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1.1-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA RECUPERAR A 

MATERIA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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. 
ECB1.1.2. Distingue formas de analizar e 
resolver problemas económicos, e 
identifica as súas vantaxes, os seus 
inconvenientes e as súas limitacións 

B1.1. Explicar a economía como ciencia 
social e valorar o impacto permanente 
das decisións económicas na vida das 
persoas. 

ECB1.2.1. Comprende e utiliza 
correctamente termos da área da 
economía. 
ECB1.2.2. Diferencia entre economía 
positiva e economía normativa. 
ECB1.2.3. Representa e analiza 
graficamente o custo de oportunidade 
mediante a fronteira de posibilidades de 
produción 

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

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 
provenientes das relacións económicas do 
seu contorno 

B1.3. Tomar conciencia dos principios da 
economía para aplicar nas relacións 
económicas básicas cos condicionantes 
de recursos e as necesidades 

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. 

ECB2.1.2. Identifica e valora as formas 
xurídicas de empresas máis apropiadas en 
cada caso, en función das características 
concretas, aplicando o razoamento sobre 
clasificación das empresas. 

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 

B2.1. Describir os tipos de empresas e as 
formas xurídicas das empresas, e 
relacionar con cada unha coas súas 
esixencias de capital e as 
responsabilidades legais dos/das 
propietarios/as e xestores/as, así como as 
interrelacións das empresas no seu 
contorno inmediato 
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1.1-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA AMPLIAR NO 

TERCER TRIMESTRE. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ECB3.4.2 Valora e comproba a necesidade B3.4. Recoñecer o funcionamento básico 

negativos, que se observan. 

ECB2.2.1. Analiza os tipos de factores 
produtivos e as relacións entre 
produtividade, eficiencia e tecnoloxía 
ECB2.2.2. Identifica os sectores 
económicos, así como os seus retos e as 
súas oportunidades. 

B2.2. Analizar as características principais 
do proceso produtivo. 

ECB2.3.1. Explica as posibilidades de 
financiamento das empresas e diferencia 
o financiamento externo e o interno, a 
curto e a longo prazo, así como o custo de 
cada unha e as implicacións na marcha da 
empresa 

B2.3. Identificar as fontes de 
financiamento das empresas 

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 

B2.4. Determinar, para un caso sinxelo, a 
estrutura de ingresos e custos dunha 
empresa, calculando o seu beneficio 

ECB2.5.2. Valora a achega que para a 
riqueza nacional supón a carga impositiva 
que soportan as empresas. 

B2.5. Diferenciar os impostos que afectan 
as empresas e a importancia do 
cumprimento das obrigas fiscais. 

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

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. 

ECB3.2.1. Comprende as necesidades de 
planificación e do manexo de asuntos 
financeiros ao longo da vida. Esa 
planificación vincúlase á previsión 
realizada en cada etapa, de acordo coas 
decisións tomadas e a marcha da 
actividade económica nacional. 

B3.2. Decidir con racionalidade ante as 
alternativas económicas da vida persoal, 
e relacionalas co benestar propio e social. 

ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia 
do aforro e do control do gasto. 
ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e 
inconvenientes do endebedamento, 
valorando o risco e seleccionando a 
decisión máis axeitada para cada 
momento. 

B3.3. Expresar unha actitude positiva cara 
ao aforro, e empregar o aforro como 
medio para alcanzar diversos obxectivos. 
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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 

ECB3.4.3 Recoñece a capacidade de 
negociación coas entidades financeiras e 
analiza os procedementos de reclamación 
ante estas 

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. 

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. 

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 

B4.1. Recoñecer e analizar a procedencia 
das principais fontes de ingresos e gastos 
do Estado, e interpretar gráficos onde se 
amose esa distribución 

ECB4.3.1. Coñece e describe os efectos da 
desigualdade da renda e os instrumentos 
de redistribución desta. 

B4.3. Determinar o impacto para a 
sociedade da desigualdade da renda e 
estudar as ferramentas de redistribución 
da renda. 

ECB5.2.1. Describe as causas do 
desemprego e valora as súas principais 
repercusións económicas e sociais. 

ECB5.2.2. Analiza os datos de 
desemprego en España e as políticas 
contra o desemprego. 

ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros 
tendencias de emprego. 

B5.2. Valorar opcións de políticas 
macroeconómicas para facer fronte ao 
desemprego. 

 

2-AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

2.1-AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN PARA RECUPERAR A MATERIA 

AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS 
.Observación sistemática do traballo 
semanal realizado  
.Recopilación do material producido cada 
semana  e corrección do  mesmo. 
INSTRUMENTOS:  
.Cuestionarios de repaso. 
.Dudas remitidas e  corrixidas. 
.Comentarios de artigos da prensa. 
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.Probas escritas convocadas previamente 
para cada un dos temas. 

CUALIFICACIÓN FINAL A cualificación  obteráse coa suma dos 
seguintes apartados 
1º- Cada examen é optativo e preténdese 
facilitar ao alumnado a superación da 
materia e a eliminación de temas cara á 
convocatoria oficial de xuño. 
Si recupera ese examen, será apto (5). 
Haberá unha recuperación final en xuño, 
dos temas non superados, e tamén a 
superación desta proba será calificada 
cun 5. 
2º-A media dos exames será a nota dos 
recuperados  (5) máis a nota dos exames 
superados durante o curso. 
3º-Para o alumnado que haxa traballado 
nestas semanas coas entregas das tarefas 
ata o momento do inicio do período de 
recuperacións suma ata 0,5 segundo o 
entregado e segundo a calidade do 
traballo. 
4º-Nos cuestionarios de repaso ata 0,5 
máis  nas respostas que supoñen unha 
maior comprensión do tema e unha 
valoración e opinión argumentada.  
5º-Ata 1 punto máis para os que 
entreguen as tarefas de ampliación na 
semana que non teñan exames que 
recuperar e polo tanto non teñan que 
repasar. 

 

2.2-AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN PARA O ALUMNADO QUE TEN TODO APROBADO 

AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS 
.Seguimento das tarefas encomendadas  
.Observación da regularidade no traballo 
.Consulta de páxinas webs oficiais 
.Lectura e comentarios da prensa actual 
.Valoración de documentais e/ou 
películas  relacionados cos contidos. 
.Busca e consulta de fontes de 
información e documentación. 
INTRUMENTOS 
.Proba escrita para consolidar algúns dos 
novos conceptos  
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.Traballo persoal  de reflexión sobre 
artigos da prensa. 
.Comentario escrito reflexión sobre 
películas e/ou documentais.  
.Exercicios e actividades  do libro de 
texto. 
.Listas de cotexo 
.Esquemas y/o resumes do libro de texto 

CUALIFICACIÓN A cualificación final será a obtida coa 
suma dos apartados: 
.A media das notas das avaliacións 1ª e 2ª 
.Ata 1 punto polas entregas sistemáticas 
das tarefas. Neste caso o reparto será de  
proporcional ás entregas. 
.Ata 1  punto máis segundo a calidade dos 
materiais entregados. Os comentarios 
nos que se observa unha maior 
aportación persoal e nos que a 
argumentación económica sexa máis 
sólida. Para este apartado teráse en conta 
tamén  as correcións feitas no traballo 
diario  coma outro indicativo dunha maior 
calidade. 
.O redondeo ao alza ou á baixa  faráse 
tendo en conta o interese pola materia 
demostrado por distintas vías. 

 

3-METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

ACTIVIDADES .Cuestionarios de repaso para os que 
teñen que recuperar algunha das partes 
da 1ª e 2ª evaliacións 
.Visionado  e valoración de documentais/ 
películas recomendadas 
.Lectura e crítica dos artigos da prensa 
.Resúmenes e/ou esquemas dos novos 
contidos do libro de texto 
.Resolución de dúbidas 
. Consulta e recopilación de datos de 
webs de contido económico  
.Exercicios do libro de texto 

METODOLOXÍA (COMPROBADA A 
CONECTIVIDADE DE TODO O 
ALUMNADO) 

En xeral a metodoloxía utilizada e o 
seguimento e valoración das actividades 
propostas. 
 Hai que ter en conta que houbo 
actividades que ían dirixidas para todo o 
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grupo pero despois das novas 
instruccións da Consellería hai actividades 
diferenciadas para os que teñen que 
recuperar e reforzar contidos e para os 
que teñen a materia superada. 
Drive, correo e Cisco Webex son as vías 
de comunicación co alumnado. 

MATERIAIS E RECURSOS .Libro de texto. 
.Prensa especializada ou non. 
.Webs recomendadas. 
.Películas e documentais recomendados. 

 

4-INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

INFORMACIÓN A través do ABALAR, o titor do grupo  
avisará ás familias de que teñen este 
documento na web do instituto unha vez 
colgadas as APD´s. 
Un extracto  deste documento se colgará 
en DRIVE para que o alumnado o teña 
presente na realización das tarefas. 

PUBLICIDADE A publicidade desta APD faráse na web 
do centro 
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1.1-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA 

RECUPERAR A MATERIA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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. 
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.  

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

IAEEB1.2.1. 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 

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. 

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

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. 

IAEEB2.1.1. Determina a oportunidade dun 
proxecto de empresa, identificando as 
características e tomando parte na actividade 
que a empresa desenvolve. 
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.). 
 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. 
IAEEB2.1.4. Elabora documentos para a 
planificación das funcións da empresa en 
proxecto, tanto a longo como a curto prazo. 

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. 
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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. 

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

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

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

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

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

AEEB3.3.2. Analiza os produtos financeiros 
máis axeitados de entre as entidades 
financeiras do ámbito para cada tipo de 
empresa, valorando o custo e o risco de cada 
un, e selecciona os máis acaído para o 
proxecto de empresa.  
IAEEB3.3.4. Valora a achega que supón a 
carga impositiva das empresas á riqueza 
nacional e ao sostemento das cargas do 
Estado. 

B3.3. Recoñecer a necesidade de planificar o 
negocio das empresas ligándoa á previsión da 
evolución do sector e da economía nacional, 
así como da planificación financeira e fiscal. 

 

As competencias imprescindibles para recuperar son as asociadas na programación 

didáctica para os estándares recollidos nesta táboa. 

2-AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 
 
 
AVALIACIÓN 
 

PROCEDEMENTOS 
.Observación sistemática do traballo semanal 
realizado  
.Recopilación do material producido cada 
semana  e corrección do  mesmo. 
INSTRUMENTOS:  
.Documentación do  Proxecto empresarial 
.Libreta ou dossier co traballo  na  aula 

 
 
 
CUALIFICACIÓN FINAL 

O aprobado, o 5 en xuño, precisa da 
presentación axeitada  e completa dos 
seguintes materiais:  
-caderno ou dossier co traballo realizado 
durante as dúas primeiras avaliacións na aula. 
-a presentación do proxecto empresarial que 
se completará na 3ªavaliación. 
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A nota pode incrementarse unha vez 
superada a materia: 
1 punto polo seguimento e realización das 
tarefas cada semana da 3ª avaliación. Se 
repartirá de xeito proporcional ás semanas 
de traballo. 
2  puntos si aporta información cualitativa de 
unha maior complexidade da requerida para 
a realización do proxecto e identifica e valora 
as fontes das que procede a mesma 
2 puntos pola adecuación e razoamento 
axustado  desta información ó proxecto 
propio. 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO Para a superación da proba de setembro se 
presentará o proxecto empresarial. 
Realizaráse un examen dos estándares 
traballados durante as avaliacións 1ª e 2ª. 

ALUMNADO CON  MATERIA PENDENTE N/A 

 

3-METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

ACTIVIDADES No 3º trimestre as actividades consistirán no 
apoio e seguimento para a finalización do 
proxecto empresarial. Cada semana as 
tarefas se centran en que cada alumno 
complete e mellore as distintas partes do 
proxecto. Por outra banda tamén se lles 
inclúe nas tarefas a  necesidade de completar 
a libreta na que recollen o traballo na aula xa 
que é un requisito imprescindible para 
superar a materia. 

METODOLOXÍA (COMPROBADA A 
CONECTIVIDADE DE TODO O 
ALUMNADO) 

O seguimento e correción das tarefas que se 
van publicando en documentos de Drive. 
 O correo para remitir tarefas,  dúbidas e 
aclaracións. 

MATERIAIS E RECURSOS As webs e materiais recomendados durante o 
curso e/ou no terceiro trimestre. 
Os aportados pola profesora a través do 
correo ou de documentos en DRIVE. 
O último recurso enviado é una guía 
detallada coas cuestións concretas ás que 
deben dar resposta  en cada apartado do 
proxecto. 

 

4-INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS 
FAMILIAS. 

A través do ABALAR, o titor do grupo  avisará 
ás familias de que teñen este documento na 
web do instituto unha vez colgadas as APDs 
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Unha copia deste documento se colgará en 
DRIVE para que o alumnado o teña presente 
na realización das tarefas. 

PUBLICIDADE A publicidade desta APD faráse na web do 
centro 
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1.1-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA RECUPERAR A 

MATERIA. 

      ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE                        CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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. 

B1.1. Explicar o problema da escaseza: 
recursos escasos e necesidades 
ilimitadas. 

ECB1.2.1. Analiza as respostas ás 
preguntas clave sobre a organización dos 
principais sistemas económicos. 
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. 
ECB1.2.3. Compara sistemas 
económicos,utilizando exemplos actuais 
do ámbito internacional. 

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 

ECB1.3.1. Distingue as proposicións 
económicas positivas das proposicións 
económicas normativas. 
ECB1.3.2. Interpreta os modelos de 
representación da realidade económica, e 
emprega os termos e a metodoloxía 
apropiados para analizar problemas 
económicos concretos. 

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. 

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. 

B2.1. Analizar as características principais 
do proceso produtivo 

ECB2.2.1. Relaciona o proceso de división 
técnica do traballo coa interdependencia 
económica nun contexto global. 
ECB2.2.2. Clasifica e define os factores 
produtivos, e describe as relacións entre 
produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

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

ECB2.3.1. Analiza para explicar as 
repercusións da actividade das empresas, 
tanto nun ámbito próximo coma nun 
ámbito internacional. 

B2.3. Identificar os efectos da actividade 
empresarial para a sociedade e a vida das 
persoas. 

ECB2.4.1. Distingue e interpreta os 
obxectivos e as funcións das empresas. 
ECB2.4.2. Explica a función creadora de 

B2.4. Expresar os obxectivos e as funcións 
principais das empresas, utilizando 
referencias reais do ámbito próximo e 
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utilidade dos bens das empresas. transmitindo a utilidade que se xera coa 
súa actividade. 

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

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

ECB2.6.1. Calcula, clasifica e utiliza 
diversos tipos de custos, fixos e variables, 
totais, medios e marxinais, e representa e 
interpreta gráficos de custos. 
ECB2.6.2. Calcula, analiza e interpreta os 
beneficios dunha empresa a partir de 
supostos de ingresos e custos dun 
período. 

B2.6. Calcular e controlar os custos e os 
beneficios das empresas, e representar e 
interpretar gráficos relativos a eses 
conceptos. 

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

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

ECB3.1.1. Representa graficamente os 
efectos das variacións das variables no 
funcionamento dos mercados. 
ECB3.1.2. Define e expresa 
matematicamente as variables que 
determinan a oferta e a demanda. 
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. 

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. 

ECB3.2.1. Analiza e compara o 
funcionamento dos tipos de mercados, e 
explica as súas diferenzas. 
ECB3.2.2. Aplica a análise dos tipos de 
mercados a casos reais identificados a 
partir da observación do ámbito máis 
inmediato.ica as súas diferenzas. 
ECB3.2.3. Valora de forma crítica os 
efectos que se derivan sobre os axentes 
intervenientes nos diversos mercados. 

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. 

ECB4.3.1. Examina e interpreta datos e 
gráficos de contido económico 
relacionados co mercado de traballo. 
ECB4.3.2. Valora a relación da educación 
e a formación coas probabilidades de 
obter un emprego e mellores salarios. 
ECB4.3.3. Investiga e recoñece vieiros de 
ocupación e tendencias de emprego. 

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

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

B7.1. Reflexionar sobre o impacto do 
crecemento e as crises cíclicas na 
economía e os seus efectos na calidade 
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posibilidades dun desenvolvemento 
sustentable. 
ECB7.1.6. Desenvolve actitudes positivas 
en relación co ambiente e valora a 
consideración da protección do ambiente 
na toma de decisións económicas. 
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. 

de vida das persoas, o ambiente e a 
distribución da riqueza a nivel local e 
mundial. 

 

1.2-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA PENDENTES. 

Á  táboa anterior engadénse os seguintes estándares de aprendizaxe e criterios de 

avaliación para o alumnado que ten pendente a materia. 

      ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE                        CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 ECB4.1.1. Mide, interpreta e expresa as 
principais magnitudes macroeconómicas 
como indicadores da situación económica 
dun país. 
ECB4.1.2. Relaciona as principais 
macromagnitudes e utilízaas para 
establecer comparacións con carácter 
global. 
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. 

B4.1. Distinguir as principais magnitudes 
macroeconómicas, operar con elas e 
analizar as súas interrelacións, valorando 
os inconvenientes e as limitacións que 
presentan como indicadores da calidade 
de vida. 

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

B4.2. Interpretar datos e indicadores 
económicos básicos e a súa evolución 

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

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

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

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

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

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

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. 

 

1.3-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN NO TERCER 

TRIMESTRE 

Á  táboa do punto 1.1  engadénse os seguintes estándares de aprendizaxe e criterios 

de avaliación na ampliación do terceiro trimestre. 

      ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE                        CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

 B4.1. Distinguir as principais magnitudes 
macroeconómicas, operar con elas e 
analizar as súas interrelacións, valorando 
os inconvenientes e as limitacións que 
presentan como indicadores da calidade 
de vida 

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

B4.2. Interpretar datos e indicadores 
económicos básicos e a súa evolución. 

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

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

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

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. 

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

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

ECB5.5.1. Identifica os obxectivos e a 
finalidade do Banco Central Europeo, e 
razoa sobre o seu papel e o seu 
funcionamento. 
ECB5.5.2. Describe os efectos das 
variacións dos tipos de xuro na economía. 

B5.5. Identificar o papel do Banco Central 
Europeo e a estrutura da súa política 
monetaria.  

 

ECB6.3.2. Describe as implicacións e os B6.3.Analizar e valorar as causas e as 
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efectos da globalización económica nos 
países e reflexiona sobre a necesidade da 
súa regulación e da súa coordinación. 

consecuencias da globalización 
económica, así como o papel dos 
organismos económicos internacionais na 
súa regulación. 

ECB7.2.1. Distingue e explica as funcións 
do Estado: fiscais, estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras e provedoras 
de bens e servizos públicos. 
ECB7.2.2. Identifica os principais fallos do 
mercado, as súas causas e os seus efectos 

para os axentes que interveñen na 
economía, e as opcións de actuación por 
parte do Estado. 

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. 

 

Para cada un dos apartados  anteriores as competencias asociadas aos estándares de 

aprendizaxe veñen definidas na programación de referencia. 

2-AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

2.1-AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN PARA RECUPERAR A MATERIA 

AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS 
.Observación sistemática do traballo 
semanal realizado  
.Recopilación do material producido cada 
semana  e corrección do  mesmo. 
INSTRUMENTOS:  
.Cuestionarios de repaso. 
.Dudas remitidas e  corrixidas. 
.Comentarios de artigos da prensa. 
.Probas escritas convocadas previamente 
para cada un dos temas. 

CUALIFICACIÓN FINAL A cualificación  obteráse coa suma dos 
seguintes apartados 
1º- Cada examen é optativo e preténdese 
facilitar ao alumnado a superación da 
materia e deste xeito eliminar temas cara 
á convocatoria oficial de xuño. 
Se recupera ese examen, será apto (5). 
Haberá unha recuperación final en xuño, 
dos temas non superados, e tamén a 
superación desta proba será calificada 
cun 5. 
2º-A media dos exames será a nota dos 
recuperados  (5) máis a nota dos exames 
superados durante o curso. 
3º-Para o alumnado que haxa traballado 
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nestas semanas coas entregas das tarefas 
ata o momento do inicio do período de 
recuperacións suma ata 0,5segundo o 
entregado e segundo a calidade do 
traballo. 
4º-Nos cuestionarios de repaso ata 0,5 
máis  nas respostas que non son 
memoristícas, se non que implican unha 
maior comprensión do tema e unha 
valoración e opinión argumentada.  

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO Para a superación da proba de setembro 
realizaráse un examen dos estándares 
traballados durante as avaliacións 1ª e 2ª. 
Neste caso a nota será a obtida no 
examen. 

 

2.2-AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN PARA O ALUMNADO PENDENTE 

AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS 
.Seguimento das actividades de repaso. 
.Observación das dúbidas plantexadas. 
INSTRUMENTOS 
.Recollida e corrección  de cuestionarios 
de repaso 
.Exames parciales escritos que serán 
optativos para o alumnado que queira ir 
aprobando e/ou eliminando materia cara 
ó final de maio. 

CUALIFICACIÓN  A cualificación final de xuño é a media 
dos tres parciais realizados.  
Para o caso de suspender algún deles 
faráse un final en maio para recuperar as 
partes suspensas. 
Pódese facer media entre os exames 
sempre que se obteña unha nota de 4. 

PROBA EXTRAORDINARIA SETEMBRO Consistirá nunha proba escrita sobre os 
estándares recollidos nesta APD. 

 

2.3-AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN PARA O ALUMNADO QUE TEN TODO APROBADO 

AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS 
.Seguimento das tarefas encomendadas  
.Observación da regularidade no traballo 
.Consulta de páxinas webs oficiais 
.Lectura e comentarios da prensa actual 
.Valoracións  críticas de películas e/ou 
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documentais relacionados coa materia. 
.Busca e consulta de fontes de 
información e documentación 
INTRUMENTOS 
.Proba escrita para consolidar algúns dos 
novos conceptos  
.Traballo persoal  de reflexión sobre 
artigos da prensa. 
.Comentario escrito reflexión sobre 
películas e/ou documentais.  
.Exercicios e actividades  do libro de 
texto. 
.Listas de cotexo 
.Esquemas y o resumes do libro de texto. 

CUALIFICACIÓN A cualificación final será a obtida coa 
suma dos apartados: 
.A media das notas das avaliacións 1ª e 2ª 
.Ata 1 punto polas entregas sistemáticas 
das tarefas. Neste caso o reparto será de 
xeito proporcional as entregas. 
.Ata 1 punto máis segundo a calidade dos 
materiais entregados. Os comentarios 
nos que se observa unha maior 
aportación persoal e nos que a 
argumentación económica sexa máis 
sólida. Para este apartado teráse en conta 
tamén que as correcións feitas no traballo 
diario. 
.Se hai que redondear o alza ou á baixa 
este redondeo faráse tendo en conta o 
interese pola materia demostrado por 
distintas vías. 

 

3-METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

ACTIVIDADES .Cuestionarios de repaso para os que 
teñen que recuperar algunha das partes 
da 1ª e 2ª evaliacións 
.Visionado  e valoración de películas 
recomendadas 
.Lectura e crítica da prensa co contidos do 
3º trimestre 
.Resúmenes e/ou esquemas dos novos 
contidos 
.Resolución de dúbidas 
.Consulta e recopilación de datos de webs 
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de contido económico  
.Exercicios do libro de texto 

METODOLOXÍA (COMPROBADA A 
CONECTIVIDADE DE TODO O 
ALUMNADO) 

En xeral a metodoloxía utilizada e o 
seguimento e valoración das actividades 
propostas. 
 Hai que ter en conta que houbo 
actividades que ían dirixidas para todo o 
grupo pero despois das novas 
instruccións da Consellería hai actividades 
diferenciadas para os que teñen que 
recuperar e reforzar contidos e para os 
que teñen a materia superada. 
Drive, correo e plataforma Cisco Webex 
son os medios de comunicación co 
alumnado. 

MATERIAIS E RECURSOS .Libro de texto. 
.Prensa especializada ou non. 
.Webs recomendadas. 
.Películas recomendadas. 

 

4-INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

INFORMACIÓN A través do ABALAR, a titora do grupo  
avisará ás familias de que teñen este 
documento na web do instituto unha vez 
colgadas as APD´s. 
Un extracto  deste documento se colgará 
en DRIVE para que o alumnado o teña 
presente na realización das tarefas. 

PUBLICIDADE A publicidade desta APD faráse na web 
do centro 

 

 


