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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Avaliación continua EFNB1.1.1. Recoñece as fontes de renda persoal e describe os tipos de recursos financeiros. 

Os traballos individuais ou grupais suporán un 30% da nota da 
avaliación 

EFNB1.1.2. Procura alcanzar a seguridade financeira na concreción dos seus obxectivos financeiros 
persoais. 

- As probas escritas realizadas suporán un 70% da nota da avaliación 
(PE). 

EFNB1.1.3. Identifica os tipos de investimentos ao longo da vida das persoas. 

Somentes serán avaliables os contidos impartidos dende o inicio de 
curso ata o 13 de marzo de 2020. 

EFNB1.2.1. Relaciona a situación económicofinanceira persoal cos principais indicadores económicos 

 
EFNB1.2.2. Explica o papel dos intermediarios financeiros na sociedade, e caracteriza e identifica os 
principais mercados financeiros 

 EFNB1.3.1. Identifica as etapas que conducen á toma de decisión de consumo intelixente. 

 EFNB1.3.3. Recoñece a dimensión temporal do consumo, e distíngueo do aforro e do investimento. 

 EFNB1.3.5. Identifica os motivos que conducen á decisión de aforrar 

 EFNB2.1.1. Valora o impacto da planificación e a importancia do aforro na vida de cadaquén 

 EFNB2.1.2. Identifica e clasifica ingresos e gastos para elaborar un orzamento persoal e familiar 

 EFNB2.1.3. Avalía os gastos axustándoos aos ingresos e identifica medidas de control. 

 
EFNB2.4.1. Identifica os elementos das tarifas aplicadas á clientela polas entidades bancarias e 
compara as condicións ofrecidas por distintas entidades para elixir a mellor opción. 

 
EFNB3.1.2. Describe os medios para identificar diñeiro falso e explica os pasos que se deben seguir no 
caso de detectalo. 

 
EFNB3.2.2. Clasifica as contas bancarias á vista, describe as súas características e os elementos 
obxectivos e subxectivos, e explica vantaxes e inconvenientes 

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
O procedemento que se segue para a avaliación e cualificación é o de 
avaliación continua, o cal require  a asistencia regular do alumnado ás 
clases e demais actividades programadas. 
Na avaliación da 1ª e 2ª avaliación: 

 Observación do traballo diario do alumnado: caderno de aula, fichas 
de práctica propostas para a casa e recollidas. 

 Valoración de probas escritas (Na 2ª avaliación non chega a facerse, 
estaba programada para o 17 de marzo) 

 Observación da participación do alumnado. 
 Valoración de actividades complementarias:  exposicións, traballos 

en grupo ou individuais, participación activa… 
Na 3ª avaliación: 

 Valoración de actividades propostas en plataforma google 
classroom ou correo electrónico. 

 Observación da participación nas clases online a través de 
Hangouts. 

 
 

Instrumentos: 
Na 1ª e 2ª avaliación: 

 Probas de control escritas (Na 2ª avaliación non chega a facerse, 
programada para o 17 de marzo). 

 Intervencións na aula 
 Exposicións de tarefas. 
 Mapas conceptuais. 

 Na 3ª avaliación: 
 Actividades propostas con periodicidade semanal en plataforma 

google classroom ou correo electrónico. 
 Atención online a través de Hangouts. 

 

Cualificación final 

A cualificación final na avaliación ordinaria será o resultado das 
cualificacións obtidas durante os dous primeiros trimestres do curso 

 Alumnado que teña aprobadas a 1ª e 2ª avaliación: , a súa 
cualificación da terceira avaliación será positiva. O peso das dúas 
avaliacións será o mesmo, entonces farase media entre as dúas.. 
Ademais, como a actividade lectiva continúa de xeito telemático, as 
tarefas propostas durante o terceiro trimestre , baseadas no 
repaso, reforzo e ampliación de contidos impartidos durante o 
tempo que a actividade  lectiva foi presencial, poderán incrementar 
a nota final ata un máximo de 2 puntos. Valórase puntualidade na 
entrega das tarefas, resposta acorde aos contidos e participación 
activa en videoconferencia se as houbera e o alumnado non 
presentase problemas de conectividade.  
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 Recuperación de avaliacións non superadas:  O alumnado que teña 
algunha das dúas avaliacións suspensas, ou as dúas, debe facer 
recuperación para superar a materia. Os mecanismos para 
recuperar unha avaliación non superada son: 

 Farase un seguemento individualizado do alumno ou alumna. A 
actividade lectiva continúa de xeito telemático. A través de 
plataforma google classroom e/ou correo electrónico proponse 
actividades de recuperación,  reforzo e repaso dos contidos 
impartidos durante o periodo lectivo de xeito presencial. Para a 
superación da materia terase en conta: entrega de traballos e  
esquemas e resumos propostos dos contidos mínimos esixibles.  

 Achegarase un traballo final no que se recollan os mínimos esixibles 
para a superación da materia.O alumnado será preavisado coa 
suficiente antelación. 

 Se o plan de desescalada de alerta sanitaria permitise a volta ás aulas 

para a realización de exames de recuperación, prevese proba de 

control escrita na cal se recollerán os mínimos esixibles. 

 Criterios de cualificación final: As actividades de 
repaso e  reforzo  que se están enviando  mediante 
plataforma google classroom ou correo electrónico, 
con periodicidade semanal, terán a mesma 
consideración   ca as actividades e traballos de aula. 
Asignáselle unha porcentaxe do 40% da cualificación. 
As entregas fóra de prazo rebaixan esta porcentaxe 
con respecto á nota final 

 O traballo final proposto, ou de ser o caso, a  proba de 
control presencial recollerá os mínimos esixibles. Asignáselle 
unha porcentaxe do 60% da cualificación 

 A cualificación será numérica, entre un e dez, sen decimais e 
consideraráse positiva cando se acade unha puntuación igual 
ou superior a cinco puntos. Para considerar superada a proba 
escrita, deberase ter unha nota mínima de 5 puntos. 

 

 

 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Versará sobre os estándares de aprendizaxe que figuran na presente 
adaptación da programación. É dicir, sobre os contidos tratados na 1ª e 2ª 
avaliación, ata o  13 de marzo de 2020. 
O alumnado deberá  facer unha proba escrita na que se dará prioridade a 
aquelas cuestións que permitan valorar a adquisición das competencias 
clave. 
Poderá darse o caso da obrigatoriedade da presentación dalgún traballo, 
no caso de non facelo ao longo do curso. 

Alumnado de 
materia 

Non procede en 2º da ESO 
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pendente  

Non procede en 2º  da ESO 
 
 
 

Non procede en 2º da ESO 
 

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

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Durante o inicio do terceiro trimestre, e , dado que coincide co 
inicio  da terceira avaliación para o alumnado da materia  de 
Educación Financeira , as actividades que se están a desarrollar 
están orientadas á recuperación, reforzo , repaso e/ou 
ampliación de contidos impartidos durante o periodo de tempo 
que a actividade lectiva foi presencial (setembro 2019-13 de 
marzo 2020)  

Traballarase de xeito individualizado co alumnado que ten algunha 
avaliación pendente e tamén con aquel alumnado que presenta 
máis dificultades na comprensión. Emprégase a plataforma 
google classroom e/ou correo electrónico. 

As actividades propostas de recuperación engloban os mínimos 
esixibles de cada avaliación co obxectivo de que  o alumnado poida 
acadar o aprobado na avaliación final 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
Emprégase a plataforma google classroom e correo electrónico para a 
realización e seguemento das actividades propostas.. 
Alumnado sen conectividade:  
Ningún alumno/a  informou da ausencia de conectividade nin de 
problemas para o desenvolvemento das tarefas propostas 

Materiais e recursos 

Ordenador e conexión wifi ou datos móbiles.  A través desta canle 
proporciónanselle ao alumnado recursos como: apuntamentos, videos 
explicativos, esquemas das unidades didácticas e as actividades de 
repaso e reforzo propostas 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través do titor e/ou sistema abalar establécese o contacto cos 
pais/nais ou titores legais para un axeitado e acorde seguemento da 
actividade académica 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 
41 

IES VILALONGA (SANXENXO-PONTEVEDRA) 
4º ESO 

ECONOMÍA 
 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA ECONOMÍA 4º ESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE: María Carmen Cacheiro Lado 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 41 IES VILALONGA (SANXENXO-PONTEVEDRA) 
4º ESO: 

ECONOMÍA 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

• Comunicación lingüística (CCL). 
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 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) ECB1.1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas económicos, e identifica as súas vantaxes, 
os seus inconvenientes e as súas limitacións. 

• Competencia dixital (CD). ECB1.2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da economía 
• Aprender a aprender (CAA). ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía normativa. 

• Competencias sociais e cívicas (CSC). ECB1.2.3. Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante a fronteira de 
posibilidades de produción. 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). ECB1.3.1. Representa as relacións que se establecen entre as economías domésticas e as empresas. 

 ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos 

 
ECB2.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias de capital para a 
súa constitución e coas responsabilidades legais para cada tipo 

 
ECB2.1.3. Distingue os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan no seu ámbito, así como a 
forma de interactuar co seu contorno máis próximo e os efectos sociais e ambientais, positivos e 
negativos, que se observan. 

 4º-ECB2.2.2 - Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas oportunidades 

 
4º-ECB2.5.1 - Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa forma xurídica e as actividades, 
e sinala o funcionamento básico dos impostos e as principais diferenzas entre eles. 

 
4º-ECB3.1.1 - Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e os gastos 
integrantes, e realiza o seu seguimento 

 4º-ECB3.3.1 - Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto 

 
4º-ECB3.3.2 - Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco e 
seleccionando a decisión máis axeitada para cada momento. 

 
4º-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. 

 

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

Avaliación 

Procedementos: 
O procedemento que se segue para a avaliación e cualificación é o de 
avaliación continua, o cal require  a asistencia regular do alumnado ás 
clases e demais actividades programadas. 
Na avaliación da 1ª e 2ª avaliación: 

 Observación do traballo diario do alumnado: caderno de aula, fichas 
de práctica propostas para a casa e recollidas. 

 Valoración de probas escritas  
 Observación da participación do alumnado. 
 Valoración de actividades complementarias:  exposicións, traballos 

en grupo ou individuais, participación activa… 
Na 3ª avaliación: 

 Valoración de actividades propostas en plataforma google 
classroom ou correo electrónico. 

 Observación da participación nas clases online a través de 
Hangouts. 

 
 

Instrumentos: 
Na 1ª e 2ª avaliación: 

 Probas de control escritas . 
 Intervencións na aula 
 Video, audio, lecturas relacionadas 

 Na 3ª avaliación: 
 Actividades propostas con periodicidade semanal en plataforma 

google classroom ou correo electrónico. 
 Atención online a través de Hangouts 
 Video, audio ou lecturas relacionadas. 

. 
 

Cualificación final 

A cualificación final na avaliación ordinaria será o resultado das 
cualificacións obtidas durante os dous primeiros trimestres do curso 

 Alumnado que teña aprobadas a 1ª e 2ª avaliación: , a súa 
cualificación da terceira avaliación será positiva. O peso das dúas 
avaliacións será o mesmo, entonces farase media entre as dúas.. 
Ademais, como a actividade lectiva continúa de xeito telemático, as 
tarefas propostas durante o terceiro trimestre , baseadas no 
repaso, reforzo e ampliación de contidos impartidos durante o 
tempo que a actividade  lectiva foi presencial, poderán incrementar 
a nota final ata un máximo de 2 puntos. Valórase puntualidade na 
entrega das tarefas, resposta acorde aos contidos e participación 
activa en videoconferencia se as houbera e o alumnado non 
presentase problemas de conectividade.  
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 Recuperación de avaliacións non superadas:  O alumnado que teña 
algunha das dúas avaliacións suspensas, ou as dúas, debe facer 
recuperación para superar a materia. Os mecanismos para 
recuperar unha avaliación non superada son: 

 Farase un seguemento individualizado do alumno ou alumna. A 
actividade lectiva continúa de xeito telemático. A través de 
plataforma google classroom e/ou correo electrónico proponse 
actividades de recuperación,  reforzo e repaso dos contidos 
impartidos durante o periodo lectivo de xeito presencial. Para a 
superación da materia terase en conta: entrega de traballos e  
esquemas e resumos propostos dos contidos mínimos esixibles.  

 Achegarase un traballo final no que se recollan os mínimos esixibles 
para a superación da materia.O alumnado será preavisado coa 
suficiente antelación. 

 Se o plan de desescalada de alerta sanitaria permitise a volta ás aulas 

para a realización de exames de recuperación, prevese proba de 

control escrita na cal se recollerán os mínimos esixibles. 

 Criterios de cualificación final: As actividades de 
repaso e  reforzo  que se están enviando  mediante 
plataforma google classroom ou correo electrónico, 
con periodicidade semanal, terán a mesma 
consideración   ca as actividades e traballos de aula. 
Asignáselle unha porcentaxe do 30% da cualificación. 
As entregas fóra de prazo rebaixan esta porcentaxe 
con respecto á nota final 

 O traballo final proposto, ou de ser o caso, a  proba de 
control presencial recollerá os mínimos esixibles. Asignáselle 
unha porcentaxe do 70%  da cualificación 

 A cualificación será numérica, entre un e dez, sen decimais e 
consideraráse positiva cando se acade unha puntuación igual 
ou superior a cinco puntos. Para considerar superada a proba 
escrita, deberase ter unha nota mínima de 5 puntos. 

 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Versará sobre os estándares de aprendizaxe que figuran na presente 
adaptación da programación. É dicir, sobre os contidos tratados na 1ª e 2ª 
avaliación, ata o  13 de marzo de 2020. 
O alumnado deberá  facer unha proba escrita na que se dará prioridade a 
aquelas cuestións que permitan valorar a adquisición das competencias 
clave. 
Poderá darse o caso da obrigatoriedade da presentación dalgún traballo, 
no caso de non facelo ao longo do curso. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non procede en 4º da ESO 
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Criterios de cualificación: 
Non procede en 4º da ESO 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede en 4º da ESO 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Durante o inicio do terceiro trimestre, e , dado que coincide co 
inicio  da terceira avaliación para o alumnado da materia  de 
Economía , as actividades que se están a desarrollar están 
orientadas á recuperación, reforzo , repaso e/ou ampliación de 
contidos impartidos durante o periodo de tempo que a 
actividade lectiva foi presencial (setembro 2019-13 de marzo 
2020)  

Traballarase de xeito individualizado co alumnado que ten algunha 
avaliación pendente e tamén con aquel alumnado que presenta 
máis dificultades na comprensión. Emprégase a plataforma 
google classroom e/ou correo electrónico. 

As actividades propostas de recuperación engloban os mínimos 
esixibles de cada avaliación co obxectivo de que  o alumnado poida 
acadar o aprobado na avaliación final 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
Emprégase a plataforma google classroom e correo electrónico para a 
realización e seguemento das actividades propostas.. 
Alumnado sen conectividade:  
Ningún alumno/a  informou da ausencia de conectividade nin de 
problemas para o desenvolvemento das tarefas propostas 

Materiais e recursos 

Ordenador e conexión wifi ou datos móbiles.  A través desta canle 
proporciónanselle ao alumnado recursos como: apuntamentos, videos 
explicativos, esquemas das unidades didácticas e as actividades de 
repaso e reforzo propostas 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través do titor e/ou sistema abalar establécese o contacto cos 
pais/nais ou titores legais para un axeitado e acorde seguemento da 
actividade académica 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
1. Recoñecer a importancia do espírito emprendedor. •Recoñecer a importancia económica e social do emprendedor, así como as súas habilidades 
2. Describir as características básicas do emprendedor. •Recoñecer a importancia da planificación na elaboración dun plan emprendedor 
3. Descubrir e identificar as capacidades e potencialidades propias e as características do 
entorno socio-laboral. •Distinguir formas xurídicas. 

4. Precisar diversos procedementos para a xeración de ideas emprendedoras •Analizar as características dos produtos a ofertar. 
5. Identificar a importancia da planificación dos proxectos emprendedores •Escoller entre distintas formas de financiamento. 
6. Coñecer os trazos básicos das principais formas xurídicas de empresa. Investigar sobre os trámites necesarios para levar a cabo un proxecto emprendedor 
7. Describir os principais trámites de constitución dunha sociedade. •Coñecer os métodos de selección de persoal, currículo, entrevistas, etc. 
8. Valorar a importancia dos procesos de avaliación e das reflexións finais.  
9. Utilizar as novas tecnoloxías da información e transmitir mensaxes escritas ou orais nunha 
lingua estranxeira  

  

  

  

  

  

  
 

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

Avaliación 

Procedementos: 
O procedemento que se segue para a avaliación e cualificación é o de 
avaliación continua, o cal require  a asistencia regular do alumnado 
ás clases e demais actividades programadas. 
 Recóllense exercicios na clase,proxectos realizados na aula e na casa 
e tamén probas teóricas de carácter memorístico sobre contidos 
concretos do tema.  
- Seguimento do traballo en clase: memoria de traballo colaborativo 
en drive e actas de sesións de empresa 

A cualificación da segunda avaliación faise respectando o 

traballo feito de xeito presencial, no centro educativo, dende o 

inicio da mesma ata o 12 de marzo, data na que se declara a 

suspensión das clases presenciais e declaración de estado de 

alarma polo COVID´19: 

 A proba de control escrita estaba fixada  para o venres 
13 de marzo. O alumnado xa non acode este día ao 
centro e, polo tanto, non se realiza a proba prevista. 

 Tense en conta para cualificación desta segunda 
avaliación o traballo grupal plan de empresa que 
estaban desenvolvendo , ademais das actividades 
realizadas na aula e na casa e recollidas para a 
valoración e puntuación. 

 A actividade lectiva continúa de xeito non presencial 
por medios telemáticos. Créase plataforma Google 
Classroom, a través da cal se proponen actividades de 
reforzó e repaso. Non teñen carácter obrigatorio nin 
serán avaliables. 

 

Instrumentos: 
Os instrumentos de avaliación non sofren modificacións nin variacións 

con respecto á programación pola cal se está a facer o seguemento, 
dado que a partir do 13 de marzo, data da suspensión das clases 
presenciais non se avanza materia nova e as actividades de reforzo e 
repaso están relacionadas cos instrumentos que se empregaban 
durante as clases presenciais. 

 

Cualificación 
final 

1.- Avaliación final 
A cualificación final implica a superación ou non da materia. A 
avaliación é continua.Para a avaliación e cualificación final teranse en 
conta a primeira e segunda avaliación. O alumnado que teña as dúas 
avaliacións aprobadas, a súa cualificación da terceira avaliación será 
positiva. O peso das dúas avaliacións será o mesmo, entonces farase 
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media entre as dúas.. Ademais, como a actividade lectiva continúa de 
xeito telemático, as tarefas propostas durante o terceiro trimestre , 
baseadas no repaso, reforzo e ampliación de contidos impartidos 
durante o tempo que a actividade  lectiva foi presencial, poderán 
incrementar a nota final ata un máximo de 2 puntos. Valórase 
puntualidade na entrega das tarefas, resposta acorde aos contidos e 
participación activa en videoconferencia se as houbera e o alumnado 
non presentase problemas de conectividade.  
2.- Recuperación de avaliacións non superadas 
O alumnado que teña algunha das dúas avaliacións suspensas, ou as 
dúas, debe facer recuperación para superar a materia. Os 
mecanismos para recuperar unha avaliación non superada son: 

 Farase un seguemento individualizado do alumno ou alumna. A 
actividade lectiva continúa de xeito telemático. A través de 
plataforma google classroom e/ou correo electrónico 
proponse actividades de reforzo e repaso dos contidos 
impartidos durante o periodo lectivo de xeito presencial. Para 
a superación da materia terase en conta: entrega de traballos 
e proxecto de empresa pendentes, esquemas e resumos 
propostos dos contidos mínimos esixibles.  

 Achegarase un traballo final no que se recollan os mínimos 
esixibles para a superación da materia.O alumnado será 
preavisado coa suficiente antelación. 

 Se o plan de desescalada de alerta sanitaria permitise a volta ás 

aulas para a realización de exames de recuperación, prevese 

proba de control escrita na cal se recollerán os mínimos 

esixibles. 

3.- Criterios de cualificación final 

 As actividades de recuperación, repaso e  reforzo  que 
se están enviando  mediante plataforma google 
classroom ou correo electrónico, con periodicidade 
semanal, terán a mesma consideración   ca as 
actividades e traballos de aula. Asignáselle unha 
porcentaxe do 40% da cualificación. As entregas fóra de 
prazo rebaixan esta porcentaxe con respecto á nota 
final 

 O traballo final proposto, ou de ser o caso, a  proba de 
control presencial recollerá os mínimos esixibles. 
Asignáselle unha porcentaxe do 60% da cualificación 

A cualificación será numérica, entre un e dez, sen decimais e 

consideraráse positiva cando se acade unha puntuación igual ou 

superior a cinco puntos. Para considerar superada a proba 

escrita, deberase ter unha nota mínima de cinco puntos. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro versará sobre os estándares de 
aprendizaxe que figuran nas adaptacións da. presente programación. 
. É dicir, sobre os contidos tratados na 1ª e 2ª avaliación, ata o  13 de 
marzo de 2020. 

 
 Constará dun exercicio escrito, que supoñerá o 60 % da cualificación 
final, e dunha serie de exercicios que a docente  establecerá, e cuxa  
valoración aportará o 40 % á cualificación final. Para aprobar será 
indispensable presentar a serie de exercicios no momento de realizar 
a proba escrita. 
O exame de setembro será elaborado en xuño e terá unhas 
características similares ao de xuño. -Cada exame sinalará o valor de 
cada unha das preguntas. -Calquera intento de copia conlevará á  fin 
do exame e suspenso na materia. -Nas probas de setembro vaise con 
toda a materia, non hai exames parciais 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
Non se dá o caso nesta materia 

Criterios de cualificación: 
 
Non se dá o caso nesta materia 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non se dá o caso nesta materia.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Durante o inicio do terceiro trimestre, e , dado que coincide co 
inicio  da terceira avaliación para o alumnado da materia 
Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial (IAE) , 
as actividades que se están a desarrollar están orientadas á 
recuperación,  reforzo , repaso e/ou ampliación de 
contidos impartidos durante o periodo de tempo que a 
actividade lectiva foi presencial (setembro 2019-13 de 
marzo 2020)  

Traballarase de xeito individualizado co alumnado que teña 
algunha avaliación pendente e tamén con aquel alumnado 
que presente máis dificultades na comprensión. 
Emprégase a plataforma google classroom e/ou correo 
electrónico. 

As actividades propostas de recuperación engloban os 
mínimos esixibles de cada avaliación co obxectivo de que  o 
alumnado poida acadar o aprobado na avaliación final 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
Emprégase a plataforma google classroom e correo electrónico 
para a realización e seguemento das actividades propostas.. 
Alumnado sen conectividade:  
Ningún alumno/a  informou da ausencia de conectividade nin de 

problemas para o desenvolvemento das tarefas propostas 

Materiais e recursos 

Ordenador e conexión wifi ou datos móbiles.  A través desta canle 
proporciónanselle ao alumnado recursos como: apuntamentos, videos 
explicativos, esquemas das unidades didácticas e as actividades de 
repaso e reforzo propostas 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través do titor e/ou sistema abalar establécese o contacto cos 
pais/nais ou titores legais para un axeitado e acorde seguemento 
da actividade académica 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES        
 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 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 

 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. 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 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. 

 CSC 

 CD 

 CAA 

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

  CAA 

 CD 

 CSC 

 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. 

 CAA 

 CMCCT 

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

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 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 

 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. 

 CSC 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 CCL 

 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. 

 CSIEE 

 CCL 

 B2.4. Expresar os 
obxectivos e as funcións 
principais das empresas, 

 ECB2.4.1. Distingue e interpreta os 
obxectivos e as funcións das 
empresas. 

 CSIEE 

 CAA 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

utilizando referencias reais 
do ámbito próximo e 
transmitindo a utilidade 
que se xera coa súa 
actividade. 

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

 CD 

 CCL 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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. 

 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 

 B4.1. Distinguir as 
principais magnitudes 
macroeconómicas, 
operar con elas e 

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

 CMCCT 

 CD 

 CSC 

 CCL 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

analizar as súas 
interrelacións, valorando 
os inconvenientes e as 
limitacións que presentan 
como indicadores da 
calidade de vida. 

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

 CAA 

 CSC 

 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. 

 CSC 

 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 

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

 CD 

 CMCCT 

 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 

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

 CAA 

 CD 

 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. 

 CD 

 CSIEE 

 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. Diferencia 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 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 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. 

  CAA 

 CSC 

 CD 

 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 

 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. 

 CSC 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 CSC 

 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. 

 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 

 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. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

Os procedementos e instrumentos que se empregarán para avaliar o proceso 
de aprendizaxe  da primeira e segunda avaliación son os seguintes: 

 

 Análise das producións escritas: 
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– Probas escritas  

– Traballos monográficos 

 Observación directa e sistemática : 

 

– Observación directa do traballo: realizaranse actividades de cada 
unidade na aula e serán revisadas a efectos de cualificación. 

 Análise das producións e exposicións orais dos alumnos : 

 

– Actividades en clase (problemas, exercicios, respostas a preguntas, 
etc...) 

– Debates 

– Exposición dun tema, en grupo ou individualmente. 

– Probas orais para avaliar a consecución de determinados estándares 
cando por diferentes circunstancias non se considere oportuno 
realizalas escritas. 

Os procedementos e instrumentos que se empregarán para avaliar o proceso 
de aprendizaxe  da terceira avaliación son os seguintes: 

 

 Tarefas realizadas pola aula virtual 

 

 

Cualificación final 

 

A cualificación final na avaliación ordinaria terá en conta as cualificacións das 
dúas primeiras avaliacións. 

Os alumnos que antes da corentena tiñan aprobadas a 1ª e 2ª avaliación terán 
unha cualificación positiva que resultará da media das notas de cada unha 
delas. 

Os alumnos que teñan algunha das avaliacións suspensas poderán 
recuperalas por medio de traballos relacionados cos estándares 
imprescindibles citados, a través de tarefas na aula virtual, nos que se terá en 
conta o traballo individual, o cumprimento dos prazos (agás casos xustificados 
por dificultades dos alumnos) e que a resposta sexa  apropiada.  

Á media obtida, tanto dos alumnos que xa teñen aprobada a materia, como dos 
que a recuperaron,  poderá sumarse   un máximo de 2 puntos das tarefas de 
ampliación entregadas na aula virtual,  nas que se terán en conta os criterios xa 
citados.  

 
 
Proba extarordinaria de setembro 
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Este Departamento considera as probas extraordinarias de setembro unha 
medida excepcional, só para alumnos que contando cos medios precisos non 
entregaron  as actividades requeridas . 
En todo caso, a proba tería en conta os estándares e as competencias 
imprescindibles da primeira e segunda avaliación. 
 
Pendentes 
 
Non procede 
 
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 
 
Actividades 
 
Realizaranse actividades  de recuperación e reforzo. 
Farase un seguimento individualizado, especialmente do alumnado que ten que 
recuperar. 
 
Metodoloxía 
 
Empregarase como método fundamental a aula virtual. 
Segundo a información dos titores ningún alumno presenta problemas de 
conectividade. 
 
Materiais e recursos 
 
Os  alumnos  empregarían ordenador, tablet ou móbil, para poder acceder ós 
apuntes, vídeos explicativos, enlaces, exercicios e solucións. 
 
INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
 
Os alumnos e as familias serán informados por medio dos titores a través de 
abalar, cando non sexa posible farase por correo ou teléfono. Nos casos que 
se estime conveniente, o profesor contactará directamente co alumno por 
medio do correo electrónico ou a mensaxería da aula virtual. 
Todos os alumnos teñen a posibilidade de contactar directamene co profesor 
pola aula virtual  para solicitar calquera tipo de información. 
 
A adaptación da programación será de publicación obrigatoria na web do 
centro. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES        

 

 

 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. 

 CD 

 CMCCT 

 CSIE 

 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. 

 CD 

 CMCCT 

 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. 

  CAA 

 CD 

 CMCCT 

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

 CCL 

 CSIEE 

 B1.2. Identificar e analizar 
os trazos principais do 
contorno en que a 
empresa desenvolve a 
súa actividade e explicar, 
a partir deles, as 
estratexias e as decisións 
adoptadas, e as posibles 
implicacións sociais e 
ambientais da 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. 

 CD 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 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. 

 CD 

 CSC 

 CSIEE 

 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.  

  CSC 

 CSIEE 

 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. 

 CCL 

 CMCCT 

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

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

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

 CCL 

 CMCCT 

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

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 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. 

  CSC 

 CSIEE 

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

 CCL  

 CSC 

 CMCCT 

 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. 

 CD 

 CMCCT 

 CSC 

 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. 

 CD 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 CSC 

 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. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

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

 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. 

 CD 

 CMCCT 

 EEB4.2.2. Identifica e calcula os tipos 
de custos, ingresos e beneficios dunha 
empresa, e represéntaos graficamente. 

 CD 

 CMCCT 

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

 CD 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 CSIEE 

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

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

 CD 

 CMCCT 
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manexar os modelos de 
xestión. 

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

  CD 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 CSIEE 

 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. 

 CMCCT 

 CSIEE 

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

 CMCCT 

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

 CAA 

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

 CMCCT 

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

 CAA 

 CSIEE 

 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. 

 CMCCT 

 CD 

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

 CMCCT 

 CSIEE 

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

 CAA 

 CSIEE 

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

 CD 

 CMCCT 

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

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 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. 

 CMCCT 

 CSIEE 

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

 CCL 

 CMCCT 

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

 CSC 
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 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 

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

Os procedementos e instrumentos que se empregarán para avaliar o proceso 
de aprendizaxe  da primeira e segunda avaliación son os seguintes: 

 

 Análise das producións escritas: 
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– Probas escritas  

– Traballos monográficos 

 Observación directa e sistemática : 

 

– Observación directa do traballo: realizaranse actividades de cada 
unidade na aula e serán revisadas a efectos de cualificación. 

 Análise das producións e exposicións orais dos alumnos : 

 

– Actividades en clase (problemas, exercicios, respostas a preguntas, 
etc...) 

– Debates 

– Exposición dun tema, en grupo ou individualmente. 

– Probas orais para avaliar a consecución de determinados estándares 
cando por diferentes circunstancias non se considere oportuno 
realizalas escritas. 

Os procedementos e instrumentos que se empregarán para avaliar o proceso 
de aprendizaxe  da terceira avaliación son os seguintes: 

 

 Tarefas realizadas pola aula virtual 

 

 

Cualificación final 

 

A cualificación final na avaliación ordinaria terá en conta as cualificacións das 
dúas primeiras avaliacións. 

Os alumnos que antes da corentena tiñan aprobadas a 1ª e 2ª avaliación terán 
unha cualificación positiva que resultará da media das notas de cada unha 
delas. 

Os alumnos que teñan algunha das avaliacións suspensas poderán 
recuperalas por medio de traballos relacionados cos estándares mínimos 
citados, a través de tarefas na aula virtual, nos que se terá en conta o traballo 
individual, o cumprimento dos prazos (agás casos xustificados por dificultades 
dos alumnos) e que a resposta sexa  apropiada.  

Á media obtida, tanto dos alumnos que xa teñen aprobada a materia, como dos 
que a recuperaron,  poderá sumarse   un máximo de 2 puntos das tarefas de 
ampliación entregadas na aula virtual,  nas que se terán en conta os criterios xa 
citados.  

 
 
Proba extarordinaria de setembro 
 
Este Departamento considera as probas extraordinarias de setembro unha 
medida excepcional, só para alumnos que contando cos medios precisos non 
seguiron en ningún momento as actividades requeridas e abandonaron. 
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En todo caso, a proba tería en conta os estándares e as competencias 
imprescindibles da primeira e segunda avaliación. 
 
Pendentes 
 
Os alumnos con pendente Economía de 1º que tiñan aprobado o primeiro 
parcial, terán que realizar un traballo para superar o 2º parcial. Os que non 
tiñan superado o primeiro parcial terán que realizar un traballo desta parte para 
recuperalo e o correspondente ó segundo parcial. 
 
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 
 
Actividades 
 
Realizaranse actividades  de recuperación e reforzo. 
Farase un seguimento individualizado, especialmente do alumnado que ten que 
recuperar. 
 
Metodoloxía 
 
Empregarase como método fundamental a aula virtual. 
Segundo a información dos titores ningún alumno presenta problemas de 
conectividade. 
 
Materiais e recursos 
 
Os  alumnos con conectividade empregarían ordenador, tablet ou móbil, para 
poder acceder ós apuntes, vídeos explicativos, enlaces, exercicios e solucións.  
 
INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
 
Os alumnos e as familias serán informados por medio dos titores a través de 
abalar, cando non sexa posible farase por correo ou teléfono. Nos casos que 
se estime conveniente, o profesor contactará directamente co alumno por 
medio do correo electrónico ou a mensaxería da aula virtual. 
Todos os alumnos teñen a posibilidade de contactar directamene co profesor 
pola aula virtual  para solicitar calquera tipo de información. 
 
A adaptación da programación será de publicación obrigatoria na web do 
centro. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES        
 

 B1.1. Relacionar os 
factores da 
innovación 
empresarial coa 
actividade de creación 
de empresas. 

 FAXB1.1.1. Identifica os aspectos da 
innovación empresarial e explica a súa 
relevancia no desenvolvemento 
económico e na creación de emprego. 

 CSC 

 CSIEE 

 FAXB1.1.2. Recoñece experiencias de 
innovación empresarial e analiza os 
elementos de risco que levan 
aparelladas. 

 CSIEE 

 CAA 

 FAXB1.1.3. Valora a importancia da 
tecnoloxía e de internet como factores 
clave de innovación e relaciona a 
innovación coa internacionalización da 
empresa. 

 CD 

 CSIEE 

 

 

 B1.2. Analizar a 
información 
económica do sector 
de actividade 
empresarial no que se 
situará a empresa. 

 FAXB1.2.1. Analiza o sector empresarial 
onde se desenvolve a idea de negocio. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FAXB1.2.2. Realiza unha análise do 
mercado e da competencia para a idea 
de negocio seleccionada. 

 CSIEE 

 CAA 

 CD 

 B1.3. Seleccionar 
unha idea de negocio, 
e valorar e 
argumentar 
tecnicamente a 
elección. 

 FAXB1.3.1. Explica desde diferentes 
perspectivas a figura do/da 
emprendedor/a de negocios. 

 CCL 

 CSIEE 

 CSC 

 FAXB1.3.2. Avalía as repercusións que 
supón elixir unha idea de negocio. 

 CSIEE 

 CSC 

 CAA 

 FAXB1.3.3. Analiza as vantaxes e os 
inconvenientes de propostas de ideas de 
negocio realizables. 

 CAA 

 CSIEE 

 CMCCT 

 FAXB1.3.4. Expón os seus puntos de 
vista, mantén unha actitude proactiva e 
desenvolve iniciativa emprendedora. 

 CSIEE 

 CCL 

 FAXB1.3.5. Traballa en equipo 
mantendo unha comunicación fluída cos 
seus compañeiros e coas súas 
compañeiras para o desenvolvemento 
do proxecto de empresa. 

 CCL 

 CSIEE 

 B2.1. Analizar a 
organización interna 
da empresa, a forma 
xurídica, a 
localización e os 
recursos necesarios, 
e valorar as 
alternativas 
dispoñibles e os 
obxectivos marcados 
co proxecto. 

 FAXB2.1.1. Recoñece os obxectivos e 
os fins da empresa, e relaciónaos coa 
súa organización. 

 CSIEE 

 CMCCT 

 FAXB2.1.2. Reflexiona sobre o papel da 
responsabilidade social corporativa, e 
valora a existencia dunha ética dos 
negocios. 

 CSC 

 CSIEE 

 FAXB2.1.3. Proporciona argumentos 
que xustifican a elección da forma 
xurídica e da localización da empresa. 

 CCL 

 CSC 

 CMCCT 

 FAXB2.1.4. Interpreta a información que  CSIEE 
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proporciona o organigrama dunha 
empresa e a importancia da descrición 
de tarefas e funcións para cada posto de 
traballo. 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB2.1.5. Realiza unha previsión dos 
recursos necesarios para o 
desenvolvemento do proxecto de 
empresa. 

 CSIEE 

 CAA 

 B4.1. Establecer os 
obxectivos e as 
necesidades de 
aprovisionamento. 

 FAXB4.1.1. Deseña un plan de 
aprovisionamento da empresa. 

  CAA 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB4.1.2. Aplica métodos de 
valoración de existencias. 

 CMCCT 

 CD 

 B4.2. Realizar 
procesos de selección 
de provedores 
analizando as 
condicións técnicas. 

 FAXB4.2.1. Identifica os tipos de 
documentos utilizados para o 
intercambio de información con 
provedores. 

  CCL 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB4.2.2. Utiliza diferentes fontes para 
a procura de provedores en liña e offline. 

 CD 

 CMCCT 

 FAXB4.2.3. Relaciona e compara as 
ofertas de provedores, utilizando 
diversos criterios de selección, e explica 
as vantaxes e os inconvenientes de 
cada unha. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 B4.3. Planificar a 
xestión das relacións 
con provedores, 
aplicando técnicas de 
negociación e 
comunicación. 

 FAXB4.3.1. Identifica e aplica técnicas 
de negociación e comunicación. 

 CCL 

 CSIEE 

 FAXB4.3.2. Recoñece as etapas nun 
proceso de negociación de condicións 
de aprovisionamento. 

 CAA 

 CSIEE 

 CMCCT 

 B5.1. Desenvolver a 
comercialización dos 
produtos ou servizos 
da empresa e o plan 
de márketing. 

 FAXB5.1.1. Analiza o proceso de 
comercialización dos produtos ou 
servizos da empresa. 

 CSIEE 

 CMCCT 

 FAXB5.1.2. Explica as características da 
clientela potencial da empresa e 
identifica o comportamento dos 
competidores desta. 

 CCL 

 CMCCT 

 FAXB5.1.3. Aplica procesos de 
comunicación e habilidades sociais en 
situacións de atención á clientela e 
operacións comerciais. 

 CCL 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB5.1.4. Realiza unha previsión de 
vendas a curto e a medio prazo, 
manexando a folla de cálculo. 

 CD 

 CMCCT 

 B5.2. Fixar os prezos 
de comercialización 
dos produtos ou os 
servizos, e 
comparalos cos da 
competencia. 

 FAXB5.2.1. Reflexiona sobre as 
estratexias de prezos tendo en conta as 
características do produto ou do servizo, 
e argumenta sobre a decisión do 
establecemento do prezo de venda. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 
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 B5.3. Analizar as 
políticas de márketing 
aplicadas á xestión 
comercial. 

 FAXB5.3.1. Elabora un plan de medios 
onde se describan as accións de 
promoción e publicidade para atraer a 
clientela potencial, facendo especial 
fincapé nas aplicadas en internet e 
dispositivos móbiles. 

 CCL 

 CCEC 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB5.3.2. Valora e explica as canles 
de distribución e venda que pode utilizar 
a empresa. 

 CSIEE 

 CCL 

 CMCCT 

 B7.1. Contabilizar os 
feitos contables 
derivados das 
operacións da 
empresa, cumprindo 
os criterios 
establecidos no Plan 
Xeral de 
Contabilidade (PXC). 

 FAXB7.1.1. Opera cos elementos 
patrimoniais da empresa, valora a 
metodoloxía contable e explica o papel 
dos libros contables. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB7.1.2. Analiza e representa os 
principais feitos contables da empresa. 

 CSIEE 

 CD 

 CMCCT 

 FAXB7.1.3. Identifica o concepto de 
amortización e procede ao seu rexistro 
contable. 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB7.1.4. Analiza e asigna os gastos e 
os ingresos ao exercicio económico ao 
que correspondan, con independencia 
das súas datas de pagamento ou 
cobramento. 

 CMCCT 

 CD 

 CSIEE 

 FAXB7.1.5. Distingue as fases do ciclo 
contable, analiza o proceso contable de 
pechamento de exercicio e determina o 
resultado económico obtido pola 
empresa. 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB7.1.6. Analiza as obrigas contables 
e fiscais, e a documentación 
correspondente á declaración-liquidación 
dos impostos. 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB7.1.7. Manexa a nivel básico unha 
aplicación informática de contabilidade, 
onde realiza todas as operacións 
necesarias e presenta o proceso 
contable correspondente a un ciclo 
económico. 

 CD 

 CMCCT 

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

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

 CSIEE 

 CAA 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 CD 

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

 CSIEE 

 B8.2. Avaliar a 
viabilidade da 
empresa, de acordo 
con diferentes tipos 

 FAXB8.2.1. Determina e explica a 
viabilidade da empresa, tanto a nivel 
económico e financeiro como a nivel 
comercial e ambiental. 

 CSIEE 

 CSC 

 CCL 
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de análise. 
 FAXB8.2.2. Aplica métodos de selección 

de investimentos e analiza os 
investimentos necesarios para a posta 
en marcha. 

 CSIEE 

 CMCCT 

 CD 

 FAXB8.2.3. Elabora estados de 
previsión de tesouraría e explica 
alternativas para a resolución de 
problemas puntuais de tesouraría. 

 CMCCT 

 CD 

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

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

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

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

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

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 

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

 CSC 

 CSIEE 

 
 
 
 

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

Os procedementos e instrumentos que se empregarán para avaliar o proceso 
de aprendizaxe  da primeira e segunda avaliación son os seguintes: 

 

 Análise das producións escritas: 

 

– Probas escritas  

– Traballos monográficos 

 Observación directa e sistemática : 

 

– Observación directa do traballo: realizaranse actividades de cada 
unidade na aula e serán revisadas a efectos de cualificación. 

 Análise das producións e exposicións orais dos alumnos : 

 

– Actividades en clase (problemas, exercicios, respostas a preguntas, 
etc...) 
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– Debates 

– Exposición dun tema, en grupo ou individualmente. 

– Probas orais para avaliar a consecución de determinados estándares 
cando por diferentes circunstancias non se considere oportuno 
realizalas escritas. 

Os procedementos e instrumentos que se empregarán para avaliar o proceso 
de aprendizaxe  da terceira avaliación son os seguintes: 

 

 Tarefas realizadas pola aula virtual 

 

 

Cualificación final 

 

A cualificación final na avaliación ordinaria terá en conta as cualificacións das 
dúas primeiras avaliacións. 

Os alumnos que antes da corentena tiñan aprobadas a 1ª e 2ª avaliación terán 
unha cualificación positiva que resultará da media das notas de cada unha 
delas. 

Os alumnos que teñan algunha das avaliacións suspensas poderán 
recuperalas por medio de traballos relacionados cos estándares mínimos 
citados, a través de tarefas na aula virtual, nos que se terá en conta o traballo 
individual, o cumprimento dos prazos (agás casos xustificados por dificultades 
dos alumnos) e que a resposta sexa  apropiada.  

Á media obtida, tanto dos alumnos que xa teñen aprobada a materia, como dos 
que a recuperaron,  poderá sumarse   un máximo de 1 punto das tarefas de 
ampliación entregadas na aula virtual,  nas que se terán en conta os criterios xa 
citados.  

 
 
Proba extarordinaria de setembro 
 
Este Departamento considera as probas extraordinarias de setembro unha 
medida excepcional, só para alumnos que contando cos medios precisos non 
seguiron en ningún momento as actividades requeridas e abandonaron. 
En todo caso, a proba tería en conta os estándares e as competencias 
imprescindibles da primeira e segunda avaliación. 
 
Pendentes 
 
Non procede. 
 
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 
 
Actividades 
 
Realizaranse actividades  de recuperación e reforzo. 
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Farase un seguimento individualizado, especialmente do alumnado que ten que 
recuperar. 
 
Metodoloxía 
 
Empregarase como método fundamental a aula virtual. 
Segundo a información dos titores ningún alumno presenta problemas de 
conectividade. 
 
Materiais e recursos 
 
Os  alumnos con conectividade empregarían ordenador, tablet ou móbil, para 
poder acceder ós apuntes, vídeos explicativos, enlaces, exercicios e solucións.  
 
INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
 
Os alumnos e as familias serán informados por medio dos titores a través de 
abalar, cando non sexa posible farase por correo ou teléfono. Nos casos que 
se estime conveniente, o profesor contactará directamente co alumno por 
medio do correo electrónico ou a mensaxería da aula virtual. 
Todos os alumnos teñen a posibilidade de contactar directamene co profesor 
pola aula virtual  para solicitar calquera tipo de información. 
 
A adaptación da programación será de publicación obrigatoria na web do 
centro. 

 


