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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

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

i 

l 

B1.1.  Escaseza,  elección  e  asignación  de 

recursos. Custo de oportunidade. 

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. 

CAA 

CMCCT 

Bloque 2. A actividade produtiva 

i 

l 

m 

p 

B2.1.Proceso produtivo e factores de 

produción. 
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. 

CAA 

CCL 

CSC 

i 

l 

m 

B2.5. Eficacia, eficiencia e efectividade. 

B2.6.Eficiencia na produción: eficiencia técnica 
e económica. 

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. 

CD 

CMCCT 

i 

l 

m 

B2.7.Custos de produción.Cálculo e análise 

dos custos de produción e dos beneficios. 

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. 

CMCCT 

CD 

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

partir de supostos de ingresos e custos dun período. 

CMCCT 

CD 

i 

l 

m 

B2.8. Función de produción. 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. 

CMCCT 

CD 

Bloque 3. O mercado e o sistema de prezos 
 
i 

l 

m 

 
B3.1.Curva de demanda. Movementos ao 

longo da curva de demanda e desprazamentos 
na curva de demanda. Elasticidade da 
demanda. 
B3.2.Curva de oferta. Movementos ao longo 

da curva de oferta e desprazamentos na curva 
da oferta. Elasticidade da oferta. 
B3.3. Equilibrio do mercado. 

 
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. 

 
CMCCT 

CD 

ECB3.1.2. Define e expresa matematicamente as variables que 

determinan a oferta e a demanda. 

CMCCT 

CCL 

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. 

CMCCT 

CD 

a 

h 

i 

l 

m 

B3.4. Estruturas de mercado e modelos de 

competencia. 

B3.5. Competencia perfecta. Competencia 
imperfecta. Monopolio. Oligopolio. 

Competencia monopolística. 

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 empresa 

ECB3.2.1. Analiza e compara o funcionamento dos tipos de mercados e 

explica as súas diferenzas. 

CMCCT 

CCL 

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

CAA 

CSC 

ECB3.2.3.Valora de forma crítica os efectos que se derivan sobre os 

axentes intervenientes nos diversos mercados. 

CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 4. A macroeconomía 

g 

h 

i 

l 

B4.1.  Macromagnitudes:  produción.  Renda. 
Gasto. 

B4.2. Equilibrio macroeconómico: demanda e 

oferta agregadas. 

B4.3. Inflación e tipos de xuro. 

B4.4.     Os      vínculos      dos      problemas 

macroeconómicos e a súa interrelación. 

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 devida. 

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

CMCCT 

CD 

CSC 

CCL 

ECB4.1.2.      Relaciona      as      principais macromagnitudes e utilízaas 

para establecer comparacións con carácter global. 

CAA 

CSC 

 
g 

i 

l 

 
B4.5.  Indicadores do desenvolvemento da 

sociedade: as macromagnitudes e as súas 
limitacións. 

 
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. 

 
CMCCT 

CD 

ECB4.2.2.    Considera     investigacións    e publicacións económicas de 

referencia como fonte de datos específicos, e recoñece os métodos de 
estudo utilizados por economistas. 

CAA 

CD 

a 

h 

i 

l 

m 

B4.6. Mercado de traballo. Desemprego: tipos 

e causas. 

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

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

CMCCT 

CD 

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

CSC 

CAA 

Bloque 5. Aspectos financeiros da Economía 
 
a 

d 

h 

i 

l 

 
B5.3. Teorías explicativas da inflación. 

 
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. 

 
CSC 

CD 

a 

d 

h 

i 

l 

B5.5. Política monetaria:instrumentos. 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. 

CAA 

CMCCT 

CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

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

a 

b 

c 

i 

l 

B7.1. Ciclos económicos: crises na 

economía. 

B7.2.      Políticas      macroeconómicas      de 

crecemento, estabilidade e desenvolvemento. 

B7.3. Ambiente: recurso sensible e escaso. 

B7.4.Pobreza e subdesenvolvemento: causas 

e posibles vías de solución. 

B7.1.  Reflexionar  sobre  o  impacto  do crecemento 

e as crises cíclicas na economía e os seus efectos na 
calidade de vida das persoas, o ambiente e a 

distribución da riqueza a nivel local e mundial. 

ECB7.1.1.Identifica e analiza os factores e as variables que inflúen no 

crecemento económico, no desenvolvemento e na redistribución da 
renda. 

CSC 

CMCCT 

CD 

ECB7.1.2. Diferenza   os   conceptos   de crecemento e de 

desenvolvemento. 

CCL 

CMCCT 

ECB7.1.3.    Recoñece    e    explica    as consecuencias do crecemento 

sobre a repartición da riqueza, sobre o ambiente e sobre a calidade de 
vida. 

CSC 

CCL 

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

desenvolvemento sustentable. 

CSC 

CMCCT 

ECB7.1.6. Desenvolve actitudes positivas en relación co ambiente e 

valora a consideración da protección do ambiente na toma de decisións 
económicas. 

CSC 

CAA 

a 

c 

i 

l 

B7.5. Política fiscal e orzamentos públicos. 

B7.6. O Estado na economía: funcións. 

B7.7.Os fallos do mercado e a intervención do 

sector público. 

B7.8.  Redistribución  de  renda  e  riqueza: 

igualdade de oportunidades. 

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. 

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

servizos públicos. 

CCL 

CMCCT 

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. 

CSC 

CMCCT 

CD 
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2. Avaliación e cualificación.  

 

Neste terceiro trimestre, atendendo as indicacións recibidas, será obxecto de 

avaliación: 

 a materia impartida nos dous primeiros trimestres 

 a actitude do alumnado fronte á materia e, especialmente, perante as clases 

online 

 o traballo individual 

 o traballo en equipo 

 as probas escritas de xeito telemático 

Asemade, no caso de avanzar materia, farase sobre aspectos concretos e non sobre 

campos ou bloques enteiros. 

A avaliación tomará unicamente as cualificacións obtidas nas dúas primeiras 

avaliacións, namentres que o traballo realizado neste terceiro trimestre será tido en 

conta como un aliciente para a suba da nota media do curso. 

Ás pautas a seguir na análise da información recollida para determinar a cualificación 

dos alumnos e alumnas vai ser a seguinte: 

 a nota final será o resultado da media aritmética das dúas primeiras avaliacións 

 a nota poderá modificarse cara arriba se o traballo deste terceiro trimestre así o 

merece 

 

Farase unha única proba de toda a materia en setembro para aqueles alumnos que 

teñan a materia pendente. 

Como criterio de corrección das actividades e das probas escritas, valoraranse os 

coñecementos  teórico/prácticos  do  alumnado,  así  como  o  rigor  nos  razoamentos 

desenvolvidos e na linguaxe empregada. No desenvolvemento dos problemas, 

exercicios e cuestións valoraranse os seguintes aspectos:  

 A coherencia ordenada e razoada na exposición da resposta.  

 A claridade da exposición.  

 A utilización dunha adecuada terminoloxía.  

 A facilidade e a precisión na realización do cálculo.  

Como xa o estaba sendo durante todo o curso, o traballo de aula será unha parte 

fundamental do proceso global de avaliación. E neste terceiro trimestre isto aínda 

gañará máis peso, xa que se compensará o esforzo do alumnado por continuar o 

desenvolvemento do curso de xeito non presencial. 

Neste terceiro trimestre tamén se levarán a cabo probas orais e escritas. As primeiras, 

no propio desenvolvemento das clases a distancia para fomentar a conexión activa 

dos alumnos. E as escritas adaptándoas ó formato das clases online. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación). 

SEMANA SESIÓNS 
CONTIDOS 

TRABALLADOS 
 

ESTÁNDAR 
CORRESPONDENTE 

 
ACTIVIDADES METODOLOXÍA 

Do 16 ó 27 de 
marzo 

8 
B4.3 
B5.3 
B4.6 

ECB5.2.1. 
 

Reforzo e ampliación 
Traballo de investigación para 
entregar 

Do 30 de marzo ó 
17 de abril 

7 

B4.3 
B5.3 
B4.6 
B4.1 

ECB4.3.1 
ECB4.3.2 
ECB4.1.1       
ECB4.1.2       

Reforzo e repaso 

Explicación teórica online 
Resolución de exercicios de 
macromagnitudes 
 

Do 20 ó 30 de abril 8 
B3.1 
B3.2 
B3.3 

ECB3.1.1 
ECB3.1.2 
ECB3.1.3 
 

Reforzo e repaso 

Explicación teórica online 
Resolución de exercicios de 
macromagnitudes 

Recuperación - repaso Proba escrita  

Do 4 ó 15 de maio 8 
B1.1 
B2.5 
B2.6 

ECB1.1.1   
ECB2.1.1 
ECB2.5.1 
 

Repaso - ampliación 
Explicación online 
Resolución de exercicios da 
FPP e de produtividade 

Recuperación – repaso Proba escrita  

Do 18 ó 28 de maio 8 
B2.1 
B2.7. 
B2.8 

ECB2.1.1 
ECB2.6.1 
ECB2.6.2 
ECB2.7.1 

Repaso - ampliación 
Explicación online 
Resolución de exercicios de 
custos de produción 

Recuperación – repaso Proba escrita  

Do 1 ó 5 de xuño 4 

B7.1 
B7.2 
B7.3 
B7.4 
B7.5 
B7.6 
B7.7 
B7.8 

ECB7.1.1 
ECB7.1.2 
ECB7.1.3 
ECB7.1.5 
ECB7.1.6 
ECB7.2.1 
ECB7.2.2 

Repaso - ampliación 
Explicación online 
Resolución de exercicios de 
redistribución da riqueza 

Recuperación – repaso Proba escrita  

Do 8 ó 19 de xuño 8 

Nestas últimas días de clase, dividirei ós grupos de 1º bacharelato en dous: por unha banda os alumnos 
que teñan algunha avaliación suspensa e que no percorrer deste último trimestre aínda non afianzaran 
os contidos precisos. Con este grupo traballarei con actividades de reforzo-recuperación. 
Na outra agrupación, xuntarei ós rapaces que acreditaron o coñecemento dos contidos impartidos. Con 
eles, traballarei mediante actividades de ampliación apoiándome en feitos ou acontecementos 
económicos da actualidade. 
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4. Información e publicidade. 

 

Esta modificación da programación didáctica será remitida á dirección do centro e 

mais á xefatura de estudos. 

Asemade, informaráselle puntualmente ó alumnado e ás familias de ditas 

modificacións. O procedemento será triplo:  

 A modificación estará exposta na páxina web do centro. 

 Estará a dispor do alumnado na aula virtual da materia. 

 As modificacións serán explicadas as veces que fagan falla nas clases online 

ou por calquera outro medio que os estudantes precisen. 
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2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

 Comezarei dicindo que 2º de bacharelato é un caso especial, xa que os rapaces deben preparar todos os contidos e/ou unidades 

didácticas xa que todos poden ser obxecto de pregunta na ABAU. 

 Sen embargo, unha vez examinado o novo formato da proba, a cal se caracteriza por un modelo de exame moito menos pechado grazas á 

maior optatividade, non vexo necesario dar o total do programado ó comezo de curso. 

 Por tanto, nesta modificación da programación didáctica o único que modifico (que elimino, neste caso) son os contidos que non se van 

traballar neste trimestre telemático. Deste xeito, neste apartado só aparecerá recollido aquela parte que non se traballará neste curso. 

 Non podo esquecer o grande traballo dos dous grupos que teño a sorte de impartir economía neste ano académico, xa que a súa boa 

actitude cara a materia fixo posible ter visto practicamente a totalidade do temario a estas alturas do calendario escolar. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 7. A función financeira 

 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

 

▪ B7.1. Estrutura económica e financeira da 

empresa. 

▪ B7.2. Concepto e clases de investimento. 

▪ B7.3. Valoración e selección de proxectos 
de investimento. 

▪ B7.4. Fontes de financiamento interno e 
externo da empresa. Novas formas de 
financiamento. 

▪ B7.5. Ciclos da empresa. 

▪ B7.6. Período medio de maduración. 

 

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. 

CD 

CSIEE 

CMCCT 

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. 

 CD 

CMCCT 

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. 

CCL 

CMCCT 

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

CAA 

CD 

CMCCT 

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

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

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

CMCCT 

CSIEE 

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

CAA 

CMCCT 

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

CD 

CMCCT 

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

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

EEB7.1.10. Calcula, para un determinado suposto práctico, os períodos 

de maduración da empresa, e distingue as súas fases. 

CMCCT 

CAA 

CD 
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2. Avaliación e cualificación.  

 

Neste terceiro trimestre, atendendo as indicacións recibidas, será obxecto de avaliación: 

 a materia impartida nos dous primeiros trimestres 

 a actitude do alumnado fronte á materia e, especialmente, perante as clases online 

 o traballo individual 

 o traballo en equipo 

 as probas escritas de xeito telemático 

Asemade, no caso de avanzar materia, farase sobre aspectos concretos e non sobre campos ou 

bloques enteiros. 

A avaliación tomará unicamente as cualificacións obtidas nas dúas primeiras avaliacións, 

namentres que o traballo realizado neste terceiro trimestre será tido en conta como un aliciente 

para a suba da nota media do curso. 

Ás pautas a seguir na análise da información recollida para determinar a cualificación dos alumnos 

e alumnas vai ser a seguinte: 

 a nota final será o resultado da media aritmética das dúas primeiras avaliacións 

 a nota poderá modificarse cara arriba se o traballo deste terceiro trimestre así o merece 

 

Farase unha única proba de toda a materia en setembro para aqueles alumnos que teñan a 

materia pendente. 

Como criterio de corrección das actividades e das probas escritas, valoraranse os coñecementos  

teórico/prácticos  do  alumnado,  así  como  o  rigor  nos  razoamentos desenvolvidos e na 

linguaxe empregada. No desenvolvemento dos problemas, exercicios e cuestións valoraranse os 

seguintes aspectos:  

 A coherencia ordenada e razoada na exposición da resposta.  

 A claridade da exposición.  

 A utilización dunha adecuada terminoloxía.  

 A facilidade e a precisión na realización do cálculo.  

Como xa o estaba sendo durante todo o curso, o traballo de aula será unha parte fundamental do 

proceso global de avaliación. E neste terceiro trimestre isto aínda gañará máis peso, xa que se 

compensará o esforzo do alumnado por continuar o desenvolvemento do curso de xeito non 

presencial. 

Neste terceiro trimestre tamén se levarán a cabo probas orais e escritas. As primeiras, no propio 

desenvolvemento das clases a distancia para fomentar a conexión activa dos alumnos. E as 

escritas adaptándoas ó formato das clases online. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación). 

SEMANA SESIÓNS 
CONTIDOS 

TRABALLADOS 
 

ESTÁNDAR 
CORRESPONDENTE 

 
ACTIVIDADES METODOLOXÍA 

Do 16 ó 27 de 
marzo 

10 

B6.1 

B6.2 
B6.3 
B6.4 

B6.5 

B6.6 
B6.7 

EEB6.1.1 
EEB6.1.2 
EEB6.1.3 

EEB6.1.4 
EEB6.1.5 
EEB6.1.6 

EEB6.1.7 

 
EEB6.1.8 
EEB6.1.9 

EEB6.1.10 
EEB6.2.1 
EEB6.2.2 

EEB6.2.3 

Ampliación 

Explicación teórica online 
Resolución de exercicios de 
contabilidade 

Entrega de exercicios 
Entrega de preguntas do 
banco histórico da ABAU 

Do 30 de marzo ó 

17 de abril 
9 

B5.1 
B5.2 

B5.3 
B5.4 

B5.5 
B5.6 

B5.7 

EEB5.1.1   
EEB5.1.2 

EEB5.1.3 
EEB5.1.4 

EEB5.1.5 
EEB5.1.6 

EEB5.1.7 
EEB5.1.8 

Reforzo e repaso Explicación teórica online 

Recuperación - repaso 
Entrega de preguntas do 

banco histórico da ABAU 

Do 20 ó 30 de 
abril 

9 
B4.1 
B4.2 
B4.3 

B4.4 
B4.5 
B4.6 

EEB4.1.1 

EEB4.1.2 
EEB4.1.3 
EEB4.2.1 

EEB4.2.2 

EEB4.2.3 

EEB4.2.4 
EEB4.3.1 
EEB4.3.2 

EEB4.3.3 

Reforzo e repaso 
Explicación teórica online 
Resolución de exercicios de 

contabilidade 

Recuperación - repaso 
Entrega de exercicios 
Entrega de preguntas do 

banco histórico da ABAU 

Do 4 ó 15 de maio 10 
B3.1 
B3.2 
B3.3 

B3.4 
B3.5 
B3.6 

EEB3.1.1 
EEB3.1.2 
EEB3.1.3 

EEB3.1.4 
EEB3.1.5 
EEB3.1.6 

Reforzo e repaso Explicación teórica online 

Recuperación - repaso 

Entrega de preguntas do 
banco histórico da ABAU 

Proba escrita 

Do 18 ó 28 de 
maio 

10 
B2.1 
B2.2 

B2.3 

B2.4 
B2.5 

B2.6 

EEB2.1.1 
EEB2.1.2 
EEB2.1.3 

EEB2.1.4 

EEB2.1.5 
EEB2.1.6 

EEB2.1.7 

Repaso - ampliación Explicación teórica online 

Recuperación - repaso 

Entrega de preguntas do 
banco histórico da ABAU 

Proba escrita 

Do 1 ó 5 de xuño 5 

B1.1 

B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.5 

B1.6 
B1.7 

EEB1.1.1 

EEB1.1.2 
EEB1.1.3 
EEB1.1.4 

EEB1.2.1 

EEB1.2.2 
EEB1.2.3 

Repaso - ampliación Explicación teórica online 

Recuperación - repaso 
Entrega de preguntas do 

banco histórico da ABAU 
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4. Información e publicidade. 

 

Esta modificación da programación didáctica será remitida á dirección do centro e mais á xefatura 

de estudos. 

Asemade, informaráselle puntualmente ó alumnado e ás familias de ditas modificacións. O 

procedemento será triplo:  

 A modificación estará exposta na páxina web do centro. 

 Estará a dispor do alumnado na aula virtual da materia. 

 As modificacións serán explicadas as veces que fagan falla nas clases online ou por 

calquera outro medio que os estudantes precisen. 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

CENTRO:  IES Terra de Soneira 

CURSO:  4º E.S.O. 

MATERIA: Economía 

DEPARTAMENTO: Economía 

DATA: 12/05/2020 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e 

Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, 

nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 

 

 

 

 



Modificación da Programación Didáctica  Departamento de Economía 

ÍNDICE 

  

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

  

2. Avaliación e cualificación.  

  

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

ampliación)  

  

4. Información e publicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modificación da Programación Didáctica  Departamento de Economía 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

a 

d 

f 

B1.1. Economía como ciencia: actividade 

económica e sociedade. 

B1.2. Principios na toma de decisións 
económicas. 

B1.3. Escaseza, elección e asignación de 
recursos. Custo de oportunidade. 

B1.1. Explicar a economía como ciencia social e 

valorar o impacto permanente das decisións 
económicas na vida das persoas. 

ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e 

tomar decisións como as claves dos problemas básicos de calquera 
economía, e comprende que todas as eleccións supoñen renunciar a outras 
alternativas e que todas as decisións teñen consecuencias. 

CCL 

CSC 

f 

h 

o 

B1.4. O método na economía: modelos 
económicos. 

B1.5. Fronteira de posibilidades de produción. 

B1.2. Identificar a terminoloxía económica básica e o 
uso dos modelos económicos, e familiarizarse con 

eles. 

ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía normativa. CAA  

CSC 

ECB1.2.3. Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade 

mediante a fronteira de posibilidades de produción. 

CD 

CMCCT 

Bloque 2. Economía e empresa 

a  

f 

e 

B2.5. Proceso produtivo e factores produtivos. 

B2.6. Sectores da actividade económica. 

B2.2. Analizar as características principais do proceso 

produtivo. 

ECB2.2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre 

produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

CMCCT 

CSC 

ECB2.2.2. Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as 
súas oportunidades. 

CD 

CSC 

e  

f 

B2.8. Ingresos e custos da empresa: 

clasificación. 

B2.9. Resultados da empresa. 

B2.4. Determinar, para un caso sinxelo, a estrutura de 

ingresos e custos dunha empresa, calculando o seu 
beneficio. 

ECB2.4.2. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o 

seu beneficio ou a súa perda, aplicando razoamentos matemáticos, e 
interpreta os resultados. 

CD 

CMCCT 

Bloque 3. Economía persoal 

d 

e 

f 

B3.1. Orzamento persoal. Control de ingresos 

e gastos. 

B3.2. Xestión do orzamento. Obxectivos e 
prioridades. 

B3.1. Realizar un orzamento persoal distinguindo 

entre os tipos de ingresos e gastos, e controlar o seu 
grao de cumprimento e as posibles necesidades de 
adaptación. 

ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando 

os ingresos e os gastos integrantes, e realiza o seu seguimento. 

CAA 

CD 

CMCCT 

a 

f 

B3.4. Aforro e endebedamento. Os plans de 

pensións. 

B3.5. Risco e diversificación. 

B3.3. Expresar unha actitude positiva cara ao aforro, e 

empregar o aforro como medio para alcanzar diversos 
obxectivos. 

ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto. CAA 

CSC 

ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, 
valorando o risco e seleccionando a decisión máis axeitada para cada 

momento. 

CAA 

CSC 

a 

b 

e 

f  

g 

B3.6. O diñeiro. 

B3.7. Contratos financeiros: contas e tarxetas 

de débito e crédito. 

B3.8. Relacións no mercado financeiro: 
información e negociación. 

B3.9. Implicacións dos contratos financeiros. 
Dereitos e responsabilidades dos/das 
consumidores/as no mercado financeiro. 

B3.4. Recoñecer o funcionamento básico do diñeiro e 

diferenciar os tipos de contas bancarias e de tarxetas 
emitidas como medios de pagamento, e valorar a 
oportunidade do seu uso con garantías e 

responsabilidade. 

ECB3.4.1. Comprende os termos fundamentais e describe o 

funcionamento das contas na operativa bancaria. 

CCL 

CMCCT 

ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas 

dos contratos bancarios para coñecer os dereitos e as obrigas que se 
derivan delas, así como a importancia de operar en condicións de 
seguridade cando se empregan procedementos telemáticos. 

CCL 

CAA 

CD 

ECB3.4.4. Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así 
como os elementos e os procedementos que garanten a seguridade na 

súa operativa. 

CCL 

CD 

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado 

a  

b  

e  

f 

g 

ñ 

B4.1. Orzamentos públicos: ingresos e gastos 

do Estado. 

B4.1. Recoñecer e analizar a procedencia das 

principais fontes de ingresos e gastos do Estado, e 
interpretar gráficos onde se amose esa distribución. 

ECB4.1.1. Identifica as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así 

como as principais áreas dos gastos do Estado, e comenta as súas 
relacións. 

CMCCT 

CSC 

ECB4.1.3. Distingue nos ciclos económicos o comportamento dos 
ingresos e dos gastos públicos, así como os efectos que se poden 

producir ao longo do tempo. 

CMCCT 

CSC 

Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego 

a 

c  

e  

f 

B5.1. Tipos de xuro. 

B5.2. Inflación. 

B5.3. Consecuencias dos cambios nos tipos de 

xuro e inflación. 

B5.4. Desemprego: clasificación e 
consecuencias. 

B5.1. Diferenciar as magnitudes de tipos de xuro, 
inflación e desemprego, analizar as relacións entre 

elas e interpretar datos e gráficos vinculados con esas 
magnitudes. 

ECB5.1.1. Describe as causas da inflación e valora as súas principais 
repercusións económicas e sociais. 

CCL 

CSC 

ECB5.1.2. Explica o funcionamento dos tipos de interese e as 

consecuencias da súa variación para a marcha da economía. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

ECB5.1.3. Valora e interpreta datos e gráficos de contido económico 

relacionados cos tipos de xuro, inflación e desemprego. 

CD 

CMCCT 

Bloque 6. Economía internacional 

a 

e 

f  

m 

B6.1. Globalización económica. 

B6.2. Comercio internacional. 

B6.3. Integración económica e monetaria 

europea. 

B6.4. Economía e ambiente: sustentabilidade. 

B6.1. Valorar o impacto da globalización económica, 
do comercio internacional e dos procesos de 

integración económica na calidade de vida das 
persoas e no ambiente. 

ECB6.1.1. Valora o grao de interconexión das economías de todos os 
países do mundo e aplica a perspectiva global para emitir xuízos críticos. 

CAA 

CSC 

ECB6.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co 

impacto económico internacional, e analiza as posibilidades dun 
desenvolvemento sustentable. 

CAA 

CSC 
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2. Avaliación e cualificación.  

 

Neste terceiro trimestre, atendendo as indicacións recibidas, será obxecto de avaliación: 

 a materia impartida nos dous primeiros trimestres 

 o traballo individual 

 o traballo en equipo 

Asemade, no caso de avanzar materia, farase sobre aspectos concretos e non sobre campos ou 

bloques enteiros. 

A avaliación tomará unicamente as cualificacións obtidas nas dúas primeiras avaliacións, 

namentres que o traballo realizado neste terceiro trimestre será tido en conta como un aliciente 

para a suba da nota media do curso. 

Ás pautas a seguir na análise da información recollida para determinar a cualificación dos alumnos 

e alumnas vai ser a seguinte: 

 a nota final será o resultado da media aritmética das dúas primeiras avaliacións 

 a nota poderá modificarse cara arriba se o traballo deste terceiro trimestre así o merece 

 

Farase unha única proba de toda a materia en setembro para aqueles alumnos que teñan a 

materia pendente. 

Como criterio de corrección das actividades e das probas escritas, valoraranse os coñecementos  

teórico/prácticos  do  alumnado,  así  como  o  rigor  nos  razoamentos desenvolvidos e na 

linguaxe empregada. No desenvolvemento dos problemas, exercicios e cuestións valoraranse os 

seguintes aspectos:  

 A coherencia ordenada e razoada na exposición da resposta.  

 A claridade da exposición.  

 A utilización dunha adecuada terminoloxía.  

 A facilidade e a precisión na realización do cálculo.  

Como xa o estaba sendo durante todo o curso, o traballo de aula será unha parte fundamental do 

proceso global de avaliación. E neste terceiro trimestre isto aínda gañará máis peso, xa que se 

compensará o esforzo do alumnado por continuar o desenvolvemento do curso de xeito non 

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

TEMPORALIZACIÓN 
CONTIDOS 

TRABALLADOS 
 

ESTÁNDAR 
CORRESPONDENTE 

 
ACTIVIDADES METODOLOXÍA 

Do 16 ó 27 de marzo 

B3.1 
B3.2 

B3.3 
B3.4 
B3.5 

B3.6 
B3.7 

B3.8 
B3.9 

ECB3.1.1 

ECB3.1.2 
ECB3.1.3 

ECB3.4.1 

ECB3.4.2 
ECB3.4.4 

Ampliación e repaso 

Entrega de exercicios do libro de 

texto (temas 5 e 6) 
 

Do 30 de marzo ó 17 de abril 
B6.1 
B6.2 

ECB6.1.1 Ampliación e reforzo 
Ficha de traballo a partires do filme 
“El señor de la guerra” 

Do 20 ó 30 de abril 
B6.1 

B6.2 
ECB6.1.1 Ampliación e reforzo 

Ficha de traballo a partires do filme 

“14 kilómetros” 

Do 4 ó 15 de maio B5.4 ECB5.1.3 Ampliación e reforzo 
Ficha de traballo a partires do filme 
“Los lunes al sol” 

Do 18 ó 28 de maio 

B1.3 
B1.4 

B1.5 
B2.5 

B2.6 

B2.8 
B2.9 

ECB1.1.1 

ECB1.1.2 
ECB1.1.3 

ECB2.2.1 

ECB2.2.2 
ECB2.4.1 

Repaso e reforzo 
Entrega dun boletín de exercicios 

(FPP e Custos empresariais) 

Do 1 ó 5 de xuño 

B5.1 

B5.2 

B5.3. 

ECB5.1.1 

ECB5.1.2 
ECB5.1.3 

Ampliación e reforzo 
Entrega dun traballo sobre a 

inflación 
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4. Información e publicidade. 

 

Esta modificación da programación didáctica será remitida á dirección do centro e mais á xefatura 

de estudos. 

Asemade, informaráselle puntualmente ó alumnado e ás familias de ditas modificacións. O 

procedemento será triplo:  

 A modificación estará exposta na páxina web do centro. 

 Estará a dispor do alumnado na aula virtual da materia. 

 As modificacións serán explicadas as veces que fagan falla por calquera medio que os 

estudantes precisen. 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

CENTRO:  IES Terra de Soneira 

CURSO:  4º ESO 

MATERIA: Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial (IAEE) 

DEPARTAMENTO: Economía 

DATA: 12/05/2020 

 

 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e 

Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, 

nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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3. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e innovación  

▪ e 

▪ g 

B1.1. Autonomía e autocoñecemento. A iniciativa 
emprendedora e o/a empresario/a na sociedade. 

B1.2. Intereses, aptitudes e motivacións persoais para a 
carreira profesional. 

B1.1. Describir as calidades persoais e as destrezas asociadas á iniciativa emprendedora, 
analizando os requisitos de distintos postos de traballo e actividades empresariais. 

 

IAEEB1.1.1. Identifica as calidades persoais, as actitudes, as aspiracións e a formación propias 
das persoas con iniciativa emprendedora, e describe a actividade dos/das empresarios/as e o 

seu papel na xeración de traballo e benestar social. 

CSIEE 

CAA 

IAEEB1.1.2. Investiga con medios telemáticos as áreas de actividade profesional do seu 
contorno, os tipos de empresa que as desenvolven e os postos de traballo en cada unha, 

razoando os requisitos para o desempeño profesional en cada un deles. 

CD 

CAA 

CSIEE 

▪ b 

▪ g 

B1.3. Itinerarios formativos e carreiras profesionais. Proceso 
de procura de emprego en empresas do sector. 
Autoemprego. Proceso de toma de decisións sobre o 
itinerario persoal. 

B1.2. Tomar decisións sobre o itinerario vital propio comprendendo as posibilidades de 
emprego, o autoemprego e a carreira profesional, en relación coas habilidades persoais e as 
alternativas de formación e aprendizaxe ao longo da vida. 

IAEEB1.2.1. Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando as posibilidades 
do ámbito coas calidades e as aspiracións persoais, e valorando a opción do autoemprego e a 
necesidade de formación ao longo da vida. 

CAA 

CSIEE 

▪ a 

▪ c 

▪ g 

▪ m 

B1.4. Dereito do traballo. 

B1.5. Dereitos e deberes derivados da relación laboral. 

B1.6. Contrato de traballo e negociación colectiva. 

B1.7. Seguridade Social. Sistema de protección. Emprego e 
desemprego. 

B1.8. Protección do/da traballador/a e beneficios sociais. 

B1.9. Riscos laborais. Normas. Planificación da protección na 
empresa. 

B1.3. Actuar como futuro/a traballador/a responsable coñecendo os seus dereitos e deberes 
como tal, valorando a acción do Estado e da Seguridade Social na protección da persoa 
empregada, e comprendendo a necesidade de protección dos riscos laborais. 

IAEEB1.3.1. Identifica as normas e as institucións que interveñen nas relacións entre os/as 
traballadores/as e as empresas, en relación co funcionamento do mercado de traballo. 

CSC 

CSIEE 

IAEEB1.3.2. Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e 
compróbaos en contratos de traballo e documentos de negociación colectiva. 

CSC 

CSIEE 

CMCCT 

IAEEB1.3.3. Describe as bases do sistema da Seguridade Social e as obrigas dos/das 
traballadores/as e dos/das empresarios/as dentro deste, así como as prestacións mediante 
procuras nas web institucionais, valorando a súa acción protectora ante as continxencias 
cubertas. 

CCL 

CSC 

CSIEE 
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 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ IAEEB1.3.4. Identifica as situacións de risco laboral máis habituais nos sectores de 
actividade económica máis salientables no ámbito, e indica os métodos de prevención 
legalmente establecidos, así como as técnicas de primeiros auxilios aplicables en caso de 

accidente ou dano. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

 Bloque 2. Proxecto de empresa  

▪ d 

▪ g 

▪ B2.1. Idea de proxecto de empresa. Avaliación da idea. O 
contorno e o papel social da empresa. 

▪ B2.2. Elementos e estrutura da empresa. 

▪ B2.3. Plan de empresa. 

▪ B2.4. Planificación na empresa. 

▪ B2.1. Crear un proxecto de empresa na aula e describir as características internas e a súa 
relación co contorno, así como a súa función social, identificando os elementos que 
constitúen a súa rede loxística como provedores/as, clientela, sistemas de produción e 
comercialización, redes de almacenaxe, etc. 

▪ IAEEB2.1.1. Determina a oportunidade dun proxecto de empresa, identificando as 
características e tomando parte na actividade que a empresa desenvolve. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ IAEEB2.1.2. Identifica as características internas e externas da empresa en proxecto, así 
como os elementos que constitúen o contono específico desta (mercado, provedores/as, 

clientela, sistemas de produción e/ou comercialización, almacenaxe, etc.). 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ IAEEB2.1.3. Describe a relación da empresa proxectada co seu sector, a súa estrutura 
organizativa e as funcións de cada departamento, e identifica os procedementos de traballo 

no desenvolvemento do proceso produtivo ou comercial. 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ IAEEB2.1.4. Elabora documentos para a planificación das funcións da empresa en proxecto, 
tanto a longo como a curto prazo. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.5. Información na empresa. Información contable. 
Información de recursos humanos. Documentos 
comerciais de cobramento e pagamento. Arquivo. 

▪ B2.2. Identificar e organizar a información das áreas da empresa en proxecto aplicando os 
métodos correspondentes á tramitación documental empresarial. 

▪ IAEEB2.2.1. Manexa como usuario/a de nivel básico aplicacións informáticas de control e 
seguimento de clientela, provedores/as e outros, aplicando as técnicas básicas de 
contabilidade, xestión financeira e comercial e administración de persoal, para a 
organización da información da empresa proxectada. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ IAEEB2.2.2. Transmite información entre as áreas e a clientela da empresa en proxecto, 
recoñecendo e aplicando técnicas de comunicación e negociación, e aplicando o tratamento 
protocolario axeitado mediante medios telemáticos e presenciais. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ CMCCT 
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▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.6. Actividades na empresa. Función de produción. 
Función comercial e de márketing. 

▪ B2.7. Axudas e apoio á creación de empresas. 

▪ B2.3. Realizar actividades de produción e comercialización propias da empresa proxectada, 
aplicando técnicas de comunicación e traballo en equipo. 

▪ IAEEB2.3.1. Crea materiais publicitarios e para a difusión dos produtos e/ou servizos 
obxecto do proxecto, e elabora un plan de comunicación en internet e en redes sociais, 
aplicando os principios do márketing. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ IAEEB2.3.2. Desenvolve tarefas de produción e/ou comercialización na empresa en 
proxecto segundo os plans de control prefixados: simulando a toma de decisións para 
cumprir os prazos e os obxectivos establecidos e propondo melloras, mediante o traballo en 

equipo. 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ IAEEB2.3.3. Compila datos sobre os apoios á creación de empresas tanto do contorno 
próximo como do territorial, estatal ou europeo, e selecciona as posibilidades que se 

axusten ao proxecto de empresa formulado. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 
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2. Avaliación e cualificación.  

Neste terceiro trimestre, atendendo as indicacións recibidas, será obxecto de avaliación: 

 a materia impartida nos dous primeiros trimestres 

 o traballo individual 

Asemade, no caso de avanzar materia, farase sobre aspectos concretos e non sobre campos ou 

bloques enteiros. 

A avaliación tomará unicamente as cualificacións obtidas nas dúas primeiras avaliacións, 

namentres que o traballo realizado neste terceiro trimestre será tido en conta como un aliciente 

para a suba da nota media do curso. 

Ás pautas a seguir na análise da información recollida para determinar a cualificación dos alumnos 

e alumnas vai ser a seguinte: 

 a nota final será o resultado da media aritmética das dúas primeiras avaliacións 

 a nota poderá modificarse cara arriba se o traballo deste terceiro trimestre así o merece 

Farase unha única proba de toda a materia en setembro para aqueles alumnos queteñan a 

materia pendente. 

Como criterio de corrección das actividades e das probas escritas, valoraranse os coñecementos  

teórico/prácticos  do  alumnado,  así  como  o  rigor  nos  razoamentos desenvolvidos e na 

linguaxe empregada. No desenvolvemento dos problemas, exercicios e cuestións valoraranse os 

seguintes aspectos:  

 A coherencia ordenada e razoada na exposición da resposta.  

 A claridade da exposición.  

 A utilización dunha adecuada terminoloxía.  

 A facilidade e a precisión na realización do cálculo.  

Como xa o estaba sendo durante todo o curso, o traballo de aula será unha parte fundamental do 

proceso global de avaliación. E neste terceiro trimestre isto aínda gañará máis peso, xa que se 

compensará o esforzo do alumnado por continuar o desenvolvemento do curso de xeito non 

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

SEMANA SESIÓNS 
CONTIDOS 

TRABALLADOS 
 

ESTÁNDAR 
CORRESPONDENTE 

 
ACTIVIDADES METODOLOXÍA 

Do 16 ó 20 de 
marzo 

1 B2.2 IAEEB2.1.3.  Reforzo e repaso 
Lectura comprensiva de textos. Exercicios sobre os mesmos.  

Do 23 de marzo ó 
27 de marzo 

3 B2.5 IAEEB2.2.2.  Reforzo e repaso 
Esquematización de contidos. Exercicios do libro de texto. 

Do 30 marzo ó 3de 
abril 

3 B2.6 IAEEB2.3.1.  Reforzo e repaso 

Explicación teórica por videoconferencia para actividades de 
oralidade que resultan amplamente atractivas polo feito do 
contacto grupal neste momento de confinamento. Traballo de 
investigación sobre neuromárketing 

Do 15 ó 17 de abril 3 B2.7 IAEEB2.3.1.  Reforzo e repaso 
Seguimento online do traballo e ampliación do mesmo. 
Utilización de diferentes páxinas web. 

Do 20 ó 24 de abril 3 B3.1 IAEEB3.1.1.  Ampliación 
Lectura dos artigos periodísticos  propostos. Explicación 
teórica online. Esquematización 

Do 27 de abril ó 1 
de maio 

2 B3.1 IAEEB3.1.2. Ampliación 
Exercicios prácticos do libro de texto e outros materiais 

Do 4 ó 8 de maio 3 B3.3 IAEEB3.1.2.  Ampliación 
Explicación teórica por vídeoconferencia. Búsqueda de 
formularios para a posta en marcha dunha empresa 

Do 11 ó 15 de maio 3 B3.3 IAEEB3.1.2.  Ampliación 
Solución de dúbidas por vídeoconferencia. Exercicios de 
ampliación do libro de texto. Visionado de vídeos didácticos. 

Do 18  ó 22 de maio 3 B3.5 IAEEB3.2.1.  Ampliación 
Explicación teórica por vIdeoconferencia sobre o balance de 
situación. 

Do 25 ó 29 de maio 3 B3.5 IAEEB3.2.2.  Ampliación 
Exercicios do libro de texto. Vídeoconferencia  para a 
resolución de dúbidas. Solucionarios para autocorrección. 

Do 1 ó 5 de xuño 3 B3.7 IAEEB3.3.3.  Ampliación 
Explicación por vídeoconferencia ou presencial en función das 
posibilidades sanitarias do momento sobre impostos 

Do 8 ó 19 de xuño 6 
B3.1, B3.3., B3.5, 
B3.7 

IAEEB3.1.1., 
IAEEB3.1.2., 
IAEEB3.2.1., 
IAEEB3.2.2., 
IAEEB3.3.3. 

Repaso e reforzo 

Explicación teórica por videoconferencia ou presencial en 
función das posibilidades sanitarias e exercicios prácticos 
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4. Información e publicidade. 

 

Esta modificación da programación didáctica será remitida á dirección do centro e mais á xefatura 

de estudos. 

Asemade, informaráselle puntualmente ó alumnado e ás familias de ditas modificacións. O 

procedemento será triplo:  

 A modificación estará exposta na páxina web do centro. 

 Estará a dispor do alumnado na aula virtual da materia. 

 As modificacións serán explicadas as veces que fagan falla nas clases online ou por 

calquera outro medio que os estudantes precisen. 

 


