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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
  
 O impacto dos acontecementos que estamos a vivir non ten precedentes. A educación, en tanto que servizo esencial, para o 
conxunto da sociedade está a facer un enorme esforzo para facer fronte a esta dramática situación. Resulta obvio, polo tanto, que 
diante desta crise sanitaria global, a nosa programación teña que  incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no 
curso anterior; así como, planificar a transición ao ensino non presencial, se esta fose necesaria.  
 
Ademais, esta programación establece as vías para recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 
2019/2020.  E tamén, reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a finalización do curso 2019/2020 e da avaliación 
inicial, os elementos curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior. Axustouse o 
currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas dos resultados da avaliación inicial.  E finalmente, establécense 
medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno desenvolvemento de todo o alumnado. 
 
Unha vez feita estas obrigadas consideracións, cumpre recuperar as reflexións introdutorias propias da materia e lembrar que 
nesta sociedade do coñecemento na que nos atopamos inmersos, e na que a velocidades dos cambios tecnolóxicos é enorme, a 
actividade económica ten un peso extraordinario nas nosas vidas. Hoxe somos testemuñas de como a pandemia que estamos a 
sufrir provoca xa unha crise económica de enorme calado a escala global. No ensino post obrigatorio resulta necesario achegarse 
á economía para coñecer as súas claves básicas, e así poder entender a realidade na que nos desenvolvemos. Estamos 
persuadidos que nestes tempos de extraordinaria incerteza, coñecer as claves da economía resulta aínda máis urxente. Os 
estudos de Bacharelato deben contribuír á formación xeral do alumnado para que se desenvolva con soltura nunha sociedade na 
que as formas de organización económica revisten modos cada vez mais complexos. Esta materia debe introducir ao alumnado 
nos conceptos básicos que lle permitirán coñecer o funcionamento dos sistemas económicos. O presente curso conleva traballar a 
materia de Economía de Empresa segundo o currículum Lomce e os seus principios metodolóxicos.  
  
O IES Ricardo Carballo Calero é un centro de ensino de titularidade pública situado no barrio de Caranza-Ferrol,  onde se imparte, 
entre outras, a Educación secundaria obrigatoria, sendo o único centro público da zona. A diversidade de alumnado (necesidades 
de reforzo educativo e pluralidade de procedencia social, étnica, económica e cultural) que accede ao centro fai que se  
conformen, sobre todo, nos cursos de primeiro e segundo de ESO grupos moi heteroxéneos;  que fan necesaria a aplicación de 
medidas de atención á diversidade.  O perfil do alumnado do noso centro, tamén no Bacharelato é moi diverso, cun amplo 
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panorama socio-familiar. En calquera caso, o punto de partida nos últimos anos é unha enorme carencia de coñecementos básicos 
de economía en calquera contexto, non só o académico.  
No presente curso, o Departamento asume a materia de FOL, de primeiro do ciclo medio de peiteado. Neste caso, a súa 
programación, segundo o establecido para os ciclos formativos, realizouse no programa informático habilitado ao respecto e que 
se xunta como anexo á presente programación. 
 
 

2. ESCENARIOS POSIBLES EN FUNCIÓN DA EVOLUCIÓN SANITARIA. ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL E/OU NON PRESENCIAL. 

 

 
Segundo o recollido nas instrucións remitidas aos Centros para a elaboración da programación do curso 2020-21 a presente 
programación do Departamento de Economía, contempla  tres escenarios posibles en función da evolución sanitaria: actividade 

lectiva presencial, semipresencial e non presencial. Recollemos de seguido, os criterios fundamentais para este último escenario 
de non presencialidade, tanto total, como parcial. 
 

2.1. Ensino non presencial. Ferramentas e metodoloxías de traballo. 
 

Se a declaración de casos positivos no Centro levase á necesidade de activar un escenario de aprendizaxe non presencial, 
aplicaranse las medidas recollidas non plan de continxencia do centro que contempla, entre outros, os seguintes aspectos: 
 
A aula virtual será a plataforma de traballo ordinaria para o desenvolvemento da educación a distancia, tanto naqueles casos 
puntuais, con aquel alumnado que parcialmente estea en situación de corentena, cando non exista suspensión da actividade 
presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que poida por en funcionamento a 
consellería. 
 
Os traballos programados que xa están recollidos na nosa aula virtual para todo o curso –tarefas ou actividades- incluirán 
resolución de problemas, comentarios de texto, pequenas investigacións e diferentes exercicios de reforzo e recuperación.  
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Pola súa banda, as metodoloxías a aplicar neste escenario, requiren complementar a aula virtual coas outras ferramentas 
coorporativas que está a poñer a nosa disposición a Consellería. En primeiro lugar a plataforma para videoconferencia 
CiscoWebex para o contacto co alumnado e a presentación e desenvolvemento das actividades propostas.  
 
A comunicación diaria co alumnado a través do Foro da Aula Virtual no horario lectivo. Ao comezo de cada semana se informará a 
cada grupo dos traballos programados, sen esquecer as particulares situacións individuais. Ao final de cada xornada farase 
balance e darase resposta dos exercicios ou actividades subidas e correxidas. 
 
Tarefas/actividades e formatos empregados: 

 
Nun escenario de confinamento parcial ou total a nosa programación procurará reforzar cada unha das unidades cun maior 
número de recursos relacionados cos estándares de aprendizaxe. Así, todas as unidades subidas á plataforma da Aula 
Virtual conten , como mínimo: unha presentación -en power point- dos contidos asociados aos seus estándares de aprendizaxe; un 
texto resume –en formatos docx e pdf-; unha síntese gráfica –esquema ou mapa conceptual-; así como, diferentes arquivos 
audiovisuais –youtube preferentemente-. Estamos a valorar a posibilidade, no suposto dun confinamento da totalidade do 
alumnado, de elaborar vídeos propios para explicar determinadas tarefas en 2º de bacharelato que teñen unha clara compoñente 
práctica, como é o caso dos supostos de contabilidade. Finalmente, todas as unidades complétanse cun bloque de exercicios e 
actividades, baixo diferentes soportes e cun deseño apoiado en aprendizaxes competenciais. Ditas actividades propostas baixo 
diversos formatos, responden a diversas tipoloxías: Exercicios interativos autocorrexibles. Fichas de repaso, Propostas de 
resolución de problemas e casos prácticos que son analizados nas sesións de videoconferencia. Finalmente, sinalar que se 
realizará un deseño de actividades de reforzo e fixación de aprendizaxes para aquel alumnado con maiores dificultades. 
 

 

Procedementos de avaliación:  
 
 
Na recompilación das “evidencias de aprendizaxe” empregaranse  ferramentas comúns de avaliación competencial  que faciliten a 
análise das tarefas e da resolución individual de actividades, así como a redacción e a presentación de traballos escritos.  Estes 
serán avaliados, preferentemente a través de “rúbricas” ou guías moi sinxelas. Instrumento que facilita a valoración do desempeño 
do alumnado ao realizar calquera das actividades ou tarefas propostas.  
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As probas escritas como instrumento de avaliación tamén se aplicará acomodando a súa realización ás condicións de non 
presencialidade mediante algunha solución técnica -gravación, tempos taxados, etc.- previamente consensuados co alumnado. 
Non obstante, estas probas serán, nestes escenario de confinamento- moi limitadas. 
 

2.2. Alumnado con dificultades para o ensino telemático. 
 

Para garantir o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática por non dispoñer de acceso a rede 
ou non teña equipos informáticos o noso centro, dentro do plan de continxencia, ten previsto despregar as oportunas medidas para 
ofrecer ás familias con tales dificultares, os medios informáticos básicos.  Nos casos identificados, desde o Departamento farase 
un seguemento pormenorizado do uso destes equipos e das posibles dificultades que poidan xurdir, para que, se fora necesario, 
complementar outras medidas de xeito coordinado co departamento de orientación; tales como, achegarlles en formato papel 
aqueles contidos e recursos esenciais para seguir o desenvolmento do curso.  
 
 
 

3. PLAN DE RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DAS APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS A PROGRAMACIÓN 
DO NOVO CURSO ESCOLAR 

 
 
O Plan de recuperación deseñado se articulará e precisará a partir da análise dos resultados da avaliación inicial ,coa finalidade de 
detectar as carencias e necesidades colectivas e individuais do alumnado. E xunto a este traballo diagnóstico,  faremos a selección 
dos estándares de aprendizaxes non adquiridos á presente programación 2020-21. O desenvolvemento destes aprendizaxe farase  
dende un enfoque competencial e a través de propostas metodolóxicas activas e axustadas as necesidades concretas detectadas 
na citada avaliación inicial. As consecuencias da declaración do estado de alarma no último trimestre do pasado curso, foi a 
paralización do desenvolvemento de novos contidos, polo que quedaron sen traballar algúns estándares de aprendizaxe da 
materia de Economía de primeiro de Bacharelato, que entendemos deben incorporarse nas primeiras sesións de clase de 2º de 
Bacharelato. Este bloque inicial de “recuperación” inclúe unha selección de estándares non traballados que se consideran 
esenciais para poder desenvolver con garantías esta materia. Dita selección corresponde aos seguintes códigos dos estándares:  
ECB6.1.1; ECB6.2.1; ECB6.3.1; ECB6.3.2; ECB7.1.1; ECB7.1.2; ECB7.1.3; ECB7.1.4; ECB7.1.5; ECB7.1.6; ECB7.1.7; 
ECB7.1.8; ECB7.2.1; ECB7.2.2; ECB7.2.3 
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4. CONTRIBUCIÓN DA ECONOMIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Tal e como queda recollido na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no desenvolvemento das 
distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coa citada lei son: 

 
 Comunicación lingüística. 
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
 Competencia dixital. 
 Aprender a aprender.  
 Competencias sociais e cívicas.  
 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  
 Conciencia e expresións culturais. 

 
Desde as nosas materias –Economía e Economía da Empresa- poténciase o desenvolvemento da competencia de 

comunicación lingüística, afondando nas habilidades de escoita, comprensión e exposición de mensaxes orais e escritos, que na 

etapa de Bacharelato requiren un maior nivel de desenvolvemento, e uns recursos máis complexos para manexarse nuns 
contextos comunicativos máis diversos e de nivel cognitivo superior. No desenvolvemento da materia empregarase unha 
terminoloxía propia que permitirá ao alumnado incorporar esta linguaxe e os seus termos para utilizalos nos momentos adecuados 
coa suficiente propiedade. Ase mesmo, a comunicación dos resultados de investigacións e outros traballos que realicen favorecerá 
o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. As lecturas e os debates previstos permitirán a familiarización e 
uso da linguaxe económica. 

 
Respecto á competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía o alumnado aplicará estratexias para 

definir problemas, resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar resultados, etc. Valorando a 
importancia do método científico na área das ciencias sociais.  

 
A competencia dixital, pola súa banda, desenvólvese fomentando a busca, selección e utilización de información en medios 

dixitais, ademais de permitir que o alumnado se familiarice cos diferentes códigos, formatos e linguaxes nos que se presenta a 
información científica (datos estatísticos, representacións gráficas, táboas...). Tratarase de mellorar a busca selectiva de 



Departamento de Economía. I.E.S. Ricardo Carvalho Calero. Ferrol. 
Curso 2020/2021 

 

 
 

10 

información (oral, impresa, audiovisual, dixital o multimedia), a súa análise, ordenación, interpretación e análise, para proceder á 
elaboración de pequenos informes, para ser expostos e debatidos na aula sempre que sexa posible. 
 

A adquisición da competencia para aprender a aprender  desenvolverase grazas ao carácter instrumental desta materia Nela 
operamos con modelos teóricos e tamén foméntase a análise e as dotes de observación do entorno, a iniciativa, a creatividade e o 
espírito crítico, o que debería favorecer a aprendizaxe autónoma.  

 
A materia favorece o traballo en grupo para a resolución de tarefas fomentando  actitudes de cooperación, solidaridade e 

respecto das opinións dos demais, o que contribúe á súa vez á adquisición das competencias sociais e cívicas. Os 

coñecementos económicos son unha parte fundamental da cultura cidadá, sensibilizada cada vez máis cos problemas económicos 
reais.   

 
Por suposto, a materia senta as bases do sentido de iniciativa e espírito emprendedor, xa que educa en actitudes e 

capacidades emprendedoras e  é quén de garantir a comprensión dos conceptos económicos básicos, que inclúe  
desenvolvemento de certas calidades persoais: a elección de recursos, a planificación, a resolución de problemas e la revisión de 
resultados.  
 

4.1. APORTACIÓN AO PERFL COMPETENCIAL DAS MATERIAS. 
 

No seguinte cadro recóllese a matriz de relación daqueles estándares de aprendizaxe que desde a nosa materia 
contribuirán ao desenvolvemento das competencias clave. Polo tanto, estes estándares serán avaliados cos procedementos e 
instrumentos axeitados e cualificados para construir o perfil competencial nos cursos de bacharelato. 
 
PRIMEIRO DE BACHARELATO. ECONOMÍA. 
 
 

CCL CMCCT CD CAA CSC      CSIEE CCEC       

ECB6.3.2. ECB2.6.1.  ECB4.2.3. ECB1.3.2. ECB2.1.1. ECB2.4.1.   

 ECB2.6.2.  ECB2.1.1. ECB4.1.3. ECB4.4.1.  

 ECB4.1.1.  ECB2.4.1. ECB4.3.2.   
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 ECB5.5.2  ECB3.2.2.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO DE BACHARELATO. ECONOMÍA DA EMPRESA. 

 
 

CCL CMCCT CD CAA CSC      CSIEE CCEC       

EEB1.1.4. EEB4.2.3. EEB5.1.6. EEB4.1.3. EEB1.2.2. EEB3.1.4.  

EEB2.1.1. EEB4.3.2.  EEB5.1.2. EEB1.2.3. EEB3.1.5.  

 EEB7.1.2  EEB7.1.5. EEB4.1.2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 1. Economía e escaseza. A organización da actividade 
económica 

     

Bloque 2. A actividade produtiva   

     
Bloque 3. O mercado e o sistema de 
prezos   

     

Bloque 4. A macroeconomía   

     
Bloque 5. Aspectos financeiros da 
Economía   

     

Bloque 6. O contexto internacional da economía  

     

Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía 
 

Bloque 1.  A Empresa 

     

Bloque 2. Desenvolvemento da empresa   

     

Bloque 3.  Organización e dirección da empresa   

     

Bloque 4.  A función produtiva   

     

Bloque 5.  A función comercial da empresa   

     

Bloque 6.  A información na empresa  

     

Bloque 7.  A función financeira 
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5. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CURRICULARES. 

5.1. TEMPORALIZACIÓN. 
 

A secuenciación e temporalización dos estándares de aprendizaxe a traves das cales traballaranse o diferentes contidos 
programados é unha proposta aberta que poderá modificarse en función do grao de desenvolvemento acadado nos mesmos 
(que dependerá da formación inicial e das características e intereses do alumnado), do calendario de actividades do centro e a 
da dispoñibilidade de materiais, documentación, ordenadores e internet, entre ou condicións imprevisibles. 
 

De seguido presentamos a secuencia temporal dos estándares de aprendizaxe establecidos nos Decreto 86/2015, do 25 de 
xuño. 
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5.1.1. PRIMEIRO BACHARELATO. 
1ª AVALIACIÓN. Bloque 1. Economía e escaseza. A organización da actividade económica. 

 
 

 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PROCEDEMENTOS / INSTRUMENTOS  AVALIACIÓN  CRITERIOS CUALIFICACION 

 % UND       %AVAL 

 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. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 19%  7% 

 B1.2. Observar os problemas económicos 
dunha sociedade, así como analizar e 
expresar unha valoración crítica das formas 
de resolución desde o punto de vista dos 
sistemas económicos. 

 ECB1.2.1. Analiza as respostas ás preguntas 
clave sobre a organización dos principais 
sistemas económicos. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 18%  5% 

 ECB1.2.2. Relaciona, para a súa interpretación, 
os cambios máis recentes no escenario 
económico mundial coas circunstancias 
técnicas, económicas, sociais e políticas que 
os explican, a partir de casos concretos de 
análise. 

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA  14%  4% 

 ECB1.2.3. Compara sistemas económicos, 
utilizando exemplos actuais do ámbito 
internacional. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 19%  7% 

 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. 

 RESOLUCIÓN 

ACTIVIDADES  Caderno_aula  11%  3% 

 ECB1.3.2. Interpreta os modelos de 
representación da realidade económica, e 
emprega os termos e a metodoloxía 
apropiados para analizar problemas 
económicos concretos. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 19%  7% 
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Bloque 2. A actividade produtiva 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PROCEDEMENTOS / INSTRUMENTOS  AVALIACIÓN  CRITERIOS CUALIFICACION 

 % UND       %AVAL 

 B2.1. Analizar as características principais do 
proceso produtivo. 

 ECB2.1.1. Expresa unha visión integral do 
funcionamento do sistema produtivo partindo 
do estudo da empresa e a súa participación en 
sectores económicos, así como a súa 
conexión e interdependencia. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 9%  3% 

 B2.2. Explicar as razóns do proceso de división 
técnica do traballo. 

 ECB2.2.1. Relaciona o proceso de división 
técnica do traballo coa interdependencia 
económica nun contexto global. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 9%  3% 

 ECB2.2.2. Clasifica e define os factores 
produtivos, e describe as relacións entre 
produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 10%  3.3% 

 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. 

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES  Caderno_ aula  8%  2.5% 

 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. 

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES  Caderno_ aula  8%  2.6% 

 ECB2.4.2. Explica a función creadora de utilidade 
dos bens das empresas. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 9%  3% 

 B2.5. Relacionar e distinguir a eficiencia técnica 
e a eficiencia económica. 

 ECB2.5.1. Determina e interpreta a eficiencia 
técnica e económica a partir dos casos 
formulados. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 12%  4% 

 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. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 12%  4% 

 ECB2.6.2. Calcula, analiza e interpreta os 
beneficios dunha empresa a partir de supostos 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 12%  4% 
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de ingresos e custos dun período. 

 B2.7. Analizar, representar e interpretar a función 
de produción dunha empresa a partir dun 
caso dado. 

 ECB2.7.1. Representa e interpreta gráficos de 
produción total, media e marxinal, a partir de 
supostos dados. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 11%  3.6% 

 

 

Bloque 3. O mercado e o sistema de prezos 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PROCEDEMENTOS / INSTRUMENTOS  AVALIACIÓN  CRITERIOS CUALIFICACION 

 % UND       %AVAL 

 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. 

 RESOLUCIÓN ACTIVIDADES  Caderno_ aula  10%  3.2% 

 ECB3.1.2. Define e expresa matematicamente as 
variables que determinan a oferta e a 
demanda. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 25%  8.2% 

 ECB3.1.3. Analiza as elasticidades de demanda 
e de oferta, interpretando os cambios en 
prezos e cantidades, así como os seus efectos 
sobre os ingresos totais. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 25%  8.2% 

 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. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 25%  8.2% 

 ECB3.2.2. Aplica a análise dos tipos de 
mercados a casos reais identificados a partir 
da observación do ámbito máis inmediato. 

 TRABALLO INVESTIGACIÓN -
TAREFA  ESCALA-RÚBRICA  10%  3.2% 

 ECB3.2.3. Valora de forma crítica os efectos que 
se derivan sobre os axentes intervenientes 
nos diversos mercados. 

 TRABALLO INVESTIGACIÓN -

TAREFA  ESCALA-RÚBRICA  5%  2% 
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2ª AVALIACIÓN. 
 
Bloque 4. A macroeconomía. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PROCEDEMENTOS / INSTRUMENTOS  AVALIACIÓN  CRITERIOS CUALIFICACION 

 % UND       %AVAL 

 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. 

 ECB4.1.1. Mide, interpreta e expresa as 
principais magnitudes macroeconómicas como 
indicadores da situación económica dun país. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 15%  7.5% 

 ECB4.1.2. Relaciona as principais 
macromagnitudes e utilízaas para establecer 
comparacións con carácter global. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 15%  7.5% 

 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. 

 RESOLUCIÓN 

ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 5%  2.5% 

 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. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 15%  7.5% 

 ECB4.2.2. Considera investigacións e 
publicacións económicas de referencia como 
fonte de datos específicos, e recoñece os 
métodos de estudo utilizados por 
economistas. 

 RESOLUCIÓN 

ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 5%  2.5% 

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

 RESOLUCIÓN 

ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 5%  2.5% 

 B4.3. Valorar a estrutura do mercado de 
traballo e a súa relación coa educación e a 
formación, analizando de xeito especial o 

 ECB4.3.1. Examina e interpreta datos e gráficos 
de contido económico relacionados co 
mercado de traballo. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 15%  7.5% 
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desemprego.  ECB4.3.2. Valora a relación da educación e a 
formación coas probabilidades de obter un 
emprego e mellores salarios. 

 TRABALLO 

INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA 

 5%  2.5% 

 ECB4.3.3. Investiga e recoñece vieiros de 
ocupación e tendencias de emprego. 

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -

TAREFA 
 ESCALA-RÚBRICA 

 5%  2.5% 

 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. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 15%  7.5% 

 

 

Bloque 5. Aspectos financeiros da Economía. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PROCEDEMENTOS / INSTRUMENTOS  AVALIACIÓN  CRITERIOS CUALIFICACION 

 % UND       %AVAL 

 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.  PROBA ESCRITA 

 Valoración dos distintos 
apartados da proba 

 19%  9.5% 

 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. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 19%  9.5% 

 B5.3. Explicar o funcionamento do sistema 
financeiro e coñecer as características dos 
seus principais produtos e mercados. 

 ECB5.3.1. Valora o papel do sistema financeiro 
como elemento canalizador do aforro ao 
investimento, e identifica os produtos e os 
mercados que o compoñen. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 19%  9.5% 

 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. 

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA  15%  7.5% 

 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. 

 TRABALLO 

INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA  10%  5% 



Departamento de Economía. I.E.S. Ricardo Carvalho Calero. Ferrol. 
Curso 2020/2021 

 

 
 

19 

 ECB5.5.2. Describe os efectos das variacións dos 
tipos de xuro na economía. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 18%  9% 

 

 

3ª AVALIACIÓN. 
 
Bloque 6. O contexto internacional da economía. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PROCEDEMENTOS / INSTRUMENTOS  AVALIACIÓN  CRITERIOS CUALIFICACION 

 % UND       %AVAL 

 B6.1. Analizar os fluxos comerciais entre dúas 
economías. 

 ECB6.1.1. Identifica e describe os fluxos 
comerciais internacionais. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 26%  10.4% 

 B6.2. Examinar os procesos de integración 
económica e describir os pasos que se 
produciron no caso da Unión Europea. 

 ECB6.2.1. Explica o proceso de cooperación e 
integración económica producido na Unión 
Europea, e reflexiona para valorar as 
repercusións e as implicacións para España 
nun contexto global. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 27%  10.8% 

 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. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 27%  10.8% 

 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. 

 TRABALLO INVESTIGACIÓN -

TAREFA  ESCALA-RÚBRICA  20%  8% 

 

Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía 
 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PROCEDEMENTOS / INSTRUMENTOS  AVALIACIÓN  CRITERIOS CUALIFICACION 

 % UND       %AVAL 

 B7.1. Reflexionar sobre o impacto do 
crecemento e as crises cíclicas na 
economía e os seus efectos na calidade de 

 ECB7.1.1. Identifica e analiza os factores e as 
variables que inflúen no crecemento 
económico, no desenvolvemento e na 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 10%  5% 
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vida das persoas, o ambiente e a 
distribución da riqueza a nivel local e 
mundial. 

redistribución da renda. 

 ECB7.1.2. Diferencia os conceptos de 
crecemento e de desenvolvemento. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 11%  5.5% 

 ECB7.1.3. Recoñece e explica as consecuencias 
do crecemento sobre a repartición da riqueza, 
sobre o ambiente e sobre a calidade de vida. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 12%  6% 

 ECB7.1.4. Analiza de forma práctica os modelos 
de desenvolvemento dos países emerxentes e 
as oportunidades que teñen os países en vías 
de desenvolvemento para crecer e progresar. 

 RESOLUCIÓN 

ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 5%  2.5% 

 ECB7.1.5. Reflexiona sobre os problemas 
ambientais e a súa relación co impacto 
económico internacional analizando as 
posibilidades dun desenvolvemento 
sustentable. 

 TRABALLO 

INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA 

 6%  3% 

 ECB7.1.6. Desenvolve actitudes positivas en 
relación co ambiente e valora a consideración 
da protección do ambiente na toma de 
decisións económicas. 

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA 

 6%  3% 

 ECB7.1.7. Identifica os bens ambientais como 
factor de produción escaso, que proporciona 
inputs e recolle refugallos e residuos, o que 
supón valorar os custos asociados. 

 TRABALLO 

INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA 

 6%  3% 

 ECB7.1.8. Recoñece a evolución cíclica da 
actividade económica, describe as fases, as 
representa graficamente e considera as súas 
consecuencias sociais. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 11%  5.5% 

 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. 

 ECB7.2.1. Distingue e explica as funcións do 
Estado: fiscais, estabilizadoras, redistributivas, 
reguladoras e provedoras de bens e servizos 
públicos. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 11%  5.5% 

 ECB7.2.2. Identifica os principais fallos do 
mercado, as súas causas e os seus efectos 
para os axentes que interveñen na economía, 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 11%  5.5% 
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e as opcións de actuación por parte do 
Estado. 

 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. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 11%  5.5% 

 

 

5.1.2. SEGUNDO BACHARELATO. 
 
1ª AVALIACIÓN. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PROCEDEMENTOS        /   INSTRUMENTOS AVALIACIÓN  CRITERIOS CUALIFICACION 

 % UND                   %AVAL 

 B1.1. Describir e interpretar os 
elementos da empresa, as clases de 
empresas e as súas funcións na 
economía, así como as formas 
xurídicas que adoptan, e relacionar 
con cada unha as responsabilidades 
legais dos/das propietarios/as e 
xestores/as, e as esixencias de capital. 

 EEB1.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e 
relaciónaas coas esixencias de capital e coas 
responsabilidades para cada tipo. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 17%  5.6% 

 EEB1.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresa 
máis apropiadas en cada caso en función das características 
concretas, aplicando o razoamento sobre clasificación das 
empresas. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 16%  5.3% 

 EEB1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, os 
criterios de clasificación de empresas: segundo a natureza da 
actividade que desenvolven, a súa dimensión, o nivel 
tecnolóxico que alcanzan, o tipo de mercado en que operan, 
a fórmula xurídica que adoptan, e o seu carácter público ou 
privado. 

 TRABALLO 

INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA 

 12%  4% 

 EEB1.1.4. Describe os elementos da empresa en relación 
coas funcións que desenvolven e os obxectivos que procuran 
dentro do sistema. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 15%  5% 

 B1.2. Identificar e analizar os trazos 
principais do contorno en que a 
empresa desenvolve a súa actividade 

 EEB1.2.1. Identifica os tipos de empresas e de 
empresarios/as que actúan no seu contorno, así como a 
forma de relacionar co seu contorno máis próximo. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 12%  4% 
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e explicar, a partir deles, as estratexias 
e as decisións adoptadas, e as 
posibles implicacións sociais e 
ambientais da súa actividade. 

 EEB1.2.2. Analiza a relación entre empresa, sociedade e 
ambiente, e valora os efectos positivos e negativos das 
actuacións das empresas nas esferas social e ambiental. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 14%  4.6% 

 EEB1.2.3. Analiza a actividade das empresas como elemento 
dinamizador de progreso, estimando a súa creación de valor 
para a sociedade e para a cidadanía.  

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 14%  4.6% 

 B2.1. Identificar e analizar as 
estratexias de crecemento e as 
decisións tomadas polas empresas, 
tendo en consideración as 
características do marco global en que 
actúan. 

 EEB2.1.1. Describe e analiza os factores que determinan a 
localización e a dimensión dunha empresa, e valora a 
transcendencia futura para a empresa desas decisións. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 16%  5.3% 

 EEB2.1.2. Valora o crecemento da empresa como estratexia 
competitiva e relaciona as economías de escala coa 
dimensión óptima da empresa. 

 RESOLUCIÓN 

ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 10%  3.3% 

 EEB2.1.3. Identifica e explica as estratexias de 
especialización e diversificación. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 16%  5.3% 

 EEB2.1.4. Analiza as estratexias de crecemento interno e 
externo a partir de supostos concretos. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 16%  5.3% 

 EEB2.1.5. Examina o papel das pequenas e das medianas 
empresas no noso país, e valora as súas estratexias e as 
súas formas de actuar, así como as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 16%  5.3% 

 EEB2.1.6. Describe as características e as estratexias de 
desenvolvemento da empresa multinacional, e valora a 
importancia da responsabilidade social e ambiental. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 16%  5.3% 

 EEB2.1.7. Estuda o impacto da incorporación da innovación e 
das novas tecnoloxías na estratexia da empresa, e relaciónao 
coa capacidade para competir de xeito global. 

 RESOLUCIÓN 

ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 10%  3.3% 

 B3.1. Explicar a planificación, a 
organización e a xestión dos recursos 
dunha empresa, valorando as posibles 
modificacións para realizar en función 
do ámbito en que desenvolve a súa 
actividade e dos obxectivos 

 EEB3.1.1. Reflexiona sobre a división técnica do traballo nun 
contexto global de interdependencia económica para valorar 
as súas consecuencias sociais. 

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 5%  1.6% 

 EEB3.1.2. Describe a estrutura organizativa, o estilo de 
dirección, as canles de información e de comunicación, o 
grao de participación na toma de decisións e a organización 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 26%  8.6% 



Departamento de Economía. I.E.S. Ricardo Carvalho Calero. Ferrol. 
Curso 2020/2021 

 

 
 

23 

formulados. informal da empresa. 

 EEB3.1.3. Identifica a función de cada área de actividade da 
empresa (aprovisionamento, produción e comercialización, 
investimento e financiamento, recursos humanos e 
administrativa), así como as súas interrelacións. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 28%  9.3% 

 EEB3.1.4. Investiga sobre a organización nas empresas do 
seu ámbito máis próximo e identifica vantaxes e 
inconvenientes, detecta problemas para solucionar, e 
describe propostas de mellora. 

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -

TAREFA 
 ESCALA-RÚBRICA 

 8%  2.7% 

 EEB3.1.5. Aplica os seus coñecementos a unha organización 
concreta, para detectar problemas e propor melloras. 

 TRABALLO 
INVESTIGACIÓN -

TAREFA 
 ESCALA-RÚBRICA 

 7%  2.3% 

 EEB3.1.6. Valora a importancia dos recursos humanos nunha 
empresa e analiza diferentes maneiras de abordar a súa 
xestión e a súa relación coa motivación e a produtividade. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 26%  8.6% 

 

 

2ª AVALIACIÓN 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PROCEDEMENTOS        /   INSTRUMENTOS AVALIACIÓN  CRITERIOS CUALIFICACION 

 % UND                    %AVAL 

 B4.1. Analizar procesos produtivos 
desde a perspectiva da eficiencia e a 
produtividade, e recoñecer a 
importancia da I+D+i. 

 EEB4.1.1. Realiza cálculos da produtividade de distintos 
factores e interpreta os resultados obtidos, coñecendo medios 
e alternativas de mellora da produtividade nunha empresa. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 12%  6% 

 EEB4.1.2. Analiza e valora a relación entre a produtividade e 
os salarios dos/das traballadores/as. 

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 4%  2% 

 EEB4.1.3. Reflexiona sobre a importancia para a sociedade e 
para a empresa da investigación e da innovación tecnolóxica 
en relación coa competitividade e o crecemento. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 10%  5% 

 B4.2. Determinar a estrutura de 
ingresos e custos dunha empresa, 
calculando o seu beneficio e o seu 
limiar de rendibilidade, a partir dun 

 EEB4.2.1. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, 
calcula o seu beneficio ou a súa perda xerados ao longo do 
exercicio económico, aplicando razoamentos matemáticos, e 
interpreta os resultados. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 12%  6% 
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suposto formulado.  EEB4.2.2. Identifica e calcula os tipos de custos, ingresos e 
beneficios dunha empresa, e represéntaos graficamente. 

 RESOLUCIÓN 

ACTIVIDADES  Caderno_ aula 
 6%  3% 

 EEB4.2.3. Calcula o limiar de vendas (de rendibilidade) 
necesario para a supervivencia da empresa. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 14%  7% 

 EEB4.2.4. Analiza os métodos custo beneficio e custo eficacia 
como instrumentos de medida e avaliación que axudan á toma 
de decisións. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 11%  5% 

 B4.3. Describir os conceptos 
fundamentais do ciclo de inventario e 
manexar os modelos de xestión. 

 EEB4.3.1. Identifica os custos que xera o almacén e resolve 
casos prácticos sobre o ciclo de inventario. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 16%  8% 

 EEB4.3.2. Valora as existencias en almacén mediante 
diferentes métodos. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 16%  8% 

 EEB4.3.3. Valora a relación entre o control de inventarios e a 
produtividade e a eficiencia nunha empresa. 

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 4%  2% 

 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. 

 RESOLUCIÓN 

ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 8%  4% 

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

 RESOLUCIÓN 

ACTIVIDADES  Caderno_ aula 
 8%  4% 

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

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 20%  10% 

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

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 20%  10% 

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

 TRABALLO 

INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA 
 8%  4% 

 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. 

 TRABALLO 

INVESTIGACIÓN -
TAREFA 

 ESCALA-RÚBRICA 

 8%  4% 

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

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 20%  10% 



Departamento de Economía. I.E.S. Ricardo Carvalho Calero. Ferrol. 
Curso 2020/2021 

 

 
 

25 

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

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 8%  4% 

 

 

3ª AVALIACIÓN 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PROCEDEMENTOS        /   INSTRUMENTOS AVALIACIÓN  CRITERIOS CUALIFICACION 

 % UND       %AVAL 

 B6.1. Identificar os datos máis 
salientables do balance e da conta de 
perdas e ganancias, explicar o seu 
significado, diagnosticar a situación a 
partir da información obtida e propor 
medidas para a súa mellora. 

 EEB6.1.1. Recoñece os elementos patrimoniais e a función 
que teñen asignada. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 10%  5% 

 EEB6.1.2. Identifica, valora e clasifica os bens, os dereitos e 
as obrigas da empresa en masas patrimoniais. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 12%  6% 

 EEB6.1.3. Interpreta a correspondencia entre os 
investimentos e o seu financiamento. 

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 4%  2% 

 EEB6.1.4. Detecta posibles desaxustes no equilibrio 
patrimonial, na solvencia e no apancamento da empresa, 
mediante a utilización de rateos. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 10%  5% 

 EEB6.1.5. Propón medidas correctoras axeitadas en caso de 
se detectar desaxustes patrimoniais ou financeiros. 

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 4%  2% 

 EEB6.1.6. Recoñece a importancia do dominio das operacións 
matemáticas e dos procedementos propios das ciencias 
sociais como ferramentas que facilitan a solución de 
problemas empresariais. 

 RESOLUCIÓN 

ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 4%  2% 

 EEB6.1.7. Recoñece a conveniencia do equilibrio económico, 
patrimonial e financeiro da empresa. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 8%  4% 

 EEB6.1.8. Valora a importancia da información na toma de 
decisións. 

     3%  1.5% 

 EEB6.1.9. Calcula o resultado do exercicio económico da 
empresa, empregando os criterios de imputación aplicables. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 12%  6% 

 EEB61.10. Identifica, interpreta e clasifica os elementos do  PROBA ESCRITA  Valoración dos distintos  12%  6% 
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resultado da empresa. apartados da proba 

 B6.2. Recoñecer a importancia do 
cumprimento das obrigas fiscais e 
explicar os impostos que afectan as 
empresas. 

 EEB6.2.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo 
a súa organización e a actividade que desenvolvan. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 6%  3% 

 EEB6.2.2. Describe o funcionamento básico dos impostos que 
recaen sobre as empresas e destaca as principais diferenzas 
entre eles. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 10%  5% 

 EEB6.2.3. Valora a achega que supón para a riqueza nacional 
a carga impositiva que soportan as empresas. 

 RESOLUCIÓN 

ACTIVIDADES  Caderno_ aula 
 5%  2.5% 

 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. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 10%  5% 

 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. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 14%  7% 

 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. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 12%  6% 

 EEB7.1.4. Analiza, nun suposto concreto de financiamento 
externo, as opcións posibles, os seus custos e as variantes de 
amortización. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 12%  6% 

 EEB7.1.5. Analiza e avalía, a partir dunha necesidade 
concreta, as posibilidades que teñen as empresas de recorrer 
ao mercado financeiro. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 11%  5.5% 

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

 RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 6%  3% 

 EEB7.1.7. Analiza e expresa as opcións financeiras que 
mellor se adaptan a un caso concreto de necesidade 
financeira. 

 RESOLUCIÓN 

ACTIVIDADES  Caderno_ aula 

 7%  3.5% 

 EEB7.1.8. Aplica os coñecementos tecnolóxicos á análise e á 
resolución de supostos. 

 RESOLUCIÓN 

ACTIVIDADES  Caderno_ aula 
 6%  3% 
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 EEB7.1.9. Identifica e describe os ciclos da actividade da 
empresa e as súas fases. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 
 10%  5% 

 EEB7.1.10. Calcula, para un determinado suposto práctico, os 
períodos de maduración da empresa, e distingue as súas 
fases. 

 PROBA ESCRITA 
 Valoración dos distintos 

apartados da proba 

 12%  6% 

 

 

5.2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 
 

 

5.2.1. ECONOMÍA PRIMEIRO DE BACHARELATO. 

ESTÁNDARES CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO 

 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. 

 Escaseza, elección e asignación de recursos. Custo de 
oportunidade. 

 Define e exemplifica o custo de oportunidade 
en economia. 

 ECB1.2.1. Analiza as respostas ás preguntas clave sobre a organización dos 
principais sistemas económicos.  Mecanismos de asignación de recursos. 

 Análise e comparación dos sistemas económicos. 

 Caracteriza os principais sistemas 
económicos.  ECB1.2.3. Compara sistemas económicos, utilizando exemplos actuais do ámbito 

internacional. 

 ECB1.3.2. Interpreta os modelos de representación da realidade económica, e 
emprega os termos e a metodoloxía apropiados para analizar problemas 
económicos concretos. 

 Economía como ciencia: actividade económica e sociedade. 

 Principios na toma de decisións económicas. 

 Modelos económicos. Economía positiva e normativa. 

 Enumera os principios e modelos 
empregados na toma de decisións 
económicas. 

 ECB2.1.1. Expresa unha visión integral do funcionamento do sistema produtivo 
partindo do estudo da empresa e a súa participación en sectores económicos, así 
como a súa conexión e interdependencia. 

 

 Proceso produtivo e factores de produción. 

 Identifica e define: factores, sectores e 
axentes do sistema produtivo. 

 ECB2.2.1. Relaciona o proceso de división técnica do traballo coa interdependencia 
económica nun contexto global. 

 
 Define a división técnica do traballo, a 

produtividade e a  eficiencia. 
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 ECB2.2.2. Clasifica e define os factores produtivos, e describe as relacións entre 
produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

 División técnica do traballo, produtividade e interdependencia. 

 ECB2.4.2. Explica a función creadora de utilidade dos bens das empresas.  Empresa: obxectivos e funcións. 
 Explica os principais obxectivos e funcións da 

empresa 

 ECB2.5.1. Determina e interpreta a eficiencia técnica e económica a partir dos 
casos formulados. 

 Eficacia, eficiencia e efectividade. 

 Eficiencia na produción: eficiencia técnica e económica. 

 Distingue as diferencias entre eficiencia 
técnica e económica. 

 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.  

 Custos de produción. Cálculo e análise dos custos de produción e 
dos beneficios. 

 Resolve problemas de cálculo de custos 
fixos, variables, totais, medios e marxinais. 

 Resolve problemas de custo/beneficio 
empresarial. 

 ECB2.6.2. Calcula, analiza e interpreta os beneficios dunha empresa a partir de 
supostos de ingresos e custos dun período. 

 ECB2.7.1. Representa e interpreta gráficos de produción total, media e marxinal, a 
partir de supostos dados. 

 Función de produción.  Elabora gráficos de producción. 

 ECB3.1.2. Define e expresa matematicamente as variables que determinan a oferta 
e a demanda. 

 Curva de demanda. Movementos ao longo da curva de demanda e 
desprazamentos na curva de demanda. Elasticidade da demanda. 

 Curva de oferta. Movementos ao longo da curva de oferta e 
desprazamentos na curva da oferta. Elasticidade da oferta. 

 Equilibrio do mercado. 

 Elabora curvas de demanda e oferta a 
partires de supostos. 

  

 Explica que é a elasticidade e os posibles 
movementos ao longo das citadas curvas. 

 ECB3.1.3. Analiza as elasticidades de demanda e de oferta, interpretando os 
cambios en prezos e cantidades, así como os seus efectos sobre os ingresos totais. 

 ECB3.2.1. Analiza e compara o funcionamento dos tipos de mercados, e explica as 
súas diferenzas. 

 Estruturas de mercado e modelos de competencia. 

 Competencia perfecta. Competencia imperfecta. Monopolio. 
Oligopolio. Competencia monopolística. 

 Explica os requisitos dun modelo de 
competencia perfecta. E define monopolio e 
oligopolio. 

 ECB4.1.1. Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes macroeconómicas 
como indicadores da situación económica dun país. 

 Macromagnitudes: produción. Renda. Gasto. 

 Equilibrio macroeconómico: demanda e oferta agregadas. 

 Inflación e tipos de xuro. 

 Interpreta e calcula o PIB pola vía da 
produció, a renda e o gasto. 

 Explica as causas da inflación e os tipos de 
xuro 

 ECB4.1.2. Relaciona as principais macromagnitudes e utilízaas para establecer 
comparacións con carácter global. 

 ECB4.2.1. Utiliza e interpreta a información contida en táboas e gráficos de 
variables macroeconómicas e a súa evolución no tempo. 

 Indicadores do desenvolvemento da sociedade: as 
macromagnitudes e as súas limitacións. 

 Enumera algunha das limitacións das 
macromagnitudes económicas. 

 ECB4.3.1. Examina e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados 
co mercado de traballo. 

 Mercado de traballo. Desemprego: tipos e causas. 
 Identifica as principais tipos e causas do 

desemprego. 

 ECB4.4.1. Analiza os datos de inflación e desemprego en España e as alternativas 
para loitar contra o desemprego e a inflación. 

 Políticas contra o desemprego. O desemprego en Galicia. 
 Coñece as principiais liñas de actuación na 

loita contra o desemprego. 

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

 O diñeiro na economía: tipoloxía e funcionamento. 

 Proceso de creación do diñeiro. 
 Define o diñeiro  e o seu proceso de creación. 

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

 Teorías explicativas da inflación. 
 Explica as causas principais da inflación e as 

súas consecuencias económicas e sociais. 

 ECB5.3.1. Valora o papel do sistema financeiro como elemento canalizador do  Sistema financeiro. Novas formas de financiamento.  Explica o sistema financeiro, identifica os 
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aforro ao investimento, e identifica os produtos e os mercados que o compoñen. seus axentes . 

 ECB5.5.2. Describe os efectos das variacións dos tipos de xuro na economía. 

 

 Mecanismos da oferta e demanda monetaria: efectos sobre os 
tipos de xuro. 

 Explica mediante exemplo os efectos das 
variacións dos tipos de xuro na economía. 

 ECB6.1.1. Identifica e describe os fluxos comerciais internacionais. 
 Comercio internacional: causas e teorías. 

 Balanza de pagamentos, con especial referencia á española. 

 Explica a orixe do comercio internacional. E 
define a balanza de pagamentos e os seus 
compoñentes. 

 ECB6.2.1. Explica o proceso de cooperación e integración económica producido na 
Unión Europea, e reflexiona para valorar as repercusións e as implicacións para 
España nun contexto global. 

 

 Cooperación e integración económica. 

 Explica o proceso de integración económica 
da Unión Europea.  

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

 Globalización económica e financeira: causas e consecuencias. 

 Organismos económicos internacionais: mecanismos de 
regulación. 

 Enumera as principais causas e 
consecuencias da globalización. 

 ECB7.1.1. Identifica e analiza os factores e as variables que inflúen no crecemento 
económico, no desenvolvemento e na redistribución da renda. 

 

 Ciclos económicos: crises na economía. 

 Políticas macroeconómicas de crecemento, estabilidade e 
desenvolvemento. 

 Ambiente: recurso sensible e escaso. 

 Pobreza e subdesenvolvemento: causas e posibles vías de 
solución. 

 Define e distingue entre crecemento e 
desenvolvemento. 

 Explica a evolución ciclíca da actividade 
económica 

 Identifica os efectos económicos, ambientais 
e sociais das fases de crisis. 

 ECB7.1.2. Diferencia os conceptos de crecemento e de desenvolvemento. 

 ECB7.1.3. Recoñece e explica as consecuencias do crecemento sobre a repartición 
da riqueza, sobre o ambiente e sobre a calidade de vida. 

 ECB7.1.8. Recoñece a evolución cíclica da actividade económica, describe as 
fases, as representa graficamente e considera as súas consecuencias sociais. 

 ECB7.2.1. Distingue e explica as funcións do Estado: fiscais, estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras e provedoras de bens e servizos públicos. 

 Política fiscal e orzamentos públicos. 

 O Estado na economía: funcións.  

 Os fallos do mercado e a intervención do sector público. 

 Redistribución de renda e riqueza: igualdade de oportunidades. 

 Comprende a importancia das políticas 
fiscais. E o mecanismo recaudatorio. 

 Coñece os fallos do mercado. 

 Describe os elementos dos orzamentos 
públicos. 

 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. 

 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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5.2.2. ECONOMÍA DA EMPRESA SEGUNDO DE BACHARELATO. 
 

 

ESTÁNDARES CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO 

 EEB1.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas 
coas esixencias de capital e coas responsabilidades para cada tipo. 

 A empresa e o/a empresario/a. 

 Elementos, funcións e obxectivos da empresa. 

 Clases de empresas. 

 Marco xurídico da actividade empresarial. 

 Clasifica axeitadamente as empresas. Segundo a as 
súas formas xurídicas. 

 As sociedades mercantís: anónima, limitada, 
cooperativa. 

 Define os elementos, as funcións principais e os 
obxectivos da empresa. 

 

 EEB1.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresa máis 
apropiadas en cada caso en función das características concretas, 
aplicando o razoamento sobre clasificación das empresas. 

 EEB1.1.4. Describe os elementos da empresa en relación coas funcións 
que desenvolven e os obxectivos que procuran dentro do sistema. 

 EEB1.2.1. Identifica os tipos de empresas e de empresarios/as que 
actúan no seu contorno, así como a forma de relacionar co seu contorno 
máis próximo. 

 Contorno da empresa. 

 Responsabilidade social e ambiental da empresa. 

 Funcionamento e creación de valor. 

 Define o concepto de contorno da empresa. 

 Explica a responsabilidade social e ambiental da 
empresa 

 Define que é a creación de valor no proceso produtivo 
empresarial. 

 

 EEB1.2.2. Analiza a relación entre empresa, sociedade e ambiente, e 
valora os efectos positivos e negativos das actuacións das empresas nas 
esferas social e ambiental. 

 EEB1.2.3. Analiza a actividade das empresas como elemento 
dinamizador de progreso, estimando a súa creación de valor para a 
sociedade e para a cidadanía.  

 EEB2.1.1. Describe e analiza os factores que determinan a localización e 
a dimensión dunha empresa, e valora a transcendencia futura para a 
empresa desas decisións. 

 

 Localización e dimensión empresarial. 

 Estratexias de crecemento interno e externo. 

 Pequenas e medianas empresas: estratexias de mercado. 

 Importancia das pequenas e medianas empresas (PME) na 
economía. 

 Internacionalización, competencia global e tecnoloxía. 

 Empresa multinacional: aspectos positivos e negativos do seu 
funcionamento. 

 Clasifica as empresas segundo o criterio de dimensión  

 Establece as chaves da localización empresarial. 

 Identifica as vantaxes e inconvenientes das PEMES. 

 Recoñece os aspectos positivos e negativos das 
multinacionais. 

 

 EEB2.1.3. Identifica e explica as estratexias de especialización e 
diversificación. 

 EEB2.1.4. Analiza as estratexias de crecemento interno e externo a partir 
de supostos concretos. 

 EEB2.1.5. Examina o papel das pequenas e das medianas empresas no 
noso país, e valora as súas estratexias e as súas formas de actuar, así 
como as súas vantaxes e os seus inconvenientes. 

 EEB2.1.6. Describe as características e as estratexias de 
desenvolvemento da empresa multinacional, e valora a importancia da 
responsabilidade social e ambiental. 

 EEB3.1.2. Describe a estrutura organizativa, o estilo de dirección, as 
canles de información e de comunicación, o grao de participación na 
toma de decisións e a organización informal da empresa. 

 División técnica do traballo e necesidade de organización no mercado 
actual. 

 Describe axeitadamente a estrutura organizativa dunha 
empresa. 

 Coñece as funcións básicas da dirección e as técnicas 
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 EEB3.1.3. Identifica a función de cada área de actividade da empresa 
(aprovisionamento, produción e comercialización, investimento e 
financiamento, recursos humanos e administrativa), así como as súas 
interrelacións. 

 Funcións básicas da dirección. 

 Planificación e toma de decisións estratéxicas. 

 Organización formal e informal da empresa: deseño e análise da súa 
estrutura. 

 A xestión dos recursos humanos e a súa incidencia na motivación. 

 Os conflitos de intereses e as súas vías de negociación. 

na toma de decisións. 

 Describe os principios da xestión dos RRHH  

 Modalidades de contrato de traballo. 

 Estrutura do salario. 

  EEB3.1.6. Valora a importancia dos recursos humanos nunha empresa e 
analiza diferentes maneiras de abordar a súa xestión e a súa relación 
coa motivación e a produtividade. 

 EEB4.1.1. Realiza cálculos da produtividade de distintos factores e 
interpreta os resultados obtidos, coñecendo medios e alternativas de 
mellora da produtividade nunha empresa. 

 Produción e proceso produtivo. 

 Función de produción. Produtividade e eficiencia 

 Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) como 
elementos clave para o cambio tecnolóxico e a mellora da 
competitividade empresarial. 

 Coñece a función de produción. Define Produtividade. 

 Define a estrutura de custos da empresa. 

 Resolve supostos prácticos de cálculos de 
produtividade 

 

 EEB4.1.3. Reflexiona sobre a importancia para a sociedade e para a 
empresa da investigación e da innovación tecnolóxica en relación coa 
competitividade e o crecemento. 

 EEB4.2.1. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o 
seu beneficio ou a súa perda xerados ao longo do exercicio económico, 
aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados. 

 Custos: clasificación e cálculo dos custos na empresa. 

 Cálculo e interpretación do limiar de rendibilidade da empresa. 

 

 Resolve supostos prácticos de cálculo de rendabilidade 
o punto morto 

 EEB4.2.3. Calcula o limiar de vendas (de rendibilidade) necesario para a 
supervivencia da empresa. 

 EEB4.2.4. Analiza os métodos custo beneficio e custo eficacia como 
instrumentos de medida e avaliación que axudan á toma de decisións. 

 EEB4.3.1. Identifica os custos que xera o almacén e resolve casos 
prácticos sobre o ciclo de inventario.  Os inventarios da empresa e os seus custos. Modelos de xestión de 

inventarios. 

 Resolve casos de xestión de almacén segundo o 
modelo de pedido óptimo o “modelo Wilson”. 

 Elabora de fichas de almacén segundo o FIFO e PMP. 

 
 EEB4.3.2. Valora as existencias en almacén mediante diferentes 

métodos. 

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

 Departamento comercial da empresa 

 Concepto e clases de mercado. 

 Técnicas de investigación de mercados. 

 Comportamento do/da consumidor/a e segmentación de mercados. 

 Variables do márketing-mix e elaboración de estratexias. 

 Estratexias de márketing e ética empresarial. 

 Tecnoloxías da información e das comunicacións e márketing. 

 Coñece as diferentes clases de mercado e o concepto 
de segmentación. 

 Coñece as técnicas básica de investigación de 
mercado e define o marketing-mix. 

 Define o ciclo de vida do produto e a política de prezos 

 Coñece os elementos da distribución: Canles e 
intermediarios. 

 Define o que é a política de comunicación e a 
importancia da  publicidade. 

 

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

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

 EEB6.1.1. Recoñece os elementos patrimoniais e a función que teñen 
asignada. 

 Obrigas contables da empresa. 

 B6.2. A composición do patrimonio e a súa valoración. 

 Define os elementos e masas patrimoniais dunha 
empresa. 

 Coñece a estrutura e composición dun balance.  EEB6.1.2. Identifica, valora e clasifica os bens, os dereitos e as obrigas 
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da empresa en masas patrimoniais.  Resultados da empresa. 

 As contas anuais e a imaxe fiel. 

 Elaboración do balance e da conta de perdas e ganancias. 

 Análise e interpretación da información contable. 

 Elabora correctamente un balance de situación 
patrimonial segundo o modelo abreviado do PXC. 

 Calcula o fondo de manobra e os principais ratios 
financeiros. E é quen de Interpretalos. 

 Coñece a estrutura do PXC 

 Elabora balances e contas de resultados seguindo o 
modelo do PXC. 

 

 

 

 EEB6.1.4. Detecta posibles desaxustes no equilibrio patrimonial, na 
solvencia e no apancamento da empresa, mediante a utilización de 
rateos. 

 EEB6.1.7. Recoñece a conveniencia do equilibrio económico, patrimonial 
e financeiro da empresa. 

 EEB6.1.9. Calcula o resultado do exercicio económico da empresa, 
empregando os criterios de imputación aplicables. 

 EEB61.10. Identifica, interpreta e clasifica os elementos do resultado da 
empresa. 

 EEB6.2.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa 
organización e a actividade que desenvolvan. 

 Fiscalidade empresarial: principais figuras impositivas e elementos 
clave do súa estrutura e do seu funcionamento. 

 Clasificación e definición dos tributos e os seus 
conceptos básicos. 

  EEB6.2.2. Describe o funcionamento básico dos impostos que recaen 
sobre as empresas e destaca as principais diferenzas entre eles. 

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

 Estrutura económica e financeira da empresa. 

 Concepto e clases de investimento. 

 Valoración e selección de proxectos de investimento. 

 Fontes de financiamento interno e externo da empresa. Novas formas 
de financiamento. 

 Ciclos da empresa. 

 Período medio de maduración. 

 

 Clasifica as fontes de financiamento propias e alleas  
da empresa. 

 Aplica os criterios VAN e TIR a cada investimento e 
elección do mellor investimento.  

 Clasifica e cálcula os custos da empresa. 

 Cálculo do período medio de maduración dunha 
empresa industrial e dunha empresa comercial. 

 

 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. 

 EEB7.1.4. Analiza, nun suposto concreto de financiamento externo, as 
opcións posibles, os seus custos e as variantes de amortización. 

 EEB7.1.5. Analiza e avalía, a partir dunha necesidade concreta, as 
posibilidades que teñen as empresas de recorrer ao mercado financeiro. 

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

 EEB7.1.10. Calcula, para un determinado suposto práctico, os períodos 
de maduración da empresa, e distingue as súas fases. 
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5.3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.  
 

 
 A avaliación está enfocada á mellora do proceso ensino-aprendizaxe, polo que é necesario diversificar as ferramentas 
de avaliación dirixidas non só ao alumnado, senón ao conxunto dos seus actores (centro e profesorado principalmente).  
Non obstante, nesta programación exporanse só aquelas destinadas á avaliación dos criterios e estándares de 
aprendizaxes recollidos no currículo normativo da materia. Para a avaliación dos alumnos empregaranse diferentes 
procedementos: 
 
 
-Probas escritas: que incluirán unha parte teórica que consistirá na definición e/ou desenvolvemento de conceptos xunto a 

unha parte práctica, de carácter procedemental, con resolución de problemas e supostos económicos. Estas probas 
puntuaranse de 0 a 10 puntos. 
En todas as probas terase en conta á adecuada presentación. Non se permitirá o uso de lapis para a realización das probas. 
 
Traballos de investigación baixo os principios da Aprendizaxe Baseada en Proxectos (ABP): Estes traballos realizaranse 

na aula de informática, sempre que haxa dispoñibilidade no centro. 
 
Actividades e traballo habitual na clase (obradoiro de prensa económica e resolución de exercicios): considerando para 
isto o respecto mostrado ás opinións dos compañeiros, a atención ás explicacións, actividades desenvolvidas na clase e a 
súa participación activa nas mesmas. 
 
Empregaranse ferramentas comúns de avaliación competencial, en particular: para avaliar a resolución individual de 
actividades, para a  redacción e a presentación de traballos escritos; así como  a súa exposición oral.  Estes serán avaliados 
a través de “rúbricas”. 
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A modo de exemplo: Rúbrica para a presentación dun traballo escrito (evidentemente, estas matrices de avaliación 
realizaránse a partires de estándares de aprendizaxe): 
 

 EXCELENTE MOI AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

REDACIÓN 

O traballo está ben 
estruturado e cumpre na súa 
totalidade e coa estrutura de 

introdución, desenvolvemento 
e conclusión. 

O traballo atópase ben 
estruturado nun  
80 % e cumpre na súa 
totalidade coa estrutura de 
introdución, desenvolvemento 
e conclusión. 

O traballo atópase ben 
estruturado nun  
50 % e cumpre na súa 
totalidade coa estrutura de 
introdución, desenvolvemento 
e conclusión. 

O traballo atópase ben 
estruturado nun  
50 % pero non cumpre coa 
estrutura de introdución, 
desenvolvemento e 
conclusión. 

O traballo non está 
estruturado r ten introdución, 
desenvolvemento e 
conclusión. 

ORTOGRAFÍA 

O texto non presenta erros 
ortográficos (puntuación, 
acentuación e gramática). 

O texto ten menos de 3 erros 
ortográficos (puntuación, 
acentuación e gramática). 

O texto ten entre 4 e 6 erros 
ortográficos (puntuación, 
acentuación e gramática). 

O texto ten entre 6 e 10 erros 
ortográficos (puntuación, 
acentuación e gramática). 

O texto ten máis de 10 erros 
ortográficos. 

EXTENSIÓN 

O exercicio escrito adaptase 
á extensión esixida  

O exercicio escrito presenta 
media páxina máis da 
extensión esixida. 

O exercicio escrito presenta 
una páxina máis da extensión 
esixida. 

O exercicio escrito presenta 
dúas páxinas máis da 
extensión esixida. 

O exercicio escrito presenta 
máis de dúas páxinas da 
extensión esixida. 

CONTIDO 

Abordase  contido que se 
pediu. 

Nalgúns parágrafos non se 
aborda nada do contido que 
pediu. 

Un 60 % do texto non ten 
relación co contido que se 
pediu 

Algúns parágrafos fan alusión 
ao tema pedido. 

Só se menciona o tema 
pedido, pero non se aborda. 

ARGUMENTACIÓN 
DE IDEAS 

Presenta ideas ben 
argumentadas e sen erros. 

Presenta ideas ben 
argumentadas pero con algún 
erro. 

Presenta ideas que argumenta 
con debilidade. 

Presenta ideas sen 
argumentar. 

Non presenta ideas e as que 
presenta non están 
argumentadas. 

PRESENTACIÓN  
E LIMPEZA 

O traballo está presentado 
con pulcritude e limpeza. 

O traballo está presentado 
con pulcritude pero ten un 
rachón. 

O traballo está presentado con 
pulcritude pero ten dous ou 
tres rachóns. 

O traballo ten dobreces e 
máis de tres rachóns. 

O traballo está presentado 
cun gran número de dobreces 
e rachóns. 

TEMPO 
DE ENTREGA 

A entrega realizase na data 
indicada. 

A entrega realizase cun día 
de retraso. 

A entrega realizase con dous 
días de retraso. 

A entrega realizase con tres 
días de retraso. 

A entrega realizase despois 
de pasados tres días da data 
indicada. 
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6. CONCRECIÓN METODOLÓXICA QUE REQUIRE A MATERIA. 
 

 
 A metodoloxía que se aplicará no noso Departamento procurará favorecer a capacidade do alumnado para aprender por se 
mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de investigación en contextos de aprendizaxe significativos. 
 

6.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS. 
 

A nosa proposta axústase os seguintes criterios metodolóxicos: 
 
-Adaptación ás características do noso alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades diversificadas de acordo coas súas 

capacidades. 
-Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por se mesmo. 
-Fomento da participación do alumnado na dinámica xeral da aula, combinando estratexias que propicien a individualización con 
outras que fomenten a socialización. 
-Interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, subliñando as interrelacións entre os contidos da Economía  
e outras disciplinas afíns. 
-Rigor científico e desenvolvemento das capacidades analíticas, explicativas e interpretativas do alumnado. 
-Funcionalidade: fomentar a proxección práctica dos contidos e a súa aplicación ao entorno, co fin de garantir a funcionalidade 

das aprendizaxes. 
 

6.2. ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS. 
 

Baixo os criterios sinalados desenvolveranse as seguintes estratexias didácticas: 
 

Estratexias expositivas: 
 Presentaremos ao alumnado oralmente o mediante presentacións en soporte dixital ou papel, as cuestións introdutorias e os 
feitos e conceptos de cada unidade programada; especialmente aqueles máis abstractos e teóricos. Esta estratexia acompañarase 
da realización de actividades ou tarefas de aplicación ou indagación que permitan a asimilación dos novos contidos.  
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Estratexias de indagación: 
 

 Presentaremos ao alumnado unha serie de materiais en bruto que deberán estruturar, seguindo unhas pautas de actuación. 
Trátase de enfrontalo a situacións e escenarios de aprendizaxe nos que deban poñer en práctica reflexivamente conceptos, 
procedementos e actitudes. 
O emprego destas estratexias será máis utilizado para a aprendizaxe de procedementos e o desenvolvemento de hábitos, 
actitudes e valores. Estamos a falar de técnicas de aprendizaxe tales como: 

 

- Tarefas sen unha solución clara ou pechada, nas que as distintas opcións son igualmente posibles e válidas, para facer 
reflexionar ao alumnado sobre a complexidade dos problemas económicos. 

- O estudio de casos ou feitos e situacións concretas como instrumento para motivar e facer máis significativas as 
aprendizaxes. 

- Proxectos de investigación nos que resolver problemas con certa autonomía, nos que adquirirá experiencia na procura  
de información.  

 

Estas propostas de aprendizaxe significativa requiren dun clima que favoreza a autonomía do alumnado na toma de decisións, a 
participación na organización dos seus procesos de ensinanza-aprendizaxe. 

 

6.3. AS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 
 
 En calquera das estratexias didácticas adoptadas a realización das actividades de aula na nosa materia procurarán: 
 

- Que estean perfectamente relacionadas cos contidos teóricos.  
- Teñan unha formulación clara. 
- Sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a temas actuais ou relacionados coa súa contorna. 
- Variadas: traballen procedementos con textos, imaxes, gráficos, mapas e, na medida do posible: actitudes 
- Proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e leven a reflexionar e a xustificar as 
súas afirmacións e solucións 
- Consoliden a comprensión dos conceptos e desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por se mesmo, 
utilizando diversas estratexias. 
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-Sirvan de base para o desenvolvemento de traballos por tarefas ou pequenas investigacións segundo o método científico. 
 

Sobre a base destes principios, as actividades programadas responderán a unha tipoloxía variada: 

 Actividades de a consolidación, síntese e ampliación de conceptos. 

 Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade (indagación, pequenos traballos de investigación...)  

 Actividades de debates e emisións e defensa de xuízos fundamentados (exposicións orais, debates, etc ...)  
 

7. MATERIAIS E RECURSOS. 
 

Empregaranse diversos materiais, entre os que se atopoan como un recurso máis, algúns dos libros de texto  dispoñibles no 
De 

Apuntes do profesor en soporte dixital dispoñibles na aula virtual do Centro. 
Xunto con fontes informativas extraídas de: 

- Artigos de prensa e de revistas económicas de referencia  
- Blogs e Wikis  da materia,  así como páxinas webs especializadas 
- Textos legais. 
- Medios audiovisuais e páxinas web especializadas. 

 
 

8. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
 

 
 Como quedou dito no apartado de procedementos e instrumentos de avaliación, Haberá dous probas de exame por 
avaliación que versarán sobre os estándares de aprendizaxe e contidos asociados. Terá unha ponderación do 75 % da nota final 
en Primeiro de Bacharelato e do 80% en 2º de Bacharelato. A media entre os exames será obtida en función da materia que inclúa 
cada un, aínda que se procurará que sexa sempre do 50%. Non se fará nota media no caso de que o alumno/a obteña nalgunha 
destas dúas probas escritas unha cualificación inferior a 5. Os criterios de corrección destas probas escritas –exames- ponderarán:  
 

a. No desenvolvemento dos conceptos teranse en conta tanto os contidos como a lóxica na exposición e a forma de 
expresión. A claridade expositiva e a precisión nas respostas.  
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b. En todas as explicacións valorarase positivamente a utilización de vocabulario técnico propio da materia.  
c. Nos problemas e supostos prácticos das probas valorarase o plantexamento, o desenvolvemento e o resultado. 

 
d. A limpeza e presentación do exame e as faltas de ortografía (vid. apdo. correspondente a notas).  

 
Todos os modelos de exame previstos conterán a valoración numérica de cada pregunta ata o máximo de 10. E, finalmente, 
entregaranse ao alumnado, na maior brevidade posible, nunha sesión específica para avaliar de xeito conxunto a proba.  
 
 Os traballos programados –tarefas ou ABP- que inclúan resolución de problemas, intervencións, exposicións individuais e/ou 
de grupo, comentarios de texto, investigación en prensa ou mediante as novas tecnoloxías, etc., representarán o 25% da nota final 
(o 20% en 2º Bach.). E os seus  criterios de cualificación quedarán detallados nas súas correspondentes rúbricas (vid. apdo.: 
Procedementos e instrumentos).   
 
 Considerárase aprobado/a o alumno/a que obteña unha nota igual ou maior a 5. Admitirase a entrega de exercicios fora do 
prazo e repetición de exames, unicamente cando exista un xustificante adecuada que acredite a ausencia do alumno/a a clase. 
 A nota final de xuño será a media das notas obtidas nos 3 períodos avaliativos do curso, para Oo será necesario  superar 
cada unha delas. Se ben se terá en conta a evolución, positiva ou negativa, do alumno ó longo do curso, tendo presente o principio 
de  avaliación continua. 
Se algunha avaliación queda suspensa, realizarase un exame de recuperación ao comezo do seguinte trimestre, excepto a 3ª 
avaliación que só poderá recuperarse no exame final de xuño.  
 

 Ao final do curso, en  maio (2º BACH) e xuño, realizarase unha proba final, onde os alumnos/as se examinaran só das 
avaliacións pendentes. O que teña todas as avaliacións suspensas, terá que examinarse de toda a materia. 
  
 No caso de no superar a materia nesta convocatoria ordinaria, deberá examinarse dela totalmente na proba extraordinaria, e 
a cualificación será a nota, expresada sen decimais, obtida no correspondente exame extraordinario. 
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8.1. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
 

 Haberá unha proba de recuperación por avaliación e Ofreceremos de xeito excepcional a posibilidade de recuperar os 
contidos non superados a través dá entrega de traballos específicos ao comezo do seguinte trimestre, agás na 3ª avaliación que 
só poderá recuperarse non exame final de maio. 
 Nas probas escritas de recuperación, a nota máxima que o alumno pode obter é de 5 puntos. A nota final da recuperación 
obterase aplicando os mesmos porcentaxes establecidas para a cualificación da avaliación. 
Ao final do curso, en maio, realizarase unha proba final, onde os alumnos/as examinándose so das avaliacións pendentes. O que 
teña todas as avaliacións suspensas, terá que examinarse de toda a materia. 

AVALICIÓN CONTINUA 

INSTRUMENTO EXPLICACIÓN PONDERACIÓN 

Probas (escritas ou orais) 

 
Procurarase facer dúas probas por avaliación. 
Cada proba terá entre 5 e 10 preguntas. 
Haberá sempre unha ou dúas preguntas de desenvolvemento dun determinado tema. Estas 
preguntas terán unha puntuación maior que as breves, e valorarase o uso correcto do vocabulario 
específico en Xeografía e Historia. 
Haberá preguntas con resposta breve. 
Podería haber preguntas tipo test, nas que será necesario contestalas perfectamente para a súa 
valoración positiva  
Podería, se a materia o permite, haber unha parte práctica, que será necesario aprobar para 
superar a proba no seu conxunto. 
  

75 % 
80% (2ºB) 

Traballos (individuais ou en 
grupo) 

 
Ademais do contido dos traballos, terase en conta a corrección na expresión,  o deseño, a 
variedade das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de análise e 
síntese, a capacidade crítica, segundo os criterios expresandos nas súas rúbricas correspondentes 
que serán coñecidas previamente polo alumando 

15 % 
10% (2ºB) 

Outras actividades  (respostas a 
preguntas do profesor, 
participación en debates e 
grupos de discusión) 

 
Terase en conta: Ademais da adecuación nas respostas, a atención, o interese, a participación 
positiva na clase, o respecto polas opinións dos compañeiros, respecto polo material, a 
puntualidade, etc. 

10% 
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9. INDICADORES DE LOGRO PARA A AVALIACIÓN DO PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE.  
 

 Desde o Departamento de Economía empregaranse os indicadores e criterios recollidos no cadro-resume, para a 
imprescindible avaliación dos procesos de ensino-aprendizaxe que se están a propor desde a nosa materia, así como a nosa 
práctica docente . Unha cultura da auto-avaliación que deberá implantase de xeito definitivo . 
 

 

PROGRAMACIÓN DO TRABALLO DOCENTE 

Programación trimestral de aula. Diario coa planificación e desenvolvemento das clases 

-Grao de cumprimento (%) 
-Modificacións (%) 

-Eficacia dos rexistros 
-Grao de cumprimento (%) 

  

EMPREGO DOS RECURSOS PARA  O DESENVOLVEMENTO DAS CLASES 

Xestión dos tempos na aula. Valoración cuantitativa e cualitativa 
dos recursos empregados 

Recursos TIC  e Aulas de informática 

-Aproveitamento (%) 
-Distribución de tempos: expositivos e de  
traballo 
 

-Comprobación do impacto dos 
materiais e actividades desenvolvidas 
na aula. 

-Valoración cuantitativa dos recursos dixitais 
empregados. 
-Valoración da eficacia das sesións nas aulas 
TIC. 

   

ESTRATEXIAS E ACTIVIDADES PARA PROMOVER APRENDIZAXES SIGNIFICATIVAS  

Estratexias e criterios para a organización dos traballo en grupo. Adaptación e axustes do currículum 

Agrupamentos: Organización dos grupos.  Asignación de roles e seguimento do 
traballo 

-%  e intensidade dos cambios 

  

ESTRATEXIAS E ACCIÓNS PARA A AVALIACIÓN DO ALUMNADO  
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Valoración da eficacia dos tipos de estratexias empregadas 

 

USO DOS RESULTADOS PARA VALORAR E AXUSTAR A NOSA PRÁCTICA DOCENTE 

Valoración das estratexias e ferramentas para sistematizar a recollida e tratamento da información derivada das 
avaliacións 

 

CLIMA DE AULA 

Valoración das accións para a creación de relacións afectivas entre o alumnado e o profesorado 

 

 

10. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 
PENDENTES. 

 
 Tendo en conta a planificación do centro para probas parciais e finais das materias pendentes, o departamento establece a 
realización de dúas probas parciais que aborden os contidos mínimos das materias correspondentes. De non superar algún destes 
exames, o alumnado contará coa posibilidade de realizar unha proba final, global ou parcial, dependendo das partes que teña 
suspensas. Non se detallan neste apartado os contidos mínimos esixibles xa recollidos no apartado correspondente desta 
programación. O profesor poderá entregar ó alumnado boletíns de actividades para a preparación das probas que, se o estima 
axeitado, poderán terse en conta para a nota final. 
 
 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR 
COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

 
 

 Serán fundamentalmente probas escritas que impliquen desempeños e resolución de problemas seguindo, entre outros o 
modelo PISA adaptado aos niveis de bacharelato.  Unha vez celebradas estas probase, baixo o asesoramento do Departamento 
de Orientación, deseñaranse as correspondentes medidas que en cada caso –tanto a nivel individual ou colectivo-, se estimen 
oportunas.  
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A partir dos informes individualizados elaborados a finalización do curso 2019/2020 e desta avaliación inicial, reforzaranse aqueles 
elementos curriculares considerados esenciais na materia de economía e economía de empresa e as competencias e 
aprendizaxes imprescindibles determinados co fin de garantir a continuidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

11.1. Plan de reforzo e recuperación das aprendizaxes non adquiridas no curso 2019-20 
 
5. O plan de reforzo desenvolverase mediante axustes curriculares, segundo as necesidades individuais do alumnado derivadas 
dos resultados da avaliación inicial, e estenderase, alomenos, durante o primeiro trimestre do curso 2020/2021.6. No plan de 
reforzo estableceranse as medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno desenvolvemento de todo o alumnado. 
Entre estas medidas estarán a proposta de tarefas globalizadas que requiran da posta en practica de todas as competencias do 
alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC como recurso didáctico, actividades que favorezan a auto-aprendizaxe, o 
pensamento crítico e creativo, a investigación mediante proxectos de traballo, entre outras. 
 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 

 

No Bacharelato, etapa na que as diferenzas persoais en capacidades específicas, motivación e intereses están bastante 
definidas, é conveniente dar resposta, na medida das nosas posibilidades, á diversidade de intereses, motivacións, capacidades e 
estilos de aprendizaxe detectados no noso alumnado. Hoxe no é doado dar unha resposta axeitada a esta diversidade. A nosa 
folla de ruta nesta tarefa pasa por:  

 

A detección de coñecementos previos a través de técnicas como: 

- Debates e actividades pregunta-resposta sobre os temas económicos  

-Actividades de consolidación mediante exercicios apropiados e variados.  

-Actividades de recuperación-ampliación, atendemos no solo al alumnado que presenta problemas no seu particular proceso de 
aprendizaxe, senón tamén a aqueles que alcanzaron con facilidade os obxectivos programados. 

-Axeitada estratexia de agrupamento para propiciar aprendizaxes entre Oes -pequenos traballos de investigación, o os citados 
debates,, neste caso en grupos – . 
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13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 
 
Preséntase cadros-resumo dos bloques de contidos e unidades nas que se abordaran, con diversa intensidade, os temas 

transversais nos dous cursos de Bacharelato. 
 

 
Primeiro de Bacharelato: 

 

TEMAS TRANSVERSAIS BLOQUES  CONTIDOS 

Desenvolvemento sostible e medio B6 B7 

Os riscos de explotación e abuso sexual  

Abuso e maltrato das persoas con discapacidade 
B2 B3 B4 

Situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das TIC B2 

Protección ante emerxencias e catástrofes B1 B4 B6 

Desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor B1 B2 B5 B7 

Adquisición das competencias para o desenvolvemento dos diversos modelos de 
empresa 

B1 B2 B4 B5 

Fomento da igualdade de oportunidades e do respecto ao emprendedor e ao 
empresario 

B1 B2 B5 

Ética empresarial B1 B2 B3 B5 B6 B7 

 
 
Segundo de Bacharelato: 
 

TEMAS TRANSVERSAIS BLOQUES  CONTIDOS 

Desenvolvemento sostible e medio B1  B2 

Os riscos de explotación e abuso sexual B3 

Abuso e maltrato das persoas con discapacidade 
B3 

Situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das TIC B3      B4     B5 
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Protección ante emerxencias e catástrofes  B3   B4  

Desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor B1      B2   B3    B6 

Adquisición das competencias para o desenvolvemento dos diversos modelos de 
empresa 

B1    B2   B3   B4 B5  B6   B7 

Fomento da igualdade de oportunidades e do respecto ao emprendedor e ao 
empresario 

B1    B2   B3   B4 B5  B6   B7 

Ética empresarial B1      B2    

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO 
DIDÁCTICO. 

 
O departamento poderá organizar outras actividades complementarias que considere oportunas para a consolidación e ampliación 
dos coñecementos da área como conferencias, saídas didácticas ou outras  actividades que durante o transcurso do curso poidan 
xurdir, xa por iniciativa do departamento ou en coordinación con outros departamentos ou entidades e baixo a supervisión e 
coordinación coa dirección do centro. 

 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN 
RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

 

Os seguintes criterios serven para valorar que a presente programación cumpre co seu cometido didáctico: 

-Realización de actividades encamiñadas a conseguir os obxectivos de cada materia.  

-Impartición do 80% dos contidos programados para o Bacharelato.  

-Utilización dos criterios de avaliación apuntados. 

-Valoración por parte do alumnado na enquisa sobre as actividades de aula. 

-Realización das actividades propostas en relación co proxecto lector. 

-Realización das actividades propostas en relación co plan de integración das TIC, que deben estar presentes en máis do 
30% das sesións. 


