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1. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA 

 

CURSO 
EDUCACIÓN FINANCIEIRA 2º ESO A E B. 

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

2º ESO 

PROCEMENTOS:  

 Observación directa 

 Análise de documentos 

INSTRUMENTOS:  

 Traballos de investigación ou busca de información 

 Probas escritas (de preguntas cortas e cuestionario de resposta múltiple). 

 Documentais/ vídeos explicativos 

Actividades e exercicios diversos: actividades de síntese e de conceptos, elaboración de 

esquemas/resumes, elaboración de presuposto persoal 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

1. A CUALIFICACIÓN FINAL  do alumnado atenderá á seguinte fórmula: 

((N1+N2)/2)+1*E. 

 O alumnado que teña aprobadas as dúas primeiras avaliacións e realizadas as 

tarefas de reforzo/ampliación do terceiro trimestre, a súa cualificación responderá á 

media aritmética das notas das dúas primeiras avaliacións máis a valoración do 

terceiro trimestres (reflectida na fórmula coma E, e podendo ser a súa valoración 

entre 0 e 1 punto) 

2. CUALIFICACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE 

 A puntuación máxima obtida será de 1 punto e a mínima de 0 puntos. 

 As tarefas de reforzo/ampliación suporán o 100 % da cualificación 

3. RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS 

(non hai ningún alumno que se atope en situación de ter unha avaliación suspensa) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO – ABRIL 2020 
MOTIVO MODIFICACIÓN Alerta sanitaria motivada pola COVID -19 que motivou o decreto do estado de alarma. 

CURSO 2019 - 2020 DEPARTAMENTO ECONOMÍA DATA MODIFICACIÓN 15/05/2020 

NIVEL EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  BACHARELATO  
ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros docentes sostidos con fondos 
públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.  

A presente modificación da programación didáctica atende ao disposto nas  Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, 
nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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CURSO 
ECONOMÍA 4º ESO A 

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

4º ESO 

NA 1ª E 2ª AVALIACIÓNS: 

 PROBAS ESCRITAS (PE)  

Faranse dúas probas por avaliación. Informan sobre:  

 A cantidade e calidade dos coñecementos adquiridos.   

 Os contidos que deben ser reforzados   

 A organización do proceso de ensinanza aprendizaxe.  

 Capacidade de análise, relación e síntese.  

 A expresión escrita.  

Tamén serven para que o alumnado se dea conta dos seus avances e dificultades.  

As probas poden combinar diversos formatos, segundo se adapte mellor ao contido a avaliar:  

 Preguntas abertas. As máis frecuentes serán as de resposta curta, pero haberá polo menos unha 

pregunta de desenvolvemento.  

 Preguntas pechadas: (tipo test, verdadeiro/falso, completar, relacionar…). Moi esporádico.  

 Preguntas prácticas: análise de casos, resolución de problemas, gráficas, …  

As probas valoraranse segundo o número de respostas acertadas. Coa corrección xuntarase unha 

valoración da expresión escrita.  

ANÁLISE DAS PRODUCIÓNS DO ALUMNADO (PA)   

Poden ser orais ou escritas, en papel ou mediante a aula virtual. Poden ser realizados en clase 

(preferentemente) ou na casa. Poden ser individuais ou en grupo.  

Informan sobre:  

 A cantidade e calidade dos coñecementos adquiridos e a aplicación práctica dos mesmos.  

 A corrección á hora de expoñer e a expresión escrita.  

 A busca e selección da información de distintas fontes.  

 A capacidade de síntese e análise.  

Tamén serven para ensinar ao alumnado a responder ás preguntas.  

As producións máis frecuentes serán:  

 Producións orais (exposicións, debates, dramatizacións, …).  

 Traballos académicos. Poden consistir en:  

- O test de repaso de cada unidade.  

- Realización de resumos, esquemas e mapas conceptuais   

- Resolución de problemas ou casos prácticos para asimilar e reforzar o aprendido.  

- Resposta a preguntas curtas e de desenvolvemento.  

- Ensaio, previa presentación dun esquema dos puntos a desenvolver.  

- Lectura e comentarios de noticias de actualidade e de casos reais.  

- Análise e comentario de vídeos (entrevistas, noticias, anuncios, …) 

- One minute paper.  

- Realización e/ou análise de gráficas.  

- Reflexión sobre citas de economistas famosos.  

 Simulacións. Replican, de forma simplificada, aspectos económicos cotiás.  

  Investigacións. Moi frecuentes. Consisten na busca de información (normalmente en Internet) e a 

realización posterior dun pequeno resumo ou informe. Considérase fundamental que o alumnado sexa 

capaz de buscar información actualizada e fiable de forma eficiente.  

Valorarase a calidade da produción e o seu grao de execución. Farase mención expresa da 
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expresión escrita.  

Normalmente empregaranse listas de control como instrumento. 

INTERCAMBIOS ORAIS CO ALUMNADO (IO)  

Poden consistir en:  

 Preguntas de exploración en clase Serven para informar sobre o dominio dos conceptos por 
parte do alumnado e a súa capacidade de expresión oral.  

 Entrevista, diálogo, posta en común, …O diálogo co alumnado (individual ou en grupo) serve 

para o seguimento dos avances e as dificultades sobre o aprendizaxe.  

Empregarase o diario de clase da profesora, listas de control, fichas de coavaliación, … Non será 

necesario empregar instrumentos cando se trate de episodios breves.  

No caso das preguntas de exploración formuladas pola profesora, levarase unha lista de 

control. Ten o obxectivo de fomentar a participación na aula e a atención do alumnado.  

 

OBSERVACIÓN DIRECTA (OD)  

Consistirá na observación diaria do traballo do alumnado, co fin de detectar as dificultades que poidan 

xurdir e intentar solucionalas de forma inmediata. Os datos a recoller serán anotados nunha escala de 

observación, onde se recollerán os ítem a observar e o seu grao de consecución. Aspectos a observar:  

 Actitude cara as normas do centro:  

- Asistencia e puntualidade.  

- Comportamento.  

 Actitude cara a materia:  

- Presta atención e segue as instrucións dadas pola profesora.  

- Interactúa con respecto e mostra hábitos de cooperación cos seus compañeiros  

- Rexistra de forma ordenada apuntamentos e actividades no seu caderno.  

- Fai as correccións oportunas no seu caderno.  

- Trae os materiais de traballo necesarios: apuntamentos do tema que se estea a estudar.  

- Realiza os deberes e tarefas pendentes para rematar en casa.  

- Realiza achegas: recortes prensa, enlaces a noticias, anécdotas pertinentes, libros,…  

- Realiza preguntas sobre o contido tratado.  

Nalgunha ocasión tamén se empregarán fichas de autoavaliación ou o rexistro anecdótico (recolle 

comportamentos non previsibles que achegan información cualitativa significativa para valorar 

carencias ou actitudes positivas). Tamén se considerarán as estatísticas de acceso de cada alumno 

aos diversos contidos da aula virtual.  
 

NA 3º AVALIACIÓN: 

ANÁLISE DAS PRODUCIÓNS DO ALUMNADO (PA) 

Serán produccións escritas publicadas e entregadas mediante a aula virtual e correo electrónico, 

realizados na casa e individuáis.  

As producións máis frecuentes serán:  

Traballos académicos de ampliación. Poden consistir en:  

- Realización de resumos, esquemas e mapas conceptuais   

- Resolución de problemas ou casos prácticos para asimilar e reforzar o aprendido.  

- Resposta a preguntas curtas e de desenvolvemento.  

- Realización e/ou análise de gráficas.  

Recuperación e reforzó: 

 Os alumnos/as que suspendan unha avaliación terán a oportunidade de recuperala. Ao alumnado 

facilitaránselle actividades de recuperación e reforzo que poderán consistir en: 

- Realizar traballos, cuestionarios, prácticas, sobre aqueles aspectos nos que se detectaran maiores 

deficiencias. 
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Valorarase a calidade da produción e o seu grao de execución. A profesora indicará a data de 

entrega das actividades e non serán admitidas en datas posteriores salvo casos de forza 

maior. 

Nas producións, o alumnado deberá utilizar adecuadamente o vocabulario específico (Vocabulario 

amplo e preciso). Ademais a desorde, a falta de limpeza na presentación, a mala redacción, os erros 

ortográficos e mala caligrafía suporán unha diminución na cualificación.  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

- Como criterio xeral: O alumnado que obtén avaliación APTA en TODAS as avaliacións obterá 

a cualificación resultante de: ((N1+N2)/2)+1*E, podendo ser a valoración de E entre 0 e 1 punto, 

e decir, para a nota final se estará á media aritmética das duas primeiras avaliacións do curso 

mais un punto como máximo  pola realización de todas as tarefas de seguimento durante a 

terceira avaliación. Considerarase superado o curso si esa media e de 5 ou superior nota. 

     - O alumnado que obtén avaliación APTA na 1ª e a 2ª pero NON realizou tarefas de 

seguimento durante a terceira obterá a cualificación resultante da fórmula: (N1+N2)/2, e decir, 

para a nota final se estará á media aritmética das duas primeiras avaliacións do curso. 

Considerarase superado o curso si esa media e de 5 ou superior nota. 

- O alumnado que obtén avaliación NON APTA  en todas as avaliacións terá que acollerse ao 

PLAN DE RECUPERACIÓN. Se o supera a cualificación resultante será determinada pola 

cualificación obtida no PLAN DE RECUPERACIÓN. 

  
 

Criterios de cualificación RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de 

setembro) 
Se fóra necesario, por non conseguir unha cualificación de 5 na convocatoria de xuño, acudirá a 

convocatoria de setembro.  Esta proba escrita presencial o vía telemática versará sobre tódolos 

contidos que se traballaron na aula durante as duas primeiras avaliacións. Será de contido teórico-

práctico calificada sobre 10. Para aprobar a materia na convocatoria extraordinaria de setembro, será 

necesario chegar a unha nota mínima de 5 puntos. Poderase esixir ademais a entrega de traballos. 

 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

 
Non hai alumnos coa materia pendente 
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CURSO 
ECONOMÍA 1º BAC. C e B-D 

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

1º 
BACH 

NA 1ª E 2ª AVALIACIÓN: 

PROBAS ESCRITAS (PE):  
Faranse dúas probas por avaliación. Informan sobre:  

-  A cantidade e calidade dos coñecementos adquiridos.   

-  Os contidos que deben ser reforzados   

-  A organización do proceso de ensinanza aprendizaxe.  

-  Capacidade de análise, relación e síntese.  

-  A expresión escrita.  

Tamén serven para que o alumnado se dea conta dos seus avances e dificultades.  

As probas poden combinar diversos formatos, segundo se adapte mellor ao contido a avaliar:  

  Preguntas abertas. As máis frecuentes serán as de resposta curta, pero haberá polo menos unha 

pregunta de desenvolvemento.  

  Preguntas pechadas: (tipo test, verdadeiro/falso, completar, relacionar…). Moi esporádico.  

  Preguntas prácticas: análise de casos, resolución de problemas, gráficas, …  

As probas valoraranse segundo o número de respostas acertadas. Coa corrección xuntarase unha 

valoración da expresión escrita. 

 

 ANÁLISE DAS PRODUCIÓNS DO ALUMNADO (PA):   
Poden ser orais ou escritas, en papel ou mediante a aula virtual. Poden ser realizados en clase 

(preferentemente) ou na casa. Poden ser individuais ou en grupo.  

Informan sobre:  

-  A cantidade e calidade dos coñecementos adquiridos e a aplicación práctica dos mesmos.  

-  A corrección á hora de expoñer e a expresión escrita.  

-  A busca e selección da información de distintas fontes.  

-  A capacidade de síntese e análise.  

Tamén serven para ensinar ao alumnado a responder ás preguntas.  

As producións máis frecuentes serán:  

  Producións orais (exposicións, debates, dramatizacións, …).  

  Traballos académicos. Poden consistir en:  

- O test de repaso de cada unidade.  

- Realización de resumos, esquemas e mapas conceptuais   

- Resolución de problemas ou casos prácticos para asimilar e reforzar o aprendido.  

- Resposta a preguntas curtas.  

- Ensaio, previa presentación dun esquema dos puntos a desenvolver.  

- Lectura e comentarios de noticias de actualidade e de casos reais.  

- Análise e comentario de vídeos (entrevistas, noticias, anuncios, …) 

- One minute paper.  

- Realización e/ou análise de gráficas.  

- Reflexión sobre citas de economistas famosos.  

 Simulacións. Replican, de forma simplificada, aspectos económicos cotiás.  

 Investigacións. Moi frecuentes. Consisten na busca de información (normalmente en Internet) e a 

realización posterior dun pequeno resumo ou informe. Considérase fundamental que o alumnado 

sexa capaz de buscar información actualizada e fiable de forma eficiente.  

Valorarase a calidade da produción e o seu grao de execución. Farase mención expresa da expresión 

escrita.  

Normalmente empregaranse listas de control como instrumento. 

INTERCAMBIOS ORAIS CO ALUMNADO (IO):  
Poden consistir en:  

  Preguntas de exploración en clase: Serven para informar sobre o dominio dos conceptos por 

parte do alumnado e a súa capacidade de expresión oral.  

  Entrevista, diálogo, posta en común, …O diálogo co alumnado (individual ou en grupo) serve 

para o seguimento dos avances e as dificultades sobre o aprendizaxe.  
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Empregarase o diario de clase da profesora, listas de control, fichas de coavaliación, … Non será 

necesario empregar instrumentos cando se trate de episodios breves.  

No caso das preguntas de exploración formuladas pola profesora, levarase unha lista de control. Ten o 

obxectivo de fomentar a participación na aula e a atención do alumnado. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA (OD) : 
Consistirá na observación diaria do traballo do alumnado, co fin de detectar as dificultades que poidan 

xurdir e intentar solucionalas de forma inmediata. Os datos a recoller serán anotados nunha escala de 

observación, onde se recollerán os ítem a observar e o seu grao de consecución. Aspectos a observar:  

 Actitude cara as normas do centro:  

• Asistencia e puntualidade.  

• Traer os materiais de traballo necesarios.  

• Comportamento.  

 Actitude cara a materia:  

• Presta atención e segue as instrucións dadas pola profesora.  

• Interactúa con respecto e mostra hábitos de cooperación cos seus compañeiros  

• Rexistra de forma ordenada as actividades no seu caderno.  

• Fai as correccións oportunas no seu caderno.  

• Realiza os deberes e tarefas pendentes para rematar en casa.  

• Realiza achegas: recortes prensa, enlaces a noticias, anécdotas pertinentes, libros,.  

• Realiza preguntas sobre o contido tratado.  

Nalgunha ocasión tamén se empregarán fichas de autoavaliación ou o rexistro anecdótico (recolle 

comportamentos non previsibles que achegan información cualitativa significativa para valorar carencias 

ou actitudes positivas). Tamén se considerarán as estatísticas de acceso de cada alumno aos diversos 

contidos da aula virtual. 

 

NA 3º AVALIACIÓN: 

ANÁLISE DAS PRODUCIÓNS DO ALUMNADO (PA) 

Serán produccións escritas mediante a aula virtual o correo electrónico, realizados na casa e 

individuáis.  

As producións máis frecuentes serán:  

Traballos académicos de ampliación. Poden consistir en:  

- Realización de resumos, esquemas e mapas conceptuais   

- Resolución de problemas ou casos prácticos para asimilar e reforzar o aprendido.  

- Resposta a preguntas curtas e de desenvolvemento.  

- Realización e/ou análise de gráficas.  

Recuperación e reforzó: 

 Os alumnos/as que suspendan unha avaliación terán a oportunidade de recuperala. Ao alumnado 

facilitaránselle actividades de recuperación e reforzo que poderán consistir en: 

- Realizar traballos, cuestionarios, prácticas, sobre aqueles aspectos nos que se detectaran maiores 

deficiencias. 

Valorarase a calidade da produción e o seu grao de execución. A profesora indicará a data de 

entrega das actividades e non serán admitidas en datas posteriores salvo casos de forza 

maior. 

Nas producións, o alumnado deberá utilizar adecuadamente o vocabulario específico (Vocabulario 

amplo e preciso). Ademais a desorde, a falta de limpeza na presentación, a mala redacción, os erros 

ortográficos e mala caligrafía suporán unha diminución na cualificación.  
 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
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- Como criterio xeral: O alumnado que obtén avaliación APTA en TODAS as avaliacións obterá a 

cualificación resultante de: ((N1+N2)/2)+1*E, podendo ser a valoración de E entre 0 e 1 punto,  e 

decir, para a nota final se estará á media aritmética das duas primeiras avaliacións do curso mais un 

punto como máximo  pola realización de todas as tarefas de seguimento durante a terceira avaliación. 

Considerarase superado o curso si esa media e de 5 ou superior nota. 

- O alumnado que obtén avaliación APTA na 1ª e a 2ª pero NON realizou tarefas de seguimento 

durante a terceira obterá a cualificación resultante da fórmula: (N1+N2)/2, e decir, para a nota final se 

estará á media aritmética das duas primeiras avaliacións do curso. Considerarase superado o curso si 

esa media e de 5 ou superior nota. 

- O alumnado que obtén avaliación NON APTA en todas as avaliacións terá que acollerse ao PLAN 

DE RECUPERACIÓN. Se o supera a cualificación resultante será determinada pola cualificación 

obtida no PLAN DE RECUPERACIÓN. 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

Se fóra necesario, por non conseguir unha cualificación de 5 na convocatoria de xuño, acudirá a 

convocatoria de setembro.  Esta proba escrita presencial o vía telemática versará sobre tódolos contidos 

que se traballaron na aula ao longo do curso durante a duas primeiras avaliacións. Será de contido 

teórico-práctico calificada sobre 10. Para aprobar a materia na convocatoria extraordinaria de setembro, 

será necesario chegar a unha nota mínima de 5 puntos. Poderase esixir ademais a entrega de traballos. 

 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación 

 

No caso de existiren alumnos de 2º curso de Bacharelato coa materia de 1º de Economía 

suspensa, ao comezo do curso a xefa do Departamento porase en contacto co alumnado con a 

materia pendente para informarlle sobre o procedemento a seguir. 

Haberá dúas probas parciais e, de ser necesario unha proba final en maio. O calendario de 

probas será comunicado ao alumnado (habitualmente na primeira semana de novembro e na 

primeira semana de febreiro). A final será indicada pola Xefatura de Estudos.  

O departamento dispondrá de boletíns de exercicios que serían proporcionados ó alumnado. 

Ademais intentaríase atopar un tempo semanalmente para poder facer un repaso dos temas nos 

que haxa máis dúbidas. Será imprescindible presentar as actividades de recuperación para poder 

presentarse ás probas parciais. Estas actividades serán entregadas ao alumnado pendente para a 

resolución e presentación nas datas indicadas antes e cada proba (salvo causa de forza maior, nas 

que se entregarán ao seguinte día lectivo). A profesora pode considerar que parte dos contidos 

queden avaliados con estes traballos.  

 

Criterios de cualificación 

- O alumnado que obtén avaliación APTA nas actividades enconmendadas ata o 13 de 

marzo terá superada a materia pendente: 

 fichas de seguimento valen un 60 % da nota final 

 Probas escritas feitas valen un 40% da nota final. 

- O alumnado que NON obtén unha avaliación APTA no mes de maio poderá acollerse 

a un Plan de recuperación da materia pendente no mes de xuño: 

  Fichas de seguimento individulizada: 80% da nota final 

 Proba escrita: 20% 

mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.gal


 

 

 

8 

 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL 

IES PRAIA BARRAÑA 

Avda. Compostela, Nº 50 
15930 – Boiro (A Coruña) 
 881 866 601  -   Fax: 881 866 609  
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal  

http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana 

-  O alumnado que  NON supere o Plan de Recuperación de Pendetes de xuño terá que 

acollerese ao Plan de Recuperación de SETEMBRO, é dicir fará una proba escrita 

presencial o vía telemática que valdrá telemática que valdrá o 60 % da nota final e ademáis 

se exigirá a entrega de traballos que valdrán o 40% da nota final. 
   

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Haberá dúas probas escritas parciais e, de ser necesario unha proba escrita final en maio. 

O departamento dispondrá de boletíns de exercicios, preguntas dos diferentes temas, etc que 

serían proporcionados ó alumnado. 

A profesora pode considerar que parte dos contidos queden avaliados con estes traballos.  

 
 

CURSO 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BAC. C 

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

2º BACH 

NA 1ª E 2ª AVALIACIÓN: 

PROBAS ESCRITAS (PE):  
Faranse dúas probas por avaliación. Informan sobre:  

-  A cantidade e calidade dos coñecementos adquiridos.   

-  Os contidos que deben ser reforzados   

-  A organización do proceso de ensinanza aprendizaxe.  

-  Capacidade de análise, relación e síntese.  

-  A expresión escrita.  

Tamén serven para que o alumnado se dea conta dos seus avances e dificultades.  

As probas poden combinar diversos formatos, segundo se adapte mellor ao contido a avaliar:  

  Preguntas abertas. As máis frecuentes serán as de resposta curta, pero haberá polo 

menos unha pregunta  de desenvolvemento.  

  Preguntas pechadas: (tipo test, verdadeiro/falso, completar, relacionar…). Moi 

esporádico.  

  Preguntas prácticas: análise de casos, resolución de problemas, gráficas, …  

As probas valoraranse segundo o número de respostas acertadas. Coa corrección xuntarase 

unha valoración da expresión escrita. 

 

ANÁLISE DAS PRODUCIÓNS DO ALUMNADO (PA):   
Poden ser orais ou escritas, en papel ou mediante a aula virtual. Poden ser realizados en clase 

(preferentemente) ou na casa. Poden ser individuais ou en grupo.  

Informan sobre:  

-  A cantidade e calidade dos coñecementos adquiridos e a aplicación práctica dos 

mesmos.  

-  A corrección á hora de expoñer e a expresión escrita.  

-  A busca e selección da información de distintas fontes.  

-  A capacidade de síntese e análise.  

Tamén serven para ensinar ao alumnado a responder ás preguntas.  

As producións máis frecuentes serán:  

  Producións orais (exposicións, debates, dramatizacións, …).  

  Traballos académicos. Poden consistir en:  

- O test de repaso de cada unidade.  

- Realización de resumos, esquemas e mapas conceptuais   

- Resolución de problemas ou casos prácticos para asimilar e reforzar o aprendido.  

- Resposta a preguntas curtas.  

- Ensaio, previa presentación dun esquema dos puntos a desenvolver.  

- Lectura e comentarios de noticias de actualidade e de casos reais.  

- Análise e comentario de vídeos (entrevistas, noticias, anuncios, …) 

- One minute paper.  

- Realización e/ou análise de gráficas.  
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- Reflexión sobre citas de economistas famosos.  

 Simulacións. Replican, de forma simplificada, aspectos económicos cotiás.  

 Investigacións. Moi frecuentes. Consisten na busca de información (normalmente en 

Internet) e a realización posterior dun pequeno resumo ou informe. Considérase 

fundamental que o alumnado sexa capaz de buscar información actualizada e fiable de 

forma eficiente.  

Valorarase a calidade da produción e o seu grao de execución. Farase mención expresa da 

expresión escrita.  

Normalmente empregaranse listas de control como instrumento. 

 

INTERCAMBIOS ORAIS CO ALUMNADO (IO):  
Poden consistir en:  

  Preguntas de exploración en clase: Serven para informar sobre o dominio dos 

conceptos por parte do alumnado e a súa capacidade de expresión oral.  

  Entrevista, diálogo, posta en común, …O diálogo co alumnado (individual ou en 

grupo) serve para o seguimento dos avances e as dificultades sobre o aprendizaxe.  

Empregarase o diario de clase da profesora, listas de control, fichas de coavaliación, … Non 

será necesario empregar instrumentos cando se trate de episodios breves.  

No caso das preguntas de exploración formuladas pola profesora, levarase unha lista de control. 

Ten o obxectivo de fomentar a participación na aula e a atención do alumnado. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA (OD) : 

Consistirá na observación diaria do traballo do alumnado, co fin de detectar as dificultades que 

poidan xurdir e intentar solucionalas de forma inmediata. Os datos a recoller serán anotados 

nunha escala de observación, onde se recollerán os ítem a observar e o seu grao de 

consecución. Aspectos a observar:  

 Actitude cara as normas do centro:  

• Asistencia e puntualidade.  

• Traer os materiais de traballo necesarios.  

• Comportamento.  

 Actitude cara a materia:  

• Presta atención e segue as instrucións dadas pola profesora.  

• Interactúa con respecto e mostra hábitos de cooperación cos seus compañeiros  

• Rexistra de forma ordenada as actividades no seu caderno.  

• Fai as correccións oportunas no seu caderno.  

• Realiza os deberes e tarefas pendentes para rematar en casa.  

• Realiza achegas: recortes prensa, enlaces a noticias, anécdotas pertinentes, libros,.  

• Realiza preguntas sobre o contido tratado.  

Nalgunha ocasión tamén se empregarán fichas de autoavaliación ou o rexistro anecdótico 

(recolle comportamentos non previsibles que achegan información cualitativa significativa para 

valorar carencias ou actitudes positivas). Tamén se considerarán as estatísticas de acceso de 

cada alumno aos diversos contidos da aula virtual. 

 

NA 3º AVALIACIÓN: 

ANÁLISE DAS PRODUCIÓNS DO ALUMNADO (PA) 

Serán  produccións escritas mediante a aula virtual o correo Electrónico, realizados na casa 

e individuáis.  

As producións máis frecuentes serán:  

Traballos académicos de ampliación. Poden consistir en:  

- Realización de resumos, esquemas e mapas conceptuais   

- Resolución de problemas ou casos prácticos para asimilar e reforzar o aprendido.  

- Resposta a preguntas curtas e de desenvolvemento.  

- Realización e/ou análise de gráficas.  

Recuperación e reforzó: 

 Os alumnos/as que suspendan unha avaliación terán a oportunidade de recuperala. Ao 
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alumnado facilitaránselle actividades de recuperación e reforzo que poderán consistir en: 

- Realizar traballos, cuestionarios, prácticas, sobre aqueles aspectos nos que se detectaran 

maiores deficiencias. 

Valorarase a calidade da produción e o seu grao de execución. A profesora indicará a data 

de entrega das actividades e non serán admitidas en datas posteriores salvo casos 

de forza maior. 

Nas producións, o alumnado deberá utilizar adecuadamente o vocabulario específico 

(Vocabulario amplo e preciso). Ademais a desorde, a falta de limpeza na presentación, a mala 

redacción, os erros ortográficos e mala caligrafía suporán unha diminución na cualificación. 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

- Como criterio xeral: O alumnado que obtén avaliación APTA en TODAS as avaliacións 

obterá a cualificación resultante de: ((N1+N2)/2)+1*E, podendo ser a valoración de E entre 

0 e 1 punto, e decir, para a nota final se estará á media aritmética das duas primeiras 

avaliacións do curso mais un punto como máximo  pola realización de todas as tarefas de 

seguimento durante a terceira avaliación. Considerarase superado o curso si esa media e de 

5 ou superior nota. 

- O alumnado que obtén avaliación APTA na 1ª e a 2ª pero NON realizou tarefas de 

seguimento durante a terceira obterá a cualificación resultante da fórmula: (N1+N2)/2, e 

decir, para a nota final se estará á media aritmética das duas primeiras avaliacións do curso. 

Considerarase superado o curso si esa media e de 5 ou superior nota. 

- O alumnado que obtén avaliación NON APTA  en todas as avaliacións terá que acollerse 

ao PLAN DE RECUPERACIÓN. Se o supera a cualificación resultante será determinada 

pola cualificación obtida no PLAN DE RECUPERACIÓN. 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

Se fóra necesario, por non conseguir unha cualificación de 5 na convocatoria de xuño, 

acudirá a convocatoria de setembro.  Esta proba versará sobre tódolos contidos que se 

traballaron na aula ao longo do curso durante as duas primeiras avaliacións. Será de contido 

teórico-práctico calificada sobre 10. Para aprobar a materia na convocatoria extraordinaria 

de setembro, será necesario chegar a unha nota mínima de 5 puntos. Poderase esixir 

ademais a entrega de traballos. 

 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Se houbese pendentes terían que asistir a clase, coas mesmas condicións que para o 

resto do alumnado. 

 
 

CURSO 
FUNDAMENTOS DA ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN (OPTATIVA) 2º BAC. 

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

2º BACH 

NA 1ª E 2ª AVALIACIÓN: 

PROBAS ESCRITAS (PE):  
Faranse dúas probas por avaliación. Informan sobre:  

-  A cantidade e calidade dos coñecementos adquiridos.   

-  Os contidos que deben ser reforzados   

-  A organización do proceso de ensinanza aprendizaxe.  

-  Capacidade de análise, relación e síntese.  

-  A expresión escrita.  

Tamén serven para que o alumnado se dea conta dos seus avances e dificultades.  

As probas poden combinar diversos formatos, segundo se adapte mellor ao contido a avaliar:  

  Preguntas abertas. As máis frecuentes serán as de resposta curta 
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  Preguntas pechadas: (tipo test, verdadeiro/falso, completar, relacionar…). Moi 

esporádico.  

  Preguntas prácticas: análise de casos, resolución de problemas, gráficas, …  

As probas valoraranse segundo o número de respostas acertadas. Coa corrección xuntarase 

unha valoración da expresión escrita. 

 

ANÁLISE DAS PRODUCIÓNS DO ALUMNADO (PA):   
Poden ser orais ou escritas, en papel ou mediante a aula virtual. Poden ser realizados en clase 

(preferentemente) ou na casa. Poden ser individuais ou en grupo.  

Informan sobre:  

-  A cantidade e calidade dos coñecementos adquiridos e a aplicación práctica dos 

mesmos.  

-  A corrección á hora de expoñer e a expresión escrita.  

-  A busca e selección da información de distintas fontes.  

-  A capacidade de síntese e análise.  

Tamén serven para ensinar ao alumnado a responder ás preguntas.  

As producións máis frecuentes serán:  

  Producións orais (exposicións, debates, dramatizacións, …).  

  Traballos académicos. Poden consistir en:  

- O test de repaso de cada unidade.  

- Realización de resumos, esquemas e mapas conceptuais   

- Resolución de problemas ou casos prácticos para asimilar e reforzar o aprendido.  

- Resposta a preguntas curtas.  

- Ensaio, previa presentación dun esquema dos puntos a desenvolver.  

- Lectura e comentarios de noticias de actualidade e de casos reais.  

- Análise e comentario de vídeos (entrevistas, noticias, anuncios, …) 

- One minute paper.  

- Realización e/ou análise de gráficas.  

- Reflexión sobre citas de economistas famosos.  

 Simulacións. Replican, de forma simplificada, aspectos económicos cotiás.  

 Investigacións. Moi frecuentes. Consisten na busca de información (normalmente en 

Internet) e a realización posterior dun pequeno resumo ou informe. Considérase 

fundamental que o alumnado sexa capaz de buscar información actualizada e fiable de 

forma eficiente.  

Valorarase a calidade da produción e o seu grao de execución. Farase mención expresa da 

expresión escrita.  

Normalmente empregaranse listas de control como instrumento. 

 

INTERCAMBIOS ORAIS CO ALUMNADO (IO):  
Poden consistir en:  

  Preguntas de exploración en clase: Serven para informar sobre o dominio dos 

conceptos por parte do alumnado e a súa capacidade de expresión oral.  

  Entrevista, diálogo, posta en común, …O diálogo co alumnado (individual ou en 

grupo) serve para o seguimento dos avances e as dificultades sobre o aprendizaxe.  

Empregarase o diario de clase da profesora, listas de control, fichas de coavaliación, … Non 

será necesario empregar instrumentos cando se trate de episodios breves.  

No caso das preguntas de exploración formuladas pola profesora, levarase unha lista de control. 

Ten o obxectivo de fomentar a participación na aula e a atención do alumnado. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA (OD) : 

Consistirá na observación diaria do traballo do alumnado, co fin de detectar as dificultades que 

poidan xurdir e intentar solucionalas de forma inmediata. Os datos a recoller serán anotados 

nunha escala de observación, onde se recollerán os ítem a observar e o seu grao de 

consecución. Aspectos a observar:  

 Actitude cara as normas do centro:  
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• Asistencia e puntualidade.  

• Traer os materiais de traballo necesarios.  

• Comportamento.  

 Actitude cara a materia:  

• Presta atención e segue as instrucións dadas pola profesora.  

• Interactúa con respecto e mostra hábitos de cooperación cos seus compañeiros  

• Rexistra de forma ordenada as actividades no seu caderno.  

• Fai as correccións oportunas no seu caderno.  

• Realiza os deberes e tarefas pendentes para rematar en casa.  

• Realiza achegas: recortes prensa, enlaces a noticias, anécdotas pertinentes, libros,.  

• Realiza preguntas sobre o contido tratado.  

Nalgunha ocasión tamén se empregarán fichas de autoavaliación ou o rexistro anecdótico 

(recolle comportamentos non previsibles que achegan información cualitativa significativa para 

valorar carencias ou actitudes positivas). Tamén se considerarán as estatísticas de acceso de 

cada alumno aos diversos contidos da aula virtual. 

 

NA 3º AVALIACIÓN: 

ANÁLISE DAS PRODUCIÓNS DO ALUMNADO (PA) 

Serán produccións escritas mediante a aula virtual e correo electrónico, realizados na casa e 

individuáis.  

As producións máis frecuentes serán:  

Traballos académicos de ampliación. Poden consistir en:  

- Realización de resumos, esquemas e mapas conceptuais   

- Resolución de problemas ou casos prácticos para asimilar e reforzar o aprendido.  

- Resposta a preguntas curtas e de desenvolvemento.  

- Realización e/ou análise de gráficas.  

 

Recuperacións e reforzo: 

 Os alumnos/as que suspendan unha avaliación terán a oportunidade de recuperala. Ao 

alumnado facilitaránselle actividades de recuperación e reforzo que poderán consistir en: 

- Realizar traballos, cuestionarios, prácticas, sobre aqueles aspectos nos que se detectaran 

maiores deficiencias. 

- Examen da 2ª avaliacíon na plataforma dixital cisco webex.. 

Valorarase a calidade da produción e o seu grao de execución. A profesora indicará a data 

de entrega das actividades e non serán admitidas en datas posteriores salvo casos 

de forza maior. 

Nas producións, o alumnado deberá utilizar adecuadamente o vocabulario específico 

(Vocabulario amplo e preciso). Ademais a desorde, a falta de limpeza na presentación, a mala 

redacción, os erros ortográficos e mala caligrafía suporán unha diminución na cualificación. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

- Como criterio xeral: O alumnado que obtén avaliación APTA en TODAS as avaliacións 

obterá a cualificación resultante de: ((N1+N2)/2)+1*E, podendo ser a valoración de E entre 

0 e 1 punto, e decir, para a nota final se estará á media aritmética das duas primeiras 

avaliacións do curso mais un punto como máximo  pola realización de todas as tarefas de 

seguimento durante a terceira avaliación. Considerarase superado o curso si esa media e de 

5 ou superior nota. 

- O alumnado que obtén avaliación APTA na 1ª e a 2ª pero NON realizou tarefas de 

seguimento durante a terceira obterá a cualificación resultante da fórmula: (N1+N2)/2, e 

decir, para a nota final se estará á media aritmética das duas primeiras avaliacións do curso. 

Considerarase superado o curso si esa media e de 5 ou superior nota. 
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- O alumnado que obtén avaliación NON APTA  en todas as avaliacións terá que acollerse 

ao PLAN DE RECUPERACIÓN. Se o supera a cualificación resultante será determinada 

pola cualificación obtida no PLAN DE RECUPERACIÓN. 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

Se fóra necesario, por non conseguir unha cualificación de 5 na convocatoria de xuño, 

acudirá a convocatoria de setembro.  Esta proba escrita presencial o vía telemática versará 

sobre tódolos contidos que se traballaron na aula ao longo do curso durante as duas 

primeiras avaliacións do curso. Será de contido teórico-práctico calificada sobre 10. Para 

aprobar a materia na convocatoria extraordinaria de setembro, será necesario chegar a unha 

nota mínima de 5 puntos. Poderase esixir ademais a entrega de traballos. 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Se houbese pendentes terían que asistir a clase, coas mesmas condicións que para o 

resto do alumnado. 

 
 
 
 
 

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS AVALIABLES NO CURSO 2019 - 2020. 

EDUCACIÓN FINANCEIRA DE 2º ESO 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  
ESTÁNDARES MÍNIMOS 1ª/2ª 

AVALIACIÓN 

2º ESO 

Bloque 1. Educación e finanzas persoais 

B1.1. Administrar os recursos financeiros 

persoais de xeito responsable, para garantir a 

seguridade financeira ao longo da vida. 

 EFNB1.1.1. Recoñece as fontes de renda 

persoal e describe os tipos de recursos 

financeiros. 

 EFNB1.1.2. Procura alcanzar a seguridade 

financeira na concreción dos seus obxectivos 

financeiros persoais. 

 EFNB1.1.3. Identifica os tipos de 

investimentos ao longo da vida das persoas. 

B1.3. Xestionar a renda persoal, recoñecendo as 

súas orixes, os destinos alternativos e as 

necesidades que se deben cubrir en cada etapa da 

vida. 

 EFNB1.3.1. Identifica as etapas que 

conducen á toma de decisión de consumo 

intelixente. 

 EFNB1.3.2. Interpreta o significado de 

rendemento e risco en diversos contextos 

financeiros, e recoñece os beneficios da 

diversificación. 

 EFNB1.3.3. Recoñece a dimensión temporal 

do consumo, e distíngueo do aforro e do 

investimento. 

 EFNB1.3.4. Representa graficamente as 

operacións de investimento e interpreta o 

significado de rendemento e do risco en 

diversos contextos financeiros, e recoñece os 
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beneficios da diversificación. 

 EFNB1.3.5. Identifica os motivos que 

conducen á decisión de aforrar. 

 

Bloque 2. Planificación financeira persoal e familiar 

B2.1. Planificar a vida financeira, clasificar os 

elementos integrantes dun orzamento persoal ou 

familiar, e identificar medidas de control que 

permitan non desviarse dos niveis orzados. 

 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. 

Bloque 3. Xestión da liquidez 

 B3.1. Recoñecer o valor social do diñeiro e o 

seu papel na economía persoal, identificar os 

casos de uso fraudulento e valorar que o diñeiro 

pode investirse, prestarse e pedirse prestado. 

 EFNB3.1.1. Distingue as necesidades de 

fondos a curto, medio e longo prazo, e 

identifica as alternativas para o pagamento de 

bens e servizos. 

 

 EFNB3.1.2. Describe os medios para 

identificar diñeiro falso e explica os pasos 

que se deben seguir no caso de detectalo.  

 
 EFNB3.1.3. Valora as consecuencias do uso 

fraudulento do diñeiro. 

B3.2. Analizar os contratos bancarios de conta á 

vista, explicar a súa estrutura e o seu 

funcionamento, clasificalos e interpretar a 

información subministrada nos documentos 

relacionados 

 EFNB3.2.1. Explica o papel de 

intermediación das entidades bancarias, 

valorando a importancia das súas funcións na 

economía. 

 EFNB3.2.2. Clasifica as contas bancarias á 

vista, describe as súas características e os 

elementos obxectivos e subxectivos, e explica 

vantaxes e inconvenientes. 

 

 EFNB3.2.3. Describe o funcionamento das 

contas bancarias á vista, explica os 

movementos e interpreta a información 

subministrada nos extractos e nos 

documentos xustificativos. 

B3.3. Considerar a utilidade das tarxetas 

bancarias, identificar os elementos integrantes e 

operar con elas en condicións de seguridade 

 EFNB3.3.1. Examina as características físicas 

das tarxetas, identifica os elementos 

integrantes e argumenta a súa utilidade 

principal. 

 EFNB3.3.2. Observa as recomendacións 

sobre seguridade na operativa con tarxetas 

bancarias. 

 

 

ECONOMÍA 4º ESO A 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  
ESTÁNDARES MÍNIMOS 1ª/2ª 

AVALIACIÓN 

 Bloque 1. Ideas económicas básicas  

4º ESO 
B1.1. Explicar a economía como ciencia social e 

valorar o impacto permanente das decisións 

económicas na vida das persoas 

Reflexiona sobre as decisións acerca dos 

recursos limitados e de usos alternativos.  
Compara situacións de economía planificada 

con situacións de libre mercado  
Comprende os principios na toma de decisións 
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económicas. Aplica o principio do custe de 

oportunidade.  

B1.2. Identificar a terminoloxía económica básica 

e o uso dos modelos económicos, e familiarizarse 

con eles. 

Comprende e utiliza correctamente termos da 

área da economía.  

Establece diferenzas entre proposicións 

normativas e positivas, discriminando entre 

ambas as a partir de exemplos cotiáns.  

Representa o modelo da FPP e o interpreta, 

relacionándoo co custe de oportunidade.  

B1.3. Tomar conciencia dos principios da 

economía para aplicar nas relacións económicas 

básicas cos condicionantes de recursos e as 

necesidades. 

Representa o fluxo circular da renda entre os 

axentes económicos privados, mediante casos 

reais..  

 

Aplica razoamentos e principios económicos a 

casos reais.  
Bloque 2. Economía e empresa  

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 

Distingue as características de capital mínimo e 

responsabilidade para empresas individuais, 

sociedades anónimas. Sociedades limitadas e 

cooperativas.  

Interpreta a forma xurídica máis axeitada para 

diversos casos.  

Clasifica as empresas a partir de casos reais 

atendendo a criterios de tamaño, capital e sector 

de actividade. Distingue diferentes tipos de 

empresas existentes na economía española e 

galega.  

B2.2. Analizar as características principais do 

proceso produtivo. 

Clasifica os factores produtivos.  
Comprende, calcula e interpreta a 

produtividade.  
Identifica os sectores económicos   
Identifica retos e oportunidades dun 

determinado sector na lectura de prensa.  

B2.3. Identificar as fontes de financiamento das 

empresas. 

Coñece as principais fontes de financiamento 

empresarial e é capaz de distingir a máis 

axeitada para cada caso proposto.  

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

estrutura de ingresos e custos dunha empresa, 

calculando o seu beneficio. 

Diferenza entre ingresos, custos e gastos.  
Discrimina tipos de ingresos e gastos.  
Coñece o proceso de maximización do 

beneficio e o porqué dos seus argumentos.  
Calcula o punto morto de explotación e 

interpreta o seu significado.  

B2.5. Diferenciar os impostos que afectan as 

empresas e a importancia do cumprimento das 

obrigas fiscais. 

Identifica as obrigacións fiscais das empresas.  
Explica a diferenza entre impostos 

proporcionais e progresivos. Coñece o 

funcionamento do IVE.  
Coñece o imposto de sociedades  
Comprende a utilidade das cargas fiscais e 

sociais.  
Bloque 3. Economía persoal  

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. 

Identifica gastos e ingresos persoais e os 

clasifica. Elabora e modifica un orzamento 

persoal.  
Uso dunha folla de cálculo para elaborar un 

orzamento persoal.  
É capaz de realizar gráficas que representan os 

pesos relativos de ingresos e gastos.  

B3.2. Decidir con racionalidade ante as 

alternativas económicas da vida persoal, e 

relacionalas co benestar propio e social. 

Recoñece a necesidade de realizar 

planificacións no tempo.  
Calcula, en supostos sinxelos, a contía da 

renda permanente sobre a cal planificar una 
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senda de consumo  

B3.3. Expresar unha actitude positiva cara ao 

aforro, e empregar o aforro como medio para 

alcanzar diversos obxectivos. 

 Exprésase sobre a conveniencia ou non de 

asumir determinado nivel de débeda en 

función dos ingresos percibidos.  
Explica a relevancia e uso futuro do aforro 

persoal.  
Coñece distintas alternativas para xestionar os 

aforros persoais.  
Explica os tipos de risco que existen e 

comprende a relación entre risco, liquidez e 

rendibilidade.  
Identifica o perfil de risco de distintas persoas.  

 

B3.5. Coñecer o concepto de seguro e a súa 

finalidade. 

Explica que é un seguro e para que serve.  
Identifica e discrimina tipos de contratos de 

seguro.  
Identifica os elementos dunha operación de 

seguro  
Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado  

B4.1. Recoñecer e analizar a procedencia das 

principais fontes de ingresos e gastos do Estado, e 

interpretar gráficos onde se amose esa 

distribución 

Explica as diferentes partidas de ingreso e 

gasto públicos  
Analiza e interpreta datos e gráficos de 

ingresos e os gastos do Estado.  
Coñece o funcionamento dos ciclos 

económicos.   
Comprende o papel do estado na economía e 

a súa intervención a través de políticas 

macroeconómicas  
Coñece o concepto de OXE  

B4.2. Diferenciar e explicar os conceptos de 

débeda pública e déficit público. 
Distingue e relación débeda pública e déficit 

público.  

B4.3. Determinar o impacto para a sociedade 

da desigualdade da renda e estudar as 

ferramentas de redistribución da renda. 

 

Coñece e describe os efectos da desigualdade 

da renda.  
Coñece e describe os instrumentos da 

distribución da renda.  
Debate sobre temas relacionados coa 

distribución da riqueza. 

 

ECONOMÍA 1º BAC. C, B-D 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  
ESTÁNDARES MÍNIMOS 1ª/2ª 

AVALIACIÓN 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º BACH 

B1.1. Explicar o problema da escaseza: recursos 

escasos e necesidades ilimitadas 

Comprende e relaciona os conceptos de: Economía e 

escaseza.  
Identifica o proceso de actividade económica.   
Diferenza as distintas clases de necesidades e de 

bens e servizos.  
Comprende a evolución da ciencia económica ao 

longo do tempo e recoñece os principais economistas 

de cada época.  

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. 

Comprende a influenza dos xuízos de valor das 

decisións económicas. Distingue as proposicións 

económicas positivas das normativas.  
Entende e aplica os principios na toma de decisións 

económicas.  
Aplica o modelo económico da fronteira de 

posibilidades de produción á resolución de distintos 

problemas concretos.  
Interpreta datos económicos estatísticos e realiza e 

interpreta gráficos sinxelos.  
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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. 

Distingue ente os tes axentes económicos os seus 

obxectivos e funcións.  
Elabora e explica o modelo de fluxo circular da 

renda.  
Comprende concepto de sistemas económico en 
función das tres cuestións clave.  
Recoñece que a organización económica evoluciona.  
Distingue as características, vantaxes e 

inconvenientes dos tres sistemas económicos: de 

mercado, de planificación e mixtos.  

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. 

Analiza os casos máis recentes de modificación do 

sistema económico.  
Describe noso sistema económico actual, diferenzas 

e similitudes con outros sistemas económicos actuais 

e do pasado   
Bloque 2. A actividade produtiva  

B2.1. Analizar as características principais do 

proceso produtivo 

Comprende o proceso de produción e os seus 

elementos.  
Clasifica as empresas segundo distintos criterios: 

tamaño, sector de actividade, ámbito xeográfico, 

propiedade do capital e forma xurídica.     

B2.2. Explicar as razóns do proceso de división 

técnica do traballo. 

Comprende os principios de división do traballo e 

especialización.  
Clasifica e define os factores produtivos.  
Calcula, interpreta e relaciona a produtividade media 

e marxinal.  
Comprende os factores determinantes da 
produtividade.  
Recoñece e aplica a lei dos rendementos decrecentes.  

B2.3. Identificar os efectos da actividade 

empresarial para a sociedade e a vida das persoas. 
Analiza o concepto de responsabilidade social 

empresarial nos seus distintos ámbitos.  
 

 

B2.4. Expresar os obxectivos e as funcións 

principais das empresas, utilizando referencias 

reais do ámbito próximo e transmitindo a 

utilidade que se xera coa súa actividade.  

Distinguir ente os principais obxectivos 

empresariais.  
Describe os elementos dos que constan as empresas.  
Comprender e explicar as funcións das empresas.  
Describe o proceso de produción e entende a 

creación de valor (ou utilidade) que se 

desprende da transformación de inputs en 

outputs.  

B2.5. Relacionar e distinguir a eficiencia técnica e 

a eficiencia económica. 
Determina e interpreta a eficiencia técnica e 

económica a partir dos casos formulados.  

B2.6. Calcular e controlar os custos e os 

beneficios das empresas, e representar e 

interpretar gráficos relativos a eses conceptos. 

Calcula, clasifica representa e interpreta os 

distintos tipos de ccustes de produción.  

Calcula, analiza, representa graficamente e 

interpreta os beneficios empresariais.  

B2.7. Analizar, representar e interpretar a función 

de produción dunha empresa a partir dun caso 

dado. 

Representa e interpreta gráficos de produción 

total, media e marxinal, a partir de supostos 

dados.  

Bloque 3. O mercado e o sistema de prezos  

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. 

Define o concepto de mercado e os elementos 

que o forman.  

Representa e analiza graficamente o equilibrio 

de mercado.  

Representa e analiza graficamente as situacións 

de desequilibrio de mercado.  

Define a demanda e expresa matematicamente 

as variables das que depende.  

Distingue, entre os factores que condicionan a 

demanda, os que provocan un movemento da 

curva dos que provocan un movemento na 

curva de demanda.  

Define a oferta e expresa matematicamente as 

variables das que depende.  
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Distingue, entre  os factores que condicionan a 

oferta, os que provocan un movemento da curva 

dos que provocan un movemento na curva de 

oferta  

Calcula e analiza a elasticidade prezo da 

demanda e comproba os efectos sobre os 

ingresos de variación dos prezos. 

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. 

Clasifica e compara as estruturas de mercado: 

competencia perfecta, monopolio, oligopolio e 

competencia monopolística.  

Comprende o funcionamento teórico do 

mercado de competencia perfecta.  

Clasifica os distintos tipos de barreiras de 

entrada a un mercado.  

Analiza o seu funcionamento e explica as súas 

diferenzas.  

Aplica a análise dos tipos de mercados a casos 

reais identificados a partir da observación do 

ámbito máis inmediato  

Valora de forma crítica os efectos que se 

derivan sobre os axentes intervenientes nos 

diversos mercados  

Bloque 4. A macroeconomía  

B4.3. Valorar a estrutura do mercado de traballo e 

a súa relación coa educación e a formación, 

analizando de xeito especial o desemprego. 

Clasifica a poboación en activa, inactiva, 

parada e ocupada.  

Comprende as distintas formas de medir á 

poboación desempregada.  

Calcula as taxas de paro e de actividade e 

representa a súa evolución no tempo.  

Analiza as principais teorías sobre as causas do 

desemprego.  

Valora a relación da educación e a formación 

coas probabilidades de obter un emprego e 

mellores salarios.  

Investiga e recoñece tendencias de emprego e 

novo xacementos de emprego.  

B4.4. Estudar as opcións de políticas 

macroeconómicas para facer fronte á inflación e 

ao desemprego.  

Analiza os datos de e desemprego en España e 

Galicia   

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. 

Define  PIB.  

Comprende o problema de medición do PIB e o 

relaciona co VAB.  

Mide, interpreta e expresa as magnitudes 

derivadas.  

Analiza, describe e explica os factores dos que 

depende o consumo e o investimento. Analiza e 

representa o modelo de demanda e oferta 

agregadas e o equilibrio macroeconómico.  

Analiza e distingue ente a distribución 

funcional, espacial e persoal da renda  

Comprende as equivalencias entre 

macrovariables.  

Analiza os fallos do PIB como indicador da 

calidade de vida e coñece a existencia de 

indicadores alternativos.  

B4.2. Interpretar datos e indicadores económicos 

básicos e a súa evolución. 

Utiliza e interpreta a información contida en 

táboas e gráficos do PIB e a súa evolución no 

tempo.  

Considera investigacións e publicacións 

económicas de referencia como fonte de datos 
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específicos, e recoñece os métodos de estudo 

utilizados por economistas.  

Opera con variables económicas mediante 

follas de cálculo, analízaas e interprétaas, e 

presenta as súas valoracións de carácter persoal.  

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

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 

Explica o papel do estado na economía.  

Valora as posturas liberais e keynesianas sobre 

a intervención do sector público.  

Identifica os principais fallos do mercado, as 

súas causas e os seus efectos para os axentes 

que interveñen na economía.  

Funcións do sector público nas economías 

actuais e instrumentos de intervención.  

Clasifica as políticas económicas segundo 

diversos criterios.  

Valora o estado do benestar e os seus piares 

fundamentais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIA DE LA EMPRESA 2º BAC. C 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  
ESTÁNDARES MÍNIMOS 1ª/2ª 

AVALIACIÓN 

 BLOQUE 1. A EMPRESA 

2º BACH 

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. 

Formas xurídicas das empresas  

Razoa a forma xurídica apropiada 

correspondente a cada caso práctico  

Criterios de clasificación das empresas  

 

Funcións, elementos e obxectivos da empresa  

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. 

Teorías sobre o concepto de empresario.  

Contorno da empresa  

Responsabilidade social e ambiental da 

empresa O proceso de creación de valor.  

Externalidades e RSE.  

Funcións das empresas.  

BLOQUE 2. DESENVOLVEMENTO DA EMPRESA 

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. 

Factores de localización e dimensión 

empresarial.  

 

Estratexias de diversificación e especialización.  

Estratexias de crecemento interno e externo.  

PEME: estratexias de mercado  

Importancia das PEME na economía  

  

Estratexias das empresas multinacionais,  

aspectos positivos e negativos do seu 

funcionamento  

BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN E DIRECCIÓN DA EMPRESA 

B3.1. Explicar a planificación, a organización e a División técnica do traballo e necesidade de 
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xestión dos recursos dunha empresa, valorando as 

posibles modificacións para realizar en función do 

ámbito en que desenvolve a súa actividade e dos 

obxectivos formulados. 

organización nos mercados.  

Estilos de dirección.   

Organización formal e informal da empresa: 
deseño e análise da súa estrutura.  

Funcións básicas da dirección. Planificación e 

toma de decisións.  

Áreas funcionais.  

 
Teorías da motivación.  

Os conflitos de intereses e as súas vías de 

negociación. 
BLOQUE 4. A FUNCIÓN PRODUTIVA 

B4.1. Analizar procesos produtivos desde a 

perspectiva da eficiencia e a produtividade, e 

recoñecer a importancia da I+D+i. 

Productividade como indicador da eficiencia e 

o seu cálculo.  

Factores qe inciden na produtividade.  

Relación entre os salarios e aprodutividade.  

Significado de I+D+i e a súa relación coa  

competividade e o Crecemento.  

Formas de adquisición da tecnoloxía.  

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. 

Clasificación, interpretación e cálculo dos 

custos na empresa  

Clasificación, representación gráfica e cálculo 

dos custos na empresa  

Cálculo e interpretación e representación do 

limiar de rendibilidade da empresa.  

B4.3. Describir os conceptos fundamentais do 

ciclo de inventario e manexar os modelos de 

xestión. 

Custes de almacén: clasificacións.  

Método do prezo medio ponderado. Método do 

FIFO.  

Modelos: Wilson, ABC, JIT  

BLOQUE 5. A FUNCIÓN COMERCIAL DA EMPRESA 

B5.1. Analizar as características do mercado e 

explicar, de acordo con elas, as políticas de 

márketing aplicadas por unha empresa ante 

diferentes situacións e obxectivos 

Concepto e clases de mercado  

Enfoques de marketing.  

Instrumentos do marketing m ix. Ética e 

marketing.  

Fases das c investigacións de mercados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º BACH 

Criterios de segmentación.  

Estratexias de segmentación.  

Aplicacióna das TIC ao marketing.  

Describe a organización e o funcionamento do 

departamento comercial da empresa.  

BLOQUE 6. A INFORMACIÓN NA EMPRESA 

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 

A composición do patrimonio e a súa 

valoracións.  

Distincións enre elementos patrimoniais. 

Elaboración dun balance.  

Estrutura económica e financeira.  

Ratios financeiros: cálculo e interpretación.  

Análise e interpretación da información 

contable: medidas correctoras.  

Situacións patrinomiais.  

Concepto e utilidade da contabilidade. As 

contas anuais e a imaxe fiel.  

Conta de perdas e ganancias: cálculo.  

Conta de perdas e ganancias: interpretación. 

Ratios de rendibilidade.  

B6.2. Recoñecer a importancia do cumprimento 

das obrigas fiscais e explicar os impostos que 

Fiscalidade empresarial: principais figuras 

impositivas.  
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afectan as empresas. Elementos tributarios e funcionamento do IVE, 

IRPF, Imposto de Sociedades e IAE.  

Utilidade dos impostos.  

 

FUNDAMENTOS DA ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 2º BAC. C 

CURSO 
 

CRITERIO AVALIACIÓN  

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS 1ª/2ª 

AVALIACIÓN 

2º BACH 

Bloque 1: Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa:   

 

  FAX-B1.1 

Identifica un dos aspectos da innovación 

empresarial e explica a súa relevancia no 

desenvolvemento económico e na creación de 

emprego 

Recoñece un elemento de risco que levan 

aparelladas as experiencias de innovación 

empresarial 

Valora a importancia da tecnoloxía e de internet 

como factores clave de innovación. 

FAX-B1.2 

 

Analiza un sector empresarial onde se desenvolve 

a idea de negocio. 

Realiza unha análise do mercado para a idea de 

negocio seleccionada. 

FAX-B1.3 

Explica desde unha perspectiva a figura do/da 

emprendedor/a de negocios. 

 Avalía unha das repercusións que supón elixir 
unha idea de negocio.. 

Expón os seus puntos de vista e mantén unha 

actitude proactiva. 

 Traballa en equipo mantendo unha comunicación 

fluída cos seus compañeiros/as. 

Bloque 2: A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos 

FAX-B2.1 

 

Recoñece un dos obxectivos e dos fins da 

empresa. 

 Analiza e valora a relación entre a produtividade 

e os salarios dos/das traballadores/as. 

Reflexiona sobre o papel da responsa-bilidade 

social corporativa. 

Proporciona un dos argumentos que xustifican a 

elección da forma xurídica e da localización da 

empresa. 

Interpreta a información que proporciona o 

organigrama dunha empresa. 

Realiza unha previsión de un dos recursos 

necesarios para o desenvolvemento do proxecto 

de empresa. 

Bloque 3: Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa 

FAX-B3.1 
Identifica os diferentes trámites legais necesarios 

para a posta en marcha dun negocio. 

2º BACH FAX-B3.2 
Interpreta os trámites fiscais, laborais, de 

Seguridade Social e outros para a posta en 
marcha. 
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Valora a necesidade do cumprimento dos prazos 

legais. 

Bloque 7: Xestión da contabilidade da empresa 

FAX-B7.1 

Opera cos elementos patrimoniais da empresa e 
explica o papel dos libros contables. 

Representa os principais feitos contables da 
empresa. 

Identifica o concepto de amortización. 

Analiza e asigna os gastos e os ingresos ao 

exercicio económico ao que correspondan. 

Distingue as fases do ciclo contable e determina 
o resultado económico obtido pola empresa. 

Analiza as obrigas contables e fiscais. 

Manexa a nivel básico unha aplicación 
informática de contabilidade. 

Bloque 5: Xestión comercial e márketing na empresa 

FAX-B5.1 

Analiza o proceso de comercialización. 

Explica as características da clientela potencial 
da empresa. 

Aplica procesos de comunicación e habilidades 
sociais en situacións de atención á clientela. 

Realiza unha previsión de vendas manexando a 
folla de cálculo. 

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (REPASO, REFORZO, RECUPERACION E, NO 
SEU CASO, AMPLIACIÓN) 
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4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS PARA CONTINUAR O PROCESO EDUCATIVO DO 
CURSO 2020 - 2021. 

Educación Financeira de 2º ESO 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 

  Bloque 1. Educación e finanzas persoais 

Actividades  

EDUCACIÓN FINANCEIRA DE 2º ESO 

- Preguntas de síntese de contidos esenciais. 

- Traballos de busca de información 

- Elaboración de esquemas/resumes 

- Visionado de documentais ou vídeos explicativos de contidos 

RESTO DAS MATERIAS DO DEPARTAMENTO: 

PROBAS ESCRITA (PE): Exame recuperación da 2ª avaliación de FAX 

ANÁLISE DAS PRODUCIÓNS DO ALUMNADO (PA): 

Serán produccións escritas mediante a aula virtual o correo electrónico, 

realizados na casa e individuáis.  

As producións máis frecuentes serán:  

Traballos académicos de ampliación. Poden consistir en:  

- Realización de resumos, esquemas e mapas conceptuais   

- Resolución de problemas ou casos prácticos para asimilar e reforzar o 

aprendido.  

- Resposta a preguntas curtas e de desenvolvemento.  

- Realización e/ou análise de gráficas.  

Recuperación e reforzó: 

 Os alumnos/as que suspendan unha avaliación terán a oportunidade de 

recuperala. Ao alumnado facilitaránselle actividades de recuperación e reforzo 

que poderán consistir en: 

- Realizar traballos, cuestionarios, prácticas, sobre aqueles aspectos nos que se 

detectaran maiores deficiencias. 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Para o alumnado con conectividade: 

- aprendizaxe en liña toda a semana 

Para o alumnado sen conectividade: 

seguimento de actividades unha vez á semana 

 

A maioría do alumnado non ten problema de conectividade. 

 

Materiais e recursos 

- Aula Virtual do centro 

- Google Drive 

- Plataforma cisco webex 

- Correo electrónico 

- Servicios sociais do concello 

- Youtube 
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2º ESO 

B1.2. Identificar os mercados financeiros, os 

axentes intervenientes e os indicadores 

financeiros básicos vinculados coa evolución das 

condicións económicas que inflúen nas decisións 

financeiras da cidadanía 

 EFNB1.2.1. Relaciona a situación 

económico-financeira persoal cos principais 

indicadores económicos. 

 EFNB1.2.2. Explica o papel dos 

intermediarios financeiros na sociedade, e 

caracteriza e identifica os principais 

mercados financeiros. 

B1.4. Identificar os produtos de aforro, considerar 

as súas características e a súa tipoloxía, calcular o 

rendemento ofrecido e valorar a oportunidade de 

contratación. 

 EFNB1.4.1. Recoñece as características dos 

tipos de depósitos e imposicións a prazo 

ofrecidas polas entidades bancarias. 

 EFNB1.4.2. Compara ofertas concretas de 

depósitos e imposicións a prazo mediante a 

consideración dos tipos efectivos de xuro 

aplicados. 

 EFNB1.4.3. Considera as características das 

contas á vista remuneradas existentes no 

mercado bancario, e diferénciaas das 

imposicións e dos depósitos a prazo. 

 EFNB1.4.4. Avalía a oportunidade de 

contratación de imposicións e depósitos a 

prazo e de contas á vista remuneradas en 

función das condicións do mercado, e 

considera as súas vantaxes e os seus 

inconvenientes. 

 Bloque 2. Planificación financeira persoal e familiar 

B2.2. Determinar as necesidades de 

financiamento ao longo da vida, analizar as 

operacións de préstamo, diferenciando os tipos 

existentes en función das súas características e 

identificando os elementos integrantes, e avaliar a 

capacidade de endebedamento, garantindo a 

seguridade financeira 

 EFNB2.2.1. Recoñece as características e as 

diferenzas entre préstamos e pólizas de 

crédito. 

 EFNB2.2.2. Clasifica os préstamos segundo a 

garantía esixida pola entidade prestamista, 

definindo cada un dos tipos e analizando as 

súas características e os elementos 

integrantes. 

 EFNB2.2.3. Representa graficamente as 

operacións de financiamento, identificando os 

seus elementos integrantes, e recoñece os 

efectos do tipo de xuro. 

 EFNB2.2.4. Interpreta a diferenza entre o 

TXN e o TAE nas operacións de 

financiamento e entre os tipos de referencia 

oficiais para a determinación dos tipos de 

xuro aplicables. 

 EFNB2.2.5. Valora a idoneidade de cada tipo 

de préstamo en función da finalidade, o 

importe e o prazo. 

B2.3. Analizar o sistema público de previsión 

social, considerar o seu efecto sobre a 

planificación para lograr a seguridade financeira e 

comparar cos sistemas privados. 

EFNB2.3.1. Distingue o sistema público de 

Seguridade Social dos sistemas privados de 

previsión (seguros e plans de pensións). 

 

B2.4. Estimar a capacidade de negociación coas 

entidades bancarias, distinguir os custos dos 

produtos e dos servizos financeiros, e precisar os 

procesos de reclamación, ante entidades bancarias 

e organismos reguladores. 

 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. 

 EFNB2.4.2. Determina os procesos de 

reclamación perante entidades bancarias e 
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organismos reguladores, e as actitudes que 

cómpre adoptar como persoa usuaria de 

servizos bancarios. 

 

 EFNB2.4.3. Comprende os principais 

dereitos e deberes dos/das consumidores/as 

no mundo financeiro e recoñece as principais 

implicacións dos contratos financeiros. 

B2.5. Descubrir novos sistemas de relación coas 

entidades bancarias (banca a distancia) e 

recoñecer o funcionamento e a operación 

permitidos para identificar as súas vantaxes e os 

seus inconvenientes 

 EFNB2.5.1. Distingue os sistemas 

alternativos de relación coas entidades 

bancarias, precisando o funcionamento e as 

operacións permitidas. 

 EFNB2.5.2. Valora as vantaxes e os 

inconvenientes das novas canles de relación 

coas entidades financeiras. 

B2.6. Identificar os perigos derivados do emprego 

de datos de carácter persoal nas relacións 

bancarias. 

 EFNB2.6.1. Recoñece os perigos do uso 

fraudulento e do abuso na utilización de datos 

de carácter persoal nas relacións coas 

entidades bancarias, con especial atención aos 

vinculados cos novos sistemas de relación cos 

bancos. 

 EFNB2.6.2. Considera as recomendacións de 

seguridade e protección de datos persoais na 

operativa bancaria e comprende os dereitos 

que lle outorga a normativa aplicable. 

 EFNB2.6.3. Valora a necesidade de garantir a 

seguridade na operativa bancaria a través dos 

novas canles de relación coas entidades 

bancarias. 

 

ECONOMÍA 4º ESO A 
CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 

 Bloque 3. Economía persoal  

4º ESO 

B3.4. Recoñecer o funcionamento básico do 

diñeiro e diferenciar os tipos de contas bancarias e 

de tarxetas emitidas como medios de pagamento, 

e valorar a oportunidade do seu uso con garantías 

e responsabilidade. 

Coñece o proceso de creación monetaria e o 

efecto multiplicador dos depósitos bancarios.  

Comprende e coñece as funcionalidades dunha 

conta corrente e os termos asociados a ela.  

Coñece as regras básicas de seguridade a ter en 

conta en relación coa operativa financeira e 

comercial a través de Internet 

Coñece as regras básicas de seguridade a ter 

en conta en relación coa operativa financeira e 

comercial a través de Internet  
Coñece o procedemento de reclamación ante 

unha entidade financeira. 
Identifica e explica as distintas modalidades de 

tarxetas que existen. 
Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego  

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. 

Coñece o concepto de inflación. Describe 

causas da inflación  
Explica o funcionamento dos tipos de xuro e a 

súa formación, desde os tipos oficiais até os 

comerciais.  
Relaciona a evolución dos tipos de xuro co 

crecemento económico  
Interpreta datos e gráficos sobre inflación e 

tipos de xuro e relaciónaos coa conxuntura 

económica  
B5.2. Valorar opcións de políticas Recoñece as causas do desemprego.  
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macroeconómicas para facer fronte ao 

desemprego. 
Diferenza entre as distintas persoas pola súa 

relación co emprego  
Coñece a situación do desemprego en España.  
Recoñece as distintas medidas que poden 

aplicarse contra o desemprego  
Mostra interese polos sectores de futuro no 

emprego.  
Avalía as posibilidades de emprego dentro da 

súa contorna  
Bloque 6. Economía internacional  

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. 

Coñece os distintos procesos de integración 

económica a nivel mundial.  
Comprende as razóns para comerciar entre 

países. Comprende o concepto de divisa.  
Coñece vantaxes do comercio internacional.  
Identifica barreiras proteccionistas de política 

comercial.  
Identifica organismos de cooperación 

internacional.  
Coñece as etapas de construción da U.E.  
Explica vantaxes e inconvenientes da 

integración europea.  
Comprende o concepto de desenvolvemento 

sostible.  

 

ECONOMÍA 1º BAC. C, B-D 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 

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

1º BACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Identifica e analiza os factores e as variables 

que inflúen no crecemento económico, no 

desenvolvemento e na redistribución da renda.  
Distingue o crecemento do desenvolvemento 

económico.  
Recoñece e explica as consecuencias do 

crecemento sobre a repartición da riqueza, 

sobre o ambiente e sobre a calidade de vida.  
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.  
Reflexiona sobre os problemas ambientais e a 

súa relación co impacto económico 

internacional analizando as posibilidades dun 

desenvolvemento sustentable.  
Desenvolve actitudes positivas en relación co 

ambiente e valora a consideración da protección 

do ambiente na toma de decisións económicas.  
Identifica os bens ambientais como factor de 

produción escaso, que proporciona inputs e 

recolle refugallos e residuos, o que supón 

valorar os custos asociados.  
Recoñece a evolución cíclica da actividade 

económica, describe as fases, as representa 

graficamente e considera as súas consecuencias 

sociais. 
Bloque 5. Aspectos financeiros da Economía.   

B5.1. Recoñecer o proceso de creación do diñeiro, 

os cambios no seu valor e a forma en que estes se 

miden 

Comprende o concepto de diñeiro e as súas 

funcións na economía.  

Clasifica os tipos de diñeiro e o aplica no 
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concepto de oferta monetaria (agregados 

monetarios).  

Describe o proceso de creación do diñeiro 

bancario e recoñece a súa importancia Calcula 

o efecto multiplicador do diñeiro bancario. 

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. 

Define o concepto de inflación.  

Describe as principais causas e consecuencias 

da inflación.  

Analiza diferentes indicadores da inflación e 

destaca entre elas ao IPC.  

Define a inflación subxacente.  

Comprende a utilidade do IPC harmonizado. 

B5.3. Explicar o funcionamento do sistema 

financeiro e coñecer as características dos seus 

principais produtos e mercados.  

Describe os elementos que conforman o sistema 

financeiro dun país.  

Coñece as entidades de supervisión e control do 

sistema financeiro español.  

Describe as funcións e tipos de intermediarios 

financeiros.  

Clasifica os activos ou produtos financeiros 

máis importantes.  

Comprende e relaciona rendibilidade, risco e 

prazo e como se relacionan entre elas.  

Destaca a importancia do Fondo de Garantía de 

Depósitos. 

B5.4. Analizar os tipos de política monetaria. 

Comprende e explica os obxectivos da política 

monetaria dun país.  

Distingue os instrumentos de política 

monetaria.  

Explica os tipos de política monetaria e as súas 

consecuencias. 

B5.1. Recoñecer o proceso de creación do diñeiro, 

os cambios no seu valor e a forma en que estes se 

miden. 

Comprende o concepto de diñeiro e as súas 

funcións na economía.  

Clasifica os tipos de diñeiro e o aplica no 

concepto de oferta monetaria (agregados 

monetarios).  

Describe o proceso de creación do diñeiro 

bancario e recoñece a súa importancia Calcula 

o efecto multiplicador do diñeiro bancario. 

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.. 

Define o concepto de inflación.  

Describe as principais causas e consecuencias 

da inflación.  

Analiza diferentes indicadores da inflación e 

destaca entre elas ao IPC.  

Define a inflación subxacente.  

Comprende a utilidade do IPC harmonizado. 

B5.3. Explicar o funcionamento do sistema 

financeiro e coñecer as características dos seus 

principais produtos e mercados. 

Describe os elementos que conforman o sistema 

financeiro dun país.  

Coñece as entidades de supervisión e control do 

sistema financeiro español.  

Describe as funcións e tipos de intermediarios 

financeiros.  

Clasifica os activos ou produtos financeiros 

máis importantes.  

Comprende e relaciona rendibilidade, risco e 

prazo e como se relacionan entre elas.  

Destaca a importancia do Fondo de Garantía de 

Depósitos.. 

B5.4. Analizar os tipos de política monetaria. 

Comprende e explica os obxectivos da política 

monetaria dun país.  

Distingue os instrumentos de política 

monetaria.  
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Explica os tipos de política monetaria e as súas 

consecuencias. 

1º BACH 

B5.5. Identificar o papel do Banco Central 

Europeo e a estrutura da súa política monetaria. 

Coñece o que representa a eurozona.  

Distingue entre o Eurosistema e o Sistema 

Europeo de Bancos Centrais.  

Identifica os obxectivos da política monetaria 

da eurozona.  

Comprende as dificultades de aplicación da 

política monetaria única na eurozona. 
Bloque 6. O contexto internacional da economía. 

B6.1. Analizar os fluxos comerciais entre dúas 

economías.  

Distingue os tipos de barreiras proteccionistas 

do comercio internacional.  

Explica e analiza a balanza de pagamentos.  

Explica os mecanismos de formación do tipo de 

cambio. 

B6.2. Examinar os procesos de integración 

económica e describir os pasos que se produciron 

no caso da Unión Europea.  

Explica o proceso de cooperación e integración 

económica producido na Unión Europea, e 

reflexiona para valorar as repercusións e as 

implicacións para España nun contexto global. 

B6.3. Analizar e valorar as causas e as 

consecuencias da globalización económica, así 

como o papel dos organismos económicos 

internacionais na súa regulación.  

Expresa as razóns que xustifican o intercambio 

económico entre países.  

Describe as implicacións e os efectos da 

globalización económica nos países e 

reflexiona sobre a necesidade da súa regulación 

e da súa coordinación. 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BAC. C 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 

2º BACH 

BLOQUE 7. A función financeira 

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. 

VAN: cálculo e criterios de aceptación e 

selección. 

Prazo de recuperación: cálculo e criterios de 

aceptación e selección. 

Fontes de financiamento interno e externo  

Custes de financiamento. 

Mercados financeiros. A Bolsa.  

Vantaxes e inconvenientes do financiamento 

externo e do autofinanciamento.  

 

 
FUNDAMENTOS DA ADMINISTRACION E XESTIÓN 2º BAC. C 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 

2º BACH 

Bloque 4: O plan de aprovisionamento 

FAX-B4.1  

 

Aplica un dos métodos de valoración de 

existencias 

Deseña un plan de aprovisionamento. 

FAX-B4.2 

Identifica un dos tipos de documentos 

utilizados para o intercambio de información 

con provedores. 

Utiliza duas fontes para a procura de 

provedores 

Relaciona e compara as ofertas de provedores, 

utilizando diversos criterios de selección. 

FAX-B4.3 

Identifica e aplica técnicas de negociación e 

comunicación. 

Recoñece unha das etapas nun proceso de 

negociación de condicións de 

aprovisionamento. 
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Bloque 5: Xestión comercial e márketing na empresa 

FAX-B5.2 

Reflexiona sobre as estratexias de prezos tendo 

en conta as características do produto ou do 

servizo. 

FAX-B5.3 

Elabora un plan de medios onde se describan as 

accións de promoción e publicidade 

Valora as canles de distribución e venda que 

pode utilizar a empresa. 

Bloque 6: Xestión dos recursos humanos 

FAX-B6.1 

Avalía as necesidades da empresa e os postos 

de traballo. 

Identifica as fontes de recrutamento. 

FAX-B6.2 

Analiza as formalidades e as modalidades 

documentais de contratación. 

Identifica as subvencións e os incentivos á 

contratación. 

Recoñece unha das obrigas administrativas 

do/da empresario/a ante a Seguridade Social. 

Analiza os documentos do proceso de 

retribución e cotización do persoal e de 

xustificación do pagamento. 

 

 

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS 

 
- AULA VIRTUAL DO CENTRO 
- PÁXINA WEB DO CENTRO 
- CORREO ELECTRÓNICO 
- TITORES 

 

PUBLICIDADE 

 

Estas modificacións á programación do Departamento de ECONOMÍA  están publicadas na 

páxina web do centro, no menú reservado ao noso Departamento. 

 

 

 

 

O/A Xefe/a de Departamento 
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