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Introdución 

O DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recolle que a 

formación en economía faise necesaria nun contexto globalizado, no que as relacións entre 

os axentes económicos e sociais son cada día máis complexas. A consideración do 

comportamento económico das persoas na procura da satisfacción das súas necesidades, 

así como da produción e da organización dos bens e os servizos necesarios, e da 

distribución dos recursos escasos facilitan a compresión da realidade social. Calquera 

persoa necesita coñecer as regras básicas que explican os acontecementos económicos e a 

linguaxe específica utilizada por economistas e medios de comunicación para analizar eses 

feitos. O estudo da economía axuda a percibir e a coñecer o mundo, e posibilita analizar e 

afondar nas relacións humanas, facilita a comprensión dos conceptos utilizados 

habitualmente na análise económica e empresarial, serve para potenciar destrezas de 

razoamento, abstracción e interrelación, e proporciona ferramentas para examinar de xeito 

crítico a sociedade. E contribúe tamén a desenvolver a curiosidade intelectual, a capacidade 

analítica, o rigor e a amplitude de perspectivas á hora de indagar no coñecemento de 

variables como o crecemento, a pobreza, a educación, a saúde, a riqueza, o ambiente, etc. 

Proporciona importantes coñecementos matemáticos e estatísticos, habilidades de 

comunicación oral e escrita para explicar e transmitir ideas e conclusións, con argumentos e 

evidencias empíricas, sentido da ética e respecto polo ser humano, así como unha intensa 

capacidade de traballo, tanto individual como en equipo. 

Obxectivos xerais da educación secundaria obrigatoria 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos 

humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como 

valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
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c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 

outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 

supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 

violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 

de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 

novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo 

das tecnoloxías, especialmente as da información e a  

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 

na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 

lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 

homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 

outras culturas do mundo. 

m)  Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 

incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valora criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 
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n) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación 

interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 

comunicación con outras linguas. 

Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave 

Tal y como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben 

participar no desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas 

competencias, de acordo coas especificacións da lei, son: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 

3. Competencia dixital (CD). 

4. Competencia para aprender a aprender (CPAA). 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (SIE). 

7. Conciencia e expresións culturais (CEC). 

O enfoque empregado pola economía na resolución dos problemas sociais distínguea das 

restantes ciencias sociais. A materia de 4º de ESO distribúese en seis bloques que permiten 

o estudo da economía como ciencia e do papel dos axentes económicos. No bloque 1 

"Ideas económicas básicas" recóllense aspectos relativos aos principios económicos, á 

terminoloxía propia e á metodoloxía da ciencia económica. No bloque 2 "Economía e 

empresa" analízase o papel e o funcionamento do axente de empresas na economía. O 

seguinte bloque "Economía persoal" está dedicado ao estudo da transcendencia das 

decisións económicas na vida das persoas. O cuarto bloque "Economía e ingresos e gastos 

do Estado" repasa o papel estatal no funcionamento económico a través da análise dos 

seus ingresos e gastos. No quinto bloque "Economía e tipos de xuro, inflación e 

desemprego" repásanse os aspectos máis salientables da economía financeira e a súa 

repercusión na actividade económica e o nivel de emprego. E para rematar, o bloque de 

"Economía internacional" fai un breve repaso do funcionamento do sector exterior da 

economía con especial fincapé nas repercusións da integración económica e a 

globalización. 
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Metodoloxía 

Sempre hai que partir do desenvolvemento do alumno para asegurar a construción de 

aprendizaxes significativas: os seus coñecementos, o seu desenvolvemento 

psicolóxico e o seu desexo de aprender. Procurarase unha aprendizaxe funcional, que 

poida ser xeneralizada e aplicada a outros contextos e situacións. Favorecerase a 

interacción profesor-alumno e alumno- alumno. O grao de dificultade deberá ser 

adecuado. Non demasiado fácil, provocando o aburrimento, nin demasiado difícil, 

provocando a desconexión. Os ritmos de aprendizaxe favorécense mediante unha 

exposición ordenada e graduada na súa complexidade, tendo en conta que cada 

alumno ten o seu propio ritmo e ofrece respostas diferentes aos mesmos estímulos.  

En cada unidade didáctica o profesor realizará unha exposición teórica, de forma 

sintética, para informar, suxerir e estimular. Estas exposicións farán uso do proxector 

de vídeo e o encerado, pero ademais, o profesor facilitará un resumo destas en papel . 

O alumnado deberá poñer en práctica estes coñecementos a través de exercicios, 

resumos, etc. 

Metodoloxia  en situación semipresencial e a distancia. 

Ante a situación excepcional deste ano, priorizarase a metodoloxía dixital. Os bloques 

de contidos están diseñados para poder desenvolverse en clases ordinarias, es clases 

semipresenciales ou  a distancia, según se requiran as necesidades do momento. En 

situacións de semipresencialidade ou a distancia, se traballaría coa aula virtual 

entregando e recollendo material e actividades, asi como  conexión periódicas a través 

de plataformas de videocoferencias, para explicacións e dúbidas.  

A temporalización debería seguir co programado, en cada un dos casos, aínda que se 

daría máis tempo para a entrega das actividades. 

Temporalización 

TRIMESTRE BLOQUES 

1º 
Bloque 1: Ideas económicas básicas. 

Bloque 2: Economía e empresa. 

2º 
Bloque 3: Economía persoal. 

Bloque 4: Economía e ingresos e gastos do Estado. 

3º 
Bloque 5: Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego. 

Bloque 6: Economía internacional. 
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Materiais e recursos didácticos 

Os materiais e recursos didácticos dispoñibles para a consecución dos obxectivos son 

os seguintes: 

1. Materiais Escritos:  

 A utilización de presentacions en power point dos contidos da aula, asi como a 

recomendación  dos libros de referencia : “Economía” da editorial Mc Graw Hill 

, e “Economia” da editorial Santillama.. 

 Nos casos en que se considere necesario achegaranse apuntes, esquemas, 

gráficos, etc., os cales deberán ser recollidos polos alumnos xunto coas 

diversas actividades e traballos que se expoñan de forma ordenada.  

 Recomendaranse aos alumnos as lecturas e a bibliografía detallada nos 

epígrafes de cada unidade didáctica. 

 Traballarase, cando cumpra, con recortes de prensa e revistas, tanto persoal 

como recibida no centro. 

2. Outros Recursos Didácticos: 

 Materiais audiovisuais: tanto películas que poidan relacionarse co exposto en 

determinadas unidades didácticas, como documentais sobre un tema en 

particular.  

 Recursos informáticos: tanto como medio de procura de datos estatísticos en 

determinados momentos ao longo do curso como para a presentación de 

determinados contidos. 

Materiais e recursos en situación de semipresencialidade e a distancia 

Como anteriormente se indicou, prirorizarase os recursos dixitais fronte os  de papel. 

En caso de semipresencialidad entregaráselles o material a través da aula virtual, 

pedirase as actividades tamén pola aula virtual, mantendo contacto directo co correo 

electrónico e coas conexións por videoconferencia). 

Procedemento de avaliación  

A avaliación concíbese como un procedemento educativo retroalimentador:  

 Os procedementos e instrumentos de avaliación deben ser parte integrante da 

actividade cotiá na aula, como mecanismo de axuste da aprendizaxe do 

alumnado.  

 Avaliaranse non só os resultados finais, senón tamén o propio proceso de 

aprendizaxe, as actitudes e intereses dos alumnos.  

Valoraranse os seguintes aspectos:  

 A comprensión e asimilación dos coñecementos fundamentais.  
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 A obtención e utilización de información.  

 A participación no traballo, tanto individual como en grupo.  

 A iniciativa dos alumnos.  

 A presentación e exposición dos traballos propostos.  

 A cantidade e calidade das tarefas realizadas.  

 As probas escritas e orais que se consideren oportunas.  

Teranse en conta os seguintes instrumentos e procedementos de avaliación: 

A. Nas resolución de probas específicas de avaliación: Probas de control de 

carácter individual, onde o alumnado deberá mostrar os seus coñecementos e 

a súa capacidade de expresión e comprensión (claridade na expresión e 

capacidade de síntese).  

B. Nas producións do alumnado, a través dos traballos que cada alumno realiza 

dentro e fóra da aula (apuntes, comentarios, traballos de investigación, 

exposicións orais,  etc., co fin de determinar o seu progreso e avaliar as súas 

actitudes e hábitos en relación co seu traballo, o seu interese e a súa 

participación nas tarefas tanto individuais como colectivas, entre as que se 

atopan:  

 Exposicións e intervencións individuais orais  

 Participación na aula.  

 Comentarios de texto.  

 Resolución de exercicios prácticos.  

C. A observación directa de todo o que acontece no proceso de aprendizaxe 

dentro e fóra da aula, é dicir, iniciativa e interese polo traballo, participación e 

relación cos compañeiros, intervencións na aula, capacidade de traballo en 

equipo, hábitos de traballo e destrezas manuais, intelectuais e sociais.  

Instrumentos de avaliación en semipresencialidade e a distancia 

En caso de ensino non presencial, mantemos os criterios de avaliación, mentres que  

nos instrumentos as  probas escritas faranse online,a través da aula virtual, puidendo 

ser cambiadas estas probas pola entrega de traballos que abranguen os contidos 

traballados. Valorarase tamén a producción do alumnado da mesma maneira que en 

presencialidade. 

Criterios de avaliación e cualificación 

De cara á superación da materia levarase a cabo un proceso de avaliación dos 

contidos anteriormente expostos de acordo cos criterios de avaliación 

establecidos. A nota final reflectirá a evolución do alumno/a ao longo do curso.  
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As probas escritas propostas constarán de dúas partes: 

- Cuestións sobre conceptos teóricos a responder mediante probas tipo test 

ou preguntas a desenvolver, tendo como base o libro de texto para a súa 

corrección. 

- Casos prácticos e exercicios os correspondentes aos facilitados polo 

profesor, se é o caso, dos que se deduza a asimilación correcta dos 

coñecementos teóricos, así como o desenvolvemento axeitado dos contidos 

aprendidos.  

Realizarase dous probas por avaliación, que valoraranse do 0 o 10. Sendo 

necesario obter un mínimo en cada una das partes que forman el exame (teórica e 

práctica) de un 4 sobre 10.  

Na avaliación global da asignatura, as probas escritas terán un peso do 80% e as 

producións dos alumnos e a observación directa o 20% restante 

Debido a que a materia impártese un conxunto de alumnos moi heteroxéneo os 

procedementos e instrumentos de avaliación poderán ser modificados a criterio do 

profesorado para adaptalos as dinámicas concretas de cada grupo de alumnado.  

A nota de cada avaliación calcularase como a media aritmética das probas 

realizadas en ese período.  Esta media non se calculará se a nota en calquera 

delas é inferior a 4 puntos.  

Como as notas que figuran a efectos administrativos son números enteiros o 

achegamento ao número enteiro, a alta ou a baixa, realizarase seguindo o criterio 

do redondeo matemático.  

Considerarase aprobada a avaliación se, tras a aplicación dos anteriores criterios, 

obtense unha nota media igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 

As probas escritas non se repiten. O alumno que non asista na data e hora 

prevista polo motivo que sexa será examinado da materia no exame de 

recuperación correspondente. 

A nota do curso será a media das tres avaliacións. Aqueles alumnos/as con 

algunha avaliación suspensa ou non presentada realizarán no mes de xuño, ao 

remate do curso unha proba global sobre o conxunto da materia pendente, que lles 

permita recuperar a materia e que substitúa a nota media das avaliacións.  

Copiar nos exames implicará o suspenso da proba. 



PABLO ALVARADO GONZÁLEZ ECONOMÍA 4ºESO CURSO 2020/2021 

16 
 

No mes de setembro efectuarase unha proba extraordinaria dos contidos mínimos 

específicos de todo o curso. 

Mínimos esixibles  

BLOQUE 1. Ideas económicas básicas 
- Ben, produción, recursos, necesidade, 

escaseza e elección. 
- Valor, prezo, renda, riqueza, activo e pasivo. 
- Dilema económico. 
- Tipos de necesidades: primarias e 

secundarias. 
- Custo de oportunidade. 
- Fronteira de posibilidades de produción. 
- Método dedutivo e método indutivo. 
- Economía positiva e economía normativa. 
- Axentes económicos. 

 

BLOQUE 2. Economía e empresa 
- Concepto de empresa. 
- Factores produtivos. 
- Estrutura organizativa. 
- Propiedade e control da empresa. 
- Elementos da empresa. 
- Tipos de empresas. 
- Figura do autónomo. Requisitos. Dereitos e 

deberes. 
- As sociedades. Personalidade xurídica. 

Tipos de sociedades. 
- Proceso produtivo. Produtividade. 
- Lei de rendementos decrecentes. 
- Financiamento e investimento. Tipos de 

financiamento. 
- Ingresos, custos e gastos. 
- Beneficio. 
- Fiscalidade empresarial. 

BLOQUE 3. Economía persoal 
- Gastos e ingresos persoais. Control de 

ingresos e gastos. 
- Xestión do presuposto. 
- Aforro e endebedamento. 
- Os plans de pensións. 
- Planificación financeira. Risco e 

diversificación. 
- Diñeiro, seguros e crédito. 

BLOQUE 4. Economía e ingresos e gastos do 
Estado 
- A actividade financeira do Estado. 
- Distribución da renda. 
- Ingresos públicos. 
- Gasto público.  
- Débeda pública. 
- Déficit e superávit público. 
- Ciclo económico. 

BLOQUE 5. Economía e tipos de xuro, 
inflación e desemprego 
- Os tipos de xuro. 
- Política monetaria. 
- Inflación e deflación. Índice de prezos ao 

consumo. 
- O mercado de traballo. 
- O desemprego. Tipos de desemprego. 

BLOQUE 6. Economía internacional 
- Globalización e comercio internacional. 
- Libre comercio e proteccionismo. 
- Instrumentos comerciais: aranceis, cotas á 

importación, subsidios á exportación. 
- A Unión Europea. 
- Desenvolvemento sustentable. 

 

 

Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes 

En caso de non superaren as probas escritas, é necesario establecer un 

procedemento para a recuperación das mesmas. Establecese como procedemento 

principal de recuperación a repetición da proba non superada, sendo esta avaliada 

da mesma forma que a avaliación ordinaria. 

No caso de que a cualificación da avaliación non se considere superada, por non 

haber obtido o mínimo de 5 puntos, o alumno repetirá a proba escrita cuxa nota 

non supere os 4 puntos. 

Alumnado que decida non presentarse aos dous parciais, ou non supere a materia 

por esta vía: 
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No caso de que os alumnos/as non acaden o aprobado na media dos parciais, ou 

decidan non presentarse a algún dos mesmos, terán dereito a unha proba xeral a 

principios de maio de toda a materia. Esta proba será similar ás probas 

extraordinarias de setembro.  

En setembro efectuarase un único exame de toda a materia teoría e práctica, a 

valoración do exame suporá a nota obtida, que se corrixirá polo libo de  texto 

utilizado na aula durante todo o curso académico. 

Medidas de atención á diversidade 

O alumnado da ESO é diverso atendendo aos distintos niveis de coñecementos que 

adquiriron na Educación Primaria. A atención á diversidade do alumnado 

fundamentase principalmente na planificación e aplicación das estratexias 

metodolóxicas e organizativas e na provisión das axudas técnicas necesarias para 

facilitar a accesibilidade ao máximo número posible do alumnado. A atención á 

diversidade para o todo grupo realizarase mediante a secuenciación:  

 Os contidos expositivos e as definicións están feitas para que todos os 

alumnos identifiquen as ideas esenciais e poidan elaborar esquemas para 

organizar a información.  

 As actividades están secuenciadas por niveis de dificultade de maneira que 

faciliten a comprensión dos contidos a todos os alumnos.  

 A atención a diversidade individualizada realizarase de forma persoal. Para 

conseguir que os alumnos que necesitan reforzo poidan alcanzar os mínimos 

imprescindibles.  O profesor indicaralles as actividades máis convenientes. 

 Na medida do posible estas actividades realizaranse na aula, en tanto, se non 

se dispón de tempo necesario, serán propostas para ou seu desenvolvemento 

fóra do horario lectivo.  

 Para aqueles alumnos que necesiten afondar máis poderanse propoñer 

contidos complementarios aos desenvolvidos normalmente.  

Tamén se terá en conta a posibilidade de ter alumnado con altas capacidades 

intelectuais para os cales se proporán exercicios que requiran un maior esforzo 

intelectual. 

Programación da educación en valores 

 A LOMCE diferenza dous tipos de valores:  

 Valores sociais que configuran o sistema educativo desde unha dimensión 

ética. 
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 Valores de tipo individual que hai que desenvolver nos alumnos.  

A materia de economía contribuirá á educación en valores do alumnado, 

fundamentalmente nos seguintes aspectos:  

 A transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal, 

a responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a 

igualdade, o respecto e a xustiza, así como os que axuden a superar calquera 

tipo de discriminación.  

  A educación na responsabilidade, o mérito e o esforzo individual. 

 A motivación do alumnado.  

 A educación para a prevención de conflitos e a resolución pacífica dos 

mesmos, así como para a non violencia en todos os ámbitos da vida persoal, 

familiar e social, e especialmente no do acoso escolar.  

 O desenvolvemento, na escola, dos valores que fomenten a igualdade efectiva 

entre homes e mulleres, así como a prevención da violencia de xénero.  

 A educación para a paz, o respecto dos dereitos humanos, a vida en común, a 

cohesión social, a cooperación e solidariedade entre os pobos así como a 

adquisición de valores que propicien o respecto polos seres vivos e o medio 

ambiente, en particular, polos espazos forestais e o desenvolvemento sostible.  

 A formación no respecto e recoñecemento da pluralidade lingüística e cultural e 

da interculturalidade como elemento enriquecedor da sociedade.  

 Transmitiremos estes valores a través das actitudes, dos comportamentos 

concretos e das decisións que se toman no día a día das clases. 

Actividades complementarias e extraescolares: 

Asistencia a charlas que se impartan no centro escolar que traten temas relacionados 

coa materia. 

Accións de contribución ao plan TIC 

As aulas de ESO contan cun ordenador (con acceso a Internet) e un proxector co que 

poderemos integrar cada vez máis as TIC no ensino da economía. Con respecto ás 

actividades que faremos grazas ó uso das novas tecnoloxías, prepararanse exercicios 

de consulta de diferentes sitios web de interese. Os alumnos utilizarán ferramentas 

informáticas para preparar traballos, exposicións, etc. 

Accións de contribución ao proxecto lector: 

Os alumnos teñen incluídos libros de lectura de carácter obrigatorio co fin de contribuír 

á competencia lectora. Así mesmo, os alumnos poderán participar no club de lectura 

promovido polo centro. 
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Accións de contribución ao plan de convivencia 

O departamento de economía levará a cabo as seguintes accións para contribuír ó 

plan de convivencia do centro:  

 Fomentar un clima positivo de convivencia no centro, na aula e nas actividades 

extraescolares, favorecendo un bo desenvolvemento do proceso educativo.  

 Promover a creación dun ambiente de respecto mutuo na aula e a resolución 

pacífica de conflitos.  

 O profesorado prestará especial atención á prevención e detección de 

situacións de acoso escolar ou de discriminación de calquera tipo entre as 

persoas. No caso de ser detectadas farase a pertinente comunicación ao titor e 

a xefatura de estudos.  

 Concienciar ós alumnos do valor dos recursos materiais e humanos postos á 

súa disposición e da súa obriga de aproveitalos.  

 Respectar a liberdade de conciencia e as conviccións relixiosas e morais, así 

como a dignidade, integridade e intimidade de tódolos membros da 

comunidade educativa.  

 Cumprir e facer cumprir as normas de convivencia do centro, no ámbito da súa 

competencia.  

 Manter a orde e velar polo adecuado comportamento do alumnado no centro, 

tanto na aula coma fóra dela, corrixindo e poñendo en coñecemento dos 

órganos competentes as condutas que alteren a convivencia.  

 Controlar as faltas de asistencia así como os retrasos do alumnos e rexistralos 

no Xade.  

 Elaborar materiais para o alumnado expulsado da aula, ben porque vaia á aula 

de convivencia ou porque sexa expulsado temporalmente do centro.  

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións 

didácticas 

A avaliación dos aspectos recollidos nesta programación, os seus contidos e 

secuenciación, será realizada polos membros do departamento de economía ao 

longo das reunións-sesións de departamento. Terase especial atención a 

valoración do desenvolvemento da actividade docente, o cumprimento da 

temporalización prevista e a consecución dos obxectivos propostos. A avaliación 

da programación servirá de base para a adaptación da metodoloxía aos diferentes 

requisitos de cada alumno/a e de cada grupo, valorando dun xeito especial as 

características propias do centro Así mesmo, terase en conta a opinión do 
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alumnado no relativo ao desenvolvemento das clases, profundidade dos contidos, 

temporalización, cualificación... 

O seguimento por parte do profesor do traballo diario na aula será a base para 

establecer se é preciso realizar algunha modificación a programación proposta, en 

especial a secuenciación e temporalización dos contidos a desenvolver.  

Para isto será preciso prestar unha especial atención ao desenvolvemento do 

traballo na aula, tanto individual como en grupo que permita establecer as medidas 

precisas de atención á diversidade, adaptando ao nivel de coñecemento de cada 

alumno/a o traballo a realizar. 

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 

 

INDICADORES VALORACIÓN 
( DE 1 A 10) 

OBSERVACIÓNS VALORACIÓN E 
PROPOSTAS DE 
MELLORA 

1 Presento e propoño un plan de traballo, explicando 
a súa finalidade, antes de cada unidade. 

   

2 Expoño situacións introdutorias previas ao tema que 
se vai a tratar (traballos, diálogos, lecturas?) 

   

3 Manteño o interese do alumnado partindo llas súas 
experiencias, cunha linguaxe clara e adaptada... 

   

4 Comunico a finalidade das aprendizaxes, a súa 
importancia, funcionalidade, aplicación real? 

   

5 Dou información dos progresos conseguidos así 
como das dificultades atopadas 

   

6 Relaciono os contidos e actividades cos intereses e 
coñecementos previos dos meus alumnos. 

   

7 Estruturo e organizo os contidos dando unha visión 
xeral de cada tema ( mapas conceptuais, esquemas, 
que teñen que aprender, que é importante, ...) 

   

8  Facilito a adquisición de novos contidos a través 
dos pasos necesarios, intercalando preguntas 
aclaratorias, sintetizando, exemplificando, ... 

   

9  Expoño actividades que aseguran a adquisición dos 
obxectivos didácticos previstos e as habilidades e 
técnicas instrumentais básicas. 

   

10 Propoño aos meus alumnos actividades variadas 
(de diagnóstico, de introdución, de motivación, de 
desenvolvemento, de síntese, de consolidación, de 
recuperación, de ampliación e de avaliación). 

   

11 Nas actividades que propoño existe equilibrio entre 
as actividades individuais e traballos en grupo. 

   

12 Distribúo o tempo adecuadamente: (breve tempo 
de exposición e o resto do mesmo para as actividades 
que os alumnos realizan na clase). 

   

13 Adopto distintos agrupamentos en función do 
momento, da tarefa para realizar, dos recursos para 
utilizar... etc., controlando sempre que o adecuado 
clima de traballo. 

   

14 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuais, 
informáticos, técnicas de aprender a aprender...), 
tanto para a presentación dos contidos como para a 
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práctica dos alumnos, favorecendo o uso autónomo 
por parte dos mesmos. 

15 Comprobo, de diferentes modos, que os alumnos 
comprenderon a tarefa que teñen que realizar: 
facendo preguntas, facendo que verbalicen o 
proceso? 

   

16 Facilito estratexias de aprendizaxe: como solicitar 
axuda, como buscar fontes de información, pasos 
para resolver cuestións, problemas, dou ánimos e 
asegúrome a participación de todos?. 

   

17 Controlo frecuentemente o traballo dos alumnos: 
explicacións adicionais, dando pistas, feedback,? 

   

18 As relacións que establezo cos meus alumnos 
dentro da aula e as que estes establecen entre si son 
correctas, fluídas e desde unhas perspectivas non 
discriminatorias. 

   

19 Favorezo a elaboración de normas de convivencia 
coa achega de todos e reacciono de forma ecuánime 
ante situacións conflitivas. 

   

20 Fomento o respecto e a colaboración entre os 
alumnos e acepto as súas suxestións e achegas, 
tanto para a organización das clases como para as 
actividades de aprendizaxe 

   

21 Proporciono situacións que facilitan aos alumnos o 
desenvolvemento da afectividade como parte da súa 
educación 

   

22 Reviso e corrixo frecuentemente os contidos, 
actividades propostas -dentro e fose da aula, 
adecuación dos tempos, agrupamentos e materiais 
utilizados. 

   

23 Proporciono información ao alumno sobre a 
execución das tarefas e como pode melloralas e, 
favorezo procesos de autoevaluación e coevaluación. 

   

24 En caso de obxectivos insuficientemente 
alcanzados propoño novas actividades que faciliten a 
súa adquisición 

   

25 En caso de obxectivos suficientemente 
alcanzados, en curto espazo de tempo, propoño 
novas actividades que faciliten un maior grao de 
adquisición. 

   

26 Teño en conta o nivel de habilidades dos alumnos, 
os seus ritmos de aprendizaxes, as posibilidades de 
atención, etc,e en función deles, adapto os distintos 
momentos do proceso de ensino- aprendizaxe 
(motivación, contidos, actividades, ...). 

   

27 Coordínome con outros profesionais (profesores 
de apoio, Equipos de Orientación Educativa e 
Psicopedagóxica, Departamentos de Orientación), 
para modificar e/ou adaptar contidos, actividades, 
metodoloxía, recursos? Aos diferentes ritmos e 
posibilidades de aprendizaxe. 
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ANEXO 

Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior 

Sendo esta asignatura unha optativa de 4º curso da ESO, é unha materia nova 

que non garda relación con asiganturas de anos anteriores.é unha introducción a 

materia da economía, enfoques micro y macroeconómico. Polo que non nos 

atopamos con ningún aprendizaxe non adquirido no curso anterior. 

De tódolos xeitos adoptando unha metodoloxía de aprendizaxe significativa, 

partiremos en cada unidade de conceptos traballados en outras aulas, ou de 

coñecementos previos que posee o alumnado. 

Ensinanza presencial, semipresencial e a distancia 

Ensinanza presencial 

Tal e como se indicou anteriormente, priorizarase o uso de material dixital, fronte o 

analóxico. Na presencialidade combinanse as explicacións maxistrais coa 

resolución de exercicios, ou cuestións relativas o contido, tanto colectivamente 

como individualmente. Entregarase todo o material utilizado na aula virtual, para 

que poidan contar con el todo o alumnado (o presencial e o que se encontre en 

corentena).Traballaranse exercicios, test, tarefas, cuestións de reflexións acerca 

do traballado, en función do máis adecuado en cada momento. 

Ensinanza semipresencial e a distancia 

En caso dunha situación que nos leve a un confinamento ou unha situación de 

semipresencialidade, intentarase que o cambio sexa o mínimo posible. En canto a 

metodoloxía e o material, as explicacións e a realización dalgúns exercicios 

realizaranse por videoconferencia. O material seguirase entregando a través da 

aula virtual. Da mesma maneira pediranse a realización de diferentes tarefas a 

traves da aula virtual, usando os foros e o correo para aclaracións e resolución de 

dúbidas. 

As probas de avaliación, intentaranse que se fagan presencialmente. De non ser 

posible esta situación, realizarase a través da aula virtual, podendo en este caso 

mudar a proba escrita pola realización e entrega dun traballo.  

Os criterios de cualificación, manteranse tal e como se definiron nesta 

programación. 


