hai alumnado con materia pendente. En todo caso os criterios serían 
iguais aos indicados a inicio de curso. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado con esta materia pendente.  
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO: I.E.S. RIBEIRA DO LOURO 
CURSO:4º ESO 
MATERIA:IAEE 

 

  

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades desenvolvidas durante este 3º trimestre serán de carácter 
de reforzo, ampliación e recuperación. 
 As actividades de repaso danse, sobre todo, durante as primeiras 
semanas de traballo telemático. 
Tamén se proporán actividades de ampliación nos temas pendentes, 
seleccionando os contidos esenciais  e segundo o grado de comprensión 
e manexo reflectido polos resultados dos estudantes.  
En canto ás recuperacións de trimestres anteriores, hai 10 persoas que 
teñen que reforzar e recuperar contidos da 1ª e/ou 2ª avaliación. Se lles 
ofrece a oportunidade de recuperalas facendo traballo de repaso e 
reforzo, sempre que estas adquiran un mínimo de calidade. Nestes casos 
propoño a realización dun boletín de exercicios de repaso para os que 
teñen pendente a 1ª avaliación e repetir o traballo de clase (un proxecto) 
para os que teñen suspensa a 2ª avaliación. Unha vez o estudante 
entrega a tarefa dentro de prazo, esta será avaliada e comunicarase o 
resultado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Nesta clase houbo problemas de conectividade ata Semana Santa. Unha vez 
pasado este período de descanso e grazas ao traballo e colaboración do 
centro e do concello, repartíronse entre o alumnado máis desfavorecido 
tanto ordenadores en empréstito como  ruters para o acceso a internet. 
A metodoloxía a partir do 3º trimestre foi entón única para todos dadas as 
súas posibilidades. Namentres, algunha persoa manifestou un problema 
puntual co ordenador/rúter. Nese caso podía entregarse o traballo máis 
tarde ou facelo a través dalgún compañeiro. 
 
SISTEMA DE COMUNICACIÓN E FERRAMENTAS EMPREGADAS 

Os medios empregados nestas semanas de teletraballo foi o uso dos correos 

electrónicos xestionados dende o colexio (contas GSuite) e a aplicación 

Classroom. Nalgunha ocasión puntual a comunicación é telefónica, sobre todo 

para facer recordatorios ou para avisar de que o traballo non se estaba 

realizando. 

Mediante os correos electrónicos envíaselle cada luns a tarefa para a semana, 

así como as correccións da semana anterior. Tamén é a vía principal para a 

solución de dúbidas e aclaracións. 

Classroom utilizámolo como plataforma onde ter o material ordenado por 

materia e tema, así como para subir os exercicios resoltos e materiais. 

SISTEMA DE TRABALLO 
Os luns entrégaselle as tarefas para toda a semana, especificando o nº de 

sesións que implica cada unha (para que se axuste o máis posible á realidade), 

e tamén se suben as correccións dos exercicios da semana anterior. 

Durante a semana, resolvo dúbidas, subo material de apoio e vídeos 

explicativos. Tamén corrixo entregas personalizadas e póñome en contacto 

con eles para avisar de faltas de entregas ou de erros importantes. 
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Os venres (xoves nalgúns casos puntuais) fíxase a data de entrega de todas as 

actividades. Comeza entón a planificación das actividades da próxima semana, 

seguindo o mellor posible, dadas as circunstancias, a programación e as 

necesidades específicas do alumnado. 

Nalgunhas ocasións, o traballo encomendado envíase cun prazo maior a unha 

semana. Trátase de traballos individuais ou grupais que requiren dun prazo 

maior para a súa realización, de acordo coa carga lectiva da materia. 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos empregados neste 3º trimestre son os mesmos que 
tíñamos empregado ata agora (libro de texto) e caderno de apuntes. Tamén 
usaremos outros materiais a maiores como son os apuntes do docente (que 
transmito por Classroom), webs facilitadas (como vídeos de Youtube), vídeo 
tutoriais explicativos elaborados polo docente, etc. 
A editorial Mc Graw Hill tamén puxo a nosa disposición o libro dixital e 
recursos electrónicos. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado e as súas familias serán informadas destes cambios a 
través da plataforma Classroom, a cal a estamos a empregar para a 
docencia online. Na mesma entrada da súa publicación poderanse 
formular dúbidas ao respecto.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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