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1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 

 

CUARTO DA ESO 
 

TEMA 1. INTRODUCIÓN Á ECONOMÍA 

 

UNIDADE 2. A PRODUCIÓN DE BENS E SERVIZOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B1-1. Explicar a economía como ciencia 

social valorando o impacto permanente das 

decisións económicas na vida dos cidadáns. 

B1-1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de 

elixir e tomar decisións como as claves dos problemas básicos 

de calquera economía, e comprende que todas as eleccións 

supoñen renunciar a outras alternativas e que todas as 

decisións teñen consecuencias. 

CCL 

CSC 

B1-1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas 

económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus 

inconvenientes e as súas limitacións. 

CAA 

CD 

B1-2. Identificar a terminoloxía económica 

básica e o uso dos modelos económicos, e 

familiarizarse con eles. 

B1-2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da 

economía. 

CCL 

 

B1-3. Tomar conciencia dos principios 

básicos da Economía que se aplican nas 

relacións económicas básicas cos 

condicionantes de recursos e as necesidades. 

B1-2.2. Diferencia entre economía positiva e economía 

normativa. 

CAA 

CSC 

B1-3.1. Representa as relacións que se establecen entre as 

economías domésticas e as empresas. 

CD 

CMCCT 

 

B4-1. Recoñecer e analizar a procedencia das 

principais fontes de ingresos e gastos do 

Estado, e interpretar gráficos onde se amose 

esa distribución. 

B1-3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas 

económicos provenientes das relacións económicas do seu 

contorno. 

CMCCT 

CSC 

B4-1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de contido 

económico relacionados cos ingresos e os gastos do Estado. 

CD 

CMCCT 

B4-3. Determinar o impacto para a sociedade 

da desigualdade da renda e estudar as 

ferramentas de redistribución da renda. 

B4-3.1. Coñece e describe os efectos da desigualdade da 

renda e os instrumentos de redistribución desta. 

CC,  

CSC 

CMCCT 

B5-1. Diferenciar as magnitudes de tipos de 

xuro, inflación e desemprego, analizar as 

relación entre elas e interpretar datos e 

gráficos vinculados con esas magnitudes. 

B5-1.3. Valora e interpreta datos e gráficos de contido 

económico relacionados cos tipos de xuro, inflación e 

desemprego. 

CD 

CMCCT 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B1-1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de 

elixir e tomar decisións como as claves dos problemas básicos 

CCL 
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UNIDADE 3. OS MERCADOS E OS AXENTES ECONÓMICOS 

B1-1. Explicar a economía como ciencia 

social valorando o impacto permanente das 

decisións económicas na vida dos cidadáns. 

de calquera economía, e comprende que todas as eleccións 

supoñen renunciar a outras alternativas e que todas as 

decisións teñen consecuencias. 

CSC 

B1-1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas 

económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus 

inconvenientes e as súas limitacións. 

CAA,  

CD 

B1-2. Identificar a terminoloxía económica 

básica e o uso dos modelos económicos, e 

familiarizarse con eles. 

B1-2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da 

economía. 

CCL 

B1-2.3. Representa e analiza graficamente o custo de 

oportunidade mediante a Fronteira de Posibilidades de 

Produción. 

CAA,  

CSC 

CMCCT 

B2-2. Analizar as características principais do 

proceso produtivo. 

B2-2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións 

entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

CSC 

 CMCCT 

B2-2.2. Identifica os sectores económicos, así como os seus 

retos e as súas oportunidades. 

CD,  

CSC 

B4-1. Recoñecer e analizar a procedencia das 

principais fontes de ingresos e gastos do 

Estado, e interpretar gráficos onde se amose 

esa distribución. 

B4-1.1. Identifica as vías de onde proceden os ingresos do 

Estado, así como as principais áreas dos gastos do Estado, e 

comenta as súas relacións. 

CD 

CMCCT 

B4-1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de contido 

económico relacionados cos ingresos e os gastos do Estado. 

B4-3. Determinar o impacto para a sociedade 

da desigualdade da renda e estudar as 

ferramentas de redistribución da renda. 

B4-3.1. Coñece e describe os efectos da desigualdade da 

renda e os instrumentos de redistribución desta. 

CCL 

 CSC 

CMCCT 

B5-1. Diferenciar as magnitudes de tipos de 

xuro, inflación e desemprego, analizar as 

relación entre elas e interpretar datos e 

gráficos vinculados con esas magnitudes. 

B5-1.3. Valora e interpreta datos e gráficos de contido 

económico relacionados cos tipos de xuro, inflación e 

desemprego. 

CD 

CMCCT 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B1-1. Explicar a economía como ciencia 

social valorando o impacto permanente das 

decisións económicas na vida dos cidadáns. 

B1-1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de 

elixir e tomar decisións como as claves dos problemas básicos 

de calquera economía, e comprende que todas as eleccións 

supoñen renunciar a outras alternativas e que todas as 

decisións teñen consecuencias. 

 

CCL 

CSC 

 B1-1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas 

económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus 

inconvenientes e as súas limitacións. 

CAA 

CD 

B1-2. Identificar a terminoloxía económica 

básica e o uso dos modelos económicos, e 

familiarizarse con eles. 

B1-2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da 

economía. 

CCL 

CAA 

CSC 
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UNIDADE 4. AS DECISIÓNS ECONÓMICAS DAS FAMILIAS 

B1-3. Tomar conciencia dos principios 

básicos da Economía que se aplican nas 

relacións económicas básicas cos 

condicionantes de recursos e as necesidades. 

B1-3.1. Representa as relacións que se establecen entre as 

economías domésticas e as empresas. 

CSC 

 CMCCT 
B1-3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas 

económicos provenientes das relacións económicas do seu 

contorno. 

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. 

B2-1.1.  Distingue as formas xurídicas das empresas e 

relaciónaas coas esixencias de capital para a súa constitución 

e coas responsabilidades legais para cada tipo. 

 

CMCCT 

CSIEE 

 B2-1.3.  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. 

CSIEE 

CSC 

B2-3.  Identificar as fontes de financiamento 

das empresas. 

B2-3.1.  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. 

CCL 

CD 

CMCCT 

B2-4.  Determinar, para un caso sinxelo, a 

estrutura de ingresos e custos dunha 

empresa, calculando o seu beneficio. 

B2-4.2. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, 

calcula o seu beneficio ou a súa perda, aplicando razoamentos 

matemáticos, e interpreta os resultados. 

CD 

CMCCT 

B4-1. Recoñecer e analizar a procedencia das 

principais fontes de ingresos e gastos do 

Estado, e interpretar gráficos onde se amose 

esa distribución. 

B4-1.1. Identifica as vías de onde proceden os ingresos do 

Estado, así como as principais áreas dos gastos do Estado, e 

comenta as súas relacións. 

CSC 

CMCCT 

B4-1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de contido 

económico relacionados cos ingresos e os gastos do Estado. 

CD 

CMCCT 

 

B5-1. Diferenciar as magnitudes de tipos de 

xuro, inflación e desemprego, analizar as 

relación entre elas e interpretar datos e 

gráficos vinculados con esas magnitudes. 

B4-1.3.Distingue nos ciclos económicos o comportamento dos 

ingresos e dos gastos públicos, así como os efectos que se 

poden producir ao longo do tempo. 

CSC 

CMCCT 

B5-1.3. Valora e interpreta datos e gráficos de contido 

económico relacionados cos tipos de xuro, inflación e 

desemprego. 

CD 

CMCCT 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B1-1. Explicar a economía como ciencia 

social valorando o impacto permanente das 

decisións económicas na vida dos cidadáns. 

B1-1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de 

elixir e tomar decisións como as claves dos problemas básicos 

de calquera economía, e comprende que todas as eleccións 

supoñen renunciar a outras alternativas e que todas as 

decisións teñen consecuencias. 

CCL 

CSC 

B1-1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas 

económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus 

inconvenientes e as súas limitacións. 

CAA,  

CD 
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UNIDADE 5. AS EMPRESAS 

B1-2. Identificar a terminoloxía económica 

básica e o uso dos modelos económicos, e 

familiarizarse con eles. 

B1-2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da 

economía. 

CCL 

B1-3  Tomar conciencia dos principios da 

economía para aplicar nas relacións 

económicas básicas cos condicionantes de 

recursos e as necesidades. 

B1-3.1.  Representa as relacións que se establecen entre as 

economías domésticas e as empresas. 

CSC 

CMCCT 

B1-3.2.  Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas 

económicos provenientes das relacións económicas do seu 

contorno. 

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. 

B3-1.1.  Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, 

identificando os ingresos e os gastos integrantes, e realiza o 

seu seguimento. 

CAA 

CD 

CMCCT 

B3-3.   Expresar unha actitude positiva cara 

ao aforro, e empregar o aforro como medio 

para alcanzar diversos obxectivos. 

B3-3.1. Distingue formas de analizar e resolver problemas 

económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus 

inconvenientes e as súas limitacións. 

CAA 

CSC 

B4-1.  Recoñecer e analizar a procedencia 

das principais fontes de ingresos e gastos do 

Estado, e interpretar gráficos onde se amose 

esa distribución. 

B4-1.1.  Identifica as vías de onde proceden os ingresos do 

Estado, así como as principais áreas dos gastos do Estado, e 

comenta as súas relacións. 

CSC 

CMCCT 

B4-1.2  Analiza e interpreta datos e gráficos de contido 

económico relacionados cos ingresos e os gastos do Estado. 

CD 

CMCCT 

B4-1.3.  Distingue nos ciclos económicos o comportamento dos 

ingresos e dos gastos públicos, así como os efectos que se 

poden producir ao longo do tempo. 

CSC 

 CMCCT 

B4-3. Determinar o impacto para a sociedade 

da desigualdade da renda e estudar as 

ferramentas de redistribución da renda. 

B4-3.1.   Coñece e describe os efectos da desigualdade da 

renda e os instrumentos de redistribución desta. 

CSC, CCL 

 CMCCT 

B6-1.  Valorar o impacto da globalización 

económica, do comercio internacional e dos 

procesos de integración económica na 

calidade de vida das persoas e no ambiente. 

B6-1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa 

relación co impacto económico internacional, e analiza as 

posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 

CAA 

CSC 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B1-1. Explicar a economía como ciencia 

social valorando o impacto permanente das 

decisións económicas na vida dos cidadáns. 

B1-1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas 

económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus 

inconvenientes e as súas limitacións. 

CSC 

CAA  

CSIEE 

B1-2. Identificar a terminoloxía económica 

básica e o uso dos modelos económicos, e 

familiarizarse con eles. 

B1-2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da 

economía. 
CCL 

CSC 

CAA 
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UNIDADE 6. O CRECEMENTO ECONÓMICO 

B1-3  Tomar conciencia dos principios da 

economía para aplicar nas relacións 

económicas básicas cos condicionantes de 

recursos e as necesidades. 

B1-3.1.  Representa as relacións que se establecen entre as 

economías domésticas e as empresas. 
CSC 

CAA  

CSIEE 

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. 

B2-1.1.  Distingue as formas xurídicas das empresas e 

relaciónaas coas esixencias de capital para a súa constitución 

e coas responsabilidades legais para cada tipo. 

CCL 

CAA 

CSC 

B2-1.2. 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. 

CSC, CAA 

CSIEE 

B2-1.3. 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. 

CAA 

CSC 

B2-2.  Analizar as características principais do 

proceso produtivo. 

B2-2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións 

entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 
CAA 

CSC 

B2-3. Identificar as fontes de financiamento 

das empresas. 

B2-2.2. Identifica os sectores económicos, así como os seus 

retos e as súas oportunidades. 

B2-3.1. 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. 

CCL 

CSC 

CAA 

B2-4.  Determinar, para un caso sinxelo, a 

estrutura de ingresos e custos dunha 

empresa, calculando o seu beneficio. 

B2-4.1. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, 

calcula o seu beneficio ou a súa perda, aplicando razoamentos 

matemáticos, e interpreta os resultados. 

CSC CAA 

CMCCT 

B2-5  Diferenciar os impostos que afectan as 

empresas e a importancia do cumprimento 

das obrigas fiscais. 

B2-5.1 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. 

CD 

CMCCT 

B5-1.  Diferenciar as magnitudes de tipos de 

xuro, inflación e desemprego, analizar as 

relacións entre elas e interpretar datos e 

gráficos vinculados con esas magnitudes. 

B5-2.1. Explica o funcionamento dos tipos de interese e as 

consecuencias da súa variación para a marcha da economía. 
CSC,CAA,CCL 

CSIEE,CMCCT 

B6-1.  Valorar opcións de políticas 

macroeconómicas para facer fronte ao 

desemprego. 

B6-1.5.  Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa 

relación co impacto económico internacional, e analiza as 

posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 

CAA, CSC 

CSIEE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B1-1.1.  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 

CSC 
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B1-1. Explicar a economía como ciencia social 

valorando o impacto permanente das decisións 

económicas na vida dos cidadáns. 

eleccións supoñen renunciar a outras alternativas e que 

todas as decisións teñen consecuencias. 

CCL 

CSIEE 

B1-1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas 

económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus 

inconvenientes e as súas limitacións. 

B1-2. Identificar a terminoloxía económica básica 

e o uso dos modelos económicos, e familiarizarse 

con eles. 

B1-2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área 

da economía. 

CCL 

CSC  

CAA 

B1-3  Tomar conciencia dos principios da 

economía para aplicar nas relacións económicas 

básicas cos condicionantes de recursos e as 

necesidades. 

B1-3.1.  Representa as relacións que se establecen entre 

as economías domésticas e as empresas. 

CSC 

CAA  

CSIEE B1-3.2.  Aplica razoamentos básicos para interpretar 

problemas económicos provenientes das relacións 

económicas do seu contorno. 

B4-1.  Recoñecer e analizar a procedencia das 

principais fontes de ingresos e gastos do Estado, 

e interpretar gráficos onde se amose esa 

distribución. 

B4-1.1.  Identifica as vías de onde proceden os ingresos do 

Estado, así como as principais áreas dos gastos do 

Estado, e comenta as súas relacións. 

CSC 

B4-1.2.  Analiza e interpreta datos e gráficos de contido 

económico relacionados cos ingresos e os gastos do 

Estado. 

CCL, CMCCT,  

B4-1.3.  Distingue nos ciclos económicos o comportamento 

dos ingresos e dos gastos públicos, así como os efectos 

que se poden producir ao longo do tempo. 

CAA, CSC, CSIEE 

B4-3.  Determinar o impacto para a sociedade da 

desigualdade da renda e estudar as ferramentas 

de redistribución da renda. 

B4-3.1.  Coñece e describe os efectos da desigualdade da 

renda e os instrumentos de redistribución desta. 

CCL, CAA, CSCIEE 

B5-2. . Interpretar datos e gráficos vinculados cos 

conceptos de tipos de interese, inflación e 

desemprego. 

B5-2.1. Valora e interpreta datos e gráficos de contido 

económico relacionados cos tipos de interese, inflación e 

desemprego. 

CCL 

CSC 

B5-3. Valorar diferentes opcións de políticas 

macroeconómicas para facer fronte ao 

desemprego. 

B5-3.1. Describe as causas do desemprego e valora as 

súas principais repercusións económicas e sociais 

CCL  

CSC 

CMCCT 
B5-3.2. Analiza os datos de desemprego en España e as 

políticas contra o desemprego. 

B5-3.3. Investiga e recoñece ámbitos de oportunidades e 

tendencias de emprego. 

B6-1. Valorar o impacto da globalización 

económica, do comercio internacional e dos 

procesos de integración económica na calidade 

de vida das persoas e no ambiente. 

B6-1.3. Analiza e presenta acontecementos económicos 

contemporáneos no contexto da globalización e o comercio 

internacional. 

CSC, CD 

CAA 

B6-1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa 

relación co impacto económico internacional, e analiza as 

posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 

CAA 

CSC 
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UNIDADE 7. A DISTRIBUCIÓN DA RENDA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS 

B1-1. Explicar a economía como ciencia social 

valorando o impacto permanente das decisións 

económicas na vida dos cidadáns. 

 

 

B1-1.1.  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. 

CSC 

CCL 

CSIEE 

B1-1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas 

económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus 

inconvenientes e as súas limitacións. 

B1-2. Identificar a terminoloxía económica básica 

e o uso dos modelos económicos, e familiarizarse 

con eles. 

B1-2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área 

da economía. 

CSIEE 

 CSC, CAA 

B1-3  Tomar conciencia dos principios da 

economía para aplicar nas relacións económicas 

básicas cos condicionantes de recursos e as 

necesidades. 

B1-3.1.  Representa as relacións que se establecen entre 

as economías domésticas e as empresas. 

CSC, CAA  

CSIEE 

B1-3.2.  Aplica razoamentos básicos para interpretar 

problemas económicos provenientes das relacións 

económicas do seu contorno. 

CMCCT 

CAA, CSC 

B4-1.  Recoñecer e analizar a procedencia das 

principais fontes de ingresos e gastos do Estado, 

e interpretar gráficos onde se amose esa 

distribución. 

B4-1.1.  Identifica as vías de onde proceden os ingresos do 

Estado, así como as principais áreas dos gastos do 

Estado, e comenta as súas relacións. 

CSC 

B4-1.2.  Analiza e interpreta datos e gráficos de contido 

económico relacionados cos ingresos e os gastos do 

Estado. 

B4-2.  Diferenciar e explicar os conceptos de 

débeda pública e déficit público. 

B4-2.1.    Comprende e expresa as diferenzas entre os 

conceptos de débeda pública e déficit público, así como a 

relación que se produce entre eles.. 

CCL, CAA 

CSC 

B4-3.  Determinar o impacto para a sociedade da 

desigualdade da renda e estudar as ferramentas 

de redistribución da renda. 

B4-3.1.  Coñece e describe os efectos da desigualdade da 

renda e os instrumentos de redistribución desta. 

CCL,CAA 

CSC 

B5-2. Valorar opcións de políticas 

macroeconómicas para facer fronte ao 

desemprego. 

B5-2.1. Describe as causas do desemprego e valora as 

súas principais repercusións económicas e sociais. 

CCL, CSC 

CMCCT 

B5-3. Valorar diferentes opcións de políticas 

macroeconómicas para facer fronte ao 

desemprego. 

B5-3.1. Describe as causas do desemprego e valora os 

seus principais repercusións económicas e sociais. 

CAA, 

CSIEE 

B5-3.3. Investiga e recoñece ámbitos de oportunidades e 

tendencias de emprego. 

CSC 

CAA 

B6-1. Valorar o impacto da globalización 

económica, do comercio internacional e dos 

procesos de integración económica na calidade 

de vida das persoas e no ambiente. 

B6-1.1. Valora o grao de interconexión das economías de 

todos os países do mundo e aplica a perspectiva global 

para emitir xuízos críticos. 

CAA 

CSC 

B6-1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa 

relación co impacto económico internacional, e analiza as 

posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 

CMCCT 

CAA, CSC 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

O alumnado coa materia de Economía de 4º terá no seu curso da aula virtual (AV) do IES O 

Mosteirón a información sobre como traballaremos, como cualificaremos e como 

recuperaremos a materia neste “atípico” terceiro trimestre. 

A través do foro e a mensaxería privada desta AV estableceremos unha continua comunicación 

co alumnado pudendo así detectar dificultades de aprendizaxe, de organización ou de tempo 

que serán resoltas con explicacións persoais ou medidas de adaptación (máis tempo de entrega, 

redución das actividades, adaptación das tarefas) segundo o profesorado valore.  

En cada curso colgaranse: 

• Rúbricas, folla de ruta para avaliar o traballo e determinar a súa cualificación. 

• Materiais para traballar, como fichas, videos, actividades interactivas, xogos, 

presentacións ... 

• Tarefas/actividades cos correspondentes prazos. 

Neste período o grupo-clase vivirá diferentes situacións: 

 

2.1. Alumnado que ten aprobadas a Primeira e Segunda avaliación: 
 

A cualificación na avaliación ordinaria de xuño calcularase coa media da primeira e da segunda 

avaliación, no caso de ter interese por incrementar esta nota ata 2 puntos, o alumnado poderá 

realizar actividades voluntarias e aconsellables de materia da primeira e segunda avaliación. 

Estas actividades preséntanse nunha rúbrica deseñada para valorar as tarefas de cada 

estudante, prestando atención ás variables que indican os diferentes niveis de adquisición. 

Ademais informa de como se cualificarán (aportación á nota final). Adxunto I 

Propóñense tres tipoloxías de tarefas/actividades deseñadas para o desenvolvemento das 

competencias clave con especial relevancia da competencia social e cívica e da competencia 

matemática polos contidos propios da Economía, así como da competencia na comunicación 

lingüística para explicar e transmitir as ideas e conclusións con argumentos e evidencias 

empíricas: 

1º as fichas de actividades competenciais  supoñen unha revisión e unha verificación de ter 

alcanzados os estándares de aprendizaxe. 

2º actividades de repaso “saber facer” recollen os procedementos e destrezas pensados para 

todo o alumnado que queira practicar e fixar a aprendizaxe que da materia realizou durante o 

curso. 

3ª tarefas de competencia financeira onde se aplican técnicas económicas básicas, 

interpretación de gráficos e resolución de conflitos.  
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2.2. Alumnado que non ten aprobadas a Primeira Avaliación e/ou a Segunda Avaliación: 

 

Están programadas unhas actividades de reforzo e apoio en base aos indicadores de grao 

mínimo de consecución para superar a materia da primeira e segunda avaliación. 

Este alumnado poderá acceder a elas nun bloque específico no seu curso/materia da AV. 

Recibirá unha mensaxe ou correo con información individualizada. 

Estas actividades/tarefas teñen unha rúbrica deseñada para valorar as tarefas de cada 

estudante, prestando atención ás variables que indican os diferentes niveis de adquisición e 

informa de como se cualificarán. Adxunto II 

A nota final desas actividades de reforzo e apoio será de ata 5 puntos, no caso de que houbera 

unha avaliación aprobada fará media con ela para a cualificación da avaliación final ordinaria. 

 

2.3. Proba extraordinaria de setembro 
 

A avaliación final extraordinaria será unha proba escrita. Estará adaptada a unha hora de 

duración. Os referentes da proba serán os indicadores de “grao mínimo de consecución para 

superar a materia” dos temas desenvoltos na primeira e segunda avaliación e incluídos na 

programación xeral da materia e colgados na páxina web do centro. 

En previsión á posibilidade de non poder facer a proba de forma presencial, deseñaranse unhas 

tarefas de reforzo, competenciais e personalizadas. Serán entregadas en xuño e terán a dobre 

finalidade de apoiar na preparación da materia e substituír, se fora necesario, a proba 

extraordinaria presencial. Neste caso as tarefas terán unha data máxima de entrega que 

coincidirá co calendario de proba extraordinaria de setembro. 

 

 

 

 



Terceiro trimestre ECONOMÍA  (Adxunto I) 

 

  INSTRUMENTOS 
Excelente 

(4 puntos) 

Notable 

(3 puntos) 

Ben 

(2 puntos) 

Insuficiente 

(1 punto) 

Cualificación 

(máximo 4) 

 
Cinco fichas de 
actividades 
competenciais 
 

Todas as respostas 
son claras, precisas e 
concisas. Cumpre os 
prazos. 

A maioría das respostas 
son claras, precisas e 
concisas. Cumpre os 
prazos. 

A metade das respostas 
son claras, precisas e 
concisas. Entrega na 
semana despois do 
remate do prazo. 

A maioría das respostas 
non son claras, precisas e 
concisas. Entrega despois 
dunha semana do remate 
do prazo. 

 
 
 

Dúas tarefas de 
exercicios 
“Saber facer” 

Todas as respostas 
son claras, precisas e 
concisas. Cumpre os 
prazos. 

A maioría das respostas 
son claras, precisas e 
concisas.  Cumpre os 
prazos. 

A metade das respostas 
son claras, precisas e 
concisas.  Entrega na 
semana despois do 
remate do prazo. 

A maioría das respostas 
non son claras, precisas e 
concisas.  Entrega despois 
dunha semana do remate 
do prazo. 

 
 

Tres tarefas de 
competencia 
financeira 

Responde con 
amplitude e 
razoadamente todos os 
apartados.  Cumpre os 
prazos. 

Responde razoadamente 
todos os apartados.  
Cumpre os prazos. 

Responde a maioría dos 
apartados con certo 
razoamento. Entrega na 
semana despois do 
remate do prazo. 

Non responde a maioría 
dos apartados ou o fai 
sen razoar. Entrega 
despois dunha semana do 
remate do prazo. 

 
 

    CUALIFICACIÓN GLOBAL 
(máximo 12 puntos) 

 

De 12 a 11 puntos na rúbrica incrementa 2 puntos a nota final do curso De 10 a 9 puntos na rúbrica incrementa 1,5 puntos a nota final do curso 

De 8 a 7 puntos na rúbrica incrementa 1 punto a nota final do curso Igual a 6 puntos na rúbrica incrementa 0,5 puntos a nota final do curso 

Inferior a 6 puntos na rúbrica non incrementa a nota final do curso  



ECONOMÍA  (Adxunto II) 

Recuperación avaliacións suspensas  

 

  INSTRUMENTOS 
Excelente 

(10-9) 

Notable 

(8-7) 

Ben 

(6-5) 

Insuficiente 

(4-1) 

Cualificación 

%  

 
Claves para 
estudar 
 

Todas as respostas 
son claras, precisas e 
concisas. Cumpre os 
prazos. 

A maioría das respostas 
son claras, precisas e 
concisas. Cumpre os 
prazos. 

A metade das respostas 
son claras, precisas e 
concisas. Entrega na 
semana despois do 
remate do prazo. 

A maioría das respostas 
non son claras, precisas e 
concisas. Entrega despois 
dunha semana do remate 
do prazo. 

 
 

50% 

 
Exercicios 
“Pensa” 

Todas as respostas 
son claras, precisas e 
concisas. Cumpre os 
prazos. 

A maioría das respostas 
son claras, precisas e 
concisas.  Cumpre os 
prazos. 

A metade das respostas 
son claras, precisas e 
concisas.  Entrega na 
semana despois do 
remate do prazo. 

A maioría das respostas 
non son claras, precisas e 
concisas.  Entrega despois 
dunha semana do remate 
do prazo. 

 
 

20% 

 
Actividades 
competenciais 

Responde con 
amplitude e 
razoadamente todos os 
apartados.  Cumpre os 
prazos. 

Responde razoadamente 
todos os apartados.  
Cumpre os prazos. 

Responde a maioría dos 
apartados con certo 
razoamento. Entrega na 
semana despois do 
remate do prazo. 

Non responde a maioría 
dos apartados ou o fai 
sen razoar. Entrega 
despois dunha semana do 
remate do prazo. 

 
 

30% 

     
CUALIFICACIÓN FINAL 
 

 


