


2  

 
As materias do departamento son as seguintes: 
 

- Educación Financieira (2º ESO) 

- Economía (4º ESO) 

- Economía (1º Bacharelato) ** 

- Economía da Empresa (2º Bacharelato) 
 

** Respecto á materia Economía de 1º de bacharelato, esta non estará reflexada no presente 

documento porque será programada no programa PROENS como curso impar e por seguir a nova 

lei educativa LOMLOE. 

 
1. Educación Financieira 2ºESO 
	

Bloques	de	contido	 Unidade	didáctica	 Sesións	

1ª
	

Av
al
ia
ci
ó

n	

Bloque	I	
Ideas	económicas	básicas	

1.	Educación e seguridade financieira	 3	
2.	Consumo intelixente	 3	

Bloque	II	
Economía	e	empresa	

3.	O aforro	 3	
4.	O presuposto personal	 3	

Repaso	primeiro	trimestre:	actividades	e	cuestionario	

2ª
	A
va
lia
ci
ón
	

Bloque	III	
Economía	persoal	

5.	O diñeiro en efectivo	 3	
6.	As contas bancarias	 3	
7.	As tarxetas	 3	

Bloque	V	
Economía	e	tipos	de	
interese,	inflación	e	

desemprego	

	
8.	Protección de datos persoais	

	
3	

Repaso	segundo	trimestre:	actividades	e	cuestionario	

3ª
	A
va
lia
ci
ón
	

Bloque	V	
Economía	e	tipos	de	
interese,	inflación	e	

desemprego	

	
9.	As relación bancarias	

	
3	

Bloque	IV	
Economía	e	ingresos	e	
gastos	do	Estado	

	
10.	Sistemas alternativos	

	
3	

Bloque	VIN	
Economía	e	tipos	
de	interese,	
inflación	e	

desemprego	

11.	Previsión social, plans e productos 
finanieiros.	

3	

12.	Financiamento	 3	

Repaso	terceiro	trimestre:	actividades	e	cuestionario	
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PRESENTACIÓN DA MATERIA  

IES DO CAMIÑO Materia: Educación 
Financieira 

Ano 2022-2023  

Curso: 2º ESO Grupos 1  

Profesor: Alejandra Abuín Sixto  

CONTIDOS 

1ª
 a

va
lia

ci
ón

 Ud. 1: Educación y seguridade financieira  
Ud. 2: Consumo intelixente 
Ud. 3: O aforro 
Ud. 4: O presuposto personal 

2ª
 a

va
lia

ci
ón

 Ud. 5: O diñeiro en efectivo 
Ud. 6: As contas bancarias 
Ud. 7: As tarxetas 
Ud. 8: Protección de datos persoais 

3ª
 a

va
lia

ci
ón

 Ud. 9: As relación bancarias 
Ud. 10: Sistemas alternativos 
Ud. 11: Previsión social, plans e productos finanieiros. 
Ud. 12: Financiamento 

 
OBXECTIVOS 

 
Identificar, coñecer e analizar dende modelos básicos como a economía familiar, os conceptos 
de aforro e consumo. Aprender a elexir métodos de pago axeitados. Coñecer obligacións que 
derivan da utilización de diferentes medios de pago. Identificar e analizar os distintos productos 
de aforro. Saber que cos bancos tamén se pode negociar. 
METOLOXÍA 
Liña metodolóxica construtivista: adquirir o coñecemento mediante a búsquela, o 
descubrimento e a experimentación. 
Uso da metodoloxía de proxectos, aprendizaxe por descubrimento, método científico, aprender 
facendo, metodoloxía aberta, dinámicas de grupo, traballo en equipo, exposicións orais e 
escritas, estudo de casos reais, debates en grupo e elaboración de informes-traballos. 
SISTEMA DE AVALIACIÓN 
¿Que se avalía? ¿Cando? ¿Como? 
Coñecementos, habilidades, 
destrezas 
Actitudes, habilidades de 
traballo individual e en equipo 
Relacións entre alumnos 
Relación alumno-profesor 

Avaliación continua: todo o 
curso 
Probas escritas: 
1ª avaliación: decembro 
2ª avaliación: marzo 
3ª avaliación: maio 
Final: xuño  

Traballos encargados pola 
profesora: 50% 
Exame: 30% (se non se realiza a 
porcentaxe súmase aos 
traballos) 
 
Participación en clase: 20% 
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2. Economía 4º ESO 
 	

Bloques	de	contido	 Unidade	didáctica	 Sesións	

1ª
	

Av
al
ia
ci

ón
	

Bloque	I	
Ideas	económicas	básicas	

1.	Economía,	a	ciencia	útil	 6-8	
2.	Produción	e	crecemento	 6-8	

Bloque	II	
Economía	e	empresa	

3.	Mercados	e	empresa	 8-10	
4.	A	empresa	e	o	seu	contexto	 8-10	

Repaso	primeiro	trimestre:	actividades	e	cuestionario	

2ª
	A
va
lia
ci
ón
	

Bloque	III	
Economía	persoal	

5.	Planificación	financeira	 8-10	
6.	Saúde	financeira	 8-10	
7.	O	diñeiro	e	as	súas	formas	 6-8	

Bloque	V	
Economía	e	tipos	de	
interese,	inflación	e	

desemprego	

	
8.	Produción	e	prezos	

	
6-8	

Repaso	segundo	trimestre:	actividades	e	cuestionario	

3ª
	A
va
lia
ci
ón
	

Bloque	V	
Economía	e	tipos	de	
interese,	inflación	e	

desemprego	

	
9.	O	mercado	de	traballo	

	
8-10	

Bloque	IV	
Economía	e	ingresos	e	
gastos	do	Estado	

	
10.	As	contas	do	Estado	

	
8-10	

Bloque	VIN	
Economía	e	tipos	
de	interese,	
inflación	e	

desemprego	

11.	O	comercio	internacional	e	a	UE	 8-10	
12.	A	globalización	e	os	

desequilibrios	da	economía	
mundial	

4-6	

Repaso	terceiro	trimestre:	actividades	e	cuestionario	
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PRESENTACIÓN DA MATERIA  

IES DO CAMIÑO Materia: Economía Ano 2022-2023  

Curso: 4º ESO Grupos 1  

Profesor: Alejandra Abuín Sixto  

CONTIDOS 

1ª
 a

va
lia

ci
ón

 Ud. 1: Economía, a ciencia útil 
Ud. 2: Produción e crecemento 
Ud. 3: Mercados e empresa 
Ud. 4: A empresa e seu contexto 

2ª
 a

va
lia

ci
ón

 Ud. 5: Planificación financeira 
Ud. 6: Saúde financeira 
Ud. 7: O diñeiro 
Ud. 8:Producción e prezos 

3ª
 a

va
lia

ci
ón

 Ud. 9: O mercado de traballo 
Ud. 10: As contas do Estado 
Ud. 11: O comercio internacional e a UE 
Ud. 12: A globalización e os desequilibrios da economía mundial 

 
OBXECTIVOS 

 
 

Identificar, coñecer e analizar os distintos conceptos da economía, mercados e empresa. 
Elaborar e xestionar un orzamento persoal, o funcionamento do diñeiro a produción e os prezos. 
Diagnosticar e explicar o funcionamento do mercado de traballo as contas públicas, o comercio 
internacional e a globalización. 
METOLOXÍA 
Liña metodolóxica construtivista: adquirir o coñecemento mediante a búsquela, o 
descubrimento e a experimentación. 
Uso da metodoloxía de proxectos, aprendizaxe por descubrimento, método científico, aprender 
facendo, metodoloxía aberta, dinámicas de grupo, traballo en equipo, exposicións orais e 
escritas, estudo de casos reais, debates en grupo e elaboración de informes-traballos. 
SISTEMA DE AVALIACIÓN 
¿Que se avalía? ¿Cando? ¿Como? 
Coñecementos, habilidades, 
destrezas 
Actitudes, habilidades de 
traballo individual e en equipo 
Relacións entre alumnos 
Relación alumno-profesor 

Avaliación continua: todo o 
curso 
Probas escritas: 
1ª avaliación: decembro 
2ª avaliación: marzo 
3ª avaliación: maio 
Final: xuño  
 

Avaliación continua: 20% 
Observación e revisión das 
tarefas, actividades e traballos. 
 
Proba escrita: 80% 
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7. Economía 1º Bacharelato 
 A programación desta materia farase a través de PROENS e tendo en conta a nova lexislación LOMLOE. 
 

PRESENTACIÓN DA MATERIA  

IES DO CAMIÑO Materia: Economía Ano 2022-2023  

Curso: 1º BAC Grupo 1  

Profesor: Alejandra Abuín Sixto  

CONTIDOS 

1ª
 a

va
lia

ci
ón

 Ud. 1: A razón de ser da economía Ud. 
2: Organización e crecemento Ud. 3: 
Produción e distribución 
Ud. 4: O funcionamento do mercado Ud. 
5: Tipos de mercado 

2ª
 a

va
lia

ci
ón

 Ud. 6: Os fallos do mercado 
Ud. 7: Indicadores económicos: a produción 
Ud. 8: Indicadores económicos: emprego e prezos 
Ud. 9: As forzas internas do mercado 
Ud. 10: As políticas macroeconómicas. A política fiscal 

3ª
 a

va
lia

ci
ón

 Ud. 11: O diñeiro, os bancos, e a política monetaria 
Ud. 12: O sistema financeiro español. A Bolsa de valores 
Ud. 13: Comercio internacional 
Ud. 14: Integración económica: a UE 
Ud. 15: A globalización e os desequilibrios da economía mundial. 

OBXECTIVOS 
Identificar, coñecer e analizar os distintos conceptos da economía, produción e distribución, 
funcionamento do mercado e tipos de mercado. 
Diagnosticar e explicar os fallos de mercado, indicadores económicos, política fiscal e monetaria, 
funcionamento do diñeiro e dos bancos, sistema financeiro, bolsa de valores comercio internacional, 
UE,e a globalización. 
METOLOXÍA 
Liña metodolóxica construtivista: adquirir o coñecemento mediante a búsquela, o descubrimento e 
a experimentación. 
Uso da metodoloxía de proxectos, aprendizaxe por descubrimento, método científico, aprender facendo, 
metodoloxía aberta, dinámicas de grupo, traballo en equipo, exposicións orais e escritas, estudo de 
casos reais, debates en grupo e, elaboración de informes-traballos. 
SISTEMA DE AVALIACIÓN 
¿Que se avalía? ¿Cando? ¿Como? 
Coñecementos, 
habilidades, destrezas 
Actitudes, habilidades de 
traballo individual e en 
equipo Relacións entre 
alumnos Relación alumno-
profesor 

Avaliación continua: todo o curso 
 
Probas escritas: 
1ª avaliación: decembro  
2ª avaliación: marzo 
3ª avaliación: xuño 
Final: xuño 

Avaliación continua: 20% Observación 
e revisión das tarefas, actividades e 
traballos. 
 
Proba escrita: 80% 
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8. Economía da Empresa 2º Bacharelato 
 

Avaliacións	 Unidade	didáctica	 Sesións	
 
 

1ª	

1.	Economía	e	empresario	 10	

2.	Clases	de	empresa	 8-9	

3.	Estratexia	e	desenvolvemento	empresarial	 10-11	

4.	Dirección	e	organización	da	empresa	 9-10	

 
 

2ª	

5.	Xestión	dos	recursos	humanos	 9-10	

6.	Área	de	produción	 10-11	

7.	Área	de	aprovisionamento	 9-10	

8.	Área	comercial.	A	mercadotecnia	 10-11	

 
3ª	

9.	Estados	financeiros	da	empresa	e	a	fiscalidade	
empresarial	

11-12	

10.	Análise	dos	estados	financeiros	da	empresa	 11-13	

11.	Área	de	financiamento	e	investimento	 10-12	
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PRESENTACIÓN DA MATERIA  

IES DO CAMIÑO Materia: Economía 
da empresa 

Ano 2022-2023  

Curso: 2º BAC Grupo 1  

Profesora: Alejandra Abuín Sixto  

CONTIDOS 

1ª
 

av
al

ia
ci

ón
 Ud. 1: Empresa e empresario  

Ud. 2: Clases de empresa 
Ud. 3: Estratexia e desenrolo empresarial  
Ud. 4: Dirección e organización da empresa 

2ª
 a

va
lia

ci
ón

 

Ud. 5: Xestión de recursos humanos  
Ud. 6: Produción 
Ud. 7: Aprovisionamento 
Ud. 8: Marketing 

3ª
 a

va
lia

ci
ón

 

Ud. 9: Estados financeiros e fiscalidade empresarial  
Ud. 10: Análise dos estados financeiros da empresa  
Ud. 11: Financiación e inversión 

OBXECTIVOS 
Identificar, coñecer e analizar os distintos conceptos de empresa, empresario e clases de 
empresa. Explicar o funcionamento das distintas areas da empresa: dirección, recursos 
humanos, produción, aprovisionamento, marketing, fiscalidade, financiación e inversión. 
METOLOXÍA 
Liña metodolóxica construtivista: adquirir o coñecemento mediante a búsquela, o 
descubrimento e a experimentación. 
Uso da metodoloxía de proxectos, aprendizaxe por descubrimento, método científico, aprender 
facendo, metodoloxía aberta, dinámicas de grupo, traballo en equipo, exposicións orais e escritas, 
estudo de casos reais, debates en grupo e, elaboración de informes-traballos. 
SISTEMA DE AVALIACIÓN 
¿Que se avalía? ¿Cando? ¿Como? 
Coñecementos, 
habilidades, destrezas 
Actitudes, habilidades de 
traballo individual e en 
equipo Relacións entre 
alumnos Relación alumno-
profesor 

Avaliación continua: todo o curso 
 
Probas escritas: 
1ª avaliación: decembro 
2ª avaliación: marzo 
3ª avaliación: maio 
Extraordinaria: setembro 

Avaliación continua: 10% 
Observación e revisión das 
tarefas, actividades e traballos. 
 
Proba escrita: 90% 
 
En cada proba poderán entrar 
preguntas de tódolos temas 
anteriores cun máximo de valor 
no exame sobre 10, de 3 puntos. 



 

 
 
Cada unha das tres avaliacións das que consta o curso académico das materias do departamento de 

Economía avaliaranse nas seguintes datas. 

Avaliación Temporalización das probas 
1ª 30 novembro-1 decembro 

1ª 
(Recuperación) 

3ª semana de decembro 

2ª 15-16 de marzo 

2ª 
(Recuperación) 

1ª semana de abril 

3ª 6-7 de xuño 

3ª 
Final Ordinaria 

22 de xuño 

Pendentes Avaliación continua 

 

Segundo o currículo a falta de asistencia sen xustificar o 10% das horas lectivas implica a perda de 

avaliación continua. 

O curso escolar ten aproximadamente 33 semanas lectivas, polo que o nº máximo de faltas 

inxustificadas estipulase en función do nº de horas semanais de cada materia. Segundo as horas das 

materias do departamento establecese da seguinte maneira: 

Materia Sesións semanais Total horas curso Nº max. 

faltas 

Educación Financieira 2º ESO 1 33 3 

Economía 4º ESO 3 96 10 

Economía 1ºBAC - - - 

Economía da Empresa 2º BAC 4 128 13 

 
O 1º apercibimento producirase cando o alumno/a acumule o dobre de faltas sen xustificar das horas 

semanais de docencia que teña a materia na que se lle apercibe. O 2º apercibimento producirase cando 

o alumno/a leve acumulado un 10% de faltas sen xustificar respecto das horas de docencia por curso 

académico da citada materia. 

O 2º apercibimento leva consigo a perda de avaliación continua o día seguinte da súa recepción e o 

alumno só poderá examinarse na proba final da materia. 



 

NOTA: Cando se falta a un exame é necesario ter un xustificante médico e entrégalo á profesora, 

senón non se repetirá o exame e darase por suspenso. 

 
 


