
 Economía (4º da ESO, 3 sesións) 

 
Sen dúbida, para comprender mellor  o mundo actual é preciso ter coñecementos de aquilo 
que o impregna todo e no que estamos inmersos, a “Economía”. 
Os coñecementos económicos teñen cada día mías valor, pola importancia de contar cunha 
cidadanía formada e pola relevancia dunha boa administración dos recursos públicos. 
 
O estudo da Economía, facilita a comprensión dos conceptos utilizados habitualmente na 
análise económica e empresarial, axuda a percibir e a coñecer o mundo, e posibilita afondar 
nas relacións humanas, proporcionando ferramentas para examinar de xeito crítico a 
sociedade. 
 
Contribúe tamén a desenvolver a curiosidade intelectual, a capacidade analítica, o rigor e a 
amplitude de perspectivas á hora de indagar no coñecemento de variables como o 
crecemento, a pobreza, a riqueza, a educación, a saúde, o medioambente, etc.  
¿Qué queren dicir cando din que a vida sube?  
¿De qué falamos cando falamos de impostos?  
¿Qué é un préstamo? ¿e unha hipoteca? 
¿Canto teño dereito a cobrar cando traballe? 
¿De onde sae o diñeiro? 
¿Cómo afecta o COVI-19 a miña economía? 
 
É unha materia interconectada coas outras materias do curso xa que proporciona 
coñecementos matemáticos e estatísticos, habilidades de comunicación oral e escrita para 
explicar e transmitir ideas e conclusións, con argumentos, sentido da ética e respecto polo ser 
humano, así como unha gran capacidade de traballo individual e en equipo. 
 
Facilita  a comprensión da materia de Economía de 1º de bacharelato xa que actúa a modo de 

introdución na dita materia, e das materias Economía da Empresa e FAX de 2º de bacharelato 

 
O emprego das TIC durante o curso é constante. Os contidos a desenvolver aparecen na Aula 

virtual do centro que é a referencia básica; a búsqueda de información a través de Internet e 

imprescindible a hora de profundizar na materia; a participación en concursos na rede; a 

realización de vídeos ou presentacións de traballos cos medios informáticos,…. 

 
Esperámoste en Economía!!! 

Para máis información diríxete a calquera membro do departamento de Economía. 
 


