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2.- ECONOMÍA -1º BACHARELATO 
 

2.1.-  Relación entre Contidos, estándares,  unidades do libro de texto e ponderacións trimestrais: 

 

 

Economía. 1º de bacharelato 
  Unidade  

Ponderación 
Trimestre 

Contidos Estándares de aprendizaxe Avaliación Libro % 

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

§ B1.1. Escaseza, elección e 
asignación de recursos. Custo 
de oportunidade. 

§ ECB1.1.1. Recoñece a escaseza e a correspondente necesidade de 
elixir entre decisións alternativas, como problema máis 
determinante para afrontar en todo sistema económico. 

1 1                  6,00    

                          -      

§ B1.2. Mecanismos de 
asignación de recursos. 

§ ECB1.2.1. Analiza as respostas ás preguntas clave sobre a 
organización dos principais sistemas económicos. 

1 3                  6,00    

§ B1.3. Análise e comparación 
dos sistemas económicos.   3                       -      

  § ECB1.2.2. Relaciona, para a súa interpretación, os cambios máis 

recentes no escenario económico mundial coas circunstancias técnicas, 
económicas, sociais e políticas que os explican, a partir de casos concretos 
de análise. 

1 3                  3,00    
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  § ECB1.2.3. Compara sistemas económicos, utilizando exemplos actuais do 

ámbito internacional. 
1 3                  3,00    

§ B1.4. Economía como 
ciencia: actividade económica 
e sociedade. 

§ ECB1.3.1. Distingue as proposicións económicas positivas das 
proposicións económicas normativas. 

2 9                  6,00    

§ B1.5. Principios na toma de 
decisións económicas. 

  9                       -      

§ B1.6. Modelos económicos. 
Economía positiva e 
normativa.   9                       -      

§ B1.7. Información 
económica: interpretación de 
datos e gráficos. 

§ ECB1.3.2. Interpreta os modelos de representación da realidade 
económica, e emprega os termos e a metodoloxía apropiados para 
analizar problemas económicos concretos. 

1 4                  6,00    

Bloque 2. A actividade produtiva                           -      

§ B2.1. Proceso produtivo e 
factores de produción. 

§ ECB2.1.1. Expresa unha visión integral do funcionamento do 
sistema produtivo partindo do estudo da empresa e a súa 
participación en sectores económicos, así como a súa conexión e 
interdependencia. 

1 2                  6,00    

§ B2.2. División técnica do 
traballo, produtividade e 
interdependencia. 

§ ECB2.2.1. Relaciona o proceso de división técnica do traballo coa 
interdependencia económica nun contexto global. 

1 2                  6,00    
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§ ECB2.2.2. Clasifica e define os factores produtivos, e describe as 
relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

1 4                  6,00    

§ B2.3. Globalización: cambios 
no sistema produtivo ou na 
organización da produción. 

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

1 4                  6,00    

§ B2.4. Empresa: obxectivos e 
funcións. 

§ ECB2.4.1. Distingue e interpreta os obxectivos e as funcións das 
empresas. 

1 4                  6,00    

§ ECB2.4.2. Explica a función creadora de utilidade dos bens das 
empresas. 

1 4                  6,00    

§ B2.5. Eficacia, eficiencia e 
efectividade. 

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

1 4                  6,00    

§ B2.6. Eficiencia na 
produción: eficiencia técnica e 
económica.                           -      

§ B2.7. Custos de produción. 
Cálculo e análise dos custos de 
produción e dos beneficios. 

§ ECB2.6.1. Calcula, clasifica e utiliza diversos tipos de custos, fixos e 
variables, totais, medios e marxinais, e representa e interpreta 
gráficos de custos. 

1 4                  6,00    

§ ECB2.6.2. Calcula, analiza e interpreta os beneficios dunha 
empresa a partir de supostos de ingresos e custos dun período. 

1 4                  6,00    
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§ B2.8. Función de produción. § ECB2.7.1. Representa e interpreta gráficos de produción total, 
media e marxinal, a partir de supostos dados. 

1 4                  6,00    

Bloque 3. O mercado e o sistema de prezos                           -      

§ B3.1. Curva de demanda. 
Movementos ao longo da 
curva de demanda e 
desprazamentos na curva de 
demanda. Elasticidade da 
demanda. 

§ ECB3.1.1. Representa graficamente os efectos das variacións das 
variables no funcionamento dos mercados. 

1 5                  6,00    

§ B3.2. Curva de oferta. 
Movementos ao longo da 
curva de oferta e 
desprazamentos na curva da 
oferta. Elasticidade da oferta.   5                       -      

§ B3.3. Equilibrio do mercado. § ECB3.1.2. Define e expresa matematicamente as variables que 
determinan a oferta e a demanda. 

1 5                  6,00    

  § ECB3.1.3. Analiza as elasticidades de demanda e de oferta, interpretando 

os cambios en prezos e cantidades, así como os seus efectos sobre os 
ingresos totais. 

1 5                  6,00    

§ B3.4. Estruturas de mercado 
e modelos de competencia. 

§ ECB3.2.1. Analiza e compara o funcionamento dos tipos de 
mercados, e explica as súas diferenzas. 

2 6                  6,00    
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§ B3.5. Competencia perfecta. 
Competencia imperfecta. 
Monopolio. Oligopolio. 
Competencia monopolística.                           -      

  § ECB3.2.2. Aplica a análise dos tipos de mercados a casos reais 

identificados a partir da observación do ámbito máis inmediato. 

2 6                  6,00    

  § ECB3.2.3. Valora de forma crítica os efectos que se derivan sobre os 

axentes intervenientes nos diversos mercados. 

2 6                  3,00    

Bloque 4. A macroeconomía                           -      

§ B4.1. Macromagnitudes: 
produción. Renda. Gasto. 

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

2 8                  6,00    

§ B4.2. Equilibrio 
macroeconómico: demanda e 
oferta agregadas.   8                       -      

§ B4.3. Inflación e tipos de 
xuro.   8                       -      

§ B4.4. Os vínculos dos 
problemas macroeconómicos 
e a súa interrelación.   8                       -      

  § ECB4.1.2. Relaciona as principais macromagnitudes e utilízaas para 

establecer comparacións con carácter global. 

2 8                  6,00    
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  § ECB4.1.3. Analiza de forma crítica os indicadores estudados e valora o 

seu impacto, os seus efectos e as súas limitacións para medir a calidade de 
vida. 2 8                  6,00    

§ B4.5. Indicadores do 
desenvolvemento da 
sociedade: as 
macromagnitudes e as súas 
limitacións. 

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

2 8                  6,00    

§ ECB4.2.2. Considera investigacións e publicacións económicas de 
referencia como fonte de datos específicos, e recoñece os métodos 
de estudo utilizados por economistas. 

1,2,3 8                  6,00    

§ ECB4.2.3. Opera con variables económicas mediante aplicacións 
informáticas, analízaas e interprétaas, e presenta as súas 
valoracións de carácter persoal. 

2 8                  6,00    

§ B4.6. Mercado de traballo. 
Desemprego: tipos e causas. 

§ ECB4.3.1. Examina e interpreta datos e gráficos de contido 
económico relacionados co mercado de traballo. 

2 7                  6,00    

§ ECB4.3.2. Valora a relación da educación e a formación coas 
probabilidades de obter un emprego e mellores salarios. 

2 7                  3,00    

§ ECB4.3.3. Investiga e recoñece vieiros de ocupación e tendencias 
de emprego. 

2 7                  3,00    
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§ B4.7. Políticas contra o 
desemprego. O desemprego 
en Galicia. 

§ ECB4.4.1. Analiza os datos de inflación e desemprego en España e 
as alternativas para loitar contra o desemprego e a inflación. 

2 7                  3,00    

Bloque 5. Aspectos financeiros da Economía                           -      

§ B5.1. O diñeiro na economía: 
tipoloxía e funcionamento. 

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

3 12                  6,00    

§ B5.2. Proceso de creación do 
diñeiro.                           -      

§ B5.3. Teorías explicativas da 
inflación. 

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

3 12                  6,00    

                          -      

§ B5.4. Sistema financeiro. 
Novas formas de 
financiamento. 

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

3 13                  6,00    

§ B5.5. Política monetaria: 
instrumentos. 

§ ECB5.4.1. Razoa de forma crítica, en contextos reais, sobre as 
accións de política monetaria e o seu impacto económico e social. 

3 12                  6,00    

§ B5.6. Banco Central Europeo. § ECB5.5.1. Identifica os obxectivos e a finalidade do Banco Central 
Europeo, e razoa sobre o seu papel e o seu funcionamento. 

3 12                  6,00    

§ B5.7. Mecanismos da oferta 
e demanda monetaria: efectos 
sobre os tipos de xuro.   12                       -      

  § ECB5.5.2. Describe os efectos das variacións dos tipos de xuro na 3 12                  6,00    
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  economía.                           -      

Bloque 6. O contexto internacional da economía                           -      

§ B6.1. Comercio 
internacional: causas e teorías. 

§ ECB6.1.1. Identifica e describe os fluxos comerciais internacionais. 

3 14                  6,00    

§ B6.2. Balanza de 
pagamentos, con especial 
referencia á española.                           -      

                            -      

§ B6.3. Cooperación e 
integración económica. 

§ ECB6.2.1. 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. 

3 15                  6,00    

§ B6.4. Unión Europea (UE).                           -      

§ B6.5. Globalización 
económica e financeira: causas 
e consecuencias. 

§ ECB6.3.1. Expresa as razóns que xustifican o intercambio 
económico entre países. 

3 14                  6,00    

§ B6.6. Organismos 
económicos internacionais: 
mecanismos de regulación.                           -      

  § ECB6.3.2. Describe as implicacións e os efectos da globalización 

económica nos países e reflexiona sobre a necesidade da súa regulación e 
da súa coordinación. 3 15                  6,00    

Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía 
                          -      
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§ B7.1. Ciclos económicos: 
crises na economía. 

§ ECB7.1.1. Identifica e analiza os factores e as variables que inflúen 
no crecemento económico, no desenvolvemento e na redistribución 
da renda. 

3 16                  6,00    

§ B7.2. Políticas 
macroeconómicas de 
crecemento, estabilidade e 
desenvolvemento.                           -      

§ B7.3. Ambiente: recurso 
sensible e escaso.                           -      

§ B7.4. Pobreza e 
subdesenvolvemento: causas e 
posibles vías de solución. 

§ ECB7.1.2. Diferencia os conceptos de crecemento e de 
desenvolvemento. 

3 16                  6,00    

                            -      

  § ECB7.1.3. Recoñece e explica as consecuencias do crecemento sobre a 

repartición da riqueza, sobre o ambiente e sobre a calidade de vida. 

3 16                  6,00    

  § ECB7.1.4. 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. 

3 16                  6,00    

  § ECB7.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co 

impacto económico internacional analizando as posibilidades dun 
desenvolvemento sustentable. 

3 16                  6,00    
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  § ECB7.1.6. Desenvolve actitudes positivas en relación co ambiente e 

valora a consideración da protección do ambiente na toma de decisións 
económicas. 

3 16                  6,00    

  § ECB7.1.7. Identifica os bens ambientais como factor de produción 

escaso, que proporciona inputs e recolle refugallos e residuos, o que supón 
valorar os custos asociados. 

3 16                  6,00    

  § ECB7.1.8. Recoñece a evolución cíclica da actividade económica, 

describe as fases, as representa graficamente e considera as súas 
consecuencias sociais. 

2 9                  6,00    

                            -      

§ B7.5. Política fiscal e 
orzamentos públicos. 

§ ECB7.2.1. Distingue e explica as funcións do Estado: fiscais, 
estabilizadoras, redistributivas, reguladoras e provedoras de bens e 
servizos públicos. 

2 9                  6,00    

§ B7.6. O Estado na economía: 
funcións.                           -      

§ B7.7. Os fallos do mercado e 
a intervención do sector 
público. 

§ ECB7.2.2. Identifica os principais fallos do mercado, as súas causas 
e os seus efectos para os axentes que interveñen na economía, e as 
opcións de actuación por parte do Estado. 

2 9                  6,00    

§ B7.8. Redistribución de 
renda e riqueza: igualdade de 
oportunidades.                           -      
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  § ECB7.2.3. Clasifica e describe os elementos integrantes dos orzamentos 

públicos e argumenta a necesidade de prever os ingresos e os gastos, e 
controlar a súa execución. 

2 9                  6,00    
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2.2.-Criterios de avaliación,cualificación e promoción do alumnado 

 

Os instrumentos de avaliación serán cualificados do seguinte xeito: 

 

1)Probas escritas individuais (80%) 

 

As probas constarán de preguntas abertas e exercicios de aplicación ou síntese e serán puntuada de 0 a 10.  Se realizarán dúas por 

trimestre.                                 

 

2) Actividades e traballos (20%) 

 

En este apartado se sumará a valoración dos seguintes instrumentos segundo unha rúbrica e segundo os  estándares que se traballen en 

cada trimestre. Se irán sumando puntos segundo unha escala de 0 a 10 para cada trimestre. 

 

a)Observación diaria do traballo durante as clases: Parte fundamental do proceso global de avaliación, no que se proporán 

actividades para que o alumno resolva de modo autónomo, algunhas propostas polo texto, outras sobre artigos de prensa, outras sobre 

documentais e vídeos. Se fará un diario de clase ou rexistro anecdótico  onde se valorará a participación activa nas clases,  o esforzo e a 

asimilación da materia.   

 

b)Traballos en grupo: É esencial fomentar o traballo en grupo e polo tanto avaliar a capacidade  de cada individuo para coordinarse  e 

respectar as decisións e opinións dos seus compañeiros.  

 

Poderán ser individuais ou en grupos pequenos (2 ou 3 persoas) sobre temas de interese para os contidos da materia coa finalidade de 

presentar os resultados con posterioridade ó resto dos compañeiros, avaliarase positivamente a capacidade de traballo, a tenacidade e a 

claridade expositiva e o emprego de novas tecnoloxías (presentacións dixitais, vídeos, gráficos en excel, internet) e o respeto aos prazos 

de entrega. Para ser puntuados os traballos deberán presentarse dentro do prazo marcado. Para a cualificación dos traballos avaliarase 
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positivamente a capacidade de traballo, a disposición para traballar en grupo respectando os compañeiros,  a claridade expositiva, a 

corrección expresiva, a calidade do contido e a adecuación do mesmo ao tema proposto para o traballo. 

 

 

c)Actividades entregadas:  Para ser puntuadas deberán presentarse dentro do prazo marcado. 

 

A nota de cada avaliación será calculada mediante a media ponderada dos dous instrumentos: 

1) Probas escritas individuais: 80% 

2) Actividades e traballos:20% 

 

a) Si o alumno/a obtén na primeira proba menos de un 3 e se  examina de todo o trimestre na segunda proba, a nota de este apartado 1 

será a nota da segunda proba. 

 

b) Si o alumno/a obtén na primeira proba menos de un 3 e so se examina na segunda proba do contido correspondente á segunda proba 

deberá recuperar a parte correspondente a proba inferior a 3 na recuperación. Neste caso a avaliación estará suspensa. 

 

Isto indica que a nota media destas dúas probas realizarase so a partir dun 3.  

 

A cualificación mínima para aprobar cada avaliación será como mínimo dun 5. 

 

Cando o alumno faga algunha proba na que recupere os contidos nos que antes tivera unha nota inferior ao 5, terase en conta a nova 

puntuación para facer o cálculo da media da avaliación correspondente. 

 

As probas onde non se alcance un 3, como mínimo, non se terán en conta para facer media e obrigatoriamente o alumno terá que 

recuperar esa parte. 
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Se o alumno obtén unha puntuación menor a 3 poderá presentarse á seguinte proba de avaliación coa parte que tiña suspensa 

anteriormente para recuperala. Se a proba na que obtén menos dun 3 é a última da avaliación, obrigatoriamente terá a avaliación 

suspensa e non poderá recuperar ata a segunda avaliación. 

Na terceira avaliación o alumnado deberá recuperar as partes suspensas nunha última proba se así o precisa para que a súa nota sexa 

superior ao 5 e poda obter o aprobado. 

Para aprobar a avaliación farase unha media aritmética de tódalas probas da avaliación así como dos traballos e da participación activa 

do alumno (tendo en conta a ponderación de cada parte).  

Farase unha proba de recuperación despois de cada avaliación para aqueles alumnos que non superen algún exame. 

 

***CANDO UN ALUMNO SUPERE UNHA PARTE DA MATERIA QUEDARALLE SUPERADA SEN NECESIDADE DE SE VOLVER EXAMINAR 

DELA.  

 

Cando o profesor constate que un alumno ou alumna teña copiado nun exame, terá un cero no exame e deberá presentarse a 

recuperación da materia de ese exame no segundo exame do trimestre ou na recuperación si copiou no segundo exame de trimestre. Si o 

exame no que copiou é o final de xuño terá un cero no exame, suspenderá a materia e deberá recuperar en Setembro. 

 

A Nota da 3ª avaliación será a media aritmética da nota da primeira avaliación, da segunda avaliación e da terceira avaliación tendo en 

conta as probas recuperadas. 

 

Cualificación final ordinaria: Coincidirá coa nota da terceira avaliación. 

 

Actividades de recuperación 

 

Realizarase unha proba de recuperación despois de cada avaliación.  

Ademais o profesor/a poderá esixir o alumno/a a presentación dos traballos e actividades non feitos para calcular a nota da avaliación 

ou a nota final. 
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A cualificación mínima para aprobar será como mínimo dun 5. 

 
Proba extraordinaria de Setembro 

 

Para aquelas persoas que en Xuño non teñan superado a materia, terán un exame extraordinario de recuperación en Setembro onde se 

examinarán dos contidos de todo o curso. 

 

A cualificación mínima para aprobar será como mínimo dun 5. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


