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1.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
O currículo desta materia aparece regulado no Decreto 86/2015 do 25 de xuño, polo que se
establece a ordenación e o currículo de Educación Secundaria e bacharelato na Comunidade
Autónoma de Galicia.
A formación en economía faise necesaria nun contexto globalizado, no que as relacións entre
os axentes económicos e sociais son cada día máis complexas. A consideración do
comportamento económico das persoas na procura da satisfacción das súas necesidades, así
como da produción e da organización dos bens e os servizos necesarios, e da distribución dos
recursos escasos facilitan a compresión da realidade social.
Calquera persoa necesita coñecer as regras básicas que explican os acontecementos
económicos e a linguaxe específica utilizada por economistas e medios de comunicación para
analizar eses feitos. O estudo da economía axuda a percibir e a coñecer o mundo, e posibilita
analizar e afondar nas relacións humanas, facilita a comprensión dos conceptos utilizados
habitualmente na análise económica e empresarial, serve para potenciar destrezas de
razoamento, abstracción e interrelación, e proporciona ferramentas para examinar de xeito
crítico a sociedade. E 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 educación, a saúde, a riqueza, o ambiente, etc. Proporciona
importantes coñecementos matemáticos e estatísticos, habilidades de comunicación oral e
escrita para explicar e transmitir ideas e conclusións, con argumentos e evidencias empíricas,
sentido da ética e respecto polo ser humano, así como unha intensa capacidade de traballo,
tanto individual como en equipo.
A materia de 4º de ESO distribúese en seis bloques que permiten o estudo da economía como
ciencia e do papel dos axentes económicos.
Dende esta materia pretenderase como obxectivo máximo a lograr que o alumno sexa capaz
de argumentar, debater e opinar sobre calquera tema de actualidade económica, a nivel
familiar ou coloquial, manexando termos que, ata agora, era descoñecidos ou que non
formaban parte da súa linguaxe habitual.
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O centro no que se desenvolverá esta programación está situado nunha vila duns 26.000
habitantes polo que no pobo o alumnado dispón de múltiples exemplos de empresas para
poder utilizar como exemplos a través dos distintos contidos
Tratase dun pobo costeiro polo que se empregarán tamén exemplos relacionados coa
actividade pesqueira. Ademais está próximo a Vigo, unha gran cidade, coa que se pode realizar
comparacións económicas e da que se poden utilizar moitos exemplos, pois gran parte do
alumnado coñece e visita con frecuencia esta cidade.
O nivel socioeconómico do alumnado e de nivel medio a nivel xeral vivindo a maioría deles no
núcleo urbano.

2.

CONTRIBUCIÓN DA MATEIRA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS

BÁSICAS
Esta materia contribúe ao desenvolvemento de todas as capacidades contempladas no
currículo agás a competencia cultural e artística.
A) Competencia en comunicación lingüística (CCL)
O alumnado se iniciará en termos relacionados coa economía básica e cos axentes
económicos. Aprenderá a manexar termos que afectan a economía familiar (orzamento,
préstamos, tarxetas bancarias, IPC, soldo neto…), pasando polo mundo da empresa (impostos,
inversión, produtividade, accións, tipos de sociedade,..) ata chegar o axente Estado (débeda
pública, déficit público, PIB, ….). Tamén entenderá conceptos relacionados co comercio
internacional tales como divisa ou Balanza comercial. Deberá rematar o curso entendendo
calquera termo que poida ler na prensa económica ordinaria ou nun debate televisivo e
redactar argumentos precisos sobre temas de actualidade económica.
b)

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

O alumnado deberá facer cálculos e razoamentos matemáticos que lle permitan obter
conclusións económicas sobre temas tales como: produtividade, beneficios, tipos de xuro e
inflación, custos… Asemade analizará representacións gráficas sobre as que deberá facer un
razoamento non só matemático senón tamén económico.
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c)

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

O alumno deberá analizar a situación laboral e económica do seu entorno para poder detectar
novas oportunidades de negocio. Desenvolverá esta competencia a través da análise dos
novos empregos xurdidos coa tecnoloxía e das axudas a emprendedores que se poden obter
dende diferentes organismos
d)

Competencia dixital (CD)

Para desenvolver esta competencia dende esta materia utilizaranse os ordenadores para
consultar información sobre temas de debate, comparar condicións de préstamos, analizar
pólizas de seguros e consultar a Bolsa de valores. Os alumnos poderán entregar os seus
traballo feitos cun tratamento de textos e mesmo utilizar unha folla de cálculo para elaborar
informes como un cadro de amortización de préstamos.
e)

Competencia social e cívica (CSC)

O alumnado adquirirá esta competencia a través do estudo da responsabilidade social e
medioambiental da empresa e da actuación ética dos empresarios, tanto no que respecta o
recoñecemento dos dereitos dos traballadores e da conciliación da vida familiar e laboral como
a contribución das obrigas fiscais á riqueza nacional e a mellora da calidade de vida.
f)

Competencia para aprender a aprender CAA)

Fomentarase que pode facer un por si mesmo e do que se pode chegar a facer coas axudas dos
demais. A partir dos coñecementos na materia o alumnado terá que ser capaz de aprender de
forma autónoma novos coñecementos.

3.- OBXECTIVOS XERAIS
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as
capacidades que lles permitan acadar unha serie de obxectivos. Dende esta materia
preténdense adquirir os seguintes:
a)

Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as
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persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de
trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade
plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.
b)

Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e
como medio de desenvolvemento persoal.
c)

Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra
condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a
muller.
d)

Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas

súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo
e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.
e)

Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir

novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.
f)

Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos
campos do coñecemento e da experiencia.
g)

Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar
decisións e asumir responsabilidades.
h)

Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na

lingua castelá, textos e mensaxes complexas
m)

Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado

dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico
de Galicia, participar na súa conservación e na sús mellora, e respectar a diversidade lingüística
e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e
respecto cara ao exercicio deste dereito.

7

n)

coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental

para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e
expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe

4.- DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS
Esta materia distribúese en 6 bloques de contidos distribuídos en 9 unidades didácticas
Bloque 1: IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS:
Unidade 1: “A economía como ciencia”. Estúdanse conceptos básicos sobre a
economía como ciencia, a escaseza de bens e os modelos económicos analizando con
máis detalle o modelo da Fronteira de posibilidades de produción. Tamén analízanse
os factores produtivos, e os axentes

económicos así como o custo de oportunidade

nas decisións
Bloque 2: ECONOMIA E EMPRESA
Unidade 2: “A empresa”. Estúdanse as formas xurídicas as obrigacións.
Unidade 3: “A produción” Contidos relacionados coa eficiencia, a

produtividade,

os beneficios e as formas de financiamento
BLOQUE 3: ECONOMÍA PERSOAL
Unidade 4: ”Economía persoal”. Abórdase nesta unidade a elaboración do
orzamento individual e familiar, o aforro das familias, os plans de pensións e os
instrumentos de inversión familiar.
Unidade 5: “ O sistema financeiro”. Analízanse as relación coas entidades
financeiras (tarxetas, transferencias, tipos de xuro) e os tipos de seguros
BLOQUE 4: ECONOMÍA E INGRESOS E GASTOS DO ESTADO
Unidade 6: “Economía, ingresos e gastos do Estado”. Analízase o contido do
Orzamento Público, a Débeda Pública , o Déficit Público e a Distribución da

renda.
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BLOQUE 5: ECONOMÍA E TIPOS DE XURO, INFLACIÓN E DESEMPREGO
Unidade 7: “Diñeiro, tipo de xuros e inflación”. Estúdase a inflación, as súas

causas

e consecuencias. Tipos de xuros
Unidade 8: “O desemprego” Analizaríase o fenómeno do desemprego, as súas causas
e consecuencias.
BLOQUE 6: ECONOMÍA INTERNACIONAL
Unidade 9: “Economía internacional”. Debátese sobre a globalización e a
integración europea: as súas vantaxes e inconvenientes. Analízase tamén o
comercio internacional e as posibilidades dun crecemento sustentable.

5.- TEMPORALIZACIÓN
Os contidos distribuiranse do seguinte xeito.
1 º Trimestre

2º Trimestre

Unidade 1: A economía como ciencia

10 sesións

Unidade 2: “ A empresa”

11 sesións

Unidade 3: “A produción”

14 sesións

Unidade 4: “Economía persoal”

12 sesións

Unidade 5: “Sistema financiero

11 sesións

Unidade 6: “Economía, ingresos e gastos do

11 sesións

Estado”
3º Trimestre

Unidade 7: “Diñeiro, tipos de xuro e inflación”

11 sesións

Unidade 8: “O desemprego”

10 sesións

Unidade 9: “Economía internacional”

9 sesións

Non se temporalizan todas as sesións contando que sempre se perden sesión por actividades
no centro ou outros imprevistos. A temporalización estará sempre suxeita as necesidades que
poidan xurdir na aula, adecuando a temporalización a ditas cando sexa conveniente
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6.- DESENVOLVEMENTO DOS CONTIDOS.
A continuación, desenvólvense os contidos ligados as competencias, obxectivos, criterios de
avaliación e estándares de aprendizaxe da cada bloque, segundo o Decreto 86/2015 do 25 de
xuño
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BLOQUE 1: IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS
UNIDADE 1: A ECONOMÍA COMO CIENCIA
Obx
▪a
▪d
▪f

▪f
▪h
▪o

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

▪ B1.1. Economía como ciencia: ▪ B1.1. Explicar a economía como ciencia ▪ ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a ▪ CCL
actividade
económica
e
social e valorar o impacto permanente
necesidade de elixir e tomar decisións como as ▪ CSC
sociedade.
das decisións económicas na vida das
claves dos problemas básicos de calquera economía,
persoas.
e comprende que todas as eleccións supoñen
▪ B1.2. Principios na toma de
renunciar a outras alternativas e que todas as
decisións económicas.
decisións teñen consecuencias.
▪ B1.3. Escaseza, elección e
asignación de recursos. Custo de
▪ ECB1.1.2. Distingue formas de analizar e resolver ▪ CAA
oportunidade.
problemas económicos, e identifica as súas ▪ CD
vantaxes, os seus inconvenientes e as súas
limitacións.
▪ B1.4. O método na economía: ▪ B1.2.
Identificar
a
terminoloxía ▪ ECB1.2.1. Comprende e utiliza correctamente ▪ CCL
modelos económicos.
económica básica e o uso dos modelos
termos da área da economía.
económicos,
e
familiarizarse
con
eles.
▪ B1.5. Fronteira de posibilidades
▪ ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva e ▪ CAA
de produción.
economía normativa.
▪ CSC
▪ ECB1.2.3. Representa e analiza graficamente o custo ▪ CD
de oportunidade mediante a fronteira de ▪ CMCCT
posibilidades de produción.

▪a
▪f

▪ B1.6. As relacións económicas ▪ B1.3. Tomar conciencia dos principios da ▪ ECB1.3.1. Representa as relacións que se establecen ▪ CMCCT
básicas e a súa representación.
economía para aplicar nas relacións
entre as economías domésticas e as empresas.
▪ CSC
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Obx

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

económicas básicas cos condicionantes de ▪ ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para ▪ CMCCT
recursos e as necesidades.
interpretar problemas económicos provenientes das ▪ CSC
relacións económicas do seu contorno.

BLOQUE 2: ECONOMÍA E EMPRESA
UNIDADE 2. A EMPRESA
Obx

Contidos

▪a

▪ B2.1. A empresa e o/a empresario/a.

▪b
▪e
▪m

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪ B2.1. Describir os tipos de empresas e as ▪ ECB2.1.1. Distingue as formas xurídicas das
empresas e relaciónaas coas esixencias de capital
▪ B2.2.
Elementos,
funcións
e formas xurídicas das empresas, e
relacionar
con
cada
unha
coas
súas
para a súa constitución e coas responsabilidades
obxectivos da empresa.
esixencias
de
capital
e
as
legais para cada tipo.
▪ B2.3. Clases de empresas.
responsabilidades
legais
dos/das
▪ B2.4. Formas xurídicas da empresa.
propietarios/as e xestores/as, así como ▪ ECB2.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de
empresas máis apropiadas en cada caso, en
as interrelacións das empresas no seu
función das características concretas, aplicando o
contorno inmediato.
razoamento sobre clasificación das empresas.

CC
▪ CMCCT
▪ CSIEE

▪ CAA
▪ CD

▪ ECB2.1.3. Distingue os tipos de empresas e de ▪ CSIEE
empresarios/as que actúan no seu ámbito, así ▪ CSC
como a forma de interactuar co seu contorno máis
próximo e os efectos sociais e ambientais,
positivos e negativos, que se observan.
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▪a
▪f
▪e

▪ B2.5. Proceso produtivo e factores ▪ B2.2.
Analizar
as
características ▪ ECB2.2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e ▪ CMCCT
produtivos.
principais do proceso produtivo.
as relacións entre produtividade, eficiencia e ▪ CSC
tecnoloxía.
▪ B2.6.
Sectores
da
actividade
económica.

▪a
▪e

▪ B2.10. Obrigas fiscais das empresas.

▪f

▪ ECB2.2.2. Identifica os sectores económicos, así ▪ CD
como os seus retos e as súas oportunidades.
▪ CSC
▪ ECB2.5.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas ▪ CD
segundo a súa forma xurídica e as actividades, e ▪ CMCCT
sinala o funcionamento básico dos impostos e as
▪ B2.5. Diferenciar os impostos que
principais diferenzas entre eles.
afectan as empresas e a importancia do
cumprimento das obrigas fiscais.
▪ ECB2.5.2. Valora a achega que para a riqueza ▪ CSC
nacional supón a carga impositiva que soportan as
empresas.

UNIDADE 3. A PRODUCIÓN
Obx

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

e
f

B2.7. Fontes de financiamento das
empresas.
Novas
formas
de
financiamento.

B2.3. Identificar as fontes
financiamento das empresas.

de

ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento
das empresas e diferencia o financiamento externo e
o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de
cada unha e as implicacións na marcha da empresa.

CCL
CD
CMCCT

e
f

B2.8. Ingresos e custos da empresa:
clasificación.
B2.9. Resultados da empresa.

B2.4. Determinar, para un caso
sinxelo, a estrutura de ingresos e
custos dunha empresa, calculando o
seu beneficio.

ECB2.4.2. Distingue os ingresos e os custos dunha
empresa, calcula o seu beneficio ou a súa perda,
aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os
resultados.

CD
CMCCT
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BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSOAL
UNIDADE 4. ECONOMÍA PERSOAL
Obx
d
e
f

Contidos
B3.1. Orzamento persoal. Control
de ingresos e gastos.
B3.2. Xestión do orzamento.
Obxectivos e prioridades.

Criterios de avaliación
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.

Estándares de aprendizaxe

CC

ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro
persoal, identificando os ingresos e os gastos
integrantes, e realiza o seu seguimento.

CAA
CD
CMCCT

ECB3.1.2. Utiliza ferramentas informáticas na
preparación e desenvolvemento dun orzamento ou
plan financeiro personalizado.

CAA
CD
CMCCT

ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise que permiten
comparar unha realidade personalizada coas
previsións establecidas.

CAA
CD
CMCCT

a
d
m

B3.3. Planificación económicofinanceira: necesidades económicas
nas etapas da vida.

B3.2. Decidir con racionalidade ante as
alternativas económicas da vida persoal, e
relacionalas co benestar propio e social.

ECB3.2.1.
Comprende
as
necesidades
de
planificación e do manexo de asuntos financeiros ao
longo da vida. Esa planificación vincúlase á previsión
realizada en cada etapa, de acordo coas decisións
tomadas e a marcha da actividade económica
nacional.

CAA
CSIEE

a
f

B3.4. Aforro e endebedamento. Os
plans de pensións.
B3.5. Risco e diversificación.

B3.3. Expresar unha actitude positiva cara
ao aforro, e empregar o aforro como
medio para alcanzar diversos obxectivos.

ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro
e do control do gasto.

CAA
CSC
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UNIDADE 5. O SISTEMA FINANCEIRO
Obx
a
b
e
f
g

e
f
g

Contidos
B3.6. O diñeiro.
B3.7. Contratos financeiros: contas
e tarxetas de débito e crédito.
B3.8. Relacións no mercado
financeiro:
información
e
negociación.
B3.9. Implicacións dos contratos
financeiros.
Dereitos
e
responsabilidades
dos/das
consumidores/as
no mercado
financeiro.

B3.10. O seguro como medio para a
cobertura de riscos. Tipoloxía de
seguros.

Criterios de avaliación
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.

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

Estándares de aprendizaxe

CC

ECB3.4.1. Comprende os termos fundamentais e
describe o funcionamento das contas na operativa
bancaria.

CCL
CMCCT

ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de
interpretar as cláusulas dos contratos bancarios para
coñecer os dereitos e as obrigas que se derivan delas,
así como a importancia de operar en condicións de
seguridade cando se empregan procedementos
telemáticos.

CCL
CAA
CD

ECB3.4.3. Recoñece a capacidade de negociación coas
entidades financeiras e analiza os procedementos de
reclamación ante estas.

CAA
CD

ECB3.4.4. Identifica e explica as modalidades de
tarxetas bancarias, así como os elementos e os
procedementos que garanten a seguridade na súa
operativa.

CCL
CD
CMCCT

ECB3.5.1. Identifica, describe e clasifica os tipos de
seguros segundo os riscos ou as situacións adversas
nas etapas da vida.

CAA
CCL
CMCCT
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BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS E GASTOS DO ESTADO
UNIDADE 6. ECONOMÍA E INGRESOS E GASTOS DO ESTADO
Obx
a
b
e
f
g
ñ

Contidos
B4.1. Orzamentos públicos:
ingresos e gastos do Estado.

Criterios de avaliación
B4.1. Recoñecer e analizar a procedencia
das principais fontes de ingresos e gastos
do Estado, e interpretar gráficos onde se
amose esa distribución.

Estándares de aprendizaxe

CC

ECB4.1.1. Identifica as vías de onde proceden os
ingresos do Estado, así como as principais áreas dos
gastos do Estado, e comenta as súas relacións.

CMCCT
CSC

ECB4.1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de
contido económico relacionados cos ingresos e os
gastos do Estado.

CD
CMCCT

ECB4.1.3. Distingue nos ciclos económicos o
comportamento dos ingresos e dos gastos públicos, así
como os efectos que se poden producir ao longo do
tempo.

CMCCT
CSC

ECB4.1.4. Describe o contido dos orzamentos públicos e
argumenta a necesidade de prever os ingresos e os
gastos, e controlar a súa execución.

CCL
CSC

a
e
f

B4.2. A débeda pública e o
déficit público.

B4.2. Diferenciar e explicar os conceptos de
débeda pública e déficit público.

ECB4.2.1. Comprende e expresa as diferenzas entre os
conceptos de débeda pública e déficit público, así como
a relación que se produce entre eles.

CCL
CMCCT

a
c
d

B4.3.
Desigualdades
económicas e distribución da
renda.

B4.3. Determinar o impacto para a
sociedade da desigualdade da renda e
estudar as ferramentas de redistribución da

ECB4.3.1. Coñece e describe os efectos da desigualdade
da renda e os instrumentos de redistribución desta.

CCL
CMCCT
CSC
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Obx

Contidos

e
f

Criterios de avaliación
renda.

Estándares de aprendizaxe
ECB4.3.2. Interpreta
distribución da renda

CC
gráficos

representativos

da

CAA
CD
CMCCT

BLOQUE 5. ECONOMÍA E TIPOS DE XURO, INFLACIÓN E DESEMPREGO
UNIDADE 7. O DIÑEIRO, O TIPO DE XURO E A INFLACIÓN
Obx
a
c
e
f

Contidos
B5.1. Tipos de xuro.
B5.2. Inflación.
B5.3. Consecuencias dos
cambios nos tipos de xuro e
inflación.
B5.4.
Desemprego:
clasificación e consecuencias.

Criterios de avaliación
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.

Estándares de aprendizaxe

CC

ECB5.1.1. Describe as causas da inflación e valora as
súas principais repercusións económicas e sociais.

CCL
CSC

ECB5.1.2. Explica o funcionamento dos tipos de interese
e as consecuencias da súa variación para a marcha da
economía.

CCL
CMCCT
CSC

ECB5.1.3. Valora e interpreta datos e gráficos de
contido económico relacionados cos tipos de xuro,
inflación e desemprego.

CD
CMCCT
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UNIDADE 8. O DESEMPREGO. TENDENCIAS DE EMPREGO
Obx
a
c
e
f

Contidos
B5.5. Causas do desemprego
e
políticas
contra
o
desemprego. O desemprego
en Galicia.
B5.6.
Perspectivas
da
ocupación.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B5.2. Valorar opcións de políticas
macroeconómicas para facer fronte ao
desemprego.

CC

ECB5.2.1. Describe as causas do desemprego e valora as
súas principais repercusións económicas e sociais.

CCL
CMCCT
CSC

ECB5.2.2. Analiza os datos de desemprego en España e
as políticas contra o desemprego.

CD
CSC

▪ ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e tendencias de
emprego.

CAA
CD

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL
UNIDADE 9. ECONOMÍA INTENACIONAL
Obx
a
e
f
m

Contidos
B6.1.
Globalización
económica.
B6.2. Comercio internacional.
B6.3. Integración económica
e monetaria europea.
B6.4. Economía e ambiente:
sustentabilidade.

Criterios de avaliación
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.

Estándares de aprendizaxe

CC

ECB6.1.1. Valora o grao de interconexión das economías de
todos os países do mundo e aplica a perspectiva global para
emitir xuízos críticos.

CAA
CSC

ECB6.1.2. Explica as razóns que xustifican o intercambio
económico entre países e que inflúen nel.

CCL
CSC

ECB6.1.3. Analiza e presenta acontecementos económicos
contemporáneos no contexto da globalización e o comercio
internacional.

CAA
CD
CSC
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Obx

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

ECB6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do
proceso de integración económica e monetaria da Unión
Europea.

CCL
CD
CSC

ECB6.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa
relación co impacto económico internacional, e analiza as
posibilidades dun desenvolvemento sustentable.

CAA
CSC
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7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN.
A temporalización dos estándares de aprendizaxe axustarase a temporalización dos contidos
xa exposta. É dicir, cada estándar será avaliado na unidade respectiva da que forma parte.
Tendo en conta o gran número de estándares de aprendizaxe a avaliar e a coincidencia de
procedementos e instrumentos de avaliación, coa intención de non ser extremadamente
repetitiva, vou sintetizar este apartado agrupando os estándares en 5 tipos:
TIPO DE ESTÁNDAR

ESTÁNDARES
ASOCIADOS
Estándares
de ECB1.1.1, ECB1.1.2,
razoamento
e ECB1.4.2., ECB2.4.2.,
recoñecemento
ECB3.2.1., ECB3.3.1.,
ECB3.3.2, ECB3.4.2.,
ECB3.4.3., ECB4.1.4.,
ECB5.1.1., ECB5.2.1.,
ECB6.1.1.,ECB6.1.3.
ECB6.1.5.
Estándares
de ECB1.3.1., ECB2.2.1.,
cálculo
ECB2.3.1., ECB2.4.1.,
matemático
ECB3.1.1.
Estándares de
interpretación e
desenvolvemento
de
gráficas
e
táboas
estatísticas
Estándares
de
manexo das TICs

ECB1.2.2., ECB3.1.3.,
ECB4.1.2., ECB5.1.3.
ECB4.3.2., ECB5.2.2.

Estándares
de
conceptos teóricos

ECB1.1.3., ECB1.2.1.
ECB1.3.2., ECB1.4.1.
ECB2.1.1., ECB2.1.2.
ECB2.1.3., ECB2.2.1.
ECB2.3.1., ECB2.4.1.,
ECB3.4.1., ECB3.4.4.
ECB3.5.1., ECB4.1.1.
ECB4.1.3., ECB4.2.1.,
ECB4.3.1., ECB5.1.1.,
ECB5.1.2., ECB6.1.2.,
ECB6.1.4

ECB3.1.2., ECB5.2.3.

GRAO
MÍNIMO
DE
CONSECUCIÓN
Expresarse con corrección e
utilizando os termos da
linguaxe en textos
Debater a lo menos con 3
argumentos para defender a
súa posición

PROCEDEMENTO
DE AVALIACIÓN
OD
TP
PC

Realizar o cálculo
matemático e razoar
economicamente
o
resultado
Debuxar o gráfico e
interpretalo en sentido
económico (3 liñas a lo
menos)
Interpretar os datos dunha
táboa (a lo menos 3 liñas)
Elaborar os documentos nun
tratamento de textos
Utilizar unha folla de cálculo
para operacións aritméticas
básicas
Obter
información
de
internet
Definir
conceptos
e
relacionalos

TP
PC

TP
PC

TP

TP
PC
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
Para avaliar os diferentes estándares de aprendizaxe utilizaranse os seguintes procedementos
e instrumentos:
PROCEDEMENTO
OD: Observación Directa
TP: Tarefas persoais realizadas

PC: Probas escritas e cuestionarios

INSTRUMENTO
Caderno do profesor
Ficha cos indicadores básicos a lograr:
- Uso axeitado da linguaxe, utilizando
vocabulario técnico e argumentando
as ideas cunha linguaxe clara e
ordenada
- Argumentar as ideas propias
- A presentación do traballo: marxes,
índice, bibliografía
- Contido completo sobre o tema a
tratar
Proba escrita: cuestións de razoamento
(verdadE/falso),
cuestións
teóricas,
exercicios,
desenvolvemento de temas, comentarios de
temas de actualidade tratados na aula...

8.- METODOLOXÍA
A metodoloxía é a forma concreta na que se organizan, regulan e relaciónanse entre si os
diversos compoñentes que interveñen no proceso de ensinanza-aprendizaxe: obxectivos,
contidos, actividades, avaliación, recursos e medios didácticos, e especialmente alumnado,
profesorado e comunidade educativa. Os principios metodolóxicos, derivados do enfoque
constructivista da aprendizaxe nos que me baseo son:
a) Partir do nivel de desenvolvemento psicoevolutivo do alumnado. Coñecer o seu nivel de
desenvolvemento motriz, afectivo e cognitivo e a súa competencia curricular.
b) Partir do nivel de coñecementos do alumnado. Temos que ter en conta os seus
coñecementos previos para a partir destes avanzar cara a coñecementos máis complexos.
Fareino con diferentes actividades iniciais como por exemplo un comentario inicial
c) Asegurar a construción de aprendizaxes significativos, seguindo as indicacións de Ausbel. O
alumnado debe establecer vínculos substanciais entre os novos contidos que hai que aprender
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e os que xa se atopan na súa estrutura cognitiva. Os alumnos/as xa están familiarizados con
moitos termos económicos. Partirei sempre de estes coñecementos previos, facendo que o
alumnado os relacione cos novos. Unha aprendizaxe é significativa cando os contidos son
relacionados de modo non arbitrario e substancial co que o alumnado xa sabe.
d) Potenciar a autonomía do alumnado na súa aprendizaxe. Que o alumno “aprenda a
aprender”. Isto supón que o alumno/a sexa consciente do que coñece e do que necesita para
aprender. Na sociedade na que nos movemos non basta con que teña unha formación inicial
porque os coñecementos cambian a moita velocidade. Con este principio traballase tamén a
competencia de aprender a aprender
e) Promover a actividade-interactividade por parte do alumnado. Favorecer a comunicación
entre alumno/a e profesor e entre alumnos/as. A interacción permite confrontar ideas,
intercambiar opinións…Crearei un bo clima no aula invitando a que todos participen e
valorando sempre positivamente as súas intervencións aínda que sexan erradas.
f) Aplicabilidade dos coñecementos. O alumno/a saberá interpretar a realidade económica,
entendendo situacións reais e próximas a el/ela para isto utilizarei noticias e exemplos reais e
próximos ao alumno.
Ademais destes principios que derivan da concepción constructivista da aprendizaxe, á hora de
elaborar a programación terei en conta outros que derivan da teoría e a práctica pedagóxicas,
como son:
-

Afectividade: conseguir un ambiente relaxado e cálido no que o alumnado se sinta
seguro e sen medo a expresar as súas opinións.

-

Individualización: partir da diversidade da aula, todos os alumnos/as son diferentes, de
aí a existencia de actividades de ampliación e reforzo

-

Socialización: na programación debe haber actividades nas que os alumno/as teñan
oportunidade de relacionarse e traballar xuntos.

-

Motivación: terei que suscitar o interese do alumno/a cara as tarefas de aprendizaxe.
Para isto é necesario crear un bo clima na aula, adaptarse ao nivel de
desenvolvemento, procurar a participación de todos/as ou usar exemplos próximos.

-

Autonomía: este principio garante a independencia do alumno/a respecto á súa acción
no medio.
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O curso organízoo mediante unha serie de estratexias de ensino ou formas de presentar a
materia:
- Estratexias expositivas: presentación de feitos e conceptos e establecemento do esquema de
contidos contando co apoio de diversos materiais didácticos como esquemas e apuntamentos
en fotocopias ou no encerado
- Estratexias de indagación: consiste en forzar a participación do alumno/a en clase por
exemplo que teña que investigar sobre algunha cuestión e expoñela. Por exemplo, unha
investigación sobre os tipos de produtos financeiros existentes
- Estratexias mixtas: O máis adecuado é combinar as dúas estratexias anteriores e así evitar a
rutina.
Atopámonos xa fronte a alumnos/as de bacharelato que ao longo dos cursos foron adquirindo
unha autonomía progresiva na súa aprendizaxe. O meu papel como profesora será polo tanto
a dun guía coas seguintes funcións:
- Proporcionar pautas xerais da dinámica que van a seguir as clases, os procedementos de
avaliación, etc.
- Prever as distintas formas de aceptar os problemas económicos e empresariais.
- Prever as dificultades que atopan os alumnos e as súas posibles solucións.
- Prever os conflitos entre obxectivos e valores.
En función dos obxectivos que se pretendan conseguir e as actividades presentadas os
agrupamentos serán:
- Individual: o alumno/a resolve a actividade proposta por si mesmo, sen axuda algunha dos
seus compañeiros/as. Indicado para a aprendizaxe de carácter memorístico e a resolución de
tarefas que non impliquen contidos actitudinais. Por exemplo o estudo dalgunhas definicións,
unha proba escrita de avaliación.
- Por parellas: o alumno/a traballa en colaboración cun compañeiro/a. Este tipo de
agrupamentos favorece o traballo de actitudes como a colaboración á vez que permite a
concentración debido a que agrupamentos de dúas persoas non incitan á distracción na
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medida que o pode facer un grupo máis numeroso. Favorece o traballo colaborativo. Por
exemplo, a análise de táboas de datos económicos realizarase por parellas.
- Pequeno grupo: o alumnado traballa en agrupamentos de tres ou catro persoas. Idóneo para
o traballo de procedementos, para a aprendizaxe por descubrimento.
- Gran grupo: todo o alumnado do grupo-clase participa no desenvolvemento da actividade en
cuestión. É o agrupamento perfecto para o tratamento de contidos de carácter actitudinal, por
exemplo, a realización dun debate sobre a progresividade dos impostos.
O apuntamentos a seguir serán aportados polo profesor tendo que o alumno ter todo
organizado nun arquivador ou carpeta.

9.- MATERIAL DIDÁCTICO
Para poñer en marcha esta programación utilizarei diferentes recursos que podemos clasificar
en:
- Material convencional: apuntes, fotocopias, xornais... O alumno poderá estudar a través de
eles, elaborar esquemas, resumos...
- Material audiovisual: pequenos vídeos, reportaxes, proxector...
-Novas tecnoloxías: páxinas web (como a do Instituto Nacional de Estadística ou o Banco
Central Europeo), ordenador portátil…
Tanto o material audiovisual como as novas tecnoloxías son unha forma máis motivadora para
o alumno de coñecer os contidos.

10- CONTRIBUCIÓN DA ÁREA A PLANS E PROXECTOS
A materia de economía vai a permitir seguir avanzando e consolidando os obxectivos
propostos nos seguintes plan e proxectos:

24

- Proxecto Lector do Centro, pois nesta materia os alumnos aprenderán a interpretar textos
económicos e polo tanto, van ser capaces tamén de ler un xornal entendendo o que nel pon, e
ademais cunha actitude crítica ante a manipulación da información. Comprender a lectura
noutros campos (como é o económico) fará aumentar o desfrute do neno/a pola mesma.
- Plan de Educación Dixital. Nesta materia acudirase con frecuencia á busca de información en
internet por parte dos alumnos, deberán realizar presentacións de traballos no ordenador,
utilizarán a aula virtual, resolverán kahoots…. Todas estas medidas propóñoas seguindo o
camiño establecido neste plan
- Plan de Convivencia será tamén tido en conta na materia de Economía por exemplo no
respecto cara as opinións dos compañeiros nos debates ou na análise da igualdade ao ver
conceptos como o salario ou a riqueza dos países.

11.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Realizarase unha avaliación inicial para saber os coñecementos previos do alumnado.
Realizaranse tres probas escritas en cada avaliación (unha por cada unidade didáctica) que
representarán o 80% da nota final da avaliación
O traballo diario, as tarefas elaboradas e entregadas e a participación representan o 20% da
nota final de avaliación. Os exercicios, traballos….que se lle pidan ao alumnado deberán ser
presentados na data proposta inicialmente, despois non se recollerán
Esta materia, na parte teórica, non é progresiva no senso de que cada unidade amplíe ás
anteriores senón que se tratan temas diferentes. Por isto, non se contempla a avaliación
continua dende o punto de vista de que un exame aprobado supoña que os anteriores tamén
o estean. Para superar a materia é preciso aprobar todas as partes independentemente unhas
doutras. Non así nos debates, noticias e outras actividades no que o alumno debe mostrar un
progreso ao longo do curso.
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Realizarase unha proba escrita ao final de cada unidade didáctica. A media da avaliación será a
media aritmética das tres probas escritas realizadas tendo que ter en todas as probas unha
nota superior a 3,5. De non alcanzar cualificación positiva na avaliación realizarase unha
recuperación que consistirá nunha proba escrita dos contidos de dita avaliación.
A avaliación final será a media das tres avaliacións. En caso de non ter avaliación positiva
nalgunha avaliación recuperarase dita avaliación mediante unha proba escrita en xuño. A nota
final de curso en caso de ir á recuperación final será a media das avaliacións (tendo en conta a
nota da recuperación nas non superadas anteriormente), en caso de ter unha media aritmética
dun 5 a materia considerarase aprobada. En caso contrario terá unha nova oportunidade na
convocatoria extraordinaria de setembro onde realizará unha proba escrita de toda a materia
debendo obter un 5 sobre 10 para superala
- NOTA: Non se repetirá ningún exame salvo presentación de xustificación médica.
- NOTA: Toda tarefa ou proba escrita copiada ou plaxiada por calquera medio, en todo ou en
parte, terá a cualificación de 0.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Os criterios para a cualificación do alumno/a serán:
As notas das probas escritas contarán un 80% da nota da avaliación.
O traballo diario, entrega de tarefas, participación... contará un 20% da nota.

12.- AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES
Non haberá alumnado coa materia pendente. Esta materia é propia de cuarto polo que se o
alumno supera a ESO non terá que recuperala en caso de tela suspensa.
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13.- AVALIACIÓN INICIAL
Na primeira sesión, tras a presentación da materia e da programación, farase o cuestionario
seguinte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Por que elixiches economía?
Que tes pensado estudar ao acabar a ESO? Bacharelato, ciclo...?
Les prensa ou ves o telexornal?
Que é a inflación?
Que é o diñeiro?
Que é o PIB
Que é o Euribor?

Con este cuestionario analizamos non so os coñecementos previos do alumnado senón tamén
o seu interese pola economía e as súas motivacións no futuro. Sabendo os seus coñecementos
previos, o que lle gusta ou a donde quere chegar poderemos conseguir a aprendizaxe
significativa

14.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Dependendo do número de alumnos matriculados poderase traballar de xeito máis
individualizado. Tentarase traballar en parellas pois o traballo en equipo e máis enriquecedor e
atractivo e tratarase sempre de que cada parella sexa homoxénea. É dicir, que cada alumno
que teña algunha dificultade traballe con outro que lle poida axudar. En calquera caso
intentarase que a participación de todos os alumnos sexa constante e fluída de xeito que todos
poidan aprender das opinións e respostas dos compañeiros. Para responder aos intereses e
motivacións do alumnado analizaranse os seus gustos e utilizaranse exemplos e casos do seu
interese.
Deseñaranse actividades de reforzo para aquel alumnado que o necesite (esquemas,
resumos, repetición de tarefas...) así como actividades de ampliación para aquele que o
necesiten (investigacións, lectura de novas...)
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15.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS
O Decreto 86/2015, de 25 de xuño, no artigo 4 describe unha serie de elementos transversais
que teñen un valor importante para o desenvolvemento persoal e integral dos alumnos/as,
para conseguir unha sociedade máis libre e pacífica, máis respectuosa cara as persoas e a
propia natureza. Algúns deses elementos os traballaremos da seguinte forma:
- Comprensión lectora e expresión oral e escrita. (CLEOE) Traballarase ao longo de todo o curso
coa lectura de novas e a explicación das mesmas por parte do alumnado tanto de forma oral
como escrita.
- Tecnoloxías da información e da comunicación. (TIC) Aprenderán a buscar datos en páxinas
de organismos oficiais ou novas en internet
- Espírito emprendedor e iniciativa empresarial: inicitiva, autonomía, creatividade, traballo en
equipo. (EEIE) Realizarán traballo en equipo fomentando a iniciativa ou a creatividade.
Analizarán casos empresariais do seu interese e comprenderán a importancia da iniciativa.
- Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos e a prevención da violencia de
xénero, así como a non discriminación con carácter xeral. (IO) Analizar criticamente a realidade
e corrixir xuízos sexistas, por exemplo a través do estudo de campañas publicitarias de
empresas. Así como as medidas que fomentan a igualdade analizando o papel do Sector
Público.
-Educación cívica e constitucional. (ECC) Por exemplo coa concienciación no pago de impostos
por parte dos cidadáns ou coa análise dos dereitos constitucionais en aspectos relacionados
coa economía.
- Educación viaria. (EV) promoveranse accións para a mellora da convivencia e da prevención
de accidentes de trafico, por exemplo, no estudo do mercado dos patíns ou bicicletas
eléctricas.
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16.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Tentaranse concertar visitas a algunha empresa galega, así como a participación no
programa da Axencia Tributaria sobre “Educación Cívico Tributaria” na que imparten charlas a
centros. Estarán sempre suxeitas á dispoñibilidade da empresa ou poñente e a compatibilidade
co horario do alumnado e da materia.
Non se contemplan, a nivel departamento, outras actividades extraescolares. Este
departamento está disposto a colaborar nas actividades programadas polo centro e na medida
do posible participar nelas tratando de aplicar os coñecementos aprendidos en economía.

17.- AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
Ademais de avaliar o proceso de aprendizaxe do alumnado tamén temos que establecer a
avaliación da nosa propia actuación docente e o proceso de ensino. Para recoller información
acudirei aos resultados das probas e tarefas, preguntas ao alumnado sobre o proceso (cubrirán
un cuestionario ao final de cada trimestre) e escribindo un diario no que anotarei todas as
incidencias que xurdan na aula. Para toda esta labor axudareime dunha serie de indicadores de
logro sobre distintos aspectos: materiais empregados, planificación, motivación dos alumnos,
etc. Estes indicadores de logro non son máis que unha serie de cuestións que nos servirán para
reflexionar sobre a nosa práctica docente.
Ademais ao longo do curso poderán realizarse os cambios que se consideren oportunos na
programación adaptándoa ás necesidades que poidan aparecer na aula tanto a nivel de grupo
como individual. Estes indicadores de logro non son máis que unha serie de cuestións que nos
servirán para coñecer o grao de cumprimento da nosa programación.
A raíz destes indicadores de logro e dos resultados académicos obtidos valorarei cales son os
aspectos a mudar para poder seguir un proceso de mellora continua.
Os indicadores recóllense ao final deste documento completo de Programación.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ECONOMIA. 1º BACHARELATO
1.- Introdución e contextualización
2.- Contribución da materia ao logro das competencias
3.- Obxectivos xerais en termos de capacidade
4.- Distribución dos contido
5.- Temporalización
6.- Desenvolvemento dos contidos
7.- Estándares de aprendizaxe. Procedementos e instrumentos de
avaliación
8.- Metodoloxía
9.- Material Didáctico
10.- Contribución da área a plans e proxectos
11.- Criterios de avaliación e cualificación
12.- Avaliación das materias pendentes
13.- Avaliación inicial
14.- Medidas de atención á diversidade
15.- Elementos transversais
16.- Actividades complementarias e extraescolares
17.- Avaliación da programación didáctica

30

1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
O currículo desta materia aparece regulado no Decreto ,86/2015 do 25 de xuño, polo que se
establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
Coa materia de Economía o alumnado debe adquirir unha formación económica básica que lle
permita acadar unha visión global do funcionamento do sistema económico e iniciarse nas
peculiaridades do razoamento económico. Para elo se primarán os contidos con maior poder
explicativo sobre as causas e as consecuencias dos problemas económicos.
Toda persoa vese na obriga de enfrontar unha gran diversidade de situacións de carácter
económico, xa que debe tomar multitude de decisións como consumidora, traballadora,
empresaria ou aforradora, e moitas destas decisións teñen unha gran transcendencia para a
súa vida persoal e familiar. Xunto a esta dimensión persoal, os problemas económicos tamén
teñen unha clara dimensión social. A inflación, o paro, o déficit público, a globalización son
temas de debate na sociedade actual e obxecto de diversas propostas por parte dos diferentes
grupos sociais e políticos. Para poder valorar de forma razoada estas propostas e tomar
postura ante elas cómpre dispoñer dunha formación económica básica.
A materia de Economía tamén ten como obxectivo a preparación do alumnado para estudios
superiores relacionados coa materia, proporcionando unha formación básica introdutoria que
capacita ao alumnado que desexe acceder á formación Profesional de grao superior (ciclos de
Administración e Finanzas, Secretariado, …) e aos estudios universitarios de Economía,
Relacións laborais e Administración e Xestión de Empresas, e outros grados nos que a materia
aparece no primeiro curso tales como enxeñerías, dereito, turismo, …ç
O centro no que se desenvolverá esta programación está situado nunha vila duns 26.000
habitantes polo que no pobo o alumnado dispón de múltiples exemplos de empresas para
poder utilizar como exemplos a través dos distintos contidos
Tratase dun pobo costeiro polo que se empregarán tamén exemplos relacionados coa
actividade pesqueira. Ademais está próximo a Vigo, unha gran cidade, coa que se pode realizar
comparacións económicas e da que se poden utilizar moitos exemplos, pois gran parte do
alumnado coñece e visita con frecuencia esta cidade.
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O nivel socioeconómico do alumnado e de nivel medio a nivel xeral vivindo a maioría deles no
núcleo urbano.

2.- CONTRIBUCIÓN DA MATERIA ÁS COMPETENCIAS CLAVE
Co ensino desta materia se pretende que o alumnado consolide e amplíe substancialmente as
competencias básicas que desenvolveu ao longo do ensino básico, tendo presente que a
aprendizaxe será necesaria, tanto para a continuación con estudos superiores como para a súa
incorporación na vida adulta.
As competencias coas ca materia de Economía está máis relacionada son as seguintes:
a) CCL: Competencia en comunicación lingüística
A materia esixirá dos alumnos que utilicen as diversas formas da linguaxe como instrumento
de comunicación oral e escrita. O alumnado verase obrigado a expresar pensamentos, a xerar
e expoñer ideas, a elaborar xuízos críticos, a dialogar e a organizar a información
b) CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía
O alumno deberá utilizar habitualmente elementos e razoamentos matemáticos para a
resolución de diferentes problemas de carácter económico.
Por outra parte, a materia fomentará a comprensión dos sucesos económicos e a predición das
consecuencias das actuacións de carácter económico. Facilitarase que o alumnado poida
interpretar o mundo tendo unha correcta percepción do espazo físico en que se desenvolve a
vida e a actividade económica humana. As consecuencias no medio físico da actividade
económica levada a cabo polas empresas será outro aspecto destacable como resultado dos
contidos traballados na materia, promovendo un uso responsable dos recursos naturais, o
coidado do medio, o consumo racional e a protección da saúde individual e colectiva como un
dos fins que deberá guiar a actividade empresarial.
c) CD: Competencia dixital
Os alumnos veranse obrigados a buscar, obter, procesar e comunicar información para
transformala en coñecemento. A utilización das tecnoloxías da información e da comunicación
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serán un elemento importante para o desenvolvemento da materia. A modo de exemplo
podemos citar como actividades que fomentarán o uso das TIC as seguintes: uso de Internet
para participar en xogos virtuais de bolsa, consulta de datos estatísticos de índole económica,
consulta de prensa económica dixital; uso de follas de cálculo, …
d) CSC: Competencias sociais e cívicas
O alumnado adquirirá conciencia da importancia do papel coordinador das empresas, do papel
do Estado na economía, das funcións dos consumidores axudándoos a comprender a realidade
social e económica do mundo en que viven. Tamén aprenderá a asumir responsabilidades, a
comprender a dimensión multicultural da realidade social actual e como a actividade
económica non pode ser allea a ela. Asumirán que a actividade económica e empresarial ten
unha dimensión ética e unha responsabilidade social cada vez máis ineludibles. O alumnado
establecerá contacto coa lexislación mercantil, fiscal e laboral.
e) CAA: Competencia para aprender a aprendera
Se fomentará a adquisición por parte do alumnado da conciencia das propias capacidades, do
que pode facer un por si mesmo e do que se pode chegar a facer coas axudas dos demais. A
partir dos coñecementos na materia o alumnado terá que ser capaz de aprender de forma
autónoma novos coñecementos.
f) CSIEE: Competencia do sentido de iniciativa e espírito emprendedora
A materia axuda aos estudantes a desenvolver a confianza en si mesmos e a motivación por
actuar. Verán que todos temos ideas, como se poden seleccionar aquelas más axeitada
elevalas á práctica. Contribúe a elevar a autoestima, a autocrítica e o coñecemento de sí
mesmo. Tamén trata de reforzar nos alumnos e alumnas o espírito emprendedor e a toma de
decisión de xeito que sexan capaces de enfrontarse a novas situación coa suficiente autonomía
e de superarse en diferentes contextos.

3.- OBXECTIVOS XERAIS
A ensinanza da economía no bacharelato terá como finalidade o desenvolvemento das
seguintes capacidades:
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a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia
cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de
autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade
na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os
conflitos persoais, familiares e sociais.
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar
e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a
violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con
discapacidade.
d) Afiazar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo,, os seus
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario
no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as
habilidades básicas propias da modalidade elixida.
l)

Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto
cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao
territorio galego.
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa,
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico
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p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á
súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado
Estes obxectivos son recollidos do decreto 86/2015 do 25 de xuño (DOG 29/xuño/2015).
Suprimíronse aqueles que non se contemplan no desenvolvemento curricular da materia de
economía de primeiro curso de bacharelato.

4.- DISTRIBUCIÓN DE CONTIDOS
A materia de Economía de 1º de bacharelato emprega un esquema mixto de presentación,
herdado de deseños curriculares anteriores e baseado principalmente na análise da economía
como ciencia, do papel dos axentes económicos e do funcionamento das principais institucións
económicas e os seus elementos. Estrutúrase en sete bloques:
- Bloque 1: “Economía e escaseza. A organización da actividade económica” . Abórdase o
principal problema da economía, o custo de oportunidade...
- Bloque 2: "A actividade produtiva". Descríbese a produción como principal actividade
económica e faise u estudo bastante completo dos custos, produtividades e eficiencia da
empresa;
- Bloque 3: "O mercado e o sistema de prezos". Repásase a principal institución na fixación de
prezos e asignación de recursos; Dada a súa amplitude sepárase en dúas partes: a primeira
céntrase no estudo da oferta, a demanda e as elasticidades; e na segunda se estudan os
modelos de mercado
- Bloque 4: “A macroeconomía” . Tamén se contemplan dúas partes: a primeira céntrase na
medición da actividade económica a través das variables macroeconómicas; e a segunda no
estudo do mercado de traballo
- Bloque 5: "Aspectos financeiros da economía". Faise un repaso da vertente financeira da
actividade económica desde a creación do diñeiro ata os diferentes instrumentos da política
monetaria e o Banco Central Europeo
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- Bloque 6: “O contexto internacional da economía”. Aborda a análise do sector exterior e dos
fenómenos de integración económica e globalización. O final analízase a Balanza de
Pagamentos es os diferentes sistemas de cambio no mercado de divisas.
- Bloque 7: “Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía”. Reflexionase sobre
o papel do Estado para mitigar e corrixir os desequilibrios xurdidos do funcionamento
económico e analízanse os instrumentos de política fiscal e os orzamentos públicos.

5.- TEMPORALIZACIÓN
TRIMESTRE
1

2

3

UNIDADE DIDÁCTICA

BLOQUE

Nº DE SESIÓNS

1.- Economía e escaseza

1

10

2.- A actividade produtiva

2

12

3.- Demanda, oferta e equilibrio

3

18

4.- Tipos de mercado

3

15

5.- Magnitudes macroeconómicas

4

10

6.- O mercado de traballo

4

10

7.- A intervención do Estado na economía

7

12

8.- Diñeiro e inflación

5

12

9.- Sistema financeiro e política monetaria

5

10

10.- Comercio internacional e globalización

6

10

11.- Mercado de divisas e balanza de pagos

6

8

12.- Desequilibrios económicos

7

8

Esta temporalización pode sufrir alteracións dependendo do nivel da clase, de días lectivos que
se perden (excursións, ..) e doutras variantes. Sempre suxeita tamén as necesidades que vaian
xurdindo na aula.

6.- DESENVOLVEMENTO DOS CONTIDOS
A descrición das relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación na
educación secundaria obrigatoria e no bacharelato será a establecida de conformidade co
Decreto ,86/2015 do 25 de xuño. A continuación, desenvólvense os contidos ligados as
competencias, obxectivos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe da cada bloque.
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BLOQUE 1. ECONOMÍA E ESCASEZA. A ORGANIZACIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA

Obx

Contidos

▪i

▪ B1.1. Escaseza, elección e ▪ B1.1. Explicar o problema da escaseza: ▪ ECB1.1.1. Recoñece a escaseza e a correspondente ▪ CAA
asignación de recursos. Custo recursos
escasos
e
necesidades
necesidade de elixir entre decisións alternativas, como ▪ CMCCT
de oportunidade.
ilimitadas.
problema máis determinante para afrontar en todo sistema
económico.

▪l

▪a
▪h
▪i
▪l

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

▪ B1.2.
Mecanismos
asignación de recursos.

de ▪ B1.2.
Observar
os
problemas ▪ ECB1.2.1. Analiza as respostas ás preguntas clave sobre a
económicos dunha sociedade, así como
organización dos principais sistemas económicos.
analizar
e
expresar
unha
valoración
▪ B1.3. Análise e comparación
crítica das formas de resolución desde o
dos sistemas económicos.
punto
de
vista
dos
sistemas ▪ ECB1.2.2. Relaciona, para a súa interpretación, os cambios
económicos.
máis recentes no escenario económico mundial coas
circunstancias técnicas, económicas, sociais e políticas que
os explican, a partir de casos concretos de análise.
▪ ECB1.2.3. Compara sistemas económicos,
exemplos actuais do ámbito internacional.

▪ CSC
▪ CMCCT
▪ CD
▪ CSC
▪ CD
▪ CAA

utilizando ▪ CAA
▪ CD
▪ CSC

▪i
▪l

▪ B1.4. Economía como ciencia: ▪ B1.3. Comprender o método científico ▪ ECB1.3.1. Distingue as proposicións económicas positivas das
actividade
económica
e
que se utiliza na área da economía, así
proposicións económicas normativas.
sociedade.
como
identificar
as
fases
da
investigación
científica
en
economía
e ▪ ECB1.3.2. Interpreta os modelos de representación da
▪ B1.5. Principios na toma de
os
modelos
económicos.
realidade económica, e emprega os termos e a metodoloxía
decisións económicas.
apropiados para analizar problemas económicos concretos.
▪ B1.6. Modelos económicos.

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CCL
▪ CMCCT
▪ CD
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Economía
normativa.

positiva

e

▪ B1.7. Información económica:
interpretación de datos e
gráficos.
BLOQUE 2. A ACTIVIDADE PRODUTIVA
Obx

Contidos

▪i

▪ B2.1. Proceso produtivo e ▪ B2.1.
Analizar
as
características ▪ ECB2.1.1. Expresa unha visión integral do funcionamento do ▪ CAA
factores de produción.
principais do proceso produtivo.
sistema produtivo partindo do estudo da empresa e a súa ▪ CCL
participación en sectores económicos, así como a súa
▪ CSC
conexión e interdependencia.

▪l
▪m
▪p
▪i
▪l

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

▪ B2.2. División técnica do ▪ B2.2. Explicar as razóns do proceso de ▪ ECB2.2.1. Relaciona o proceso de división técnica do traballo ▪ CSC
traballo,
produtividade
e división técnica do traballo.
coa interdependencia económica nun contexto global.
▪ CMCCT
interdependencia.
▪ ECB2.2.2. Clasifica e define os factores produtivos, e describe ▪ CMCCT
as relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía.
▪ CCL

▪a
▪h
▪i

▪ B2.3. Globalización: cambios ▪ B2.3. Identificar os efectos da actividade ▪ ECB2.3.1. Analiza para explicar as repercusións da actividade ▪ CSIEE
no sistema produtivo ou na empresarial para a sociedade e a vida
das empresas, tanto nun ámbito próximo coma nun ámbito ▪ CCL
organización da produción.
das persoas.
internacional.

▪l
▪m
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Obx

Contidos

▪a

▪ B2.4. Empresa: obxectivos e ▪ B2.4. Expresar os obxectivos e as ▪ ECB2.4.1. Distingue e interpreta os obxectivos e as funcións
funcións.
funcións principais das empresas,
das empresas.
utilizando referencias reais do ámbito
próximo e transmitindo a utilidade que ▪ ECB2.4.2. Explica a función creadora de utilidade dos bens
se xera coa súa actividade.
das empresas.

▪h
▪i
▪m
▪i
▪l
▪m
▪i
▪l
▪m

▪i
▪l
▪m

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC
▪ CSIEE
▪ CAA
▪ CD
▪ CCL

▪ B2.5. Eficacia, eficiencia e ▪ B2.5. Relacionar e distinguir a eficiencia ▪ ECB2.5.1. Determina e interpreta a eficiencia técnica e ▪ CD
efectividade.
técnica e a eficiencia económica.
económica a partir dos casos formulados.
▪ CMCCT
▪ B2.6. Eficiencia na produción:
eficiencia técnica e económica.
▪ B2.7. Custos de produción. ▪ B2.6. Calcular e controlar os custos e os ▪ ECB2.6.1. Calcula, clasifica e utiliza diversos tipos de custos,
Cálculo e análise dos custos de beneficios das empresas, e representar
fixos e variables, totais, medios e marxinais, e representa e
produción e dos beneficios.
e interpretar gráficos relativos a eses
interpreta gráficos de custos.
conceptos.
▪ ECB2.6.2. Calcula, analiza e interpreta os beneficios dunha
empresa a partir de supostos de ingresos e custos dun
período.
▪ B2.8. Función de produción.

▪ CMCCT
▪ CD
▪ CMCCT
▪ CD

▪ B2.7. Analizar, representar e interpretar ▪ ECB2.7.1. Representa e interpreta gráficos de produción ▪ CMCCT
a función de produción dunha empresa
total, media e marxinal, a partir de supostos dados.
▪ CD
a partir dun caso dado.
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BLOQUE 3. O MERCADO E O SISTEMA DE PREZOS
Obx

Contidos

▪i

▪ B3.1. Curva de demanda. ▪ B3.1. Interpretar, a partir do ▪ ECB3.1.1. Representa graficamente os efectos das variacións
Movementos ao longo da funcionamento
do
mercado,
as
das variables no funcionamento dos mercados.
curva
de
demanda
e
variacións en cantidades demandadas e
desprazamentos na curva de
ofertadas de bens e servizos en función ▪ ECB3.1.2. Define e expresa matematicamente as variables
demanda. Elasticidade da de distintas variables.
que determinan a oferta e a demanda.
demanda.

▪l
▪m

▪ B3.2.
Curva
de
oferta.
Movementos ao longo da
curva
de
oferta
e
desprazamentos na curva da
oferta. Elasticidade da oferta.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Cc
▪ CMCCT
▪ CD
▪ CMCCT
▪ CCL

▪ ECB3.1.3. Analiza as elasticidades de demanda e de oferta, ▪ CMCCT
interpretando os cambios en prezos e cantidades, así como ▪ CD
os seus efectos sobre os ingresos totais.

▪ B3.3. Equilibrio do mercado.
▪a
▪h
▪i
▪l
▪m

▪ B3.4. Estruturas de mercado e ▪ B3.2. Analizar o funcionamento de ▪ ECB3.2.1. Analiza e compara o funcionamento dos tipos de
modelos de competencia.
mercados reais e observar as súas
mercados, e explica as súas diferenzas.
diferenzas
cos
modelos,
así
como
as
▪ B3.5. Competencia perfecta.
súas
consecuencias
para
os/as ▪ ECB3.2.2. Aplica a análise dos tipos de mercados a casos
Competencia
imperfecta.
consumidores/as,
as
empresas
ou
os
reais identificados a partir da observación do ámbito máis
Monopolio.
Oligopolio.
estados.
inmediato.
Competencia monopolística.

▪ CMCCT
▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC

▪ ECB3.2.3. Valora de forma crítica os efectos que se derivan ▪ CSC
sobre os axentes intervenientes nos diversos mercados.
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BLOQUE 4. MACROECONOMÍA
Obx

Contidos

▪g

▪ B4.1.
Macromagnitudes: ▪ B4.1. Distinguir as principais magnitudes ▪ ECB4.1.1. Mide, interpreta e expresa as principais
produción. Renda. Gasto.
macroeconómicas, operar con elas e
magnitudes macroeconómicas como indicadores da
analizar
as
súas
interrelacións,
situación económica dun país.
▪ B4.2.
Equilibrio
valorando
os
inconvenientes
e
as
macroeconómico: demanda e
limitacións que presentan como
oferta agregadas.
indicadores da calidade de vida.
▪ B4.3. Inflación e tipos de xuro.
▪ ECB4.1.2. Relaciona as principais macromagnitudes e
utilízaas para establecer comparacións con carácter global.
▪ B4.4.
Os
vínculos
dos
problemas macroeconómicos
e a súa interrelación.
▪ 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.

▪ CMCCT

▪ B4.5.
Indicadores
do ▪ B4.2. Interpretar datos e indicadores ▪ ECB4.2.1. Utiliza e interpreta a información contida en
desenvolvemento
da económicos básicos e a súa evolución.
táboas e gráficos de variables macroeconómicas e a súa
sociedade:
as
evolución no tempo.
macromagnitudes e as súas
▪ ECB4.2.2. Considera investigacións e publicacións
limitacións.
económicas de referencia como fonte de datos específicos, e
recoñece os métodos de estudo utilizados por economistas.

▪ CMCCT

▪h
▪i
▪l

▪g
▪i
▪l

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

▪ CD
▪ CSC
▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CSC

▪ CD
▪ CAA
▪ CD

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

▪ B4.6. Mercado de traballo. ▪ B4.3. Valorar a estrutura do mercado de ▪ ECB4.3.1. Examina e interpreta datos e gráficos de contido ▪ CMCCT
Desemprego: tipos e causas.
traballo e a súa relación coa educación e
económico relacionados co mercado de traballo.
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Obx
▪h
▪i
▪l
▪m

Contidos

Criterios de avaliación
a formación, analizando
especial o desemprego.

Estándares de aprendizaxe
de

xeito

CC
▪ CD

▪ ECB4.3.2. Valora a relación da educación e a formación coas ▪ CSC
probabilidades de obter un emprego e mellores salarios.
▪ CAA
▪ ECB4.3.3. Investiga e recoñece vieiros de ocupación e ▪ CAA
tendencias de emprego.
▪ CD

▪a
▪g
▪h

▪ B4.7. Políticas contra o ▪ B4.4. Estudar as opcións de políticas ▪ ECB4.4.1. Analiza os datos de inflación e desemprego en ▪ CD
desemprego. O desemprego
macroeconómicas para facer fronte á
España e as alternativas para loitar contra o desemprego e a ▪ CSIEE
en Galicia.
inflación e ao desemprego.
inflación.

▪i
▪l
▪p
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BLOQUE 5. ASPECTOS FINANCEIROS DA ECONOMÍA
Obx

Contidos

▪i

▪ B5.1. O diñeiro na economía: ▪ B5.1. Recoñecer o proceso de creación ▪ ECB5.1.1. Analiza e explica o funcionamento do diñeiro e do ▪ CSC
tipoloxía e funcionamento.
do diñeiro, os cambios no seu valor e a
sistema financeiro nunha economía.
▪ CMCCT
forma
en
que
estes
se
miden.
▪ B5.2. Proceso de creación do
▪ CD
diñeiro.
▪ CCL

▪l

▪a
▪d
▪h
▪i

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

▪ B5.3. Teorías explicativas da ▪ B5.2. Describir as teorías explicativas ▪ ECB5.2.1. Recoñece as causas da inflación e valora as súas ▪ CSC
inflación.
sobre as causas da inflación e os seus
repercusións económicas e sociais.
▪ CD
efectos sobre os/as consumidores/as, as
empresas e o conxunto da economía.

▪l
▪i
▪l

▪a
▪d
▪h

▪ B5.4.
Sistema
financeiro. ▪ B5.3. Explicar o funcionamento do ▪ ECB5.3.1. Valora o papel do sistema financeiro como ▪ CAA
Novas
formas
de sistema financeiro e coñecer as
elemento canalizador do aforro ao investimento, e identifica ▪ CSC
financiamento.
características dos seus principais
os produtos e os mercados que o compoñen.
▪ CD
produtos e mercados.
▪ B5.5.
Política
instrumentos.

monetaria: ▪ B5.4. Analizar os tipos de política ▪ ECB5.4.1. Razoa de forma crítica, en contextos reais, sobre as ▪ CAA
monetaria.
accións de política monetaria e o seu impacto económico e ▪ CMCCT
social.
▪ CSC

▪i
▪l
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Obx

Contidos

▪i

▪ B5.6. Banco Central Europeo.

▪l
▪a
▪h
▪i
▪l

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪ B5.5. Identificar o papel do Banco ▪ ECB5.5.1. Identifica os obxectivos e a finalidade do Banco
Central Europeo, e razoa sobre o seu papel e o seu
▪ B5.7. Mecanismos da oferta e Central Europeo e a estrutura da súa
política
monetaria.
funcionamento.
demanda monetaria: efectos
sobre os tipos de xuro.
▪ ECB5.5.2. Describe os efectos das variacións dos tipos de
xuro na economía.

CC
▪ CSC
▪ CMCCT
▪ CD
▪ CMCCT
▪ CCL

BLOQUE 6. O CONTEXTO INTERNACIONAL DA ECONOMIA
Obx

Contidos

▪g

▪ B6.1. Comercio internacional: ▪ B6.1. Analizar os fluxos comerciais entre ▪ ECB6.1.1. Identifica e describe os fluxos comerciais ▪ CSC
causas e teorías.
dúas economías.
internacionais.
▪ CCL
▪ B6.2. Balanza de pagamentos,
▪ CMCCT
con especial referencia á
española.

▪i
▪l

▪a
▪i

▪ B6.3.
Cooperación
integración económica.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

e ▪ B6.2. Examinar os procesos de ▪ ECB6.2.1. Explica o proceso de cooperación e integración ▪ CSC
integración económica e describir os
económica producido na Unión Europea, e reflexiona para ▪ CCL
pasos que se produciron no caso da
valorar as repercusións e as implicacións para España nun
Unión Europea.
contexto global.

▪l

▪ B6.4. Unión Europea (UE).

▪a

▪ B6.5. Globalización económica ▪ B6.3. Analizar e valorar as causas e as ▪ ECB6.3.1. Expresa as razóns que xustifican o intercambio ▪ CSC
e
financeira:
causas
e consecuencias
da
globalización
económico entre países.
▪ CCL

▪b
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Obx
▪h
▪i
▪l
▪p

Contidos

Criterios de avaliación

consecuencias.
▪ B6.6. Organismos económicos
internacionais: mecanismos de
regulación.

Estándares de aprendizaxe

CC

económica, así como o papel dos ▪ ECB6.3.2. Describe as implicacións e os efectos da ▪ CAA
organismos económicos internacionais
globalización económica nos países e reflexiona sobre a ▪ CD
na súa regulación.
necesidade da súa regulación e da súa coordinación.
▪ CMCCT
▪ CSC

BLOQUE 7. DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS E INTERVENCIÓN DO ESTADO NA ECONOMIA
Obx

Contidos

▪a

▪ B7.1. Ciclos económicos: crises ▪ B7.1. Reflexionar sobre o impacto do ▪ ECB7.1.1. Identifica e analiza os factores e as variables que
na economía.
crecemento e as crises cíclicas na
inflúen no crecemento económico, no desenvolvemento e na
economía
e
os
seus
efectos
na
calidade
redistribución da renda.
▪ B7.2.
Políticas
de vida das persoas, o ambiente e a
macroeconómicas
de
crecemento, estabilidade e distribución da riqueza a nivel local e ▪ ECB7.1.2. Diferencia os conceptos de crecemento e de
mundial.
desenvolvemento.
desenvolvemento.
▪ B7.3.
Ambiente:
recurso
sensible e escaso.
▪ ECB7.1.3. Recoñece e explica as consecuencias do
crecemento sobre a repartición da riqueza, sobre o ambiente
▪ B7.4.
Pobreza
e
e sobre a calidade de vida.
subdesenvolvemento: causas e
posibles vías de solución.
▪ 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.

▪b
▪c
▪i
▪l

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC
▪ CSC
▪ CMCCT
▪ CD
▪ CCL
▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CD
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▪ ECB7.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa ▪ CSC
relación co impacto económico internacional analizando as ▪ CMCCT
posibilidades dun desenvolvemento sustentable.
▪ ECB7.1.6. Desenvolve actitudes positivas en relación co ▪ CSC
ambiente e valora a consideración da protección do ▪ CAA
ambiente na toma de decisións económicas.
▪ ECB7.1.7. Identifica os bens ambientais como factor de ▪ CSC
produción escaso, que proporciona inputs e recolle ▪ CMCCT
refugallos e residuos, o que supón valorar os custos
asociados.
▪ ECB7.1.8. Recoñece a evolución cíclica da actividade ▪ CMCCT
económica, describe as fases, as representa graficamente e ▪ CSC
considera as súas consecuencias sociais.
▪a
▪c
▪i
▪l

▪ B7.5.
Política
fiscal
orzamentos públicos.

e ▪ B7.2. Explicar e ilustrar con exemplos ▪ ECB7.2.1. Distingue e explica as funcións do Estado: fiscais,
significativos as finalidades e as funcións
estabilizadoras, redistributivas, reguladoras e provedoras de
do Estado nos sistemas de economía de
bens e servizos públicos.
▪ B7.6. O Estado na economía:
mercado,
e
identificar
os
principais
funcións.
instrumentos que utiliza, valorando as ▪ ECB7.2.2. Identifica os principais fallos do mercado, as súas
▪ B7.7. Os fallos do mercado e a
causas e os seus efectos para os axentes que interveñen na
vantaxes e os inconvenientes do seu
intervención do sector público.
economía, e as opcións de actuación por parte do Estado.
papel na actividade económica.
▪ B7.8. Redistribución de renda
e riqueza: igualdade de
▪ ECB7.2.3. Clasifica e describe os elementos integrantes dos
oportunidades.
orzamentos públicos e argumenta a necesidade de prever os
ingresos e os gastos, e controlar a súa execución.

▪ CCL
▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CMCCT
▪ CD
▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CD
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7.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN
A temporalización dos estándares de aprendizaxe axustarase a temporalización dos contidos
xa exposta É dicir, cada estándar será avaliado na unidade respectiva da que forma
parte.Tendo en conta o gran número de estándares de aprendizaxe a avaliar e a coincidencia
de procedementos e instrumentos de avaliación, coa intención de non ser extremadamente
repetitiva, vou sintetizar este apartado agrupando os estándares en 5 tipos:
TIPO DE ESTÁNDAR

ESTÁNDARES
ASOCIADOS
Estándares
de ECB1.1.1., ECB1.2.1.,
razoamento
e ECB1.2.2., ECB1.2.3.,
recoñecemento
ECB2.1.1., ECB2.2.1.,
ECB2.3.1., ECB3.2.2.
ECB3.2.3., ECB4.4.2.,
ECB5.2.1., ECB5.3.1.,
ECB6.2.3. ECB6.2.7.,
ECB7.3.1., ECB7.3.2.
Estándares
de ECB1.3.2., ECB2.5.1.,
cálculo
ECB2.7.1., ECB2.7.2.,
matemático
ECB3.1.2., ECB3.1.3.,
ECB4.1.1
Estándares de
ECB2.6.1., ECB3.1.1.,
interpretación e
ECB4.1.2., ECB4.1.3.,
desenvolvemento
ECB4.3.1., ECB4.3.4.,
de
gráficas
e ECB4.4.1., ECB4.5.1.
táboas
estatísticas
Estándares
de
manexo das TICs

Estándares
de
conceptos teóricos

GRAO
MÍNIMO
DE
CONSECUCIÓN
Expresarse con corrección e
utilizando os termos da
linguaxe en textos de certo
tamaño (máis dunha folla).
Debater a lo menos con 3
argumentos para defender
as dúas posición posibles

Realizar o cálculo
matemático e razoar
economicamente
o
resultado
Debuxar o gráfico con todos
os datos e interpretalo en
sentido
económico
(3conclusións a lo menos)
Interpretar os datos dunha
táboa (a lo menos 3
comentarios)
ECB4.1.2., ECB4.1.3., Elaborar os documentos nun
ECB4.3.2., ECB4.3.3., tratamento de textos
ECB4.4.3., ECB4.5.1
Utilizar unha folla de cálculo
para operacións aritméticas
básicas
Obter
información
de
internet
ECB1.3.1., ECB1.3.2., Definir os conceptos
ECB2.2.2., ECB3.4.1., Vocabulario correcto
ECB2.4.2., ECB3.2.1., Relacionar conceptos
ECB3.2.4., ECB4.2.1., Facer
esquemas
e
ECB4.3.1., ECB5.1.1, desenvolver o seu contdo
ECB5.3.2., ECB5.4.1., Opinar sobre cuestións
ECB6.1.1., ECB6.1.2., económicas utilizando os
ECB6.2.1., ECB6.2.2., contidos aprendidos
ECB7.1.1., ECB7.2.1.

PROCEDEMENTO
DE AVALIACIÓN
OD
TP
PC

TP
PC

TP
PC

TP

TP
PC
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Para avaliar os diferentes estándares de aprendizaxe utilizaranse os seguintes procedementos
e instrumentos:
PROCEDEMENTO
OD: Observación Directa
TP: Tarefas persoais realizadas

PC: Probas escritas e cuestionarios

INSTRUMENTO
Caderno do profesor
Ficha cos indicadores básicos a lograr:
- Uso axeitado da linguaxe, utilizando
vocabulario técnico e argumentando
as ideas cunha linguaxe clara e
ordenada
- Argumentar as ideas propias
- A presentación do traballo: marxes,
índice, bibliografía
- Contido completo sobre o tema a
tratar
Proba escrita: cuestións de razoamento
(verdade/falso),
cuestións
teóricas,
exercicios,
desenvolvemento de temas, comentarios de
temas de actualidade tratados na aula...

8.- METODOLOXÍA
A metodoloxía é a forma concreta na que se organizan, regulan e relaciónanse entre si os
diversos compoñentes que interveñen no proceso de ensinanza-aprendizaxe: obxectivos,
contidos, actividades, avaliación, recursos e medios didácticos, e especialmente alumnado,
profesorado e comunidade educativa. Os principios metodolóxicos, derivados do enfoque
constructivista da aprendizaxe nos que me baseo son:
a) Partir do nivel de desenvolvemento psicoevolutivo do alumnado. Coñecer o seu nivel de
desenvolvemento motriz, afectivo e cognitivo e a súa competencia curricular.
b) Partir do nivel de coñecementos do alumnado. Temos que ter en conta os seus
coñecementos previos para a partir destes avanzar cara a coñecementos máis complexos.
Fareino con diferentes actividades iniciais como por exemplo un comentario inicial
c) Asegurar a construción de aprendizaxes significativos, seguindo as indicacións de Ausbel. O
alumnado debe establecer vínculos substanciais entre os novos contidos que hai que aprender
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e os que xa se atopan na súa estrutura cognitiva. Os alumnos/as xa están familiarizados con
moitos termos económicos. Partirei sempre de estes coñecementos previos, facendo que o
alumnado os relacione cos novos. Unha aprendizaxe é significativa cando os contidos son
relacionados de modo non arbitrario e substancial co que o alumnado xa sabe.
d) Potenciar a autonomía do alumnado na súa aprendizaxe. Que o alumno “aprenda a
aprender”. Isto supón que o alumno/a sexa consciente do que coñece e do que necesita para
aprender. Na sociedade na que nos movemos non basta con que teña unha formación inicial
porque os coñecementos cambian a moita velocidade. Con este principio traballase tamén a
competencia de aprender a aprender
e) Promover a actividade-interactividade por parte do alumnado. Favorecer a comunicación
entre alumno/a e profesor e entre alumnos/as. A interacción permite confrontar ideas,
intercambiar opinións…Crearei un bo clima no aula invitando a que todos participen e
valorando sempre positivamente as súas intervencións aínda que sexan erradas.
f) Aplicabilidade dos coñecementos. O alumno/a saberá interpretar a realidade económica,
entendendo situacións reais e próximas a el/ela para isto utilizarei noticias e exemplos reais e
próximos ao alumno.
Ademais destes principios que derivan da concepción constructivista da aprendizaxe, á hora de
elaborar a programación terei en conta outros que derivan da teoría e a práctica pedagóxicas,
como son:
-

Afectividade: conseguir un ambiente relaxado e cálido no que o alumnado se sinta
seguro e sen medo a expresar as súas opinións.

-

Individualización: partir da diversidade da aula, todos os alumnos/as son diferentes, de
aí a existencia de actividades de ampliación e reforzo

-

Socialización: na programación debe haber actividades nas que os alumno/as teñan
oportunidade de relacionarse e traballar xuntos.

-

Motivación: terei que suscitar o interese do alumno/a cara as tarefas de aprendizaxe.
Para isto é necesario crear un bo clima na aula, adaptarse ao nivel de
desenvolvemento, procurar a participación de todos/as ou usar exemplos próximos.

-

Autonomía: este principio garante a independencia do alumno/a respecto á súa acción
no medio.
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O curso organízoo mediante unha serie de estratexias de ensino ou formas de presentar a
materia:
- Estratexias expositivas: presentación de feitos e conceptos e establecemento do esquema de
contidos contando co apoio de diversos materiais didácticos como esquemas e apuntamentos
en fotocopias ou no encerado
- Estratexias de indagación: consiste en forzar a participación do alumno/a en clase por
exemplo que teña que investigar sobre algunha cuestión e expoñela. Por exemplo, unha
investigación sobre os tipos de produtos financeiros existentes
- Estratexias mixtas: O máis adecuado é combinar as dúas estratexias anteriores e así evitar a
rutina.
Atopámonos xa fronte a alumnos/as de bacharelato que ao longo dos cursos foron adquirindo
unha autonomía progresiva na súa aprendizaxe. O meu papel como profesora será polo tanto
a dun guía coas seguintes funcións:
- Proporcionar pautas xerais da dinámica que van a seguir as clases, os procedementos de
avaliación, etc.
- Prever as distintas formas de aceptar os problemas económicos e empresariais.
- Prever as dificultades que atopan os alumnos e as súas posibles solucións.
- Prever os conflitos entre obxectivos e valores.
En función dos obxectivos que se pretendan conseguir e as actividades presentadas os
agrupamentos serán:
- Individual: o alumno/a resolve a actividade proposta por si mesmo, sen axuda algunha dos
seus compañeiros/as. Indicado para a aprendizaxe de carácter memorístico e a resolución de
tarefas que non impliquen contidos actitudinais. Por exemplo o estudo dalgunhas definicións,
unha proba escrita de avaliación.
- Por parellas: o alumno/a traballa en colaboración cun compañeiro/a. Este tipo de
agrupamentos favorece o traballo de actitudes como a colaboración á vez que permite a
concentración debido a que agrupamentos de dúas persoas non incitan á distracción na
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medida que o pode facer un grupo máis numeroso. Favorece o traballo colaborativo. Por
exemplo, a análise de táboas de datos económicos realizarase por parellas.
- Pequeno grupo: o alumnado traballa en agrupamentos de tres ou catro persoas. Idóneo para
o traballo de procedementos, para a aprendizaxe por descubrimento.
- Gran grupo: todo o alumnado do grupo-clase participa no desenvolvemento da actividade en
cuestión. É o agrupamento perfecto para o tratamento de contidos de carácter actitudinal, por
exemplo, a realización dun debate sobre a progresividade dos impostos.
O apuntamentos a seguir serán aportados polo profesor tendo que o alumno ter todo
organizado nun arquivador ou carpeta.

9.- MATERIAL DIDÁCTICO
Para poñer en marcha esta programación utilizarei diferentes recursos que podemos clasificar
en:
- Material convencional: apuntes, fotocopias, xornais... O alumno poderá estudar a través de
eles, elaborar esquemas, resumos...
- Material audiovisual: pequenos vídeos, reportaxes, proxector...
-Novas tecnoloxías: páxinas web (como a do Instituto Nacional de Estadística ou o Banco
Central Europeo), ordenador portátil…
Tanto o material audiovisual como as novas tecnoloxías son unha forma máis motivadora para
o alumno de coñecer os contidos.

10- CONTRIBUCIÓN DA ÁREA A PLANS E PROXECTOS
A materia de economía vai a permitir seguir avanzando e consolidando os obxectivos
propostos nos seguintes plan e proxectos:
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- Proxecto Lector do Centro, pois nesta materia os alumnos aprenderán a interpretar textos
económicos e polo tanto, van ser capaces tamén de ler un xornal entendendo o que nel pon, e
ademais cunha actitude crítica ante a manipulación da información. Comprender a lectura
noutros campos (como é o económico) fará aumentar o desfrute do neno/a pola mesma.
- Plan de Educación Dixital. Nesta materia acudirase con frecuencia á busca de información en
internet por parte dos alumnos, deberán realizar presentacións de traballos no ordenador,
utilizarán a aula virtual, resolverán kahoots…. Todas estas medidas propóñoas seguindo o
camiño establecido neste plan
- Plan de Convivencia será tamén tido en conta na materia de Economía por exemplo no
respecto cara as opinións dos compañeiros nos debates ou na análise da igualdade ao ver
conceptos como o salario ou a riqueza dos países.
- Esta materia impartirase en lingua galega seguindo o establecido no Proxecto lingüístico de
centro que establece un reparto equilibrado da lingua galega e castelá no bacharelato.
Traballaranse tamén actividades en lingua castelá e inglesa.

11.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Realizarase unha avaliación inicial para saber os coñecementos previos do alumnado.
Realizaranse dúas probas escritas en cada avaliación que representarán o 80% da nota final da
avaliación
O traballo diario, as tarefas elaboradas e entregadas e a participación representan o 20% da
nota final de avaliación. Os exercicios, traballos….que se lle pidan ao alumnado deberán ser
presentados na data proposta inicialmente, despois non se recollerán
Esta materia, na parte teórica, non é progresiva no senso de que cada unidade amplíe ás
anteriores senón que se tratan temas diferentes. Por isto, non se contempla a avaliación
continua dende o punto de vista de que un exame aprobado supoña que os anteriores tamén
o estean. Para superar a materia é preciso aprobar todas as partes independentemente unhas
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doutras. Non así nos debates, noticias e outras actividades no que o alumno debe mostrar un
progreso ao longo do curso.
Realizarase dúas probas escritas por avaliación. A media da avaliación será a media aritmética
das dúas probas escritas realizadas tendo que ter en todas as probas unha nota superior a 3,5.
De non alcanzar cualificación positiva na avaliación realizarase unha recuperación que
consistirá nunha proba escrita dos contidos de dita avaliación.
A avaliación final será a media das tres avaliacións. En caso de non ter avaliación positiva
nalgunha avaliación recuperarase dita avaliación mediante unha proba escrita en xuño. A nota
final de curso en caso de ir á recuperación final será a media das avaliacións (tendo en conta a
nota da recuperación nas non foron superadas anteriormente), en caso de ter unha media
aritmética dun 5 a materia considerarase aprobada. En caso contrario terá unha nova
oportunidade na convocatoria extraordinaria de setembro onde realizará unha proba escrita
de toda a materia debendo obter un 5 sobre 10 para superala
- NOTA: Non se repetirá ningún exame salvo presentación de xustificación médica.
- NOTA: Toda tarefa ou proba escrita copiada ou plaxiada por calquera medio, en todo ou en
parte, terá a cualificación de 0.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Os criterios para a cualificación do alumno serán:
As notas das probas escritas contarán un 80% da nota da avaliación.
O traballo diario, entrega de tarefas, participación contará un 20% da nota.

12.- AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES
En caso de haber alumnado coa materia pendente cursando actualmente segundo de
bacharelato, poderá recuperar esta materia mediante a realización de dúas probas escritas. A
primeira proba será das unidades 1 á 6 e a segunda proba da 7 á 12. A media aritmética de
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ambas debe ser dun 5 para considerar a materia superada. En cada unha das partes deberá
alcanzar a lo menos un 3,5. De non acadar cualificación positiva haberá unha proba final de
toda a materia necesitando un 5 para aprobar a materia.

13.- AVALIACIÓN INICIAL
Na primeira sesión, tras a presentación da materia e da programación, farase o cuestionario
seguinte:
- Por que elixiches economía?
- Que tes pensado estudar ao acabar a ESO? Bacharelato, ciclo...?
- Les prensa ou ves o telexornal?
- Que é a inflación?
- Que é o diñeiro?
- Que é o PIB
- Que é o Euribor?
Con este cuestionario analizamos non so os coñecementos previos do alumnado senón tamén
o seu interese pola economía e as súas motivacións no futuro. Sabendo os seus coñecementos
previos, o que lle gusta ou a onde quere chegar poderemos conseguir a aprendizaxe
significativa

14.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Dependendo do número de alumnos matriculados poderase traballar de xeito máis
individualizado. Tentarase traballar en parellas pois o traballo en equipo e máis enriquecedor e
atractivo e tratarase sempre de que cada parella sexa homoxénea. É dicir, que cada alumno
que teña algunha dificultade traballe con outro que lle poida axudar. En calquera caso
intentarase que a participación de todos os alumnos sexa constante e fluída de xeito que todos
poidan aprender das opinións e respostas dos compañeiros. Para responder aos intereses e
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motivacións do alumnado analizaranse os seus gustos e utilizaranse exemplos e casos do seu
interese.
Deseñaranse actividades de reforzo para aquel alumnado que o necesite (esquemas,
resumos, repetición de tarefas...) así como actividades de ampliación para aquele que o
necesiten (investigacións, lectura de novas...)

15.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS
O Decreto 86/2015, de 25 de xuño, no artigo 4 describe unha serie de elementos transversais
que teñen un valor importante para o desenvolvemento persoal e integral dos alumnos/as,
para conseguir unha sociedade máis libre e pacífica, máis respectuosa cara as persoas e a
propia natureza. Algúns deses elementos os traballaremos da seguinte forma:
- Comprensión lectora e expresión oral e escrita. (CLEOE) Traballarase ao longo de todo o curso
coa lectura de novas e a explicación das mesmas por parte do alumnado tanto de forma oral
como escrita.
- Tecnoloxías da información e da comunicación. (TIC) Aprenderán a buscar datos en páxinas
de organismos oficiais ou novas en internet
- Espírito emprendedor e iniciativa empresarial: inicitiva, autonomía, creatividade, traballo en
equipo. (EEIE) Realizarán traballo en equipo fomentando a iniciativa ou a creatividade.
Analizarán casos empresariais do seu interese e comprenderán a importancia da iniciativa.
- Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos e a prevención da violencia de
xénero, así como a non discriminación con carácter xeral. (IO) Analizar criticamente a realidade
e corrixir xuízos sexistas, por exemplo a través do estudo de campañas publicitarias de
empresas. Así como as medidas que fomentan a igualdade analizando o papel do Sector
Público.
-Educación cívica e constitucinal. (ECC) Por exemplo coa concienciación no pago de impostos
por parte dos cidadáns ou coa análise dos dereitos constitucionais en aspectos relacionados
coa economía.
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- Educación viaria. (EV) promoveranse accións para a mellora da convivencia e da prevención
de accidentes de trafico, por exemplo, no estudo do mercado dos patíns ou bicicletas
eléctricas.

16.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Tentaranse concertar visitas a algunha empresa galega, así como a participación no
programa da Axencia Tributaria sobre “Educación Cívico Tributaria” na que imparten charlas a
centros. Estarán sempre suxeitas á dispoñibilidade da empresa ou poñente e a compatibilidade
co horario do alumnado e da materia.
Non se contemplan, a nivel departamento, outras actividades extraescolares. Este
departamento está disposto a colaborar nas actividades programadas polo centro e na medida
do posible participar nelas tratando de aplicar os coñecementos aprendidos en economía.

17.- AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
Ademais de avaliar o proceso de aprendizaxe do alumnado tamén temos que establecer a
avaliación da nosa propia actuación docente e o proceso de ensino. Para recoller información
acudirei aos resultados das probas e tarefas, preguntas ao alumnado sobre o proceso (cubrirán
un cuestionario ao final de cada trimestre) e escribindo un diario no que anotarei todas as
incidencias que xurdan na aula. Para toda esta labor axudareime dunha serie de indicadores de
logro sobre distintos aspectos: materiais empregados, planificación, motivación dos alumnos,
etc. Estes indicadores de logro non son máis que unha serie de cuestións que nos servirán para
reflexionar sobre a nosa práctica docente.
Ademais ao longo do curso poderán realizarse os cambios que se consideren oportunos na
programación adaptándoa ás necesidades que poidan aparecer na aula tanto a nivel de grupo
como individual. Estes indicadores de logro non son máis que unha serie de cuestións que nos
servirán para coñecer o grao de cumprimento da nosa programación.
A raíz destes indicadores de logro e dos resultados académicos obtidos valorarei cales son os
aspectos a mudar para poder seguir un proceso de mellora continua.
Os indicadores recóllense ao final deste documento completo de Programación.
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PROGRACIÓN ECONOMÍA DA EMPRESA 2º BACHARELATO
1.- Introdución e contextualización
2.- Contribución da materia ao logro das competencias
3.- Obxectivos xerais en termos de capacidade
4.- Distribución dos contido
5.- Temporalización
6.- Desenvolvemento dos contidos
7.- Estándares de aprendizaxe. Procedementos e instrumentos de
avaliación
8.- Metodoloxía
9.- Material Didáctico
10.- Contribución da área a plans e proxectos
11.- Criterios de avaliación e cualificación
12.- Avaliación das materias pendentes
13.- Avaliación inicial
14.- Medidas de atención á diversidade
15.- Elementos transversais
16.- Actividades complementarias e extraescolares
17.- Avaliación da programación didáctica

57

A materia de Economía e Organización de Empresas ten como obxectivo fundamental estudar
que é unha empresa de forma global, relacionando os seus elementos internos e observando
como pode influír nela o contorno. Deste xeito preténdese actuar en dous niveis amplos:
primeiro, proporcionar contidos académicos sobre que é unha empresa; e segundo, contribuír
á formación persoal dos alumnos de Bacharelato que nun futuro próximo terán que comezar a
pensar nas súas carreiras laborais e profesionais.
Aínda que esta materia ten un contido bastante técnico e estritamente económico, integra,
sen embargo, múltiples aspectos relacionados coa socioloxía, a psicoloxía social, a tecnoloxía,
as técnicas e a teoría da organización e da información.
Ademais se pretende o desenvolvemento no alumnado de actitudes críticas e éticas con
respecto ao papel da empresa na sociedade, concedéndolle tanta importancia ao análise
puramente económico e instrumental coma aos aspectos sociais e da incidencia da empresa
no ambiente.
Ademais, como materia específica de modalidade ten que contribuír á formación xeral,
orientando o mesmo tempo na elección dos estudios posteriores ao Bacharelato, tanto no
eido da formación profesional específica (ciclos formativos de grado superior das familias de
administración e comercio) como no dos estudios universitarios (carreiras universitarias de
Economía, Administración e Dirección de Empresas, Relacións Laborais, Dereito económico,…)
Os contidos desta materia responden fundamentalmente ó interese da sociedade actual pola
formación no eido económico e administrativo. Ademais, tamén atenden a outros tipos de
itinerarios formativos, para os cales son útiles as capacidades de relación e de comunicación,
de utilización de técnicas de tratamento da información, de iniciativa e de autonomía, de
coñecer e interpretar estados de contas e memorias anuais e, en xeral, tódalas aptitudes
traballadas no seo e no contorno da empresa, que cada vez son máis necesarias.
Esta materia terá unha carga lectiva de 4 horas semanas e será impartida no bacharelato de
Humanidades e Ciencias Sociais e seguirá o establecido no marco xurídico da LOMCE
(DECRETO 86/2015, 25 xuño).
O centro no que se desenvolverá esta programación está situado nunha vila duns 26.000
habitantes polo que no pobo o alumnado dispón de múltiples exemplos de empresas para
poder utilizar como exemplos a través dos distintos contidos
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Tratase dun pobo costeiro polo que se empregarán tamén exemplos relacionados coa
actividade pesqueira. Ademais está próximo a Vigo, unha gran cidade, coa que se pode realizar
comparacións económicas e da que se poden utilizar moitos exemplos, pois gran parte do
alumnado coñece e visita con frecuencia esta cidade.
O nivel socioeconómico do alumnado e de nivel medio a nivel xeral vivindo a maioría deles no
núcleo urbano.

2.- CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE
Co ensino desta materia preténdese que o alumnado consolide e amplíe substancialmente as
competencias básicas que desenvolveu xa no curso anterior, tendo presente que a
aprendizaxe será necesaria, tanto para a continuación con estudios superiores como para a
súa incorporación na vida adulta. As competencias coas que a materia de Economía da
Empresa está relacionada, son as seguintes:
- Competencia en comunicación lingüística (CCL)
O alumnado establecerá contacto coa lexislación mercantil, fiscal e laboral ampliando o seu
vocabulario e aprenderá a redactar informes sobre a situación económica da empresa, lendo
balances e contas de resultados da empresa, finiquitos, contratos e outros documentos
relacionados co persoal, e documentos que lle permitan suxerir á empresa recomendacións de
financiamento e inversión. Tamén se fomentará a competencia lingüística a través da lectura
de artigos de prensa sobre a realidade empresarial.
- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)
O alumnado deberá facer cálculos e razoamentos matemáticos para a resolución de diferentes
problemas de carácter económico no mundo da empresa: cálculos sobre produtividade,
rendibilidade económica e financeira, … representacións gráficas sobre o limiar de
produtividade, … e análise e interpretación de cálculos e resultados que lle permitan obter
conclusións e presentar informes sobre a situación económico e financeira da empresa.
- Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)
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O alumno desenvolverá esta competencia a través dos contidos relacionados cos trámites
necesarios para crear unha empresa, as tomas de decisión que o empresario debe facer en
distintos aspectos: contratos aos empregados, forma xurídica do negocio, localización da
actividade empresarial, formas de
crecemento e expansión, investigación e innovación como elementos fundamentais para a
mellora da empresa e mesmo solución de conflitos de todo tipo que xurdan. Tamén deberá
analizar a situación laboral e económica do seu entorno para poder detectar novas
oportunidades de negocio.
- Competencia dixital (CD)
Para desenvolver esta competencia dende esta materia é preciso o uso dos ordenadores para
utilizar programas de xestión de almacéns, de contabilidade, de elaboración de nóminas, follas
de cálculo para analizar a rendibilidade de diferentes proxectos de inversión, e mesmo o uso
de Internet para participar en xogos virtuais de Bolsa e xestión empresarial, consulta de datos
estatísticos de índole económica, consulta da prensa económica dixital, uso de follas de
cálculo, … O problema é que os contidos que se contemplan nesta materia son dificilmente
abordables en 4 horas semanas polo que o uso das Tics quedará moi reducido. A profesora
tentará facer demostracións de funcionamento de diferentes ferramentas pero non será viable
que o alumno aprenda a utilizalas de xeito autónomo.
- Competencia social e cívica (CSC)
O alumnado adquirirá esta competencia a través do estudo da responsabilidade social e
medioambiental da empresa, da actuación ética dos empresarios, do análise do impacto social
da actividade das multinacionais, da división do traballo e o recoñecemento dos dereitos dos
traballadores e da conciliación da vida familiar e laboral, a contribución das obrigas fiscais á
riqueza nacional e a mellora da calidade de vida. Tamén debe, desde esta materia fomentarse
unha actitude crítica sobre os costes sociais negativos que producen as empresas así como
prácticas non éticas sobre o consumidor e a competencia.
- Competencia para aprender a aprender CAA)
O alumno deberá ser capaz de aplicar o razoamento de clasificación das empresas a casos
concretos, establecer a relación entre as economías de escala coa dimensión óptima da
empresa, reflexionar sobre a división técnica do traballo nun contexto global, establecer
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relación entre a produtividade e os salarios dos traballadores, ou entre o control dos
inventarios e a produtividade coa eficiencia da empresa, de adaptar diferentes estratexias de
marketing a casos concretos, de establecer a correspondencia entre inversión e a súa
financiación e de valor a importancia da información na toma de decisión.

3.- OBXECTIVOS
Esta materia do bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle
permitan acadar os seguinte obxectivos:
- Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia
cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de
autonomía de Galicia, así como polos dereitos humnanos que formente a corresponsabilidade
na construcción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade
- Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar
e valorar críticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a
violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás ersoas con
discapacidade.
- Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
- Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación
- Coñecer e valorar críticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario
no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.
- Acceder aos coñecementos científicos e tacnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades
básicas propias da modalidade elixida
- Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da cienca e da
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tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto
cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao
territorio galego.
- Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa,
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico

4.- DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS
A materia se divide en 7 bloques
1.- A empresa
2.- Desenvolvemento da empresa
3.- Organización e dirección da empresa
4.- A función produtiva
5.- A función comercial
6.- A información na empresa
7.- A función financeira
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5.- TEMPORALIZACIÓN
TRIMESTRE
1

2

3

UNIDADE DIDÁCTICA

BLOQUE

Nº DE SESIÓNS

A empresa

1

13

A actividade produtiva I

4

10

A actividade produtiva II

4

17

Desenvolvemento da empresa

2

10

Inventarios e xestión de stocks

4

10

A organización da empresa

3

10

A inversión na empresa

7

12

O financiamento das empresas

7

12

Contabilidade

6

16

A dirección da empresa

3

10

A función comercial

5

10

Esta temporalización pode sufrir alteracións dependendo do nivel da clase, de días lectivos que
se perden (excursións, ..) e doutras variantes. Sempre suxeita tamén as necesidades que vaian
xurdindo na aula.

6.- DESENVOLVEMENTO DOS CONTIDOS
A descrición das relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación na
educación secundaria obrigatoria e no bacharelato será a establecida de conformidade co
Decreto ,86/2015 do 25 de xuño. A continuación, desenvólvense os contidos ligados as
competencias, obxectivos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe da cada bloque.
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BLOQUE 1: A EMPRESA

Obx
a
d
i
l
m

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B1.1. A empresa e o/a ▪ B1.1. Describir e interpretar os ▪ EEB1.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas
empresario/a.
elementos da empresa, as clases de
coas esixencias de capital e coas responsabilidades para cada tipo.
B1.2. Elementos, funcións e
empresas e as súas funcións na
obxectivos da empresa.
economía, así como as formas
xurídicas que adoptan, e relacionar ▪ EEB1.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresa máis
B1.3. Clases de empresas.
con cada unha as responsabilidades apropiadas en cada caso en función das características concretas,
B1.4. Marco xurídico da
legais dos/das propietarios/as e aplicando o razoamento sobre clasificación das empresas.
actividade empresarial.
xestores/as, e as esixencias de
capital.
▪ EEB1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, os criterios de
clasificación de empresas: segundo a natureza da actividade que
desenvolven, a súa dimensión, o nivel tecnolóxico que alcanzan, o
tipo de mercado en que operan, a fórmula xurídica que adoptan, e o
seu carácter público ou privado.
▪ EEB1.1.4. Describe os elementos da empresa en relación coas
funcións que desenvolven e os obxectivos que procuran dentro do
sistema.

▪a
▪d
▪h

▪ B1.5. Contorno da empresa. ▪ B1.2. Identificar e analizar os trazos ▪ EEB1.2.1. Identifica os tipos de empresas e de empresarios/as que
▪ B1.6.
Responsabilidade principais do contorno en que a actúan no seu contorno, así como a forma de relacionar co seu
empresa desenvolve a súa actividade contorno máis próximo.
social e ambiental da
e explicar, a partir deles, as

CC
CD
CMCCT
CSIE
CD
CMCCT

CAA
CD
CMCCT

CCL
CSIEE

CD
CMCCT
CSC
CSIEE
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Obx
▪i
▪l
▪m

Contidos
empresa.
B1.7. Funcionamento
creación de valor.

Criterios de avaliación

e

Estándares de aprendizaxe

CC

estratexias e as decisións adoptadas, EEB1.2.2. Analiza a relación entre empresa, sociedade e ambiente, e CD
e as posibles implicacións sociais e valora os efectos positivos e negativos das actuacións das empresas CSC
ambientais da súa actividade.
nas esferas social e ambiental.
CSIEE

▪p

EEB1.2.3. Analiza a actividade das empresas como elemento CSC
dinamizador de progreso, estimando a súa creación de valor para a CSIEE
sociedade e para a cidadanía.
BLOQUE 2: DESENVOLVEMENTO DA EMPRESA

Obx
d
i
l
m

Contidos

Criterios de avaliación

B2.1.
Localización
e
dimensión empresarial.
B2.2.
Estratexias
de
crecemento
interno
e
externo.
B2.3. Pequenas e medianas
empresas: estratexias de
mercado.
B2.4.
Importancia
das
pequenas
e
medianas
empresas
(PME)
na

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.

Estándares de aprendizaxe

CC

EEB2.1.1. Describe e analiza os factores que determinan a localización CCL
e a dimensión dunha empresa, e valora a transcendencia futura para a CMCCT
empresa desas decisións.
EEB2.1.2. Valora o crecemento da empresa como estratexia CD
competitiva e relaciona as economías de escala coa dimensión óptima CMCCT
da empresa.
CSIEE
EEB2.1.3. Identifica e explica as estratexias de especialización e CCL
diversificación.
CMCCT
CSIE
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Obx

Contidos

Criterios de avaliación

economía.
B2.5.Internacionalización,
competencia
global
e
tecnoloxía.
B2.6.
Empresa
multinacional:
aspectos
positivos e negativos do seu
funcionamento.

Estándares de aprendizaxe

CC

EEB2.1.4. Analiza as estratexias de crecemento interno e externo a ▪ CAA
partir de supostos concretos.
▪ CD
▪ CMCCT
EEB2.1.5. Examina o papel das pequenas e das medianas empresas no ▪ CSC
noso país, e valora as súas estratexias e as súas formas de actuar, así
▪ CSIEE
como as súas vantaxes e os seus inconvenientes.
EEB2.1.6. Describe as características e as estratexias de ▪ CCL
desenvolvemento da empresa multinacional, e valora a importancia da
▪ CSC
responsabilidade social e ambiental.
▪ CMCCT
EEB2.1.7. Estuda o impacto da incorporación da innovación e das ▪ CD
novas tecnoloxías na estratexia da empresa, e relaciónao coa
▪ CMCCT
capacidade para competir de xeito global.
▪ CSC
BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN E DIRECCIÓN DA EMPRESA

Obx
▪d
▪i

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

▪ B3.1. División técnica do ▪ B3.1. Explicar a planificación, a ▪ EEB3.1.1. Reflexiona sobre a división técnica do traballo nun ▪ CMCCT
traballo e necesidade de
organización e a xestión dos recursos
contexto global de interdependencia económica para valorar as súas ▪ CSC
organización no mercado dunha empresa, valorando as consecuencias sociais.
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Obx
▪l
▪m
▪p

Contidos
actual.
▪ B3.2. Funcións básicas da
dirección.
▪ B3.3. Planificación e toma
de decisións estratéxicas.
▪ B3.4. Organización formal
e informal da empresa:
deseño e análise da súa
estrutura.
▪ B3.5. A xestión dos
recursos humanos e a súa
incidencia na motivación.
▪ B3.6. Os conflitos de
intereses e as súas vías de
negociación.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

posibles modificacións para realizar ▪ EEB3.1.2. Describe a estrutura organizativa, o estilo de dirección, as ▪ CCL
en función do ámbito en que
canles de información e de comunicación, o grao de participación na ▪ CMCCT
desenvolve a súa actividade e dos
toma de decisións e a organización informal da empresa.
obxectivos formulados.
▪ CSIEE
▪ EEB3.1.3. Identifica a función de cada área de actividade da empresa ▪ CD
(aprovisionamento, produción e comercialización, investimento e ▪ CMCCT
financiamento, recursos humanos e administrativa), así como as súas
▪ CSIEE
interrelacións.
▪ EEB3.1.4. Investiga sobre a organización nas empresas do seu ámbito ▪ CAA
máis próximo e identifica vantaxes e inconvenientes, detecta ▪ CD
problemas para solucionar, e describe propostas de mellora.
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ EEB3.1.5. Aplica os seus coñecementos a unha organización ▪ CAA
concreta, para detectar problemas e propor melloras.
▪ CMCCT
▪ CSIEE
▪ EEB3.1.6. Valora a importancia dos recursos humanos nunha ▪ CAA
empresa e analiza diferentes maneiras de abordar a súa xestión e a ▪ CSC
súa relación coa motivación e a produtividade.
▪ CSIEE
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BLOQUE 4: A FUNCIÓN PRODUTIVA

Obx
▪a
▪i
▪l
▪m

▪i
▪l
▪m

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

▪ B4.1. Produción e proceso ▪ B4.1. Analizar procesos produtivos ▪ EEB4.1.1. Realiza cálculos da produtividade de distintos factores e
produtivo.
desde a perspectiva da eficiencia e a interpreta os resultados obtidos, coñecendo medios e alternativas
de mellora da produtividade nunha empresa.
▪ B4.2.
Función
de produtividade, e recoñecer a
importancia
da
I+D+i.
produción. Produtividade
▪ EEB4.1.2. Analiza e valora a relación entre a produtividade e os
e eficiencia
salarios dos/das traballadores/as.
▪ B4.3.
Investigación,
desenvolvemento
e
▪ EEB4.1.3. Reflexiona sobre a importancia para a sociedade e para a
innovación (I+D+i) como
empresa da investigación e da innovación tecnolóxica en relación
elementos clave para o
coa competitividade e o crecemento.
cambio tecnolóxico e a
mellora
da
competitividade
empresarial.

▪ CD

▪ B4.4. Custos: clasificación ▪ B4.2. Determinar a estrutura de ▪ EEB4.2.1. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o
e cálculo dos custos na ingresos e custos dunha empresa, seu beneficio ou a súa perda xerados ao longo do exercicio
empresa.
calculando o seu beneficio e o seu
económico, aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os
▪ B4.5.
Cálculo
e limiar de rendibilidade, a partir dun resultados.
interpretación do limiar suposto formulado.
▪ EEB4.2.2. Identifica e calcula os tipos de custos, ingresos e beneficios
de
rendibilidade
da
dunha empresa, e represéntaos graficamente.
empresa.

▪ CD

▪ CMCCT
▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CSC

▪ CMCCT

▪ CD
▪ CMCCT

▪ EEB4.2.3. Calcula o limiar de vendas (de rendibilidade) necesario ▪ CD
para a supervivencia da empresa.
▪ CMCCT
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Obx

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

▪ EEB4.2.4. Analiza os métodos custo beneficio e custo eficacia como ▪ CMCCT
instrumentos de medida e avaliación que axudan á toma de ▪ CSIEE
decisións.
▪i
▪l
▪m

▪ B4.6. Os inventarios da ▪ B4.3. Describir os
conceptos ▪ EEB4.3.1. Identifica os custos que xera o almacén e resolve casos
empresa e os seus custos. fundamentais do ciclo de inventario prácticos sobre o ciclo de inventario.
Modelos de xestión de
e manexar os modelos de xestión.
inventarios.
▪ EEB4.3.2. Valora as existencias en almacén mediante diferentes
métodos.

▪ CD
▪ CMCCT
▪ CD
▪ CMCCT

▪ EEB4.3.3. Valora a relación entre o control de inventarios e a ▪ CMCCT
produtividade e a eficiencia nunha empresa.
▪ CSIEE
BLOQUE 5. A FUNCIÓN COMERCIAL

Obx
▪d
▪h
▪i
▪l
▪m

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

▪ B5.1. Departamento comercial ▪ B5.1. Analizar as características ▪ EEB5.1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables ▪ CSIEE
da empresa
do mercado e explicar, de
como, por exemplo, o número de competidores e o produto
acordo con elas, as políticas de vendido.
▪ B5.2. Concepto e clases de
márketing aplicadas por unha
mercado.
empresa
ante
diferentes ▪ EEB5.1.2. Identifica e adapta a cada caso concreto as estratexias e os ▪ CAA
▪ B5.3. Técnicas de investigación
enfoques de márketing.
situacións e obxectivos.
▪ CD
de mercados.
▪ CMCCT
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Obx

Contidos
▪ B5.4. Comportamento do/da
consumidor/a e segmentación
de mercados.
▪ B5.5. Variables do márketingmix
e
elaboración
de
estratexias.
▪ B5.6. Estratexias de márketing
e ética empresarial.
▪ B5.7.
Tecnoloxías
da
información
e
das
comunicacións e márketing.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

▪ EEB5.1.3. Interpreta e valora estratexias de márketing, incorporando ▪ CD
nesa valoración consideracións de carácter ético, social e ambiental. ▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ EEB5.1.4. Comprende e explica as fases e as etapas da investigación ▪ CCL
de mercados.
▪ CMCCT
▪ EEB5.1.5. Aplica criterios e estratexias de segmentación de mercados ▪ CD
en casos prácticos.
▪ CMCCT
▪ EEB5.1.6. Analiza e valora as oportunidades de innovación e ▪ CD
transformación do márketing que xorden co desenvolvemento das ▪ CMCCT
tecnoloxías da información e da comunicación.
▪ CSC
▪ EEB5.1.7. Describe a organización e o funcionamento do ▪ CCL
departamento comercial da empresa.
▪ CMCCT
▪ EEB5.1.8. Determina as necesidades da clientela en relación coas ▪ CD
características dos produtos ou dos servizos ofrecidos pola empresa. ▪ CMCCT
▪ CSC
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BLOQUE 6: A INFORMACIÓN NA EMPRESA

Obx
▪d
▪g
▪h
▪i
▪l
▪m

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪ B6.1. Obrigas contables da ▪ B6.1. Identificar os datos máis ▪ EEB6.1.1. Recoñece os elementos patrimoniais e a función que teñen
empresa.
salientables do balance e da
asignada.
conta
de
perdas
e
ganancias,
▪ B6.2. A composición do
explicar o seu significado, ▪ EEB6.1.2. Identifica, valora e clasifica os bens, os dereitos e as
patrimonio e a súa valoración.
diagnosticar a situación a partir
obrigas da empresa en masas patrimoniais.
▪ B6.3. Resultados da empresa.
da información obtida e propor
▪ B6.4. As contas anuais e a medidas para a súa mellora.
▪ EEB6.1.3. Interpreta a correspondencia entre os investimentos e o
imaxe fiel.
seu financiamento.
▪ B6.5. Elaboración do balance e
▪ EEB6.1.4. Detecta posibles desaxustes no equilibrio patrimonial, na
da conta de perdas e
solvencia e no apancamento da empresa, mediante a utilización de
ganancias.
rateos.
▪ B6.6. Análise e interpretación
da información contable.

CC
▪ CMCCT
▪ CSIEE
▪ CMCCT
▪ CAA
▪ CMCCT

▪ EEB6.1.5. Propón medidas correctoras axeitadas en caso de se ▪ CAA
detectar desaxustes patrimoniais ou financeiros.
▪ CSIEE
▪ EEB6.1.6. Recoñece a importancia do dominio das operacións ▪ CMCCT
matemáticas e dos procedementos propios das ciencias sociais como ▪ CD
ferramentas que facilitan a solución de problemas empresariais.
▪ EEB6.1.7. Recoñece a conveniencia do equilibrio económico, ▪ CMCCT
patrimonial e financeiro da empresa.
▪ CSIEE
▪ EEB6.1.8. Valora a importancia da información na toma de decisións. ▪ CAA
▪ CSIEE
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Obx

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

▪ EEB6.1.9. Calcula o resultado do exercicio económico da empresa, ▪ CD
empregando os criterios de imputación aplicables.
▪ CMCCT
▪ EEB61.10. Identifica, interpreta e clasifica os elementos do resultado ▪ CD
da empresa.
▪ CMCCT
▪ CSIEE
▪a
▪c
▪d
▪h
▪i

▪ B6.7. Fiscalidade empresarial: ▪ B6.2. Recoñecer a importancia ▪ EEB6.2.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa
principais figuras impositivas e do cumprimento das obrigas
organización e a actividade que desenvolvan.
elementos clave do súa fiscais e explicar os impostos
estrutura
e
do
seu que afectan as empresas.
▪ EEB6.2.2. Describe o funcionamento básico dos impostos que recaen
funcionamento.
sobre as empresas e destaca as principais diferenzas entre eles.

▪l

▪ CMCCT
▪ CSIEE
▪ CCL
▪ CMCCT

▪ EEB6.2.3. Valora a achega que supón para a riqueza nacional a carga ▪ CSC
impositiva que soportan as empresas.

▪m

BLOQUE 7: A FUNCIÓN FINANCEIRA

Obx
▪d
▪g
▪i

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

▪ B7.1. Estrutura económica e ▪ B7.1. Valorar proxectos de ▪ EEB7.1.1. Coñece e enumera os métodos estáticos (prazo de ▪ CD
financeira da empresa.
investimento,
xustificar recuperación) e dinámicos (criterio do valor actual neto) para ▪ CSIEE
razoadamente
a
selección
da
seleccionar e valorar investimentos.
▪ B7.2. Concepto e clases de
▪ CMCCT
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Obx
▪l
▪m

Contidos

Criterios de avaliación

investimento.
▪ B7.3. Valoración e selección de
proxectos de investimento.
▪ B7.4. Fontes de financiamento
interno e externo da empresa.
Novas
formas
de
financiamento.
▪ B7.5. Ciclos da empresa.
▪ B7.6. Período
maduración.

medio

de

Estándares de aprendizaxe

alternativa máis vantaxosa, ▪ EEB7.1.2. Aplica métodos estáticos (prazo de recuperación) e
diferenciar as posibles fontes de
dinámicos (valor actual neto), nun suposto concreto de selección de
financiamento nun determinado
alternativas de investimento para unha empresa.
suposto e razoar a elección máis
axeitada.
▪ EEB7.1.3. Explica as posibilidades de financiamento das empresas
diferenciando o externo e o interno, a curto e a longo prazo, así
como o custo de cada un e as implicacións na marcha da empresa.

CC
▪ CD
▪ CMCCT
▪ CCL
▪ CMCCT

▪ EEB7.1.4. Analiza, nun suposto concreto de financiamento externo, ▪ CAA
as opcións posibles, os seus custos e as variantes de amortización.
▪ CD
▪ CMCCT
▪ EEB7.1.5. Analiza e avalía, a partir dunha necesidade concreta, as ▪ CAA
posibilidades que teñen as empresas de recorrer ao mercado ▪ CMCCT
financeiro.
▪ CSIEE
▪ EEB7.1.6. Valora as fontes externas e internas de financiamento da ▪ CMCCT
empresa.
▪ CSIEE
▪ EEB7.1.7. Analiza e expresa as opcións financeiras que mellor se ▪ CAA
adaptan a un caso concreto de necesidade financeira.
▪ CMCCT
▪ EEB7.1.8. Aplica os coñecementos tecnolóxicos á análise e á ▪ CD
resolución de supostos.
▪ CMCCT
▪ EEB7.1.9. Identifica e describe os ciclos da actividade da empresa e ▪ CCL
as súas fases.
▪ CMCCT
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Obx

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC
▪ CSIEE

▪ EEB7.1.10. Calcula, para un determinado suposto práctico, os ▪ CMCCT
períodos de maduración da empresa, e distingue as súas fases.
▪ CAA
▪ CD
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7.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN
A temporalización dos estándares de aprendizaxe axustarase a temporalización dos contidos
xa exposta É dicir, cada estándar será avaliado na unidade respectiva da que forma parte.
Tendo en conta o gran número de estándares de aprendizaxe a avaliar e a coincidencia de
procedementos e instrumentos de avaliación, coa intención de non ser extremadamente
repetitiva, vou sintetizar este apartado agrupando os estándares en 5 tipos:
TIPO
DE
ESTÁNDAR
Estándares de
razoamento e
recoñecement
o

ESTÁNDARES ASOCIADOS

Estándares de
cálculo
matemático e
interpretación
de gráficas

EEB4.1.1., EEB4.2.1., EEB4.2.2.,
EEB4.2.3., EEB4.3.1., EEB4.3.2.,
EEB5.1.3., EEB5.1.8., EEB6.1.1.,
EEB6.1.3., EEB6.1.5.,EEB6.1.10.
EEB7.2.2.

Estándares de
manexo das
TICs

EEB1.2.7., EEB3.2.7.,
EEB7.1.3.

Estándares de
conceptos
teóricos

EEB1.1.1.,EEB1.2.1.,EEB1.2.2.
EEB1.2.3.,EEB1.2.4.,EEB2.1.1.
EEB2.1.2.,EEB2.1.3.,EEB2.2.1.
EEB2.3.1.,EEB2.3.2.,EEB2.4.1.

EEB1.1.2, EEB1.1.3, EEB1.2.5.,
EEB1.2.6., EEB2.2.2., EEB3.2.7,
EEB3.2.8, EEB3.1.1., EEB3.1.2.,
EEB3.1.3., EEB3.2.3.a EEB3.2.6.,
EEB3.2.8., EEB4.1.2., EEB4.1.3.,
EEB4.2.4., EEB4.3.3., EEB6.1.6.,
EEB5.1.4.a EEB5.1.7. EEB7.1.1.,
EEB7.1.4., EEB7.2.1., EEB7.3.3.

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN
Expresarse
con
corrección e utilizando
os termos da linguaxe
en textos de certo
tamaño (máis dunha
folla).
Debater a lo menos
con 3 argumentos para
defender as dúas
posición posibles
Realizar o cálculo
matemático e razoar
economicamente
o
resultado
Debuxar o gráfico con
todos os datos e
interpretalo en sentido
económico
(3conclusións a lo
menos)
Interpretar os datos
dunha táboa (a lo
menos 3 comentarios)
Elaborar
os
documentos
nun
tratamento de textos
Utilizar unha folla de
cálculo
para
operacións aritméticas
básicas
Obter información de
internet
Definir os conceptos
Vocabulario correcto
Relacionar conceptos
Facer esquemas e

PROCEDEMENTO
DE AVALIACIÓN
OD
TP
PC

TP
PC

TP

TP
PC
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EEB2.4.2.,EEB3.1.1 a EEB3.1.3.
EEB3.2.1. a EEB3.2.6. EEB5.1.1.
EEB5.1.2.,EEB5.1.9.,EEB6.1.2.,
EEB6.1.4., EEB6.1.7 a EEB6.1.9.
EEB7.1.2.,EEB7.2.3.,EEB7.3.1.
EEB7.3.2.

desenvolver o seu
contido
Opinar sobre cuestións
económicas utilizando
oscontidos aprendidos

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Para avaliar os diferentes estándares de aprendizaxe utilizaranse os seguintes procedementos
e instrumentos:
PROCEDEMENTO
OD: Observación Directa
TP: Tarefas persoais realizadas

PC: Probas escritas e cuestionarios

INSTRUMENTO
Caderno do profesor
Ficha cos indicadores básicos a lograr:
- Uso axeitado da linguaxe, utilizando
vocabulario técnico e argumentando
as ideas cunha linguaxe clara e
ordenada
- Argumentar as ideas propias
- A presentación do traballo: marxes,
índice, bibliografía
- Contido completo sobre o tema a
tratar
Proba escrita: cuestións de razoamento
(verdade/falso),
cuestións
teóricas,
exercicios,
desenvolvemento de temas, comentarios de
temas de actualidade tratados na aula...

8.- METODOLOXÍA
A metodoloxía é a forma concreta na que se organizan, regulan e relaciónanse entre si os
diversos compoñentes que interveñen no proceso de ensinanza-aprendizaxe: obxectivos,
contidos, actividades, avaliación, recursos e medios didácticos, e especialmente alumnado,
profesorado e comunidade educativa. Os principios metodolóxicos, derivados do enfoque
constructivista da aprendizaxe nos que me baseo son:
a) Partir do nivel de desenvolvemento psicoevolutivo do alumnado. Coñecer o seu nivel de
desenvolvemento motriz, afectivo e cognitivo e a súa competencia curricular.
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b) Partir do nivel de coñecementos do alumnado. Temos que ter en conta os seus
coñecementos previos para a partir destes avanzar cara a coñecementos máis complexos.
Fareino con diferentes actividades iniciais como por exemplo un comentario inicial
c) Asegurar a construción de aprendizaxes significativos, seguindo as indicacións de Ausbel. O
alumnado debe establecer vínculos substanciais entre os novos contidos que hai que aprender
e os que xa se atopan na súa estrutura cognitiva. Os alumnos/as xa están familiarizados con
moitos termos económicos. Partirei sempre de estes coñecementos previos, facendo que o
alumnado os relacione cos novos. Unha aprendizaxe é significativa cando os contidos son
relacionados de modo non arbitrario e substancial co que o alumnado xa sabe.
d) Potenciar a autonomía do alumnado na súa aprendizaxe. Que o alumno “aprenda a
aprender”. Isto supón que o alumno/a sexa consciente do que coñece e do que necesita para
aprender. Na sociedade na que nos movemos non basta con que teña unha formación inicial
porque os coñecementos cambian a moita velocidade. Con este principio traballase tamén a
competencia de aprender a aprender
e) Promover a actividade-interactividade por parte do alumnado. Favorecer a comunicación
entre alumno/a e profesor e entre alumnos/as. A interacción permite confrontar ideas,
intercambiar opinións…Crearei un bo clima no aula invitando a que todos participen e
valorando sempre positivamente as súas intervencións aínda que sexan erradas.
f) Aplicabilidade dos coñecementos. O alumno/a saberá interpretar a realidade económica,
entendendo situacións reais e próximas a el/ela para isto utilizarei noticias e exemplos reais e
próximos ao alumno.
Ademais destes principios que derivan da concepción constructivista da aprendizaxe, á hora de
elaborar a programación terei en conta outros que derivan da teoría e a práctica pedagóxicas,
como son:
-

Afectividade: conseguir un ambiente relaxado e cálido no que o alumnado se sinta
seguro e sen medo a expresar as súas opinións.

-

Individualización: partir da diversidade da aula, todos os alumnos/as son diferentes, de
aí a existencia de actividades de ampliación e reforzo

-

Socialización: na programación debe haber actividades nas que os alumno/as teñan
oportunidade de relacionarse e traballar xuntos.
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-

Motivación: terei que suscitar o interese do alumno/a cara as tarefas de aprendizaxe.
Para isto é necesario crear un bo clima na aula, adaptarse ao nivel de
desenvolvemento, procurar a participación de todos/as ou usar exemplos próximos.

-

Autonomía: este principio garante a independencia do alumno/a respecto á súa acción
no medio.

O curso organízoo mediante unha serie de estratexias de ensino ou formas de presentar a
materia:
- Estratexias expositivas: presentación de feitos e conceptos e establecemento do esquema de
contidos contando co apoio de diversos materiais didácticos como esquemas e apuntamentos
en fotocopias ou no encerado
- Estratexias de indagación: consiste en forzar a participación do alumno/a en clase por
exemplo que teña que investigar sobre algunha cuestión e expoñela. Por exemplo, unha
investigación sobre os tipos de produtos financeiros existentes
- Estratexias mixtas: O máis adecuado é combinar as dúas estratexias anteriores e así evitar a
rutina.
Atopámonos xa fronte a alumnos/as de bacharelato que ao longo dos cursos foron adquirindo
unha autonomía progresiva na súa aprendizaxe. O meu papel como profesora será polo tanto
a dun guía coas seguintes funcións:
- Proporcionar pautas xerais da dinámica que van a seguir as clases, os procedementos de
avaliación, etc.
- Prever as distintas formas de aceptar os problemas económicos e empresariais.
- Prever as dificultades que atopan os alumnos e as súas posibles solucións.
- Prever os conflitos entre obxectivos e valores.
En función dos obxectivos que se pretendan conseguir e as actividades presentadas os
agrupamentos serán:
- Individual: o alumno/a resolve a actividade proposta por si mesmo, sen axuda algunha dos
seus compañeiros/as. Indicado para a aprendizaxe de carácter memorístico e a resolución de
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tarefas que non impliquen contidos actitudinais. Por exemplo o estudo dalgunhas definicións,
unha proba escrita de avaliación.
- Por parellas: o alumno/a traballa en colaboración cun compañeiro/a. Este tipo de
agrupamentos favorece o traballo de actitudes como a colaboración á vez que permite a
concentración debido a que agrupamentos de dúas persoas non incitan á distracción na
medida que o pode facer un grupo máis numeroso. Favorece o traballo colaborativo. Por
exemplo, a análise de táboas de datos económicos realizarase por parellas.
- Pequeno grupo: o alumnado traballa en agrupamentos de tres ou catro persoas. Idóneo para
o traballo de procedementos, para a aprendizaxe por descubrimento.
- Gran grupo: todo o alumnado do grupo-clase participa no desenvolvemento da actividade en
cuestión. É o agrupamento perfecto para o tratamento de contidos de carácter actitudinal, por
exemplo, a realización dun debate sobre a progresividade dos impostos.
O apuntamentos a seguir serán aportados polo profesor tendo que o alumno ter todo
organizado nun arquivador ou carpeta.

9.- MATERIAL DIDÁCTICO
Para poñer en marcha esta programación utilizarei diferentes recursos que podemos clasificar
en:
- Material convencional: apuntes, fotocopias, xornais... O alumno poderá estudar a través de
eles, elaborar esquemas, resumos...
- Material audiovisual: pequenos vídeos, reportaxes, proxector...
-Novas tecnoloxías: páxinas web (como a do Instituto Nacional de Estadística ou o Banco
Central Europeo), ordenador portátil…
Tanto o material audiovisual como as novas tecnoloxías son unha forma máis motivadora para
o alumno de coñecer os contidos.
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10- CONTRIBUCIÓN DA ÁREA A PLANS E PROXECTOS
A materia de economía vai a permitir seguir avanzando e consolidando os obxectivos
propostos nos seguintes plan e proxectos:
- Proxecto Lector do Centro, pois nesta materia os alumnos aprenderán a interpretar textos
económicos e polo tanto, van ser capaces tamén de ler un xornal entendendo o que nel pon, e
ademais cunha actitude crítica ante a manipulación da información. Comprender a lectura
noutros campos (como é o económico) fará aumentar o desfrute do neno/a pola mesma.
- Plan de Educación Dixital. Nesta materia acudirase con frecuencia á busca de información en
internet por parte dos alumnos, deberán realizar presentacións de traballos no ordenador,
utilizarán a aula virtual, resolverán kahoots…. Todas estas medidas propóñoas seguindo o
camiño establecido neste plan
- Plan de Convivencia será tamén tido en conta na materia de Economía por exemplo no
respecto cara as opinións dos compañeiros nos debates ou na análise da igualdade ao ver
conceptos como o salario ou a riqueza dos países.
- Esta materia impartirase en lingua galega seguindo o establecido no Proxecto lingüístico de
centro que establece un reparto equilibrado da lingua galega e castelá no bacharelato.
Traballaranse tamén actividades en lingua castelá e inglesa.

11.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Realizarase unha avaliación inicial para saber os coñecementos previos do alumnado.
Realizaranse dúas probas escritas en cada avaliación que representarán o 90% da nota final da
avaliación
O traballo diario, as tarefas elaboradas e entregadas e a participación representan o 10% da
nota final de avaliación. Os exercicios, traballos….que se lle pidan ao alumnado deberán ser
presentados na data proposta inicialmente, despois non se recollerán
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Esta materia, na parte teórica, non é progresiva no senso de que cada unidade amplíe ás
anteriores senón que se tratan temas diferentes. Por isto, non se contempla a avaliación
continua dende o punto de vista de que un exame aprobado supoña que os anteriores tamén
o estean. Para superar a materia é preciso aprobar todas as partes independentemente unhas
doutras. Non así nos debates, noticias e outras actividades no que o alumno debe mostrar un
progreso ao longo do curso.
Realizarase dúas probas escritas por avaliación. A media da avaliación será a media aritmética
das dúas probas escritas realizadas tendo que ter en todas as probas unha nota superior a 3,5.
De non alcanzar cualificación positiva na avaliación realizarase unha recuperación que
consistirá nunha proba escrita dos contidos de dita avaliación.
A avaliación final será a media das tres avaliacións. En caso de non ter avaliación positiva
nalgunha avaliación recuperarase dita avaliación mediante unha proba escrita en xuño. A nota
final de curso en caso de ir á recuperación final será a media das avaliacións (tendo en conta a
nota da recuperación nas non superadas anteriormente), en caso de ter unha media aritmética
dun 5 a materia considerarase aprobada. En caso contrario terá unha nova oportunidade na
convocatoria extraordinaria de setembro onde realizará unha proba escrita de toda a materia
debendo obter un 5 sobre 10 para superala
- NOTA: Non se repetirá ningún exame salvo presentación de xustificación médica.
- NOTA: Toda tarefa ou proba escrita copiada ou plaxiada por calquera medio, en todo ou en
parte, terá a cualificación de 0.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Os criterios para a cualificación do alumno serán:
As notas das probas escritas contarán un 90% da nota da avaliación.
O traballo diario, entrega de tarefas, participación contará un 10% da nota.
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12.- AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES
Non hai cursos superiores a segundo de bacharelato polo que esta materia non estará
pendente de recuperar por alumnado de cursos superiores
Podémonos atopar con alumnado que teña a materia suspensa do ano pasado e curse so está
materia para recuperala. Neste caso acudirá as clases como o resto do alumnado seguindo o
normal funcionamento da mesma.

13.- AVALIACIÓN INICIAL
Na primeira sesión, tras a presentación da materia e da programación, farase o cuestionario
seguinte:
- Por que elixiches economía?
- Que tes pensado estudar ao rematar o Bacharelato
- Les prensa ou ves o telexornal?
- Nomea 5 empresas que coñezas
- Que é o marketing?
- Que é a contabilidade?
- É o mesmo ingreso que beneficio?
Con este cuestionario analizamos non so os coñecementos previos do alumnado senón tamén
o seu interese pola economía e as súas motivacións no futuro. Sabendo os seus coñecementos
previos, o que lle gusta ou a onde quere chegar poderemos conseguir a aprendizaxe
significativa

14.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Dependendo do número de alumnos matriculados poderase traballar de xeito máis
individualizado. Tentarase traballar en parellas pois o traballo en equipo e máis enriquecedor e
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atractivo e tratarase sempre de que cada parella sexa homoxénea. É dicir, que cada alumno
que teña algunha dificultade traballe con outro que lle poida axudar. En calquera caso
intentarase que a participación de todos os alumnos sexa constante e fluída de xeito que todos
poidan aprender das opinións e respostas dos compañeiros. Para responder aos intereses e
motivacións do alumnado analizaranse os seus gustos e utilizaranse exemplos e casos do seu
interese.
Deseñaranse actividades de reforzo para aquel alumnado que o necesite (esquemas,
resumos, repetición de tarefas...) así como actividades de ampliación para aquele que o
necesiten (investigacións, lectura de novas...)

15.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS
O Decreto 86/2015, de 25 de xuño, no artigo 4 describe unha serie de elementos transversais
que teñen un valor importante para o desenvolvemento persoal e integral dos alumnos/as,
para conseguir unha sociedade máis libre e pacífica, máis respectuosa cara as persoas e a
propia natureza. Algúns deses elementos os traballaremos da seguinte forma:
- Comprensión lectora e expresión oral e escrita. (CLEOE) Traballarase ao longo de todo o curso
coa lectura de novas e a explicación das mesmas por parte do alumnado tanto de forma oral
como escrita.
- Tecnoloxías da información e da comunicación. (TIC) Aprenderán a buscar datos en páxinas
de organismos oficiais ou novas en internet
- Espírito emprendedor e iniciativa empresarial: inicitiva, autonomía, creatividade, traballo en
equipo. (EEIE) Realizarán traballo en equipo fomentando a iniciativa ou a creatividade.
Analizarán casos empresariais do seu interese e comprenderán a importancia da iniciativa.
- Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos e a prevención da violencia de
xénero, así como a non discriminación con carácter xeral. (IO) Analizar criticamente a realidade
e corrixir xuízos sexistas, por exemplo a través do estudo de campañas publicitarias de
empresas.
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-Educación cívica e constitucinal. (ECC) Por exemplo coa concienciación no pago de impostos
por parte dos cidadáns ou coa análise dos dereitos constitucionais en aspectos relacionados
coa economía.
- Educación viaria. (EV) promoveranse accións para a mellora da convivencia e da prevención
de accidentes de trafico, por exemplo, no estudo do mercado dos patíns ou bicicletas
eléctricas.

16.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Tentaranse concertar algunha visita a algunha empresa galega
Non se contemplan, a nivel departamento, outras actividades extraescolares. Este
departamento está disposto a colaborar nas actividades programadas polo centro e na medida
do posible participar nelas tratando de aplicar os coñecementos aprendidos en economía.

16.- AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
Ademais de avaliar o proceso de aprendizaxe do alumnado tamén temos que establecer a
avaliación da nosa propia actuación docente e o proceso de ensino. Para recoller información
acudirei aos resultados das probas e tarefas, preguntas ao alumnado sobre o proceso (cubrirán
un cuestionario ao final de cada trimestre) e escribindo un diario no que anotarei todas as
incidencias que xurdan na aula. Para toda esta labor axudareime dunha serie de indicadores de
logro sobre distintos aspectos: materiais empregados, planificación, motivación dos alumnos,
etc. Estes indicadores de logro non son máis que unha serie de cuestións que nos servirán para
reflexionar sobre a nosa práctica docente.
Ademais ao longo do curso poderán realizarse os cambios que se consideren oportunos na
programación adaptándoa ás necesidades que poidan aparecer na aula tanto a nivel de grupo
como individual. Estes indicadores de logro non son máis que unha serie de cuestións que nos
servirán para coñecer o grao de cumprimento da nosa programación.
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A raíz destes indicadores de logro e dos resultados académicos obtidos valorarei cales son os
aspectos a mudar para poder seguir un proceso de mellora continua.
Os indicadores recóllense ao final deste documento completo de Programación.
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AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO

1

2

3

4

1- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado
2- Conseguiuse motivar ao alumnado
3- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado
4- Adoptáronse as medidas necesarias co alumnado con NEAE
5- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado
6- Usáronse distintos instrumentos de avaliación
7- Valorouse a participación do traballo na aula
8- Conseguiuse demostrar a aplicabilidade dos contidos
Propostas de mellora:
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AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

1

2

3

4

1- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado
2- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa
3- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade
4- Aténdese as necesidadades do alumnado con NEAE
5- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar
6- Intercálase o traballo individual e en equipo
7- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral
8- Incorpóranse as TIC ós procesos de ensino - aprendizaxe
9- Ofrécese ao alumnado de forma rápida os resultados das probas, etc.
10- Coméntanse co alumnado os fallos máis significativos das probas, etc.
11- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos
Propostas de mellora
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REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN

1

2

3

4

1- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas
2- Vinculación das actividades aos estándares
3- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e temporalización
4- Engadiuse ou eliminouse algún contido á programación
5.- Adecuación dos materiais didácticos utilizados
6- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación
7- Establecéronse criterios para a recuperación
8- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria
9- Fixáronse criterios para a avaliación das materias pendentes
10.- Grao da introdución das TIC no desenvolvemento da materia
11.- Contribución desde a materia ao Plan de Lectura
12.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso
Propostas de mellora
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OPINA SOBRE AS NOSAS CLASES
Para poder mellorar imos a intentar detectar acertos e fallos deste trimestre. Contesta, honestamente, ao cuestionario. É anónimo
AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE POR PARTE DO ALUMNADO
ÍTEM

SI

AS VECES

NON

Exemplo/Proposta de mellora

As explicacións do profesor son
claras
O traballo para casa é axeitado
Necesito máis actividades para
afianzar contidos
Na clase me atopo ben e
participo
As actividades son interesantes
As actividades son aburridas

A cualificación obtida responde
as miñas expectativas e esforzo
Levo ao día o traballo

Resúltame difícil a materia

Outras aportacións:
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