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1. Introdución 

Nesta programación do departamento de Economía que imparte materias de ESO e Bacharelato 

desenrolamos en primeiro lugar a contextualización do departamento do centro do alumnado, 

socioeconómico e contexto lexislativo. 

Posteriormente veremos os obxectivos xerais da ESO e Bacharelato, e as competencias crave comúns para 

todas as materias do departamento. 

As materias do departamento son as seguintes: 
 

- Educación Financieira (2º ESO) 

- Economía (4º ESO) 

- Economía (1º Bacharelato) ** 

- Economía da Empresa (2º Bacharelato) 

 

Para cada materia incluiremos os seus apartados específicos: obxectivos da materia, secuenciación dos 

contidos, temporalización, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, e presentación da materia 

para o alumnado. 

Posteriormente veremos de novo algúns aspectos xerais para tódalas materias coma a metodoloxía, a 

avaliación, os contidos mínimos, as medidas de atención a diversidade, tratamento dos distintos plans, as 

actividades complementarias e extraescolares, temas transversais, conclusións e bibliografía. 

Esta programación servirá de guía para os docentes que imparta as materia do departamento. Na práctica 

docente esta programación terá un grao de flexibilidade, xa que é necesario debido o diferente ritmo de 

aprendizaxe dos distintos alumnos. 

 

** 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. 

 

2. Contextualización 
 

2.1. Características do departamento 

A distribución do departamento de economía para o curso 2022-2023 en canto a materias ofertadas, 

cursos e grupos, alumnos e carga horaria semanal e a seguinte: 
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Materia  
Cursos e 
grupos  Alumnos/as Sesións semanais 

Educación Financieira 2ºESO 11 1 
Economía  4º ESO 8 3 
Economía  1º BAC  5 4 
Economía da Empresa  2º BAC 6 4 
Total    30 12 

 
 

En canto o profesorado, impartirá todas as materias do departamento Alejandra Abuín Sixto.  
 
Ademais, a profesora Alejandra Abuín Sixto completa a súa carga horaria con 7 horas semanais da materia 

Ciencias Aplicadas de FP Básica tendo un total de 19 horas lectivas no presente curso. 

 
 
2.2. Características do centro 

Situación e centros adscritos: 

O IES do Camiño está situado en Palas de Rei (Lugo), nunha zona semiurbana rural. Conta cun centro de 

educación infantil e primaria adscrito, na mesma localidade, o CEIP de Palas de Rei, do que recibe a maioría 

do alumnado de ESO.  

Ensinanzas que oferta o centro: 

Actualmente o centro oferta as seguintes ensinanzas: 

• Educación Secundaria Obrigatoria, cunha liña. 

• Bacharelato, tamén cunha liña. 

Formación Profesional Básica, cun ciclo formativo: 

• Electricidade e electrónica .
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Características singulares: 

 Falta de espazos (salón de actos grande, despachos de departamentos, aulas, ....)  

 Barreiras arquitectónicas (escaleiras para os pisos das clases, non existen ascensores nin ramplas de 

acceso) 

 Profesorado comprometido, TIC, Proxecto Abalar, escasos problemas de convivencia, apóstase por 

unha formación integral do alumno, TIC, linguas, múltiples actividades complementarias e 

extraescolares: 

 Saídas a diferentes puntos da comarca e de Galicia 

 Educación sexual 

 Educación viaria 

 Educación para a saúde 

 Prevención de drogodependencias 

 Seguridade no uso de internet e das redes sociais 

 Mellora da convivencia, prevención do acoso escolar 

 Proxecto E-Dixgal 
 

2.3. Características do alumnado 

Lingua materna dominante: 
En función do seu uso lingüístico habitual, o alumnado do IES do Camiño pode ser clasificado en 

dous grupos: 

 

• Uso maioritario do castelán: É un colectivo próximo ao monolingüismo. O seu uso da lingua galega 

redúcese ás actividades académicas na materia de lingua e literatura galegas e naquelas outras con 

docencia e material de apoio no noso idioma. Representan un porcentaxe baixo do alumnaso.  

• Uso maioritario do galego (case de xeito exclusivo na expresión espontánea): É un colectivo 

bilingüe, con uso maioritario do galego por motivación contextual. Representan un 90% do total. 

Consideramos relevante indicar que, alén do segmento de alumnado que representa a continuidade na 

transmisión interxeneracional. 

 

Problemas sociais destacados 

Os problemas máis destacados son: 

- O abandono escolar e o absentismo (sobre todo en FPB) 
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2.4. Contexto socioeconómico 

O IES do Camiño está situado en Palas de Rei, un concello da provincia de Lugo. Segundo o Padrón 

municipal, a súa poboación no ano 2017 ascendía a 3.489 persoas. A principal actividade económicas 

céntranse na agricultura e a gandería. 

 

2.5. Contexto lexislativo 

Esta programación está elaborada en concordancia a seguinte lexislación: 

• L.O. 8/2013 do 9 de decembro para a mellora dá calidade educativa (LOMCE) 

• RD 1105/2014 do 26 de decembro ( Currículo de ESO e BACH) 

• Decreto 86/2015 do 25 de Xuño (Currículo de ESO e Bach. Galicia) 

• R.D. 665/2014 do 17 de xullo (Disposicións sobre exercicio dá docencia) 

• Resolución 29 de maio de 2020 (Implantación curso 2020/2021) 

• Orde ECD/65/2015 do 21 de xaneiro sobre competencias, contidos e criterios de avaliación 

Atendendo á nova definición contemplada na LOMCE, o currículo integrarase por : 

• Os obxectivos de cada ensino e etapa educativa. 

• As competencias crave. 

• Os contidos, coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos 

de cada ensino e etapa educativa e á adquisición de competencias. 

• A metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas como a organización do 

traballo dos docentes. 

• Os criterios de avaliación do grao de adquisición das competencias, estándares de aprendizaxe e 

logro dos obxectivos de cada ensino e etapa educativa. 
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3. Obxectivos xerais da ESO 
Segundo o decreto polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria (E.S.O.) en 

Galicia os alumnos deben desenvolver as súas capacidades para acadar estes obxectivos: 

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 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, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 

así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas 

importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
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m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 

afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do 

deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana 

da sexualidade en toda a súa diversidade. 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. 

 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 

Galicia, participar na súa conservación e na súa 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. 

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, que permite a comunicación con outras linguas. 

 

4. Obxectivos xerais do bacharelato 
Segundo o artigo 3 do Decreto 126/2008 polo que se os alumnos do bacharelato deben desenrolar as 

capacidades que lles permitan acadar os seguintes obxectivos: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución española así como polos dereitos humanos, que 

fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa. 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e autónoma 

e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacíficamente 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) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, no seu caso, a lingua cooficial 

da súa Comunidade Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
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g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 
 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e 

mellora da súa contorna social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio das 

condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e ordenación 

sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. 

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

o) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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5. Competencias crave das materias do departamento 

 
As materias do departamento de Economía tanto da ESO coma do Bacharelato contribúen a que o 

alumno adquira as capacidades que se buscan con cada competencia crave, aínda que ten especial 

relevancia na competencias matemática, social e cívica, iniciativa e espírito emprendedor, e competencia 

financeira que engadimos de forma extracurricular. 

a) Competencia en comunicación lingüística: 

Nas materias contribuirase a acadar no alumnado a competencia comunicativa, mediante a lectura, a 

escoita, a argumentación e a exposición oral. Se traballará con textos periodísticos e mediante a súa 

lectura (xa que ademáis estamos anotados en nun programa de prensa-escola), análise crítico e debate se 

fomentará a comprensión lectora, a capacidade de entender noticias básicas relacionadas coa economía 

ao tempo que lles permitirá formarse unha opinión razoada e expresala. En todas as materias se traballará 

a procura de información e se fomentarán as presentacións orais aos compañeiros. A adquisición de 

vocabulario novo, específico das materias 

 

tamén favorece a adquisición de esta competencia ao ampliar o rexistro para comunicarse cos demais e 

estimular o pensamento lóxico-formal. 

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Esta competencia se traballará mediante o emprego de cálculos e procesos de razoamento que lle 

permitan solucionar problemas da vida cotián e aplicadas a casuística do mundo empresarial. Por 

exemplo a elaboración de orzamentos, cálculo de ingresos, custos e beneficios, etc. Tamén incluirá a 

interpretación dos resultados obtidos. 

Nas materias se empregan distintas ferramentas matemáticas para la resolución de problemas, ademais 

da elaboración, lectura e interpretación de gráficos, xa que son moi empregados para representar a 

información. 

Por outra banda seguindo as recomendacións da UE e de la OCDE se traballará na liña de fomentar a 

educación financeira para que os futuros cidadáns aborden a toma de decisións de tipo financeiro con 

maiores coñecementos. 

Na ciencia e na tecnoloxía, as diferentes materias permiten achegarse ao mundo físico cando se traballan 

temas referentes ás repercusións medioambientais dos procesos de extracción de materias primas, 

transformación, consumo, reciclaxe e residuos que xera a actividade económica de consumidores e 

empresas. 
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Esta competencia tamén se traballa mediante o achegamento á produción e innovación empresarial como 

fonte de progreso. Nos exemplos sobre empresas e mercados se achegan aos procesos de produción e 

investigación de produtos e servizos. 

c) Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 

Nas materias do departamento se proporcionan coñecementos e destrezas para a procura e selección de 

información en fontes escritas, gráficas e audiovisuais e dixitais. As novas tecnoloxías da información 

se empregarán para realizar traballos de investigación e a exposición oral dos mesmos. A utilización 

destas tecnoloxías tamén require unha actitude crítica e reflexiva en relación coa información dispoñible. 

A LOMCE específica a este respecto que, «en canto á competencia dixital, os contidos, criterios e 

estándares de avaliación da materia incorporan o coñecemento e uso das principais aplicacións 

informáticas: os sistemas de tratamento de textos, bases de datos, almacenamento e xestión de 

información, correo electrónico, etc. Tamén se procura desenvolver no alumnado a capacidade de 

buscar, obter e tratar a información, así como de utilizala de maneira crítica e sistemática, avaliando a 

súa pertinencia e diferenciando entre información real e virtual. Outra capacidade potenciada é a de 

utilizar ferramentas informáticas para producir, presentar e comprender información de complexidade 

progresiva e ter a habilidade necesaria para acceder a servizos baseados en Internet, buscalos e utilizalos; 

pero, ao mesmo tempo, tamén a capacidade de saber como empregar as Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación en apoio do pensamento crítico, a creatividade e a innovación. Nesta materia, a utilización 

das Tecnoloxías da Información e a Comunicación require unha actitude crítica e reflexiva en relación 

coa información dispoñible». 

d) Competencia para aprender a aprender. 

Para desenvolver esta competencia se procurará traballar con exemplos de carácter práctico e actual para 

acercar ao alumnado á realidade que lle rodea. Desde xeito se intenta que lle motive comprendelo e 

abordalo con capacidade crítica e reflexiva.  

Se procurará facer actividades que favorezan o desenvolvemento de estratexias para pensar, para 

organizar, memorizar como resumes, esquemas o mapas conceptuais fomentando que cada un busque 

as máis axeitada e a que máis lle motiva. 

 

e) Competencia social e cívica. 

Pretendese que o alumnado acade un desenvolvemento persoal e profesional e que se incorpore á 

sociedade e ao mundo laboral dun xeito satisfactorio. Esta materia trata de axudar á comprensión dos 

problemas económicos e sociais en distintos contextos. Permite adquirir os coñecementos que permitan 

comprender e analizar de xeito crítico as opinións e comportamentos dos demais, respectando a 

diversidade. 



13 

Programación Departamento de Economía I.E.S. do Camiño Curso 2022/2023 
 

 

 

Se busca formar o espírito crítico e reflexivo sobre los problemas económicos da sociedade (paro, 

inflación, contaminación, desigualdade, subdesenvolvemento, consumismo, globalización, 

desequilibrios, etc.) e o xeito de resolvelos. 

 

f) Iniciativa e espírito emprendedor. 

As actividades de análise, debate, traballo en grupo, autoevaluación, resolución de problemas e de toma 

de decisións teñen como finalidade fomentar a iniciativa e a expresión e reflexión sobre as ideas propias. 

A consecución desta competencia nos alumnos permitirá acadar cidadáns emprendedores que participen 

e axuden a mellorar a sociedade. 

g) Conciencia e expresións culturais. 

Aínda que é a competencia menos relacionada coa materia se contribuirá a conseguila valorando as 

diferentes manifestacións culturais e artísticas que tamén teñen a súa repercusión na economía. 

Entre os contidos relacionados se pode citar a globalización que ten un compoñente cultural importante 

no referente as pautas de consumo e as migracións polo que esixe por parte do alumnado unha actitude 

crítica e reflexiva. Tamén se fomentará a valoración do patrimonio cultural e artístico como fonte de 

riqueza que pode ser obxecto de goce persoal e como pode ser compartido mediante actividades 

económicas orientadas ao tempo de lecer e que debe ser protexido e conservado. 

h) Competencia financeira 

Aínda que a LOMCE non cita a competencia financeira, dentro das capacidades que o alumno debe 

conseguir ao longo da etapa, a programación do departamento de economía considera imprescindible 

abordala. A introdución da educación financeira no currículo da ESO e Bacharelato é cada vez maior e 

vén dada por as recomendacións da UE e da OCDE que mesmo a inclúe xa dentro das avaliacións 

realizadas nos informes PISA. 

As razóns para incluír a educación financeira son variadas, e van desde as cada vez máis frecuentes 

crises económicas, a axústelos nos sistemas de axudas públicas ou os cambios demográficos que supoñen 

o progresivo envellecemento da poboación nos países desenvolvidos. Neste contexto faise necesario que 

os cidadáns aborden a toma de decisións de tipo financeiro coa maior información e coñecemento 

posible. 

Buscamos no alumno a adquisición de capacidades que lles permitan a toma de decisións intelixentes en 

materia financeira, mantendo unha actitude crítica e analítica ante todas as ofertas que se lles presenten. 

Os contidos expostos abordan a planificación de gastos, a elaboración de orzamentos, ou o fomento do 

aforro como medio para a consecución da seguridade financeira no longo prazo. O alumno debe ser 

tamén capaz de xestionar de forma efectiva os seus gastos ou as débedas a curto prazo, logrando así os 

seus obxectivos persoais.
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6. Educación Financieira 2ºESO 
6.1. Obxectivos da materia 
A introdución no currículo da ensinanza obrigatoria dunha materia de contido económico-financeiro 
persegue formar cidadás e cidadáns capaces de comprender a importancia de adoptar decisións acertadas 
sobre a súa economía persoal. Unha mellora na formación financeira permitiralles ás persoas acadaren 
o obxectivo de seguridade financeira, limitaren o risco de perdas patrimoniais, e previren o 
endebedamento excesivo e a exclusión financeira. 

As persoas ao longo da súa vida teñen que enfrontarse a decisións financeiras nun contorno cada vez 
máis dinámico e complexo, motivo polo cal deben ampliar a súa cultura financeira, obxectivo último da 
presente materia. Son moitas as organizacións internacionais, entre elas a Comisión Europea, que 
reclaman a posta en marcha de iniciativas educativas para aumentar a formación financeira da 
poboación. 

Esta materia de Educación Financeira, inclúe contidos económico básicos que permiten á cidadanía 
familiarizarse, desde idades temperás, coa organización e o funcionamento do sistema financeiro, en 
particular cos produtos e os servizos financeiros de uso máis habitual, para posteriormente axudar na 
planificación da vida financeira persoal e na elección daquelas alternativas que mellor se adapten ás súas 
necesidades, mantendo a seguridade financeira como eixo central desa planificación. 

O currículo desta materia está organizado en tres bloques. O primeiro fai fincapé na administración da renda 
e dos recursos persoais, a través das decisións de consumo e de aforro, e o correspondente investimento; o 
segundo céntrase na planificación financeira persoal e familiar e, finalmente, o terceiro trata a xestión dos 
medios líquidos dispoñibles.  

A materia aborda os contidos desde un nivel moi básico, analizando os compoñentes e as características 
principais dos produtos e dos servizos financeiros, procurando a familiarización cos mercados e coas 
entidades operantes, que permita ás persoas, tras comparar distintas ofertas, elixir a máis adecuada ás súas 
necesidades e á súa situación económico-financeira. O enfoque, sendo eminentemente descritivo, non 
esquece iniciar o alumnado na realización de sinxelos cálculos, empregando ferramentas de axuda que 
permitan a valoración precisa das alternativas consideradas, unha maior comprensión do funcionamento 
dos produtos e dos servizos, e o adecuado coñecemento das implicacións que as decisións que se tomen 
teñen na situación financeira persoal. Recoméndase un tratamento lúdico dos contidos, procurando o 
emprego de xogos, a participación en concursos e o fomento da produción de coñecemento empregando 
recursos das tecnoloxías da información e da comunicación. 

A materia contribúe ao desenvolvemento da competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, 
que incide na consecución do benestar económico e social da comunidade, así como o das competencias 
sociais e cívicas, o da competencia de comunicación lingüística, e o da matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía, dixital e de aprender a aprender. 
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Ademais dos obxectivos xerais establecidos no artigo 10 do Decreto 86/2015 para a educación 
secundaria obrigatoria esta materia terá os seguintes obxectivos específicos, desenvolvidos na ORDEN 
de 15 de xullo de 2015. 

 
- Analizar as vantaxes e inconvintes das distintas formas de pago ao contado. 

- Aprender a elexir e utilizar o medio de pago máis adecuado para cada situación. 

- Coñecer as obrigacións que derivan da utilización dos distintos medios de pago. 

- Seguir as recomendacións sobre seguridade cando se opere con tarxeta. 

- Fomentar o aforro 

- Identificar e analizar distintos productos de aforro 

- Saber que cos bancos tamén se pode negociar 

- Buscar, seleccionar, comprender e valorar noticias económicas procedentes de distintas fontes. 

- Realizar tarefas en grupo e participar en debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante, 

fundamentando adecuadamente as opinións e valorando o diálogo como unha vía necesaria para a 

solución dos problemas económicos. 

Para alcanzar os obxectivos desta materia, exporase un proceso de ensino e aprendizaxe eminentemente 

práctica, de tal forma que se forme ao alumno coas capacidades e coñecementos necesarios para que 

poida entender a realidade económica que nos rodea e ser crítico con ela. 

Teranse en conta, para iso, as seguintes recomendacións: relacionar o proceso de ensino- aprendizaxe 

coa vida real, facilitar a construción de aprendizaxe significativos, relacionando o que o alumno xa 

sabe cos novos contidos, favorecer a capacidade de aprender a aprender e crear un clima de aceptación 

e cooperación fomentando o traballo en grupo. 

A metodoloxía utilizada combinará estratexias de exposición e de indagación ou descubrimento, que 

dependerá do tipo de contido. Así a aprendizaxe dos contidos farase a través de didácticas concretas 

poden ser moi variadas, como a realización de traballos de investigación tanto persoal como grupal e 

a súa posterior exposición, o estudo de casos reais, realización de debates sobre temas económicos de 

actualidade ou visitas a empresas e organismos económicos. 

Neste sentido, os estudos de casos e a incorporación das TIC formarán parte esencial da metodoloxía 

da materia así como o seguimento dos principais métodos de comunicación ao alcance do alumnado. 

 

6.2. Secuenciación dos contidos 

Segundo a Recomendación 2006/962/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de decembro de 2006, 

este texto potencia a aprendizaxe por competencias, integradas en forma de actividades nas unidades 

didácticas que o desenvolven, propiciando a aprendizaxe significativa, á vez que integrado, dos 

contidos curriculares. 

Igualmente, en resposta á norma estatal e das distintas Comunidades Autónomas, introdúcense no 

desenvolvemento dos textos, así como nas actividades para os alumnos, os elementos necesarios para 
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a formalización dos logros a través dunha dobre vía: niveis de competencias convenientemente 

secuenciados, por curso, así como os correspondentes criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe avaliables, vinculados aos contidos programados, indicadores de logro neste caso e 

expresados, de modo preceptivo, na nova Lei Orgánica. 

Dividiremos a materia nos seguintes bloques de contido: 

• Bloque I: Educación e finanzas persoais 

• Bloque II: Bloque 2. Planificación financeira persoal e familiar 

• Bloque III. Bloque 3. Xestión da liquidez 

En canto á repartición dos contidos do currículo proponse a seguinte secuenciación: 

- Primeira avaliación: unidades 1-4. 

- Segunda avaliación: unidades 5-8. 

- Terceira avaliación: unidades 9-12. 
 

Se é necesario o convinte para favorecer a comprensión da materia por parte dos alumnos o 

Departamento de Economía poderá axustar dita secuenciación, ou mesmo alterar a orde dos contidos 

e seccións de cada unidade. 

 
6.3. Temporalización 

Poñemos	a	continuación	o	cadro	da	temporalización	para	cada	bloque	e	unidade	didáctica	da	

materia	aínda	será	flexible	e	poderá	adaptarse	en	función	das	necesidades	especificas	de	cada	

alumno,	de	cada	tema	e	da	duración	das	actividades	propostas:	

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
	

Av
al
ia
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	
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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	
	
	

6.4. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

Usaremos os criterios de avaliación que establece a LOMCE. Estes criterios divídense nunha serie de 

estándares que son de obrigado cumprimento, e que supoñen a recollida obxectiva dunha serie de 

indicación de logro de cada un dos alumnos. Debido á elevada cantidade de criterios e estándares, a 

avaliación levarase a cabo a través dunha folla de cálculo na que estarán recollidos os criterios e 

estándares para cada avaliación. Cada un destes estándares lles asignamos unha ponderación que é a que 

aparece na columna da dereita. Os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe por avaliacións e 

por bloques de contido son os seguintes: 

Primeira avaliación 
 

Educación Financeira 1º/2º de ESO 
Obxectiv
os Contidos 

Criterios de 
avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competenci
as clave 

Bloque 1. Educación e finanzas persoais 

a 
b 
e 
f 
g 

B1.1. 
Educación 
financeira. 
B1.2. 
Obxectivos 
financeiros 
persoais. 
Seguridade 
financeira. 

B1.1. Administrar os 
recursos financeiros 
persoais de xeito. 
responsable, para 
garantir a seguridade 
financeira ao longo 
da vida. 

EFNB1.1.1. Recoñece as fontes de renda 
persoal e describe os tipos de recursos 
financeiros. 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

EFNB1.1.2. Procura alcanzar a seguridade 
financeira na concreción dos seus obxectivos 
financeiros persoais. 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

EFNB1.1.3. Identifica os tipos de 
investimentos ao longo da vida das persoas. 

CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

a 
b 
e 
f 
g 
h 

B1.3. Sistema 
financeiro, 
indicadores 
económicos e 
tipos de xuro. 

B1.2. Identificar os 
mercados 
financeiros, os 
axentes 
intervenientes e os 
indicadores 
financeiros básicos 
vinculados coa 
evolución das 
condicións 
económicas que 
inflúen nas decisións 
financeiras da 
cidadanía. 

EFNB1.2.1. Relaciona a situación 
económico-financeira persoal cos principais 
indicadores económicos. 

CMCCT 
CSC 

EFNB1.2.2. Explica o papel dos 
intermediarios financeiros na sociedade, e 
caracteriza e identifica os principais mercados 
financeiros. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 
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Educación Financeira 1º/2º de ESO 
Obxectiv
os Contidos 

Criterios de 
avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competenci
as clave 

a 
b 
e 
f 
g 

B1.4. Renda 
persoal: 
consumo e 
aforro. 
B1.5. 
Consumo: 
modalidades 
de consumo. 
B1.6. Aforro e 
investimento. 
B1.7. 
Rendibilidade 
e risco no 
investimento. 

B1.3. Xestionar a 
renda persoal, 
recoñecendo as súas 
orixes, os destinos 
alternativos e as 
necesidades que se 
deben cubrir en cada 
etapa da vida. 

EFNB1.3.1. Identifica as etapas que conducen 
á toma de decisión de consumo intelixente. 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

EFNB1.3.2. Interpreta o significado de 
rendemento e risco en diversos contextos 
financeiros, e recoñece os beneficios da 
diversificación. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

EFNB1.3.3. Recoñece a dimensión temporal 
do consumo, e distíngueo do aforro e do 
investimento. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB1.3.4. Representa graficamente as 
operacións de investimento e interpreta o 
significado de rendemento e do risco en 
diversos contextos financeiros, e recoñece os 
beneficios da diversificación. 

CMCCT 
CAA 
CD 

EFNB1.3.5. Identifica os motivos que 
conducen á decisión de aforrar. 

CMCCT 
CD 
CAA 

a	
b	
e	
f	
g	

B1.8. 
Operacións de 
investimento: 
elementos, 
dimensión 
temporal e 
tipos de xuro. 
B1.9. 
Depósitos e 
imposicións a 
prazo. 
B1.10. Contas 
á vista 
remuneradas. 

B1.4. Identificar os 
produtos de aforro, 
considerar as súas 
características e a 
súa tipoloxía, 
calcular o 
rendemento ofrecido 
e valorar a 
oportunidade de 
contratación. 

EFNB1.4.1. Recoñece as características dos 
tipos de depósitos e imposicións a prazo 
ofrecidas polas entidades bancarias. 

CMCCT	
CD	
CSIEE	

EFNB1.4.2. Compara ofertas concretas de 
depósitos e imposicións a prazo mediante a 
consideración dos tipos efectivos de xuro 
aplicados. 

CMCCT	
CD	
CAA	

EFNB1.4.3.	Considera	as	características	das	contas	á	
vista	remuneradas	existentes	no	mercado	bancario,	e	
diferénciaas	das	imposicións	e	dos	depósitos	a	prazo.	

CMCCT	
CD	
CSIEE	

EFNB1.4.4.	Avalía	a	oportunidade	de	contratación	de	
imposicións	e	depósitos	a	prazo	e	de	contas	á	vista	
remuneradas	en	función	das	condicións	do	mercado,	e	
considera	as	súas	vantaxes	e	os	seus	inconvenientes.	

CMCCT	
CD	
CSC	
CSIEE	

 
 
 

Segunda avaliación 
	

Bloque 2. Planificación financeira persoal e familiar 

B2.1. 
Planificac
ión 
financeira 
ao longo 
da vida. 
B2.2. 
Orzament
o persoal 
e familiar. 

B2.1. Planificar a 
vida financeira, 
clasificar os 
elementos 
integrantes dun 
orzamento 
persoal ou 
familiar, e 
identificar 
medidas de 
control que 

EFNB2.1.1. Valora o impacto da 
planificación e a importancia do 
aforro na vida de cadaquén. 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

EFNB2.1.2. Identifica e clasifica 
ingresos e gastos para elaborar un 
orzamento persoal e familiar. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB2.1.3. Avalía os gastos 
axustándoos aos ingresos e identifica 
medidas de control. 

CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 
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permitan non 
desviarse dos 
niveis orzados. 

B2.3. 
Operació
ns de 
financiam
ento: 
elementos
, 
dimensió
n 
temporal 
e tipos de 
xuro. 
B2.4. 
Capacida
de de 
endebeda
mento 
persoal. 
B2.5. 
Préstamos 
e contas 
de 
crédito. 
B2.6. 
Préstamos 
persoais e 
hipotecari
os. 
B2.7. 
Finalidad
e, 
importe, 
prazo e 
tipo de 
xuro nos 
préstamos
. 

B2.2. Determinar 
as necesidades de 
financiamento ao 
longo da vida, 
analizar as 
operacións de 
préstamo, 
diferenciando os 
tipos existentes 
en función das 
súas 
características e 
identificando os 
elementos 
integrantes, e 
avaliar a 
capacidade de 
endebedamento, 
garantindo a 
seguridade 
financeira. 

EFNB2.2.1. Recoñece as 
características e as diferenzas entre 
préstamos e pólizas de crédito. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB2.2.2. Clasifica os préstamos 
segundo a garantía exixida pola 
entidade prestamista, definindo cada 
un dos tipos e analizando as súas 
características e os elementos 
integrantes. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB2.2.3. Representa graficamente 
as operacións de financiamento, 
identificando os seus elementos 
integrantes, e recoñece os efectos do 
tipo de xuro. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

EFNB2.2.4. Interpreta a diferenza 
entre o TXN e o TAE nas operacións 
de financiamento e entre os tipos de 
referencia oficiais para a 
determinación dos tipos de xuro 
aplicables. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB2.2.5. Valora a idoneidade de 
cada tipo de préstamo en función da 
finalidade, o importe e o prazo. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

B2.8. 
Sistemas 
de 
previsión 
social 
públicos e 
privados. 

B2.3. Analizar o 
sistema público 
de previsión 
social, considerar 
o seu efecto 
sobre a 
planificación 
para lograr a 
seguridade 
financeira e 
comparar cos 
sistemas 
privados. 

EFNB2.3.1. Distingue o sistema 
público de Seguridade Social dos 
sistemas privados de previsión 
(seguros e plans de pensións). 

CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
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B2.9. 
Relacións 
nos 
mercados 
financeiro
s: 
actitudes, 
informaci
ón e 
negociaci
ón. 
B2.10. 
Tarifas 
dos 
produtos 
e servizos 
financeiro
s. 
B2.11. 
Procesos 
de 
reclamaci
ón 
perante os 
bancos e 
as 
entidades 
superviso
ras. 

B2.4. Estimar a 
capacidade de 
negociación coas 
entidades 
bancarias, 
distinguir os 
custos dos 
produtos e dos 
servizos 
financeiros, e 
precisar os 
procesos de 
reclamación, ante 
entidades 
bancarias e 
organismos 
reguladores. 

EFNB2.4.1. Identifica os elementos 
das tarifas aplicadas á clientela polas 
entidades bancarias e compara as 
condicións ofrecidas por distintas 
entidades para elixir a mellor opción. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB2.4.2. Determina os procesos de 
reclamación perante entidades 
bancarias e organismos reguladores, e 
as actitudes que cómpre adoptar como 
persoa usuaria de servizos bancarios. 

CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

EFNB2.4.3. Comprende os 
principais dereitos e deberes dos/das 
consumidores/as no mundo financeiro 
e recoñece as principais implicacións 
dos contratos financeiros. 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

EFNB2.4.4. Elabora un sinxelo 
escrito de reclamación perante unha 
entidade bancaria, utilizando unha 
estrutura formal axeitada. 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

B2.12. 
Banca a 
distancia. 

B2.5. Descubrir 
novos sistemas 
de relación coas 
entidades 
bancarias (banca 
a distancia) e 
recoñecer o 
funcionamento e 
a operación 
permitidos para 
identificar as 
súas vantaxes e 
os seus 
inconvenientes. 

EFNB2.5.1. Distingue os sistemas 
alternativos de relación coas 
entidades bancarias, precisando o 
funcionamento e as operacións 
permitidas. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB2.5.2. Valora as vantaxes e os 
inconvenientes das novas canles de 
relación coas entidades financeiras. 

CMCCT 
CD 
CSC 

B2.13. 
Protecció
n de datos 
de 
carácter 
persoal. 
B2.14. 
Seguridad
e e 
tecnoloxí

B2.6. Identificar 
os perigos 
derivados do 
emprego de datos 
de carácter 
persoal nas 
relacións 
bancarias. 

EFNB2.6.1. Recoñece os perigos do 
uso fraudulento e do abuso na 
utilización de datos de carácter 
persoal nas relacións coas entidades 
bancarias, con especial atención aos 
vinculados cos novos sistemas de 
relación cos bancos. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

EFNB2.6.2. Considera as 
recomendacións de seguridade e 
protección de datos persoais na 

CMCCT 
CD 
CSC 
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as da 
informaci
ón e da 
comunica
ción. 

operativa bancaria e comprende os 
dereitos que lle outorga a normativa 
aplicable. 
EFNB2.6.3. Valora a necesidade de 
garantir a seguridade na operativa 
bancaria a través dos novas canles de 
relación coas entidades bancarias. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
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Terceira avaliación 
 

Bloque 3. Xestión da liquidez 

a 
b 
e 
f 
g 

B3.1. 
Diñeiro: 
característ
icas, 
funcións e 
clases. 
B3.2. 
Contratos 
de conta 
bancaria á 
vista. 

B3.1. Recoñecer 
o valor social do 
diñeiro e o seu 
papel na 
economía 
persoal, 
identificar os 
casos de uso 
fraudulento e 
valorar que o 
diñeiro pode 
investirse, 
prestarse e 
pedirse prestado. 

EFNB3.1.1. Distingue as necesidades 
de fondos a curto, medio e longo 
prazo, e identifica as alternativas para 
o pagamento de bens e servizos. 

CMCCT 
CD 
CAA  

EFNB3.1.2. Describe os medios para 
identificar diñeiro falso e explica os 
pasos que se deben seguir no caso de 
detectalo.  

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

EFNB3.1.3. Valora as consecuencias 
do uso fraudulento do diñeiro. 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

a 
b 
e 
f 
g 
h 

B3.3. 
Razóns 
para 
utilizar os 
servizos 
bancarios. 
B3.4. 
Contas 
bancarias 
á vista. 
B3.5. 
Clasificac
ión das 
contas 
bancarias 
á vista. 
B3.6. 
Funciona
mento das 
contas 
bancarias 
á vista. 
B3.7. 
Interpreta
ción dos 
document
os 
vinculado
s ás 
contas 
bancarias 
á vista. 

B3.2. Analizar os 
contratos 
bancarios de 
conta á vista, 
explicar a súa 
estrutura e o seu 
funcionamento, 
clasificalos e 
interpretar a 
información 
subministrada 
nos documentos 
relacionados. 

EFNB3.2.1. Explica o papel de 
intermediación das entidades 
bancarias, valorando a importancia 
das súas funcións na economía. 

CCL 
CMCCT 
CSC 

EFNB3.2.2. Clasifica as contas 
bancarias á vista, describe as súas 
características e os elementos 
obxectivos e subxectivos, e explica 
vantaxes e inconvenientes. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB3.2.3. Describe o 
funcionamento das contas bancarias á 
vista, explica os movementos e 
interpreta a información 
subministrada nos extractos e nos 
documentos xustificativos. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

EFNB3.2.4. Compara ofertas 
concretas de entidades bancarias para 
a selección dun contrato de conta á 
vista. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 
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a 
b 
e 
f 
g 

B3.8. 
Tarxetas 
bancarias: 
natureza, 
característ
icas e 
clasificaci
ón. 
Caixeiros 
automátic
os. 
B3.9. 
Recomen
dacións 
de 
seguridad
e no uso 
das 
tarxetas. 

B3.3. Considerar 
a utilidade das 
tarxetas 
bancarias, 
identificar os 
elementos 
integrantes e 
operar con elas 
en condicións de 
seguridade. 

EFNB3.3.1. Examina as 
características físicas das tarxetas, 
identifica os elementos integrantes e 
argumenta a súa utilidade principal. 

CMCCT 
CD 

EFNB3.3.2. Observa as 
recomendacións sobre seguridade na 
operativa con tarxetas bancarias. 

CMCCT 
CD 
CAA 

 
 

6.5. Presentación da materia para o alumnado 
 
 

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 

 



30 

Programación Departamento de Economía I.E.S. do Camiño Curso 2022/2023 
 

 

 

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: xuño  
Final: xuño 

Traballos encargados pola 
profesora: 50% 
Exame: 30% (se non se realiza a 
porcentaxe súmase aos 
traballos) 
 
Participación en clase: 20% 

 
 

7. Economía 4º ESO 
7.1. Obxectivos da materia 

Ademais dos obxectivos xerais establecidos no artigo 10 do Decreto 86/2015 para a educación 

secundaria obrigatoria esta materia terá os seguintes obxectivos específicos: 

- Integrar o concepto de economía como ciencia da elección. Identificar os principais axentes 

económicos, a súa actuación e as relacións entre eles. Valorar criticamente o impacto das accións dos 

axentes económicos sobre a contorna. 

- Adquirir e empregar vocabulario económico con precisión e rigor, de modo que permita coñecer, 

valorar e interpretar a realidade económica e social que nos rodea. 

- Describir a importancia da empresa e o emprendemento no proceso de creación de riqueza dunha 

sociedade. 

- Identificar as consecuencias das actividades empresariais para a propia empresa, os seus 

traballadores e a sociedade no seu conxunto. 

- Coñecer, controlar e xestionar as variables de ingresos e gastos dun orzamento persoal e saber 

decidir con racionalidade entre distintas alternativas económicas da vida persoal e relacionalas co 

benestar propio e social. 

- Analizar o papel do diñeiro no funcionamento da sociedade. Valorar o aforro como medio para 

alcanzar logros persoais. 
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- Explicar o papel do sector público, como garante do marco de actuación e como axente 

económico. Valorar criticamente os efectos da súa actuación ou ausencia de actuación respecto da 

igualdade e o benestar dunha sociedade. 

- Diagnosticar os efectos da inflación como elemento determinante das decisións que toman os 

axentes económicos nunha sociedade. 

- Analizar as características principais do mercado de traballo, as políticas de emprego e valorar as 

oportunidades que presenta. 

- Coñecer e valorar as vantaxes que supuxo o comercio internacional, así como os custos que 

implicou no desenvolvemento dalgúns países. Valorar o potencial da integración económica e as 

perspectivas da economía aragonesa no marco da internacionalización económica. 

- Buscar, seleccionar, comprender e valorar noticias económicas procedentes de distintas fontes. 

- Realizar tarefas en grupo e participar en debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante, 

fundamentando adecuadamente as opinións e valorando o diálogo como unha vía necesaria para a 

solución dos problemas económicos. 

Para alcanzar os obxectivos desta materia, exporase un proceso de ensino e aprendizaxe eminentemente 

práctica, de tal forma que se forme ao alumno coas capacidades e coñecementos necesarios para que 

poida entender a realidade económica que nos rodea e ser crítico con ela. 

Teranse en conta, para iso, as seguintes recomendacións: relacionar o proceso de ensino- aprendizaxe 

coa vida real, facilitar a construción de aprendizaxe significativos, relacionando o que o alumno xa 

sabe cos novos contidos, favorecer a capacidade de aprender a aprender e crear un clima de aceptación 

e cooperación fomentando o traballo en grupo. 

A metodoloxía utilizada combinará estratexias de exposición e de indagación ou descubrimento, que 

dependerá do tipo de contido. Así a aprendizaxe dos contidos farase a través de didácticas concretas 

poden ser moi variadas, como a realización de traballos de investigación tanto persoal como grupal e 

a súa posterior exposición, o estudo de casos reais, realización de debates sobre temas económicos de 

actualidade ou visitas a empresas e organismos económicos. 

Neste sentido, os estudos de casos e a incorporación das TIC formarán parte esencial da metodoloxía 

da materia así como o seguimento dos principais métodos de comunicación ao alcance do alumnado. 

7.2. Secuenciación dos contidos 

Segundo a Recomendación 2006/962/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de decembro de 2006, 

este texto potencia a aprendizaxe por competencias, integradas en forma de actividades nas unidades 

didácticas que o desenvolven, propiciando a aprendizaxe significativa, á vez que integrado, dos 

contidos curriculares. 

Igualmente, en resposta á norma estatal e das distintas Comunidades Autónomas, introdúcense no 

desenvolvemento dos textos, así como nas actividades para os alumnos, os elementos necesarios para 

a formalización dos logros a través dunha dobre vía: niveis de competencias convenientemente 
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secuenciados, por curso, así como os correspondentes criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe avaliables, vinculados aos contidos programados, indicadores de logro neste caso e 

expresados, de modo preceptivo, na nova Lei Orgánica. 

Dividiremos a materia nos seguintes bloques de contido: 

• Bloque I: Ideas económicas básicas. (uds 1 e 2) 

• Bloque II: Economía e empresa. (uds 3 e 4) 

• Bloque III. Economía persoal. (uds 5, 6, 7) 

• Bloque IV. Economía e ingresos e gastos do Estado. (ud. 10) 

• Bloque V. Economía e tipos de interese, inflación e desemprego. (ud. 8) 

• Bloque VI. Economía internacional. (uds 11 e 12) 

En canto á repartición dos contidos do currículo proponse a seguinte secuenciación: 

- Primeira avaliación: unidades 1-4. 

- Segunda avaliación: unidades 5-8. 

- Terceira avaliación: unidades 9-12. 
 

Se é necesario o convinte para favorecer a comprensión da materia por parte dos alumnos o 

Departamento de Economía poderá axustar dita secuenciación, ou mesmo alterar a orde dos contidos 

e seccións de cada unidade. 

 
7.3. Temporalización 

Poñemos	a	continuación	o	cadro	da	temporalización	para	cada	bloque	e	unidade	didáctica	da	

materia	aínda	será	flexible	e	poderá	adaptarse	en	función	das	necesidades	especificas	de	cada	

alumno,	de	cada	tema	e	da	duración	das	actividades	propostas:	

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	

3 ª	 A v a li a c i ó n	Bloque	V	
Economía	e	tipos	de	
interese,	inflación	e	

desemprego	

	
9.	O	mercado	de	traballo	

	
8-10	
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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	
	

7.4. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

Usaremos os criterios de avaliación que establece a LOMCE. Estes criterios divídense nunha serie de 

estándares que son de obrigado cumprimento, e que supoñen a recollida obxectiva dunha serie de 

indicación de logro de cada un dos alumnos. Debido á elevada cantidade de criterios e estándares, a 

avaliación levarase a cabo a través dunha folla de cálculo na que estarán recollidos os criterios e 

estándares para cada avaliación. Cada un destes estándares lles asignamos unha ponderación que é a 

que aparece na columna da dereita.  Os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe por 

avaliacións e por bloques de contido son os seguintes: 

Primeira avaliación 
 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Ponderación 

Bloque 1. Ideas económicas 
básicas Unidade 1. Economía, a ciencia útil 

 
Crit. EC. 1.1. Explicar a 
Economía como ciencia social 
valorando o impacto 
permanente das decisións 
económicas na vida dos 
cidadáns. 

 
Crit. EC. 1.2. Coñecer e 
familiarizarse coa terminoloxía 
económica básica e co uso dos 
modelos económicos. 

 
Crit. EC. 1.3. Tomar conciencia 
dos principios básicos da 
Economía a aplicar nas 
relacións económicas básicas 
cos condicionantes de 
recursos e necesidades. 

Est. EC. 1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a 
necesidade de elixir e tomar decisións como as claves dos 
problemas básicos de toda economía e comprende que toda 
elección supón renunciar a outras alternativas e que toda 
decisión ten consecuencias. 

 
 

5%	

Est. EC. 1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar e 
resolver problemas económicos e identifica as súas 
vantaxes e inconvenientes, así como as súas limitacións. 

 
5%	

 
Est. EC. 1.2.1. Comprende e utiliza correctamente 
diferentes termos del área da Economía. 

 
5%	

Est. EC. 1.2.2. Diferenza entre Economía positiva e 
Economía normativa. 5%	

 
Est. EC. 1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar 
problemas económicos provenientes de relaciónelas 
económicas da túa contorna. 

 

 
5%	

 Unidade 2. Produción e crecemento 
 
Crit. EC.2.2. Analizar as 
características principais do 
proceso produtivo. 

 
 

Est. EC.2.2.1. Indica os distintos tipos de factores 
produtivos e as relacións entre produtividade, eficiencia e 
tecnoloxía. 

 
6%	

Est. EC.2.2.2. Identifica os diferentes sectores económicos, 
así como os seus retos e oportunidades. 6%	
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Crit. EC.1.2. Coñecer e 
familiarizarse coa terminoloxía 
económica básica e co uso del 
vos modelos económicos. 

 
 
 
Crit. EC. 1.3. Tomar conciencia 
dos principios básicos da 
Economía a aplicar nas 
relacións económicas básicas 
cos condicionantes de 
recursos e necesidades. 

 
Est. EC. 1.2.1. Comprende e utiliza correctamente 
diferentes termos del área da Economía 

 
4,5%	

Est. EC.1.2.3. Representa e analiza graficamente o custo 
de oportunidade mediante a Fronteira de Posibilidades de 
Produción 

 
4,5%	

 
Est. EC. 1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar 
problemas económicos provenientes de relaciónelas 
económicas da túa contorna 

 

 
4%	

 
 
 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Ponderación 

Bloque 2. Economía e 
empresa Unidade 3. Mercados e empresa 

Crit. EC.1.3. Tomar conciencia 
dos principios básicos da 
Economía a aplicar nas 
relacións económicas básicas 
e cos condicionantes de 
recursos e necesidades. 
Crit. EC.2.2. Analizar as 
características principais do 
proceso produtivo. 

 
 

Est. EC.1.3.1. Representa as relacións que se establecen 
entre as economías domésticas e as empresas. 

 
 

8%	

Est. EC.2.2.1. Indica os distintos tipos de factores 
produtivos e as relacións entre produtividade, eficiencia e 
tecnoloxía. 

 
8%	

Crit. EC.2.4. Determinar para un 
caso sinxelo a estrutura de 
ingresos e custos dunha 
empresa, calculando o seu 
beneficio. 

 
Est. EC.2.4.1. Diferencia os ingresos e custos xerais dunha 
empresa e identifica o seu beneficio ou perda, aplicando 
razoamentos matemáticos para a interpretación de 
resultados 

 
 

9%	

 Unidade 4. A empresa no seu contexto 
 

Crit. EC.2.1. Describir os 
diferentes tipos de empresas e 
formas xurídicas das empresas 
relacionando con cada unha 
delas as súas esixencias de 
capital e as responsabilidades 
legais dos seus propietarios e 
xestores así como 
interrelaciónes das empresas a 
súa contorna inmediata. 

Est. EC.2.1.1. Distingue as diferentes formas xurídicas das 
empresas e relaciónaas coas esixencias requiridas de 
capital para a súa constitución e responsabilidades legais 
para cada tipo. 

 

5%	

Est. EC.2.1.2. Valora as formas xurídicas de empresas máis 
apropiadas en cada caso en función das características 
concretas aplicando o razoamento sobre clasificación das 
empresas. 

 

4%	

Est. EC.2.1.3. Identifica os diferentes tipos de empresas e 
empresarios que actúan na súa contorna así como a forma 
de interrelacionar co seu ámbito máis próximo e os efectos 
sociais e ambientais, positivos e negativos, que se 
observan. 

 
 

4%	

 
Crit. EC.2.3. Identificar as 
fontes de financiamento das 
empresas. 

Est. EC.2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento do 
día a día das empresas diferenciando o financiamento 
externo e interna, a curto e a longo prazo, así como o custo 
de cada unha e as implicacións na marcha da empresa. 

 
 

5%	

 
Crit. EC.2.5. Diferenciar os 
impostos que afectan as 
empresas e a importancia do 

Est. EC.2.5.1. Identifica as obrigacións fiscais das empresas 
segundo a actividade sinalando o funcionamento básico dos 
impostos e as principais diferencias entre eles. 

 

4%	
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cumprimento das obrigacións 
fiscais. 

Est. EC.2.5.2. Valora a achega que supón a carga 
impositiva á riqueza nacional. 3%	

 
 

Segunda avaliación 
 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Ponderación 

  Bloque 3. Economía persoal    Unidade 5. Planificación financeira  
 

Crit. EC.3.1. Realizar un orzamento 
persoal distinguindo entre os 
diferentes tipos de ingresos e 
gastos, controlar o seu grao de 
cumprimento e as posibles 
necesidades de adaptación. 

Est. EC.3.1.1. Elabora e realiza un seguimento a un 
orzamento ou plan financeiro personalizado, identificando 
cada un dos ingresos e gastos. 

 
5%	

Est. EC.3.1.2. Utiliza ferramentas informáticas na preparación 
e desenvolvemento dun orzamento ou plan financeiro 
personalizado. 

 
4%	

Est. EC.3.1.3. Manexa gráficos de análises que lle permiten 
comparar unha realidade personalizada coas previsións 
establecidas. 

 
4%	

Crit. EC.3.2. Decidir con 
racionalidade ante as alternativas 
económicas da vida persoal 
relacionando estas con o benestar 
propio e social. 

Est. EC.3.2.1. Comprende as necesidades de planificación e 
de manexo dos asuntos financeiros ao longo da vida. Dita 
planificación vincúlase á previsión realizada en cada unha das 
etapas de acordo coas decisións tomadas e a marcha da 
actividade económica nacional. 

 
 

6%	

Crit. EC.3.3. Expresar unha 
actitude positiva cara ao aforro e 
manexar o aforro como medio para 
alcanzar diferentes obxectivos. 

 
 
Est. EC.3.3.1. Coñece e explica a relevancia do aforro e do 
control do gasto. 

 
 

6%	

 Unidade 6. Saúde financeira 
 
Crit. EC.3.2. Decidir con 
racionalidade ante as alternativas 
económicas da vida persoal 
relacionando estas con o benestar 
propio e social. 

 
Est EC.3.2.1. Comprende as necesidades de planificación e de 
manexo dos asuntos financeiros ao longo da vida. Dita 
planificación vincúlase á previsión realizada en cada unha das 
etapas de acordo coas decisións tomadas e a marcha da 
actividade económica nacional. 

 

 
6%	

 
Crit. EC.3.3. Expresar unha 
actitude positiva cara ao aforro e 
manexar o aforro como medio para 
alcanzar diferentes obxectivos. 

Est EC.3.3.1. Coñece e explica a relevancia do aforro e do 
control do gasto. 6%	

Est EC.3.3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do 
endebedamento valorando o risco e seleccionando a decisión 
máis adecuada para cada momento. 

 
7%	

 
Crit. EC.3.5. Coñecer o concepto 
de seguro e a súa finalidade. 

Est EC.3.5.1 Identifica e diferencia os diferentes tipos de 
seguros segundo os riscos ou situacións adversas nas 
diferentes etapas da vida 

 
6%	

Unidade 7. O diñeiro e as súas formas 
 
 
Crit. EC.3.4. Recoñecer o 
funcionamento básico do diñeiro e 
diferenciar os diferentes tipos de 
contas bancarias e de cartóns 
emitidos como medios de pago 
valorando a oportunidade do seu 
uso con garantías e 
responsabilidade. 

Est. EC.3.4.1. Comprende os termos fundamentais e describe 
o funcionamento na operativa coas contas bancarias. 7%	

Est. EC.3.4.2. Valora e comproba a necesidade de ler 
detidamente os documentos que presentan os bancos, así 
como a importancia da seguridade cando a relación se 
produce por internet. 

 
6%	

Est. EC.3.4.3. Recoñece o feito de que se poden negociar as 
condicións que presentan as entidades financeiras e analiza o 
procedemento de reclamación ante as mesmas. 

5% 

Est. EC.3.4.4. Identifica e explica as distintas modalidades de 
cartóns que existen, así como o esencial da seguridade cando 
se opera con cartóns. 

7% 
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Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Ponderación 

Bloque 5. Economía e tipos de 
interese, inflación e 
desemprego 

 
Unidade 8. Produción e prezos 

 
Crit. EC.5.1. Diferenciar as 
magnitudes de tipos de interese, 
inflación e desemprego, así como 
analizar as relacións existentes 
entre elas. 

Est. EC.5.1.1. Describe as causas da inflación e valora as 
súas principais repercusións económicas e sociais. 9%	

Est. EC.5.1.2. Explica o funcionamento dos tipos de interese 
e as consecuencias da súa variación para a marcha da 
Economía. 

 
9%	

Crit. EC.5.2. Interpretar datos e 
gráficos vinculados cos conceptos 
de tipos de interese, inflación e 
desemprego. 

Terceira avaliación 

Est. EC.5.2.1. Valora e interpreta datos e gráficos de 
contido económico relacionados cos tipos de interese, 
inflación e desemprego. 

 

7%	

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Ponderación 

Bloque 5. Economía e tipos de 
interese, inflación e 
desemprego 

 
Unidade 9. O mercado de traballo 

 
Crit. EC5.3. Valorar diferentes 
opcións de políticas 
macroeconómicas para facer 
fronte ao desemprego. 

Est. EC.5.3.1. Describe as causas do desemprego e valora 
as súas principais repercusións económicas e sociais. 10%	

Est. EC.5.3.2. Analiza os datos de desemprego en España e 
as políticas contra o desemprego. 7%	

Est. EC.5.3.3. Investiga e recoñece ámbitos de 
oportunidades e tendencias de emprego. 8%	

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Ponderación 

Bloque 4 Economía e ingresos 
e gastos do estado Unidade 10. As contas do Estado 

 
Crit. EC.4.1. Recoñecer e analizar a 
procedencia das principais fontes 
de ingresos e gastos do Estado así 
como interpretar gráficos onde se 
mostre dita distribución. 

Est. EC.4.1.1. Identifica as vías de onde proceden os 
ingresos do Estado así como as principais áreas dos gastos 
do Estado e comenta as súas relacións. 

 
6%	

Est. EC.4.1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de 
contido económico relacionados cos ingresos e gastos do 
Estado. 

 
4%	

Est. EC.4.1.3. Distingue nos diferentes ciclos económicos o 
comportamento dos ingresos e gastos públicos así como os 
efectos que se poden producir ao longo del tempo. 

 

5%	

Crit. EC.4.2. Diferenciar e explicar 
os conceptos de débeda pública e 
déficit público. 
Crit. EC.4.3. Determinar o impacto 
para a sociedade da desigualdade 
da renda e estudar as ferramentas 
de redistribución da renda. 

Est. EC.4.2.1. Comprende e expresa as diferenzas entre os 
conceptos de débeda pública e déficit público, así como a 
relación que se produce entre eles. 

 
5%	

 
Est. EC.4.3.1. Coñece e describe os efectos da 
desigualdade da renda e os instrumentos de redistribución 
da mesma. 

 
 

5%	
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Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Ponderación 

Bloque 6 Economía 
internacional Unidade 11. O comercio internacional e a Unión Europea 

 
Crit. EC.6.1. Valorar o impacto da 
globalización económica, do 
comercio internacional e dos 
procesos de integración 
económica na calidade de vida das 
persoas e o medio ambiente. 

Est. EC.6.1.1. Valora o grao de interconexión das diferentes 
Economías de todos os países do mundo e aplica a 
perspectiva global para emitir xuízos críticos. 

 
9%	

Est. EC.6.1.2. Explica as razóns que xustifican e inflúen no 
intercambio económico entre países. 8%	

Est. EC.6.1.4. Coñece e enumera vantaxes e 
inconvenientes do proceso de integración económica e 
monetaria da Unión Europea. 

 
8%	

 Unidade 12. A globalización e os desequilibrios da economía 
mundial 

 
Crit. EC.6.1. Valorar o impacto da 
globalización económica, do 
comercio internacional e dos 
procesos de integración 
económica na calidade de vida das 
persoas e o medio ambiente. 

 
Est. EC.6.1.3. Analiza acontecementos económicos 
contemporáneos no contexto da globalización e o comercio 
internacional. 

15%	

 
Est. EC.6.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e 
a súa relación co impacto económico internacional 
analizando as posibilidades dun desenvolvemento 
sustentable. 

10%	

 
7.5. Presentación da materia para o alumnado 

 

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 
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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: xuño  
Final: xuño 

Avaliación continua: 20% 
Observación e revisión das 
tarefas, actividades e traballos. 
 
Proba escrita: 80% 
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8. Economía 1º Bacharelato 
 

 A programación desta materia farase a través de PROENS e tendo en conta a nova lexislación LOMLOE. 
 
 

9. Economía da Empresa 2º Bacharelato 
9.1. Obxectivos da materia 

En relación cos contidos propostos para Bacharelato, establecemos para a materia de Economía da 

empresa de 2.º de Bacharelato os seguintes obxectivos: 

- Analizar as características máis relevantes dos distintos tipos de empresas e identificar os seus 

compoñentes, funcións, obxectivos, organización e interrelacións que existen entre elas. 

- Apreciar o papel das empresas na satisfacción de necesidades dos consumidores e no aumento da 

calidade de vida e benestar, así como elaborar xuízos ou criterios persoais sobre as súas disfuncións. 

Recoñecer a empresa como motor do benestar colectivo, que debe asumir unha responsabilidade social 

baseada en criterios éticos. 

- Valorar a importancia que para as empresas e a sociedade teñen a investigación, innovación, as 

tecnoloxías da información e comunicación e as redes sociais, así como a globalización económica en 

relación coa competitividade, o crecemento e a localización. 

- Analizar o funcionamento de organizacións e grupos en relación coa aparición e resolución de 

conflitos. 

- Tomar decisións a partir da análise de situacións reais ou imaxinarias, entre distintas alternativas 

que se expoñen nas distintas áreas funcionais da empresa. 

- Analizar as distintas políticas de mercadotecnia que adoptan as empresas segundo os mercados 

aos que se dirixen, valorando os límites éticos que ditas políticas deben considerar. Comprender a 

necesidade de adoptar unha mercadotecnia social para que os obxectivos das empresas sexan 

compatibles cos da sociedade, aumentando o seu benestar. 

- Interpretar de modo xeral estados de contas anuais das empresas, identificando os seus posibles 

desequilibrios económicos e financeiros e propor medidas correctoras. 

- Obter, seleccionar e interpretar información sobre aspectos socioeconómicos e financeiros que 

afectan á empresa, nos ámbitos internacional, nacional e local, tratala de forma autónoma, utilizando 

no seu caso, medios informáticos e aplicala á toma de decisións empresariais. 

- Coñecer e valorar o sector empresarial aragonés, as súas características, potencial e expectativas, 

así como identificar as súas oportunidades e retos, aproveitando o potencial da loxística e a excelencia 

empresarial. 

- Afianzar o espírito emprendedor a través do fomento das calidades emprendedoras e creativas. 
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Para alcanzar os obxectivos desta materia, exporase un proceso de ensino e aprendizaxe eminentemente 

práctica, de tal forma que se forme ao alumno coas capacidades e coñecementos necesarios para que 

poida entender a realidade económica que nos rodea e ser crítico con ela. 

Teranse en conta, para iso, as seguintes recomendacións: relacionar o proceso de 

ensino-aprendizaxe coa vida real, facilitar a construción de aprendizaxe significativos, relacionando o 

que o alumno xa sabe cos novos contidos, favorecer a capacidade de aprender a aprender e crear un 

clima de aceptación e cooperación fomentando o traballo en grupo. 

A metodoloxía utilizada combinará estratexias de exposición e de indagación ou descubrimento, que 

dependerá do tipo de contido. Así a aprendizaxe dos contidos farase a través de didácticas concretas 

poden ser moi variadas, como a realización de traballos de investigación tanto persoal como grupal e 

a súa posterior exposición, o estudo de casos reais, realización de debates sobre temas económicos de 

actualidade ou visitas a empresas e organismos económicos. 

Neste sentido, os estudos de casos e a incorporación das TIC formarán parte esencial da metodoloxía 

da materia así como o seguimento dos principais medios de comunicación ao alcance do alumnado. 

 
9.2. Secuenciación dos contidos 

Seguindo a Recomendación 2006/962/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de decembro de 2006, 

este texto potencia a aprendizaxe por competencias, integradas en forma de actividades nas unidades 

didácticas que o desenvolven, propiciando a aprendizaxe significativa, á vez que integrado, dos 

contidos curriculares. 

Igualmente, en resposta á norma estatal e das distintas Comunidades Autónomas, introdúcense no 

desenvolvemento dos textos, así como nas actividades para os alumnos, os elementos necesarios para 

a formalización dos logros a través dunha dobre vía: niveis de competencias convenientemente 

secuenciados, por curso, así como os correspondentes criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe avaliables, vinculados aos contidos programados, indicadores de logro neste caso e 

expresados, de modo preceptivo, na nova Lei Orgánica. 

Dividiremos a materia nos seguintes bloques de contido: 

- Bloque I: A empresa. 

- Bloque II: Desenvolvemento da empresa. 

- Bloque III. Organización e dirección da empresa. 

- Bloque IV. A función produtiva e de aprovisionamento. 
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- Bloque V. A función produtiva e de aprovisionamento. 

- Bloque VI. A función comercial da empresa. 

- Bloque VII. A información na empresa. 

- Bloque VIII. A función financeira. 

En canto á repartición dos contidos propomos a seguinte secuenciación: 

- Primeira avaliación: unidades 1-4. 

- Segunda avaliación: unidades 5-8. 

- Terceira avaliación: unidades 9-11. 

Se é necesario o convinte para favorecer a comprensión da materia por parte dos alumnos o 

Departamento de Economía poderá axustar dita secuenciación, ou mesmo alterar a orde dos contidos 

e seccións de cada unidade. 

 
9.3. Temporalización 

Poñemos a continuación o cadro da temporalización para cada bloque e unidade didáctica da materia 

aínda será flexible e poderá adaptarse en función das necesidades especificas de cada alumno, de cada 

tema e da duración das actividades propostas: 
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	

 
9.4. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

Usaremos os criterios de avaliación que establece a LOMCE. Estes criterios divídense nunha serie de 
estándares que son de obrigado cumprimento, e que supoñen a recollida obxectiva dunha serie de 
indicacións de logro de cada un dos alumnos. Debido á elevada cantidade de criterios e estándares, 
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a avaliación levarase a cabo a través dunha folla de cálculo na que estarán recollidos os criterios e 
estándares para cada avaliación. Cada un destes estándares lles asignamos unha ponderación que é a que 
aparece na columna da dereita. 
Os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe por avaliacións e por bloques de contido son os 
seguintes: 
Primeira avaliación 
 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Ponderación 

 
 
 
 
Crit.EOE.1.1. Describir e 
interpretar os diferentes 
elementos da empresa, as clases 
de empresas e as súas funcións 
na Economía, así como as 
distintas formas xurídicas que 
adoptan relacionando con cada 
unha delas as responsabilidades 
legais dos seus propietarios e 
xestores e as esixencias de 
capital. 

(Est.EOE. Describe e interpreta os diferentes elementos da 
empresa, as clases de empresas e as súas funcións na 
Economía.) 

 
3%	

Est.EOE.1.1.1. Distingue as diferentes formas xurídicas das 
empresas e relaciónaas coas esixencias de capital e 
responsabilidades para cada tipo 

 
5%	

Est.EOE.1.1.2. Valora as formas xurídicas de empresas máis 
apropiadas en cada caso en función das características 
concretas aplicando o razoamento sobre clasificación das 
empresas. 

 
5%	

Est.EOE.1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, 
os distintos criterios de clasificación de empresas: segundo a 
natureza da actividade que desenvolven, a súa dimensión, o 
nivel tecnolóxico que alcanzan, o tipo de mercado no que 
operan, a fórmula xurídica que adoptan, o seu carácter 
público ou privado. 

 

 
5%	

 
Crit.EOE.1.2. Identificar e analizar 
os trazos principais da contorna 
no que a empresa desenvolve a 
súa actividade e explicar, a partir 
deles, as distintas estratexias e 
decisións adoptadas e as 
posibles implicacións sociais e 
ambientais da súa actividade. 

Est.EOE.1.2.1. Identifica os diferentes tipos de empresas e 
empresarios que actúan na súa contorna así como a forma de 
interrelacionar co seu ámbito máis próximo. 

 
3%	

Est. EOE. 1.2.2. Analiza a relación empresa, sociedade e 
medioambiente. Valora os efectos, positivos e negativos, das 
actuacións das empresas nas esferas social e ambiental. 

 
 

3%	

Est.EOE.1.2.3. Analiza a actividade das empresas como 
elemento dinamizador e de progreso e valora a súa creación 
de valor para a sociedade e para os seus cidadáns. 

 
3%	

Unidade 2. Clases de empresas 
 
Crit.EOE.1.1. Describir e 
interpretar os diferentes 
elementos da empresa, as clases 
de empresas e as súas funcións 
na Economía, así como as 
distintas formas xurídicas que 

Est.EOE.1.1.1. Distingue as diferentes formas xurídicas das 
empresas e relaciónaas coas esixencias de capital e 
responsabilidades para cada tipo 

 
5%	

Est.EOE.1.1.2. Valora as formas xurídicas de empresas máis 
apropiadas en cada caso en función das características 
concretas aplicando o razoamento sobre clasificación das 
empresas. 

 
5%	

Unidade 1. Empresa e empresario 
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adoptan relacionando con cada 
unha delas as responsabilidades 
legais dos seus propietarios e 
xestores e as esixencias de 
capital 

Est.EOE.1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, 
os distintos criterios de clasificación de empresas: segundo a 
natureza da actividade que desenvolven, a súa dimensión, o 
nivel tecnolóxico que alcanzan, o tipo de mercado no que 
operan, a fórmula xurídica que adoptan, o seu carácter 
público ou privado. 

 
 

5%	

 
 

Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Ponderación 

Unidade 3. Estratexia e desenvolvemento empresarial 
Crit.EOE.1.2.. Identificar e 
analizar os trazos principais da 
contorna no que a empresa 
desenvolve a súa actividade e 
explicar, a partir deles, as 
distintas estratexias e decisións 
adoptadas e as posibles 
implicacións sociais e 
ambientais da súa actividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.EOE.2.1. Identificar e 
analizar as diferentes estratexias 
de crecemento e as decisións 
tomadas polas empresas, 
tomando en consideración as 
características do marco global 
no que actúan. 

Est. EOE. 1.2.2. Analiza a relación empresa, sociedade e 
medioambiente. Valora os efectos, positivos e negativos, das 
actuacións das empresas nas esferas social e 
medioambiental. 

 

3%	

Est.EOE.1.2.3. Analiza a actividade das empresas como 
elemento dinamizador e de progreso e valora a súa creación 
de valor para a sociedade e para os seus cidadáns. 

 
 

3%	

Est.EOE.2.1.1.Describe e analiza os diferentes factores que 
determinan a localización e a dimensión dunha empresa, así 
como valora a transcendencia futura para a empresa de 
devanditas decisións 

 

5%	

Est.EOE.2.1.2. Valora o crecemento da empresa como 
estratexia competitiva e relaciona as economías de escala 
coa dimensión óptima da empresa. 

 
4%	

Est.EOE.2.1.3. Explica e distingue as estratexias de 
especialización e diversificación. 5%	

Est.EOE.2.1.4. Analiza as estratexias de crecemento interno 
e externo a partir de supostos concretos. 5%	

Est.EOE.2.1.5. Examina o papel das pequenas e medianas 
empresas en o noso país e valora as súas estratexias e 
formas de actuar, así como as súas vantaxes e 
inconvenientes. 

 

5%	

Est.EOE.2.1.6. Describe as características e as estratexias 
de desenvolvemento da empresa multinacional e valora a 
importancia de a responsabilidade social e ambiental. 

 
5%	

Est.EOE.2.1.7. Estuda e analiza o impacto da incorporación 
da innovación e das novas tecnoloxías na estratexia da 
empresa e relaciónao coa capacidade para competir de forma 
global. 

 

5%	

Unidade 4. Dirección e organización da empresa 
 
 
Crit.EOE.3.1. Explicar a 
planificación, organización e 
xestión de l vos recursos de 
unha empresa, valorando as 
posibles modificacións a realizar 
en función da contorna no que 
desenvolve a súa actividade e 
dos obxectivos expostos. 

Est. EOE. 3.1.1. Reflexiona e valora sobre a división 
técnica  do traballo  en un contexto global de 
interdependencia económica. 

 
3%	

Est. EOE. 3.1.2. Describe a  estrutura  organizativa,  estilo 
de dirección, canles de información  e  comunicación, grao 
de participación na toma de decisións e organización 
informal de a empresa. 

 

5%	

Est. EOE. 3.1.3. Identifica a función de cada unha das 
áreas  de actividade de a empresa: aprovisionamento, 
produción e comercialización,  investimento  e 
financiamento e recursos humanos, e administrativa, así 
como as súas interpelacións. 

 
 

4%	
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 Est. EOE. 3.1.4. Analiza e investiga sobre a organización 
existente en as empresas de a súa contorna máis 
próxima, identificando vantaxes e inconvenientes, detectando 
problemas a solucionar e describindo propostas de 
mellora. 

 
 

3%	

Est. EOE. 3.1.5. Aplica os seus coñecementos a unha 
organización concreta, detectando problemas e propondo 
melloras. 

 
3%	

 
 
 
 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Ponderación 

Unidade 5. Xestión dos recursos humanos 

Crit.EOE.3.1. Explicar a 
planificación, organización e 
xestión dos recursos  de 
unha empresa, valorando as 
posibles modificacións a 
realizar en función do entorno 
no que desenvolve a súa 
actividade e dos obxectivos 
expostos. 

 
 
 
 
Est. EOE. 3.1.6. Valora a importancia dos recursos humanos 
nunha empresa e analiza diferentes maneiras de abordar a súa 

xestión e a súa relación coa motivación e a produtividade. 

 
 
 
 
 

4%	

Unidade 6. Área de produción 

 
 
 
 
Crit.EOE.4.1. Analizar 
diferentes procesos produtivos 
desde a perspectiva da 
eficiencia e a produtividade, 
recoñecendo a importancia da 
I+D+i 

 
Est. EOE. 4.1.1. Realiza cálculos da produtividade de distintos 

factores, interpretando os resultados obtidos e coñece medios e 

alternativas de mellora da produtividade nunha empresa. 

 
 

6%	

Est. EOE. 4.1.2. Analiza e valora a relación existente entre a 

produtividade e os salarios dos traballadores. 
6%	

Est. EOE. 4.1.4. Reflexiona sobre a importancia, para a 
sociedade e para a empresa, da investigación e a innovación 

tecnolóxica en relación coa competitividade e o crecemento. 

 
 

3%	

 
 
 
 
 
Crit.EOE.4.2. Determinar a 
estrutura de ingresos e custos 
dunha empresa, calculando o 
seu beneficio e o seu limiar de 
rendibilidade, a partir dun 
suposto exposto. 

Est. EOE. 4.2.1. Diferencia os ingresos e custos xerais dunha 

empresa e identifica o seu beneficio ou perda xerado ao longo do 
exercicio económico, aplicando razoamentos matemáticos para a 
interpretación de resultados. 

 
 

6%	

Est. EOE. 4.2.2. Manexa e calcula os distintos tipos de custos, 

ingresos e beneficios dunha empresa e represéntaos 
graficamente. 

 
 

6%	

Est. EOE. 4.2.3. Recoñece o limiar de vendas necesario para a 

supervivencia da empresa. 
6%	
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Est. EOE. 4.2.4. Analiza os métodos de análises custo beneficio e 

análise custo eficacia como medios de medición e avaliación, de 

axuda para a toma de decisións. 

 
 

6%	

Unidade 7. Área de aprovisionamento 
Crit.EOE.4.1. Analizar 
diferentes procesos produtivos 
desde a perspectiva da 
eficiencia e a produtividade, 
recoñecendo a importancia da 
I+D+i 

 
 

Est. EOE. 4.1.3. Valora a relación entre o control de inventarios e 

a produtividade e eficiencia nunha empresa. 

 
 
 
 

3%	

Crit.EOE.4.3. Describir os 
conceptos fundamentais do 
ciclo de inventario e manexar 
os modelos de xestión. 

Est. EOE. 4.3.1. Identifica os custos que xera o almacén e resolve 

casos prácticos sobre o ciclo de inventario. 

 
5%	

Est. EOE. 4.3.2. Valora as existencias en almacén mediante 

diferentes métodos. 
6%	

Segunda avaliación 
 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Ponderación 

Unidade 8. Área comercial. A mercadotecnia 

 
 
 
 
 
 
Crit.EOE.5.1. Analizar as 
características do mercado e 
explicar, de acordo coas, as 
políticas de mercadotecnia 
aplicadas por unha empresa ante 
diferentes situacións e obxectivos. 

Est.EOE.5.1.1. Caracteriza un mercado en función de 
diferentes variables, por exemplo, o número de 

competidores e o produto vendido. 

 
 

8%	

Est.EOE.5.1.2. Identifica, e adapta a cada caso, en 

concreto, as diferentes estratexias e enfoques de 

mercadotecnia. 

 
8%	

Est.EOE.5.1.3. Interpreta e valora estratexias de 

mercadotecnia, incorporando nesa valoración 
consideracións de carácter ético, social e ambiental. 

 
 

8%	

Est.EOE.5.1.4. Comprende e explica as diferentes fases e 

etapas da investigación de mercados 
 

8%	

Est.EOE.5.1.5. Aplica criterios e estratexias de 
segmentación de mercados en distintos casos prácticos 

 
8%	

Est.EOE.5.1.6. Analiza e valora as oportunidades de 

innovación e transformación co desenvolvemento da 

tecnoloxía máis actual aplicada á mercadotecnia. 

3%	
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Terceira avaliación 
 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Ponderación 

Unidade 9. Estados financeiros da empresa e a fiscalidade empresarial 

 
Crit.EOE.6.1. Identificar o s datos 
máis relevantes do  balance  e  de 
a conta de perdas e ganancias, 
explicando o seu significado, 
diagnosticando a situación  a 
partir de a información  obtida 
e propondo medidas para a súa 
mellora. 

Crit.EOE.6.1.1. Recoñece os diferentes elementos 
patrimoniais e a función que teñen asignada. 

 
6%	

Crit.EOE.6.1.2. Identifica e manexa correctamente os 
bens,  dereitos  e obrigacións de a empresa en masas 
patrimoniais. 

 
6%	

Crit.EOE.6.1.3. Interpreta a correspondencia entre 
investimentos e o seu financiamento. 6%	

Crit.EOE.6.2. Recoñecer a 
importancia do cumprimento das 
obrigacións fiscais e explicar os 
diferentes impostos que afectan as 
empresas. 

Crit.EOE.6.2.1. Identifica as obrigacións fiscais das 
empresas segundo a actividade, sinalando o 
funcionamento básico de os impostos e as principais 
diferenzas entre eles. Valora a achega que supón a 
carga impositiva á riqueza nacional. 

 

 
6%	

Unidade 10. Análise dos estados financeiros da empresa 
 
Crit.EOE.6.1. Identificar o s datos 
máis relevantes do  balance  e  de 
a conta de perdas e ganancias, 
explicando o seu significado, 
diagnosticando a situación  a 
partir de a información  obtida 
e propondo medidas para a súa 
mellora. 

Crit.EOE.6.1.3. Interpreta a correspondencia entre 
investimentos e o seu financiamento. 

 
6%	

Crit.EOE.6.1.4. Detecta, mediante a utilización de 
cocientes, posibles desaxustes en o equilibrio 
patrimonial, solvencia e apalancamento da empresa. 

 
6%	

Crit.EOE.6.1.5. Propón medidas correctoras adecuadas 
en caso de detectarse desaxustes. 

 
6%	

Crit.EOE.6.1.6. Recoñece a importancia do dominio das 
operacións matemáticas e procedementos propios das 
ciencias sociais  como ferramentas  que  facilitan  a 
solución de problemas empresariais. 

 
 

6%	

Crit.EOE.6.1.7. Recoñece a conveniencia dun patrimonio 
equilibrado. 

 
6%	

Crit.EOE.6.1.8. Valora a importancia da información na 
toma de decisións. 6%	

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Ponderación 

Unidade 11. Área de financiamento e investimento 

 Est.EOE.7.1.1. Coñece os métodos estáticos (prazo de 
recuperación) e dinámicos (criterio do valor actual neto) 
para seleccionar e valorar investimentos. 

 
6%	
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Crit.EOE.7.1. Valorar distintos 
proxectos de investimento, 
xustificando razonadamente a 
selección da alternativa máis 
vantaxosa, e diferenciar as 
posibles fontes de financiamento 
en un determinado suposto, 
razoando a elección máis 
adecuada. 

Est.EOE.7.1.2. Explica as posibilidades de financiamento 
das empresas diferenciando o financiamento externo e 
interna, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada 
unha e as implicacións na marcha da empresa. 

 
 

6%	

Est.EOE.7.1.3. Analiza nun suposto concreto de 
financiamento externo as distintas opcións posibles, os seus 
custos e variantes de amortización. 

 

5%	

Est.EOE.7.1.4.  Analiza e avalía, a partir de unha 
necesidade concreta, as distintas posibilidades que teñen 
as empresas de recorrer ao mercado financeiro. 

 
6%	

Est.EOE.7.1.5. Valora as fontes de financiamento da 
empresa, tanto externas como internas. 6%	

Est.EOE.7.1.6. Analiza e expresa as opcións financeiras 
que mellor se adaptan a un caso concreto de necesidade 
financeira. 

 
6%	

Est.EOE.7.1.7. Aplica os coñecementos tecnolóxicos á 
análise e resolución de supostos. 5%	
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9.5. Presentación da materia para o alumnado 
 

PRESENTACIÓN DA MATERIA  

IES DO CAMIÑO Materia: Economía 
da empresa 

Ano 2022-2023  

Curso: 2º BAC Grupo 1  

Profesora: Alejandra Abuín Sixto  

CONTIDOS 

1ª
 a

va
lia

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. 
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10. Metodoloxía 
11.1. Liña metodolóxica 

A principal liña metodolóxica que usaremos será o Construtivismo. 

Segundo o construtivismo o coñecemento adquírese mediante a búsquela, o descubrimento e a 

experimentación. 

O noso papel de profesor por tanto nos so será o de dar unha clase maxistral senón que faremos de 

dinamizadores do grupo, planeando preguntas en voz alta a todo o grupo o a alumnos concretos, 

realizar actividades participativas, debates, dinámicas de grupo, “rol playing”, etc. 

Polo tanto en definitiva o que faremos será realizar actividades para que os nosos alumno interactúen 

co seu entorno cércano, nesta material en referencia os temas e aspectos económicos do seu entorno. 

 
11.2. Estruturas metodolóxicas 

Algunhas estruturas metodolóxicas que utilizaremos seguindo a liña principal contructivista xa 

mencionada serán as seguintes: 

Metodoloxía de proxectos, aprendizaxe por descubrimento, método científico, aprender facendo, 

metodoloxía aberta, dinámicas de grupo, traballo en equipo, exposición oral do profesor e do alumno, 

chuvia de ideas, estudo de casos reais, producións orais e escritas dos alumnos, debate en grupo, 

microensino, videoforo, cineforo, libroforo e, elaboración de informes-traballos. 

 

11.3. Criterios metodolóxicos 

As unidades didácticas que compoñen esta programación non son de todo descoñecidas para o 

alumnado, aínda que na maioría dos casos o seu coñecemento é mínimo ou en gran parte incompleto. 

Polo tanto podemos partir dunha análise dos seus coñecementos previos, así como das fontes das que 

proveñen ditas informacións. Estes datos podemos obtelos mediante cuestionarios escritos e 

individuais, durante os primeiros dez minutos de clase de cada unidade didáctica. 

Establecerase un libro de texto que servirá de punto de referencia ó alumnado pero que en ningún 

caso se deberá converter no único instrumento didáctico de manexo durante o curso. Procurarase que 

o mesmo estea en galego, aínda que isto se verá condicionado pola escasa oferta existente na 

actualidade. 
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A organización xeral das sesións serán en a seguinte: 

 

Actividade Cando Como 

Inicial - Motivación Inicio (10min) Lectura e comentario sobre noticia 

económica 

Explicación contidos teóricos Metade (20min) Explicación oral co apoio da pizarra, 

presentación ou do libro. 

Ensinanza- aprendizaxe O final (20min) Exercicios prácticos 

 
Esta distribución non ten porque manterse sempre, posto que en función das diferentes unidades 

didácticas o peso da parte práctica pode ser superior e polo tanto o tempo adicado á mesma pode 

ampliarse. Estas actividades complementaranse con exposicións e debates do alumnado. 

Con esta metodoloxía preténdese que o alumnado desenvolva unha actitude inquisitiva, aberta e 

flexible ó abordar novos aspectos da temática impartida na materia, e adquiran confianza e iniciativa 

na súa capacidade para resolver os problemas por si mesmos, empregando os recursos axeitados. 

Tamén se pretende desenvolver as capacidades de comprensión e análise, de relación e de procura e 

manexo da información coas que se intenta conectar a aula co mundo real, as empresas, profesionais 

e organismos administrativos que conforman a realidade económica que nos rodea. 

 

11.4. Modelos de aprendizaxe 

Levarase a cabo unha metodoloxía activa e participativa que favoreza o desenvolvemento da 

conciencia crítica por medio da análise e transformación da realidade: 

• Acentuando o carácter activo do alumno no proceso de aprendizaxe. 

Concedéndolle importancia á motivación do alumnado e á relación escola-comunidade e vida. 

• Identificando ao docente como animador, orientador e catalizador do proceso de aprendizaxe. 

• Considerando a relación teoría e practica como procesos complementarios e á relación docente-

alumno como proceso de diálogo, cooperación e apertura permanente. 

 

11.5. Métodos de aprendizaxe 

Os distintos métodos que se empregan son o método de proxectos, o método científico e o de 

aprendizaxe por descubrimento. 

O profesor manterá unha actitude positiva e activa fomentando a participación do alumno na clase. 
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11.6. Materiais e recursos a utilizar 

Procurarase que sexan o máis variados posibles para que a materia non perda o seu atractivo. Para 

iso trataremos que estean presentes todo tipo de medios audiovisuais e informáticos, prestándolle 

unha especial atención a Internet sendo os recursos a utilizar os seguintes: 

• Libros de texto das materias do departamento das distintas editoriais (McGraw Hill, SM, 

Almadraba, Jose Sande) 

• Xornais económicos (El Economista, Negocios, Cinco Días, Expansión) 

• Revistas especializadas (Emprendedores, The Economist, Revista Galega de Economía, 

Inversión & finanzas, Estrategías de inversión, Traders) 

• Textos legais (BOE, DOGA) 

• Equipos informáticos (ordenadores, proxector, pantalla) 

• Software (Power Point, navegador de Internet, Excel) 

• Encerado 
 

11. Avaliación: ¿Qué, cando e como avaliar? 
A avaliación desenvolverase de acordo coa Orde do 1 de marzo de 1995 pola que se regula a 

avaliación e a cualificación dos alumnos e das alumnas que cursan o bacharelato. 

12.1. ¿Que avaliar?: 
 

Alumnos Profesor 
Coñecementos, habilidades, 
destrezas 

Adecuación da Programación 

Participación, habilidades de traballo 
individual e en equipo 

Participación e aportación á clase 

 
12.2. ¿Cando avaliar?: Temporalización 

A avaliación do alumno debe realizarse de xeito continuo ao longo de todo o curso académico, 

figurando no calendario escolar as datas das tres avaliacións en que se divide o ano escolar. O primeiro 

exame de cada avaliación procurarase que coincida coa metade do período de avaliación e o segundo 

o final da avaliación. 
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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 decembto 

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 

 
Os alumnos de 2º de bacharelato examinaranse antes debido a proba de avaliación do bacharelato 

para aceso a universidade (ABAU). 

As datas de avaliación serán flexibles e adecuaranse para que non coincida o mesmo día mais de un 

exame. 

Dentro de cada avaliación, e a súa vez dentro de cada unidade didáctica desenvolvida seguiremos a 

seguinte táboa que nos mostra o tipo de avaliación, cando e como realizaremos dita avaliación: 

Avaliación Cando Como 

Inicial Inicio Diagnóstico previo 

Formativa Durante o proceso Participación na clase, na aula virtual e caderno de 
traballo 

Sumativa O final do proceso Traballo ou Cuestionario-proba final 

 
12.3. ¿Como avaliar?: Procedementos. 

Serán obxecto de avaliación o coñecemento dos contidos da materia impartida, o traballo individual e 

en equipo, participación na aula, as probas escritas. 
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Procedementos de avaliación Obxecto de avaliación 
Observación Participación na aula, exposicións 

orais, aportacións na aula.  
Revisión das tarefas, actividades, 
pequeñas probas ou tipos test  e 
traballos. 

Traballo individual e en equipo, realización de 
actividades, caderno de traballo. 

Cuestionario-Exame- proba escrita. Coñecementos adquiridos da materia 
impartida. 

Tendo en conta o punto de partida do alumnado, iremos avaliando o seu traballo e actitudes na aula ó 

enfrontarse ás diferentes actividades propostas, así como a súa participación, críticas ou opinións. Para 

determinar ese nivel de partida realizaranse ó inicio das unidades didácticas breves cuestionarios, escritos 

e individuais, sobre as mesmas, para ter como referencia á hora de determinar os avances nos 

coñecementos adquiridos. 

 
12.4. Criterios de cualificación 

É conveniente que ó longo do curso o alumnado leve un cartafol cos seus apuntes, traballos, actividades 

e exercicios que se vaian realizando. Neste apartado incluirase tamén o seguimento da puntualidade e 

asistencia á clase. 

No desenvolvemento das aprendizaxes, cando se leven a cabo actividades e traballos en grupo (debates, 

informes, traballos, exposicións e roll playing), cualificaranse os mesmos avaliándose tanto a calidade 

dos traballos e informes, como a claridade das exposicións, e o interese e a participación nas actividades, 

terase en conta tamén a coordinación do alumnado co grupo e o diálogo cos outros grupos. 

Dentro deste proceso de avaliación continua tamén son importantes a resolución de exercicios e 

cuestionarios, a participación nos debates fomentados na aula, e a realización de traballos e actividades 

individuais, co fin de coñecer e avaliar o grao de comprensión co que se van adquirindo individualmente 

os coñecementos e poñer de manifesto as deficiencias ou erros na comprensión dos conceptos e procesos. 

Os puntos anteriores valoraranse cada un deles de cero a dez puntos, para posteriormente realizar a media 

aritmética e ponderar o resultado obtido nun 20 % para a nota final. 

Os temas de cada avaliación dividiranse en dous grupos e de cada un realizarase unha proba escrita, con 

preguntas teóricas e prácticas. O alumnado que non supere a primeira das probas de cada avaliación, o 

non acadar unha puntuación de cinco sobre dez, realizará na segunda proba a recuperación dos temas 

anteriores mediante a contestación dunha serie de preguntas relacionadas 



58 

Programación Departamento de Economía I.E.S. do Camiño Curso 2022/2023 
 

 

 

 
 

coa materia suspensa. A nota desta segunda proba polo tanto terá dúas partes para aquel alumnado que 

teña que recuperar a primeira parte da avaliación, a primeira fará referencia a nota obtida na materia a 

recuperar, e a segunda á materia da segunda parte da avaliación. Neste caso estas dúas notas serán as que 

computen á hora de realizar a media aritmética. Esta parte representará un 80 % da nota de cada 

avaliación. 

Procedementos de avaliación Ponderación 

Avaliación continua 20% 

Proba escrita 80% 

Entenderase aprobada a avaliación se sumadas a media aritmética das notas das probas e a media 

aritmética dos demais elementos avaliables (ponderando ambas polas súas porcentaxes 

correspondentes) obtense máis dun cinco. Para que se poda realizar a media aritmética das notas das 

probas é necesario ter como mínimo unha puntuación de tres sobre dez en cada unha das dúas 

probas realizadas por avaliación. En caso de non acadar dita puntuación mínima en algunha das probas 

establecidas, entenderase que non se acadaron os obxectivos de ditas unidades didácticas, e polo tanto 

considerarase suspensa a avaliación. Para facer a porcentaxe de avaliación continua e proba escrita, 

será necesario ter un mínimo de 4 puntos en calquera das dúas partes. 

As puntuacións outorgadas nos diferentes apartados terán como máximo dous decimais, e á hora de 

establecer a cualificación da avaliación redondearase ó enteiro superior se a parte decimal e igual ou 

superior a 50. 

Para aprobar a materia é preciso ter as tres avaliacións aprobadas. 
 

12.5. Criterios de avaliación 

O alumnado terá que ser capaz de: 

• Utilizar os conceptos económicos básicos e o método propio da Economía, identificando o 

razoamento económico fronte ao razoamento vulgar, e interpretando representacións gráficas de 

relacións entre variables económicas. 

• Identificar cales son os problemas económicos fundamentais dunha sociedade, caracterizando os 

diversos sistemas económicos polo modo de resolvelos. Relacionar esta caracterización coas 

tendencias observábeis a nivel mundial. 

• Utilizar os modelos teóricos dos distintos tipos de mercado para predicir as variacións dos prezos 

dos bens ante cambios en determinadas variables: impostos, salarios, cambio nos gustos, 

variacións na renda, etc.; contrastando e explicando as desviacións que se producen na realidade 

con respecto aos modelos propostos pola teoría. 
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• A partir dos mecanismos distributivos típicos dunha Economía de mercado, analizar as posibles 

medidas correctoras das desigualdades, debatendo as vantaxes e inconvenientes da redistribución 

e os seus límites, e valorando nun suposto concreto as medidas redistributivas pertinentes. 

• Analizar e valorar exemplos concretos de actuacións económicas que xeren deterioro 

medioambiental e/ou explotación abusiva de recursos naturais, trazando os efectos externos e a 

necesidade de repercutir o custo social xerado, propoñendo medidas correctoras. 

• Diferenciar entre as principais magnitudes macroeconómicas e coñecer as relacións existentes 

entre elas, ponderando os problemas que presentan como indicadores do nivel de vida e da calidade 

de vida. 

• Explicar e ilustrar con exemplos significativos as finalidades do Estado nos sistemas de Economía 

de Mercado, e identificar os principais instrumentos que utiliza, valorando as vantaxes e 

inconvenientes do seu papel crecente na actividade económica. 

• Coñecer as liñas básicas dos dous grandes paradigmas macroeconómicos: o clásico e o 

Keynesiano, así como as súas conclusións acerca do papel do Estado na Economía. 

• Describir o proceso de creación do diñeiro e recoñecer as funcións do Banco Central Europeo e 

os seus instrumentos de control da oferta monetaria, comprendendo o concepto da inflación e as 

súas consecuencias para a Economía. 

• A partir dun exemplo concreto da Balanza de pagos española, analizar a súa estrutura e 

desequilibrios básicos. 

• A partir de datos sectoriais da Economía galega, realizar unha avaliación comparativa da estrutura 

produtiva galega, en relación coa estrutura produtiva española e doutras comunidades, sinalando 

posibles alternativas para os problemas detectados. 

• A partir de informacións dispares dos medios de comunicación social acerca dalgunha cuestión de 

política económica controvertida, distinguir entre datos, opinións e predicións, e intentar explicar 

a orixe das distintas posturas fronte á mesma medida. 

• Ler, interpretar e elaborar cadros estatísticos e gráficos sobre cuestións de actualidade que 

aparecen nos medios de comunicación social, utilizando a información así estruturada para 

contrastar a veracidade das informacións e as posibles intencionalidades e orientacións que se 

podan introducir na súa interpretación. 
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12.6. Perdida de 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. 

 
12.7. Actividades de recuperación 

O alumnado que non obteña unha cualificación de 5 ou máis na correspondente avaliación, deberá 

realizar unha serie de traballos similares ós desenvolvidos na aula sen os cales non poderá presentarse 

a unha proba escrita a realizar no seguinte trimestre con preguntas de tipo teórico e práctico sobre os 

contidos integrantes da pasada avaliación. 

No mes de xuño realizarase, ademais, unha proba escrita final á que se poderá presentar todo o 

alumnado. As preguntas da proba estarán divididas por avaliacións e cada alumno/a responderá as 

cuestións correspondentes ás avaliacións que teña suspensas. Entenderase recuperada cada avaliación 

se co 20% da nota da actitude e traballo na aula máis o 80 % da nota deste exame obtén unha nota 

igual ou superior a 5. 
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Os alumnos que non aproben a materia no mes de xuño, posto que non acadaron os obxectivos mínimos 

establecidos, terán que superar no mes de setembro unha proba escrita que versará sobre tódolos 

contidos impartidos ó longo do curso e obter unha puntuación igual ou superior a cinco. 

En canto ó alumnado que se atope cursando o segundo curso de bacharelato coa materia de economía 

pendente, durante o curso deberá realizar unha serie de actividades proporcionadas polo seminario de 

Economía, o cal establecera dúas datas (a finais de xaneiro e finais de marzo) para a realización de 

sendas probas escritas. Aqueles alumnos e alumnas que non superen a materia nestas datas disporá dun 

exame final a finais de abril que abarcará todas as unidades didácticas da materia. 

 
12. Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente 

Para a avaliación do proceso de ensino e a práctica docente, os distintos membros do Departamento 

seguiremos as seguintes táboas e analizaremos os resultados nas distintas reunións do Departamento, 

deixando constancia desa análise nas actas das reunións e realizando as propostas de mellora que se 

consideren oportunas. 

Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente Escala 

Proceso de ensino: 1 2 3 4 
1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do 
alumnado? 

    

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a 
aprendizaxe? 

    

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade 
intelectual e física? 

    

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?     

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do 
alumnado? 

    

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do 
profesorado? 

    

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender o 
alumnado con NEAE? 

    

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender o 
alumnado con NEAE? 

    

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?     
10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?     
11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?     

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do 
alumnado dentro do grupo? 

    

Práctica docente: 1 2 3 4 
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1.- Como norma xeral fanase 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.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para 
os alumnos con NEAE? 

    

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos 
temas a tratar? 

    

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?     
5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de 
comprensión e expresión oral? 

    

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe     

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada 
estándar? 

    

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das 
probas/exames, etc.? 

    

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das 
probas /exames, etc.? 

    

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e 
comentar os seus fallos? 

    

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e 
orientación do profesorado? 

    

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?     

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc. establécense vinculadas 
aos estándares 

    

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, 
recuperación, ampliación,.. ? 

    

 
 

13. Avaliación da programación didáctica 
Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica 

Periodicidade coa que se revisará: en cada reunión do Departamento farase un seguimento do 

desenvolvemento da programación, aínda que será ao final de cada avaliación cando se revise de 

xeito máis exhaustivo, de cara a facer as propostas de modificación que se consideren oportunas e 

que constarán nas actas de reunión do Departamento. Esas propostas tamén se recollerán na memoria 

de final de curso do Departamento co obxectivo de adaptar todos os aspectos que se consideren 

oportunos o seguinte curso académico, sempre coa finalidade de obter unha maior eficacia no proceso 

de ensino e aprendizaxe e mellorar a nosa práctica docente na medida do posible. 
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Ao finalizar cada unha das avaliacións faremos tamén especial fincapé na temporalización, xa que 

en caso de haber desfases nos tempos sería necesario reaxustalos e, probablemente, tomar algún tipo 

de decisión en canto os contidos. 

Para levar a cabo a revisión da programación, tomaremos como referencia a seguinte táboa para 

posteriormente analizar os resultados: 

Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica Escala 

(Indicadores de logro) 1 2 3 4 
1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do 
currículo? 

    

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades 
didácticas/temas/proxectos? 

    

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 
temporalización? 

    

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     
5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     
7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para 
superar a materia? 

    

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa 
avaliación? 

    

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     
11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o 
departamento? 

    

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     
13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o 
alumnado? 

    

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da 
mesma? 

    

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de 
coñecementos previos? 

    

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, 
exames, etc. 

    

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha 
avaliación 

    

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     
22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos 
estándares? 
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26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado 
con NEE? 

    

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares 
previstas? 

    

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e 
instrumentos? 

    

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Art.º 21º, 5 
do D.86/15) 

    

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     
32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     

 

14. Medidas de atención a diversidade 
En colaboración co departamento de orientación do centro educativo, procederase a examinar a 

documentación presentada polo alumnado para ver se nela consta algún tipo de referencia a 

programas de reforzo ou adaptacións curriculares recibidas en cursos precedentes e a determinar que 

alumnado pode presentar limitacións na súa capacidade para aprender así como ós máis dotados e 

que progresan con maior rapidez que os seus compañeiros. 

Se froito desta labor considérase que existe algún membro do alumnado con problemas específicos 

realizarase a adaptación curricular que proceda de acordo co establecido na Orde do 6 de outubro de 

1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral. Ditas adaptacións 

curriculares poderán afectar ós obxectivos, ós contidos e ós criterios de avaliación e incluirán medidas 

de reforzo educativo para facilitar e potenciar a adquisición daqueles coñecementos e procedementos, 

englobados nos contidos mínimos esixibles, así como outras destinadas á atención daquel alumnado 

que presente capacidades excepcionais como pode ser a inclusión de determinados contidos ou a 

ampliación das actividades educativas de determinadas áreas curriculares. 

O longo do curso poden xurdir situacións, como alumnado que non está adquirindo os obxectivos 

programados ou de incorporación de novos alumnos e alumnas co curso xa empezado e procedentes 

da emigración ou doutras comunidades autónomas, que poden requirir de actividades de reforzo e de 

individualización didáctica. 

As medidas que seguiremos en cada caso serán as seguintes: 

• Se temos algún membro do alumnado con problemas específicos à Adaptación curricular que 

proceda de acordo co establecido na Orde do 6 de outubro de 1995 
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• Novos alumnos, emigrantes, alumnos que non alcanzan os contidos mínimos à Actividades de 

reforzo educativo 

• Alumnos con sobredotación ou que xa dominan os contidos à Actividades complementarias. 
 

15. Tratamento do fomento da lectura (Plan lector) 
Adicaremos a lo menos 10 minutos de cada sesión de cada materia o plan lector. 

Neste curso traballaremos a lectura de diverso material: como os textos e gráficos extraídos dos xornais, 

revistas económicas , como: “emprendedores, actualidade económica, capital”; ou de páxinas de 

internet. 

A partir da lectura traballaremos cos contidos lidos facendo debates, cuestións, roll playing, análise de 

casos, etc. 

Pedirase dende o Departamento de Economía que se merquen máis libros na Biblioteca do centro en 

materia económica xa que é moi escasa a oferta. 

16. Tratamento do fomento das TIC (Plan TIC) 
Faremos as seguintes actividades relacionadas cas Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC) 

e o uso de internet: 

• Lectura de xornais dixitais. Xogo de bolsa online. Simulador empresarial online. Uso da 

encerado dixital. Uso da aula virtual. Realización de búsqueas e tarefas a través de internet. 

 

17. Tratamento da convivencia (Plan de convivencia) 
A nosa programación e práctica docente será concordante co plan de convivencia do centro. 

Recalcarémoslles os nosos alumnos as normas básicas do plan de convivencia vixente referentes a: 

• Asistencia a clase. Puntualidade. Actitude no recinto escolar. Relación cos profesores e o persoal 

non docente. Trato cos compañeiros. Realización de traballos fóra da clase. Coidado das 

instalacións e materiais. 

Así mesmo recordarase que os alumnos expulsados da aula ou que se atrasaron 10 min na 1ª hora 

acudirán ao aula de estudo na que se lles propoñerán tarefas para realizar 

18. Contribución o proxecto lingüístico. 
Esta programación esta de acordo co proxecto lingüístico do centro. 

As contribucións das materias do dep. de Economía o proxecto lingüístico do centro son as 

seguintes:
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• Uso de terminoloxía económica e realización de un dicionario nos idiomas inglés, galego e 

castelán. 

• A materia impartirase en castelán para cumprir co requisito de porcentaxes de galego e castelán. 

• No caso de ter alumnos estranxeiros procurarémoslles na medida das nosas posibilidades 

contidos no seu idioma natal. 

• En colaboración co proxecto lector, propoñer lectura de artigos, prensa, libros, textos nos 

idiomas inglés, galego e castelán. 

 

19. Actividades complementarias e extraescolares 
O alumnado que curse calquera das materias do departamento poderá participar nas seguintes 

actividades propostas: 

• Simulador empresarial: Os alumnos interesados participaran no Concurso Young Business 

Talents de simulación empresarial: www.youngbusinesstalents.com 

Dado que o concurso comeza o 7 de novembro dende o inicio do curso para adquirir as 

habilidades e coñecementos básicos para crear e xestionar unha empresa e practicar para o 

concurso usaran un dos seguintes simuladores empresariais: 

Simu@: http://servicios.ipyme.org/simulador/intro.htm 

Crea y Compite: https://gestiona.madrid.org/esim_pub 

• Visitas a empresas: das existentes no contorno, co obxectivo de completar a súa formación 

específica, observando como se xestiona a empresa. Visitaremos a central de Pull&Bear en 

Narón o 21 de abril. 

• Visita á audiencia/xulgado de Lugo para ser oíntes nun xuizo. 

• Prensa Escola: coa Voz de Galicia, para utilizar a prensa no traballo de aula. 

• Programa cívico tributario da Axencia Tributaria: Consta dunhas xornadas nas que virán ao 

centro a facernos unha explicación sobre os impostos e a súa importancia así como traballo 

despois na clase sobre isto. 

• Proxecto mini empresas Lugo: pretende fomentar a educación emprendedora a través da 

creación de mini empresas e está enmarcado dentro do Plan de emprendemento do sistema 

educativo de Galicia eduemprende. 

Mais información: www.edu.xunta.es/fp/proxecto-mini-empresas-lugo 
• Simulador de bolsa: O departamento organizará o xogo de bolsa usando un simulador búrsatil 

(www.labolsavirtual.com , www.rankia.com/juego-bolsa) ou conta demo (www.ibroker.es , 

www.plus500.es) para que os alumnos aprendan a investir nos mercados de valores usando a 

metodoloxía aprender facendo, “learn by doing” 

• Mesas redondas, charlas ou debates sobre artigos, noticias e temas de actualidade económica, 
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• Visitas a eventos ou exposicións sobre economía, finanzas, emprendemento ou inversións, de 

interese para o alumnado. 

• Visita á facultade de ADE de Lugo 

• Participación en diversos concurso de índole económica e relacionados coa educación 

financieira. 

Todas as actividades serán gratuítas, a excepción das que conleven desprazamentos, irán dirixidas 

os alumnos que cursen calquera das materias ofertadas polo departamento de economía e proporanse 

o inicio do curso. 

O profesorado fomentará a participación de todos os alumnos de cada grupo nas actividades 

propostas. 

 

20. Temas transversais e interdisciplinares 
O decreto polo que se establece o currículo do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia 

establece uns contidos transversais ós que a sociedade é especialmente sensible como son: saúde e 

calidade de vida, educación ambiental, educación para a paz, educación do consumidor, educación para 

a igualdade entre os sexos, educación para o lecer e educación vial. 

Estes contidos impregnan todo o currículo do Bacharelato. A continuación relacionamos algúns dos 

exemplos máis característicos: 

Educación para a saúde e a calidade de vida 
 
Referencias a situacións que fan reflexionar sobre a nocividade dalgúns hábitos prexudiciais. Educación 

ambiental 

Reflexión sobre as distintas externalidades negativas que producen as empresas entre as que esta a 

contaminación ambiental. 

Fomentar la preocupación polo entorno natural da Galiza. 

Valorar da necesidade do reciclado de materiais de refugallo e de evitar a contaminación do medio 

ambiente. 

Valorar as implicacións do uso dos combustibles fósiles na educación ambiental. Comprender os 

principais problemas ambientais. 

Adquirir responsabilidade diante do medio ambiente. Captar a relación da economía co medio ambiente. 

A responsabilidade social corporativa como valor engadido para os accionistas das empresas cotizadas. 

O fomento das políticas medio ambientais e as enerxías renovables nas empresas. Educación para a 

calidade de vida 

Analizar as deficiencias do PIB como indicador. Concienciación do uso de outros indicadores coma o 

Índice de Desenrolo Human (IDH).
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Educación para a paz 

Valoración do uso da economía de mercado e as empresas de economía social para fins pacíficos, 

para o fomento da paz, a igualdade e os dereitos humanos. Crear unha conciencia crítica diante do 

consumo. Educación para os dereitos humanos e a paz. Valorar os efectos das crises económicas e 

a escaseza de recursos como a orixe de conflitos bélicos. Medidas para evitalas. Unións 

Económicas e Aduaneiras como método de garantir a paz entre os países membros. Caso particular 

da UE. 

Educación nas Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC) 

Usar as TIC como fonte principal de información económica a nivel mundial. Poñer en práctica o 

uso das TIC na Economía: Posta en práctica de exemplos do uso das TIC para obter novas 

económicas, cotizacións en tempo real, programas para crear plans de empresas, programas de 

contabilidade, programas econométricos … 

Educación do consumidor 

Adquirir esquemas de decisión que consideren todas as alternativas e efectos individuais e sociais 

do consumo. 

Desenvolver un coñecemento dos mecanismos do mercado, así como dos dereitos do consumidor. 

Xerar posicións de defensa da paz mediante o coñecemento de persoas e institucións significativas. 

Preferir a solución dialogada antes que os conflitos. 

Educación para a igualdade entre os sexos 

Procurarase presentar á muller en situacións de igualdade respecto ao home, tanto no ámbito do 

traballo científico coma noutros cotiáns. Por outra parte, utilizase unha linguaxe «coeducativa» en 

todo momento, e tanto as imaxes coma os textos exclúen calquera discriminación por razón de 

sexo. 

Esta situación real debe servir como base para realizar unha Educación para a igualdade de 

oportunidades que se estenda non só ao contorno educativo, senón a todos os aspectos da vida cotiá. 

Desenvolver a auto estima a concepción do propio corpo como expresión da personalidade. 

Analizar criticamente a realidade e corrixir xuízos sexistas.Consolidade hábitos non 

discriminatorios.  

Educación vial 

Concienciar da importancia da educación vial e a condución responsable e a súa relación ca 

economía coma coste de oportunidade. 

Educación multicultural 

Espertar o interese por coñecer outras culturas diferentes. Desenvolver actitudes de respecto e 

colaboración con outras culturas. Educación para a convivencia 
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Respectar a autonomía dos demais. 

Dialogar como forma de solucionar diferencias. Matemáticas aplicadas as ciencias sociais 

Sensibilizar o alumno coa importancia dos coñecementos en matemáticas para as ciencias sociais 

e a economía. Uso do método matemático en Economía. 

Educación moral y cívica 

Analiza-lo comportamento dos empresarios e dos consumidores. 

Concienciar os alumnos na importancia dos valores morais en calquera actividade empresarial e en 

todas as situacións en xeral. 

Reflexionar sobre o protagonismo do estado na economía. Educación para o comercio xusto 

Concienciar os alumnos sobre o consumo compulsivo e os efectos negativos para a sociedade, sobre 

os problemas dos países menos desenvolvidos e sobre as bondades o comercio xusto. 

Fomentar o comercio xusto entre os alumnos. 
 

21. Adaptación de programación didáctica a un ensino semi-presencial. 
Existe a posibilidade dun ensino semipresencial no que, algúns alumnos e alumnas estén confinados na 

casa e outros permanezcan nas aulas.  

Neste caso: 

a) Metolodoloxía: Traballarase de xeito online a través das plataformas institucionais que a 

Consellería de Educación da Xunta de Galicia nos aconselle (en principio será vía Webex) e 

continuaríamos cas explicacións e traballos do mesmo xeito que na clase. De ter alumnos ou alumnas con 

problemas de conexión, a profesora tentará grabar as explicacións e colgalas na aula virtual da materia. 

Se na clase facemos exercicios, estes subiranse á aula virtual sen correxir e correxidos para que teñan 

acceso dende a casa. 

O alumnado poderá contactar ca docente a través da aula virtual, abalar ou correo electrónico 

coorporativo. 

b) Avaliación: 

Neste caso os traballos que se encarguen entregaranse a través da aula virtual de cada materia e terán a 

mesma porcentaxe na calificación final que nunha ensinanza presencial. 

As probas escritas que foran correspondentes ao periodo no que o alumnado esté confinado faranse na 

medida do posible ao voltar ás aulas. De existir un longo período de confinamento, nese caso mudarán a 

ser online, a través tamén da aula virtual. Poñerase unha data e unha hora para realizala.  

 

22. Adaptación de programación didáctica a un ensino non presencial. 
No caso dun posible confinamento na casa e a imposibilidade de levar a cabo un proceso de ensinanza-

aprendizaxe presencial ou semi presencial destacamos os seguintes puntos: 
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c) Metolodoloxía: Traballarase de xeito online a través das plataformas institucionais que a 

Consellería de Educación da Xunta de Galicia nos aconselle (en principio sería por Webex) e 

continuaríamos cas explicacións e traballos do mesmo xeito que na clase. De ter alumnos ou alumnas con 

problemas de conexión, a profesora tentará grabar as explicacións e colgalas na aula virtual da materia. 

O alumnado poderá contactar ca docente a través da aula virtual, abalar ou correo electrónico 

coorporativo. 

d) Avaliación: 

Neste caso os traballos que se encarguen entregaranse a través da aula virtual de cada materia e Terán a 

mesma porcentaxe na calificación final que nunha ensinanza presencial. 

As probas escritas neste caso mudarán a ser online, a través tamén da aula virtual. Poñerase unha data e 

unha hora para realizala.  

 
23. Conclusións e opinión persoal 
Podemos sacar coma conclusión desta programación didáctica que a ESO e o Bacharelato é unha etapa 

fundamental, e debemos favorecer a madurez intelectual, a comprensión do mundo actual e a autonomía 

na toma de decisións e na realización de tarefas por parte dos alumnos. Todo isto aplicado o ámbito 

económico. 

Remarcar que toda persoa vese na obriga na súa vida cotiá de enfrontarse a cuestións de carácter 

económico (ir o banco, comprar, investir, facer a declaración da renda, negociar un préstamo, interpretar 

as noticias económicas, macromagnitudes: PIB, paro, tipos de interese ................................. ) 

Por dito motivo na miña opinión as materias do departamento de Economía na ESO e Bacharelato deberían 

ser obrigatorias en vez de optativas xa que nelas se adquiren os coñecementos básicos: conceptos, 

procedementos e actitudes fronte a economía actual para una mellor comprensión do mundo cambiante e 

da economía capitalista de mercado que lles rodea e que lles van a servir para o futuro próximo. 
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