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PENDENTES 1º BACHARELATO 

 
1.- CONTIDOS. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 
 
A secuenciación e temporalización dos contidos axustarase á seguinte orde e calendario: 

 

EXAME DATA  TEMAS 

PRIMEIRO 
EXAME 

 

14 XANEIRO 

Tema 1. A economía 

Tema 2. A actividade económica 

Tema 3. Sistemas económicos. Os axentes da economía 

Tema 4. A empresa. Eficiencia e produtividade 

Tema 5. Produción e custos na empresa 

Tema 6. Funcionamento do mercado:  oferta e a demanda 

Tema 7. Tipos de mercado  

Tema 8. Mercado de traballo  

SEGUNDO 
EXAME 

1 ABRIL 

Tema 9. As magnitudes macroeconómicas 

Tema 10. A intervención do Estado na economía. A política fiscal 

Tema 11. O diñeiro. A política monetaria  

Tema 12. O sistema financeiro  

Tema 13. Comercio internacional. A globalización da economía 

Tema 14. Sistema financiero e monetario internacional 

Tema 15. Crecemento e desenvolvemento económico 

 
2.- OS INSTRUMENTOS DA AVALIACIÓN 

Os exames son os instrumentos que se utilizarán para avaliar ao alumnado.  

Nas probas procurarase que as preguntas propostas garden certo equilibrio no reparto entre os temas 
examinados, así como tamén entre a parte teórica e a práctica (seguindo o modelo da proba de 
selectividade no relativo a preguntas curtas, preguntas longas e exercicios).  

As cuestións teóricas serán fundamentalmente preguntas curtas, pero haberá polo menos unha pregunta de 
desenvolvemento na que se terá en conta a claridade de exposición. 

A corrección de exercicios e probas efectuarase tendo en conta os criterios de avaliación da programación 
da materia do curso 2012/2013.  

3.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. PROMOCIÓN 

A nota correspondente á materia estará constituída pola suma das notas dos dous exames, sempre e cando 
en ningunha delas o alumno ou alumna teña unha nota inferior a tres puntos sobre 10. 

A inadecuada presentación e organización dos exames, así como os erros ortográficos poderán ser 
valorados negativamente coa redución de ata 1 punto sobre 10 na cualificación. 

Para aprobar, xa sexa a avaliación parcial ou final, a nota mínima requirida é de cinco. 

A superación da materia de cada exame parcial terá carácter liberatorio.  
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No caso de non aprobar a materia mediante os dous exames propostos farase un exame final o día 7 de 
maio, sobre a parte/s non superada da materia. 

4. O EXAME DE SETEMBRO 

No caso de suspender a materia en xuño a proba de setembro incluirá todos os contidos da materia.  

O exame de setembro versará sobre contidos mínimos da programación da materia no curso 2012/2013. 
Dado o carácter de contidos mínimos enténdese que o alumno debe dominar suficientemente cada un dos 
contidos. O cualificación do exame de contidos mínimos indicará se o alumno acada ou non eses contidos. 
Isto ten como consecuencias: 

 Se o alumno demostra mediante a proba o dominio suficiente dos contidos mínimos propostos na 
proba considerarase que recupera a materia. A cualificación outorgada será como máximo de 6 
puntos sobre 10, xa que o exame non versa sobre a totalidade dos contidos, senón que pretende 
coñecer se o alumno ten un dominio suficiente dos contidos mínimos da materia. 

 Se o alumno non demostra mediante a proba un dominio suficiente dos contidos mínimos 
considérase que non recupera a materia pendente polo que recibirá unha cualificación negativa que 
terá en conta o conxunto dos elementos avaliables anteriormente citados. 

5.- CONTIDOS MÍNIMOS 

Os contidos mínimos da materia establecidos na programación do curso 2012/2013, que serve de referencia 
para este alumnado, son: 

1. Distinguir as diversas definicións de Economía, utilizando a terminoloxía económica básica. 
 

2. Identificar cales son os problemas económicos fundamentais dunha sociedade, caracterizando os 
diversos sistemas económicos. En concreto, verificar que os alumnos e alumnas identifican a 
escaseza e a necesidade de elección como un dos determinantes do problema de todo sistema 
económico. 

 
3. Recoñecer os modelos teóricos dos distintos tipos de mercado: competencia perfecta e monopolio. 

 
4.  Explicar as condicións que fan posible a aparición do excedente, relacionándoas coa división do 

traballo e co progreso técnico, utilizando a relación entre excedente e crecemento para caracterizar a 
situación dos países subdesenvolvidos fronte aos desenvolvidos. 

 
5. Analizar e valorar exemplos concretos de actuacións económicas que xeren deterioro 

medioambiental e/ou explotación abusiva de recursos naturais. 
 

6.  Diferenciar entre as principais magnitudes macroeconómicas e coñecer as relacións existentes entre 
elas, ponderando os problemas que presentan como indicadores do nivel de vida e da calidade de 
vida. En concreto: PIB, PNB, Renda Nacional, Renda per cápita e Renda dispoñible E ver se son 
capaces de establecer relacións entre elas. Así mesmo diferenciar os conceptos de nivel de vida e 
calidade de vida. 

 
7. Explicar e ilustrar as finalidades do Estado nos sistemas de Economía de Mercado, e identificar os 

principais instrumentos que utiliza, en concreto dos presupostos como medios correctores da 
desigualdade económica. 

 
8. Describir o proceso de creación do diñeiro e recoñecer as funcións do Banco de España, 

identificando as distintas teorías sobre a inflación e as súas consecuencias para a Economía. 
 

9. Identificar as partidas que compoñen unha Balanza de pagos e analizar a súa estrutura. 
 

10. Recoñecer os trazos principais da Economía galega realizar unha avaliación comparativa da 
estrutura produtiva galega, coa española e doutras comunidades. 

 
11. Distinguir entre datos, opinións e predicións, e intentar explicar a orixe das distintas posturas fronte á 

mesma medida. 
 

12.  Ler, interpretar e elaborar cadros estatísticos e gráficos. 
 


