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1. Introdución

Nun contexto globalizado, no que as relacións entre os axentes económicos e sociais son cada día máis complexas,
faise necesaria unha formación económica.

A consideración do comportamento económico das persoas na procura da satisfacción das súas necesidades, así
como da produción e da organización dos bens e os servizos necesarios, e da distribución dos recursos escasos
facilitan a comprensión da realidade social.

Calquera persoa necesita coñecer as regras básicas que explican os acontecementos económicos e a linguaxe
específica utilizada por economistas e medios de comunicación para analizar eses feitos. O estudo da economía
axuda a percibir e a coñecer o mundo, e posibilita analizar e afondar nas relacións humanas, facilita a comprensión
dos conceptos utilizados habitualmente na análise económica e empresarial, serve para potenciar destrezas de
razoamento, abstracción e interrelación, e proporciona ferramentas para examinar de xeito crítico a sociedade. E
contribúe  tamén  a  desenvolver  a  curiosidade  intelectual,  a  capacidade  analítica,  o  rigor  e  a  amplitude  de
perspectivas á hora de indagar no coñecemento de variables como o crecemento, a pobreza, a educación, a saúde, a
riqueza, o ambiente, etc. O estudo da economía proporciona importantes coñecementos matemáticos e estatísticos,
habilidades  de  comunicación  oral  e  escrita  para  explicar  e  transmitir  ideas  e  conclusións,  con  argumentos  e
evidencias empíricas, sentido da ética e respecto polo ser humano, así como unha intensa capacidade de traballo,
tanto individual como en equipo.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Valorar  o  problema  da  escaseza  e  a
importancia  de  adoptar  decisións  no  ámbito
económico,  analizando a súa repercusión nos
distintos  sectores  e  comparando  solucións
alternativas que ofrecen os diferentes sistemas
para comprender o funcionamento da realidade
económica.

2 2 40-50 1-2

O B X 2  -  R e c o ñ e c e r  e  c o m p r e n d e r  o
funcionamento do mercado, analizando os seus
fallos,  para  estudar  a  repercusión  destes  na
contorna  e  facilitar  a  toma  de  decisións  no
ámbito económico.

2-3 2 40 3 1-2

OBX3 - Distinguir e valorar o papel dos distintos
axentes  económicos  que  interveñen  no  fluxo
circular  da  renda  recoñecendo,  con  sentido
crítico, os beneficios e os custos que xera, para
d e t e r m i n a r  c o m o  s e  p r o d u c e  o
desenvolvemento económico e a súa relación co
benestar da sociedade.

2-3 40-50 3-4 1-2
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX4 - Coñecer e comprender o funcionamento
do sistema financeiro valorando os seus efectos
sobre  a  economía  real  e  anal izando  os
elementos  que  interveñen  nas  decisións
financeiras  relacionadas  co  investimento,  o
aforro, os produtos financeiros e a procura de
fontes  de  financiamento  para  planificar  e
xestionar con responsabilidade e autonomía as
propias finanzas e adoptar decisións financeiras
fundamentadas.

2-3 4 12-40-
50 1-2

OBX5  -  Identificar  e  valorar  os  retos  e  os
desafíos aos que se enfronta a economía actual,
anal izando  o  impacto  da  global izac ión
económica,  a  nova  economía  e  a  revolución
dixital  para propor iniciativas que fomenten a
equidade, a xustiza e a sostibilidade.

2-3 4 5 12-40-
50 1

OBX6  -  Analizar  os  problemas  económicos
actuais  mediante  o  estudo  de  casos,  a
investigación e  a  experimentación,  utilizando
ferramentas da análise económica e tendo en
conta os factores que condicionan as decisións
dos  axentes  económicos,  para  facilitar  a
comprensión deses problemas e expor solucións
innovadoras  e  sostibles  que  respondan  a
necesidades individuais e colectivas.

3-5 2 50 3-4 1-2-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XAS DECISIÓNS ECONÓMICAS1 12
Problema económico básico, conflicto entre
necesidades ilimitadas e recursos limitados.
Custo de oportunidade.

8

XOS AXENTES E OS SISTEMAS
ECONÓMICOS2 12

Relacións entre os axentes económicos.
Fluxo circular da renda. Organización
económica e sistemas económicos.

8

XO MERCADO3 12
O mercado e as súas forzas, demanda e
oferta. O equilibrio de mercado.
Elasticidade.

8

XTIPOS DE MERCADO4 12Tipos de mercado e características
fundamentais. 8

O MERCADO DE TRABALLO X5 12O mercado de traballo e  o seu
funcionamento. 8

OS INDICADORES ECONÓMICOS X6 12A perspectiva global da economía.
Indicadores económicos: produción e prezo. 8

O DIÑEIRO E O SISTEMA
FINANCIEIRO X7 10

O diñeiro e as súas funcións. Oferta e
demanda monetaria. O sistema finaceiro e
os seus intermediarios.

8

O FUNCIONAMENTO DA
ECONOMÍA X8 12Funcionamento global da economía. Oferta

e demanda agregada. 8

XO ESTADO, A POLÍTICA FISCAL E9 12Estrutura do sector público. Instrumentos 8
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XMONETARIA9 12de política fiscal e monetaria. 8

XA INTERVENCIÓN DO ESTADO
NA ECONOMÍA10 12O papel do Estado nos sistemas de

economía mixta. 10

XO COMERCIO INTERNACIONAL11 10Comercio internacional. Procesos de
integración económica. 8

XOS RETOS DA ECONOMÍA
ACTUAL12 12Globalización. Medioambiente.

Subdesenvolvemento. 10

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

AS DECISIÓNS ECONÓMICAS

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA1.2 - Comprender o problema da escaseza,
identificando os motivos e comparando, de maneira
xustificada, diferentes estratexias económicas de
resolución deste.

Analizar a escaseza de recursos como
problema económico básico

CA1.3 - Coñecer os procesos que interveñen na toma
das decisións económicas de maneira individual e
colectiva analizando o impacto que teñen na
sociedade.

Analizar a toma de decisións económicas
no ámbito individual e colectivo

CA1.5 - Coñecer como se produce o
desenvolvemento económico, o benestar social e a
redución da pobreza valorando, con sentido crítico, o
papel dos distintos axentes económicos que
interveñen no fluxo circular da renda.

Comprender o papel dos axentes
económicos no desenvolvemento
económico

CA3.1 - Analizar o problema da asignación de
recursos na satisfacción das necesidades, tanto
individuais como colectivas -a escaseza-,
identificando os motivos e comparando, de maneira
xustificada, diferentes estratexias económicas de
resolución deste.

Analizar o problema de asignación de
recursos para a satisfacción de
necesidades colectivas e individuais

CA4.2 - Comprender o problema básico da economía
da escaseza de recursos para garantir o estado do
benestar e analizar as diferentes alternativas de
financiamento e os seus efectos no conxunto da
sociedade.

Valorar o Estado de Benestar e analizar os
retos aos que se enfronta o seu
sostemento
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 30

CA1.4 - Analizar con espírito crítico os fallos do
mercado, avaliando as súas consecuencias e
reflexionando sobre as súas posibles solucións
segundo os diferentes sistemas económicos.

Valorar os fallos de mercado e as súas
consecuencias

CA1.10 - Expor solucións socioeconómicas que
respondan a necesidades individuais e colectivas
investigando e explorando a realidade económica
tendo en conta diversos factores e aplicando as
ferramentas propias do ámbito da economía.

Explorar a realidade económica para
identificar solucións socioeconómicas ao
problema da escaseza

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A economía, as necesidades, os bens e a escaseza. O contido económico das relacións sociais. Pobreza e escaseza.
A modelización como ferramenta para entender as interaccións económicas.

- O proceso de toma de decisións económicas. A racionalidade. O custo de oportunidade. Os custos irrecuperables. A
análise marxinal. Os incentivos e as expectativas. Teoría de xogos. A eficiencia. Risco e incerteza.

- A organización económica e os sistemas económicos; valoración e comparación.

- Economía do comportamento. Desviacións da racionalidade económica. Decisións económicas e ética.
Experimentos ou ensaios económicos.

- Métodos para a análise da realidade económica: o método científico, a modelización e experimentos ou ensaios
económicos.

- A macroeconomía. Os axentes económicos e o fluxo circular da renda. A demanda agregada, a oferta agregada e o
seu funcionamento.

- Economía positiva e economía normativa. A intervención do Estado e a súa xustificación. A política económica e os
seus efectos.

2

Título da UDUD

OS AXENTES E OS SISTEMAS ECONÓMICOS

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA1.1 - Comprender a realidade económica actual,
analizando a repercusión das decisións adoptadas no
ámbito económico, valorando os procesos de
integración económica e establecendo comparacións
sobre as solucións alternativas que ofrecen os
distintos sistemas.

Comprender a realidade económica e
coñecer os distintos sistemas económicos

CA1.2 - Comprender o problema da escaseza,
identificando os motivos e comparando, de maneira
xustificada, diferentes estratexias económicas de
resolución deste.

Analizar a escaseza de recursos como
problema económico básico

CA1.3 - Coñecer os procesos que interveñen na toma
das decisións económicas de maneira individual e
colectiva analizando o impacto que teñen na
sociedade.

Analizar a toma de decisións económicas
no ámbito individual e colectivo
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Comprender a organización dos axentes
económicos no fluxo da renda establecendo
relacións entre eles e determinando a súa
repercusión no desenvolvemento económico e
benestar social.

Comprender o papel dos axentes
económicos no desenvolvemento
económico.

CA3.3 - Coñecer como se produce o
desenvolvemento económico e o benestar social
valorando, con sentido crítico, o papel dos distintos
axentes económicos que interveñen no fluxo circular
da renda.

Comprender o papel dos axentes
económicos no desenvolvemento
económico.

CA3.4 - Diferenciar os custos e os beneficios xerados
no fluxo circular da renda para cada un dos axentes
económicos determinando a súa repercusión no
desenvolvemento económico e benestar social.

Analizar os beneficios e custos xerados
polos distintos axentes económicos.

CA4.1 - Comprender a realidade económica actual
analizando a repercusión das decisións adoptadas
pola intervención do Estado en materia de política
económica e establecendo comparacións sobre as
solucións alternativas que ofrecen os distintos
sistemas.

Comprender a realidade económica actual
e analizar as solucións que ofrecen os
sistemas económicos.

CA5.5 - Diferenciar os custos e os beneficios que
xera para cada un dos axentes económicos no fluxo
da renda establecendo relacións entre eles e
determinando a súa repercusión no
desenvolvemento económico e no benestar social.

Analizar os beneficios e custos xerados
polos distintos axentes económicos.

TI 30

CA1.4 - Analizar con espírito crítico os fallos do
mercado, avaliando as súas consecuencias e
reflexionando sobre as súas posibles solucións
segundo os diferentes sistemas económicos.

Valorar os fallos de mercado e as súas
consecuencias

CA1.5 - Coñecer como se produce o
desenvolvemento económico, o benestar social e a
redución da pobreza valorando, con sentido crítico, o
papel dos distintos axentes económicos que
interveñen no fluxo circular da renda.

Comprender o papel dos axentes
económicos no desenvolvemento
económico e na redución da pobreza.

CA1.10 - Expor solucións socioeconómicas que
respondan a necesidades individuais e colectivas
investigando e explorando a realidade económica
tendo en conta diversos factores e aplicando as
ferramentas propias do ámbito da economía.

A partir dunha análise crítica da realidade
elaborar unha posible solución
socioeconómica para responder as
necesidades económicas.

CA5.8 - Expor solucións socioeconómicas que
respondan a necesidades individuais e colectivas con
relación aos retos económicos actuais, investigando
e explorando a realidade económica tendo en conta
diversos factores e aplicando as ferramentas propias
do ámbito da economía.

Expor solucións socioeconómicas con
relación aos retos económicos actuais
investigando e explorando a realidade
económica.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A economía, as necesidades, os bens e a escaseza. O contido económico das relacións sociais. Pobreza e escaseza.
A modelización como ferramenta para entender as interaccións económicas.

- A organización económica e os sistemas económicos; valoración e comparación.
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Contidos

- Métodos para a análise da realidade económica: o método científico, a modelización e experimentos ou ensaios
económicos.

- A macroeconomía. Os axentes económicos e o fluxo circular da renda. A demanda agregada, a oferta agregada e o
seu funcionamento.

- Crecemento económico e desenvolvemento. Os factores do crecemento. A distribución da renda: relación entre
eficiencia e equidade. Indicadores do desenvolvemento social. Benestar e calidade de vida.

- Economía positiva e economía normativa. A intervención do Estado e a súa xustificación. A política económica e os
seus efectos.

- A globalización: factores explicativos, oportunidades e riscos. A converxencia económica entre países e a redución
das desigualdades.

3

Título da UDUD

O MERCADO

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA2.2 - Entender o funcionamento do mercado e a
natureza das transaccións que teñen lugar nel,
analizando elementos como a oferta, a demanda, os
prezos, os tipos de mercado e os axentes implicados
e reflexionado sobre a súa importancia como fonte
de mellora económica e social.

Comprender o funcionamento do mercado
e dos distintos elementos que participan
nel.

CA3.1 - Analizar o problema da asignación de
recursos na satisfacción das necesidades, tanto
individuais como colectivas -a escaseza-,
identificando os motivos e comparando, de maneira
xustificada, diferentes estratexias económicas de
resolución deste.

Analizar o problema da asignación de
recursos na satisfacción das necesidades.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Intercambio e mercado. Tipos e funcionamento dos mercados. Representación gráfica.

- A elasticidade. Os fallos de mercado. A análise custo-beneficio.

- A macroeconomía. Os axentes económicos e o fluxo circular da renda. A demanda agregada, a oferta agregada e o
seu funcionamento.

- Crecemento económico e desenvolvemento. Os factores do crecemento. A distribución da renda: relación entre
eficiencia e equidade. Indicadores do desenvolvemento social. Benestar e calidade de vida.

4

Título da UDUD

TIPOS DE MERCADO

Duración

12
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 75

CA1.3 - Coñecer os procesos que interveñen na toma
das decisións económicas de maneira individual e
colectiva analizando o impacto que teñen na
sociedade.

Analizar a toma de decisións económicas
no ámbito individual e colectivo.

CA1.4 - Analizar con espírito crítico os fallos do
mercado, avaliando as súas consecuencias e
reflexionando sobre as súas posibles solucións
segundo os diferentes sistemas económicos.

Valorar os fallos de mercado e as súas
consecuencias.

CA1.5 - Coñecer como se produce o
desenvolvemento económico, o benestar social e a
redución da pobreza valorando, con sentido crítico, o
papel dos distintos axentes económicos que
interveñen no fluxo circular da renda.

Comprender o papel dos axentes
económicos no desenvolvemento
económico.

TI 25
CA2.1 - Valorar a repercusión dos fallos do mercado
no eido microeconómico e facilitar o proceso de
toma de decisións neste ámbito, recoñecendo e
comprendendo o seu funcionamento.

Valorar os fallos de mercado e as súas
consecuencias.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Teoría de xogos. O dilema do prisioneiro. Xogos repetidos e equilibrios cooperativos.

- A elasticidade. Os fallos de mercado. A análise custo-beneficio.

5

Título da UDUD

O MERCADO DE TRABALLO

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA3.2 - Entender o funcionamento do mercado
laboral e a natureza das transaccións que teñen
lugar nel, analizando os axentes implicados e
reflexionado sobre a súa importancia como fonte de
mellora económica e social.

Comprender o funcionamento do mercado
laboral e valorar a súa importancia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Economía laboral. O funcionamento e as tendencias dos mercados de traballo e o impacto dos custos de
despedimento. Tipos de desemprego. Efectos e medidas correctoras. A brecha salarial.
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6

Título da UDUD

OS INDICADORES ECONÓMICOS

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA3.3 - Coñecer como se produce o
desenvolvemento económico e o benestar social
valorando, con sentido crítico, o papel dos distintos
axentes económicos que interveñen no fluxo circular
da renda.

Analizar os beneficios e custos xerados
polos distintos axentes económicos.

CA3.4 - Diferenciar os custos e os beneficios xerados
no fluxo circular da renda para cada un dos axentes
económicos determinando a súa repercusión no
desenvolvemento económico e benestar social.

Diferenciar os custos e os beneficios que
xera para cada un dos axentes
económicos e determinar a súa
repercusión no estado do benestar.

CA4.4 - Coñecer e comprender o funcionamento do
sistema financeiro, da política monetaria e da
estabilidade de prezos valorando os seus efectos
sobre a economía real e analizando os elementos
que interveñen nas decisións financeiras, como o
tipo de xuro, a inflación, o aforro, os produtos
financeiros e a procura de fontes de financiamento,
para planificar e xestionar con maior
responsabilidade e autonomía as propias finanzas e
adoptar decisións financeiras fundamentadas.

Coñecer e comprender o funcionamento
do sistema financeiro, da política
monetaria e da estabilidade de prezos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A macroeconomía. Os axentes económicos e o fluxo circular da renda. A demanda agregada, a oferta agregada e o
seu funcionamento.

- A política fiscal. O estado do benestar e o seu financiamento. O principio de solidariedade e os impostos. O déficit
público, a débeda pública e os seus efectos. A economía mergullada.

- A política monetaria e a estabilidade de prezos. Funcionamento do mercado monetario. A inflación: teorías
explicativas. Efecto das políticas monetarias sobre a inflación, o crecemento e o benestar.

7

Título da UDUD

O DIÑEIRO E O SISTEMA FINANCIEIRO

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 45

CA1.7 - Coñecer e comprender o funcionamento do
sistema financeiro valorando os seus efectos sobre a
economía real e analizando os elementos que
interveñen nas decisións financeiras relacionadas co
investimento, co aforro, cos produtos financeiros e
coa procura de fontes de financiamento, para
planificar e xestionar con maior responsabilidade e
autonomía as propias finanzas e adoptar decisións
financeiras fundamentadas.

Comprender o funcionamento do sistema
financeiro.

CA3.5 - Coñecer e comprender o funcionamento do
sistema financeiro e a súa evolución na era dixital,
analizando as novas tendencias tecnolóxicas que
supoñen unha disrupción no sector financeiro, para
planificar e xestionar con maior responsabilidade e
autonomía as propias finanzas e adoptar decisións
financeiras fundamentadas.

Analizar a evolución do sistema financeiro
na era dixital.

CA3.6 - Planificar e xestionar con responsabilidade e
progresiva autonomía as finanzas persoais e adoptar
decisións fundamentadas a partir do coñecemento e
da comprensión do sistema financeiro e a súa
evolución na era dixital valorando os elementos que
interveñen nas decisións financeiras e os efectos que
estes poden provocar na economía real.

Adoptar decisións fundamentadas e
responsables nas finanzas persoais.

TI 55

CA1.8 - Planificar e xestionar con responsabilidade e
progresiva autonomía as finanzas persoais e adoptar
decisións fundamentadas a partir do coñecemento e
da comprensión do sistema financeiro valorando os
elementos que interveñen nas decisións financeiras
e os efectos que estes poden provocar na economía
real.

Aplicar ás finanzas persoais os
coñecementos do sistema financeiro
valorando os efectos que as decisións
financeiras poden provocar na economía
real.

CA1.9 - Adquirir coñecementos financeiros a partir
da análise do sistema financeiro, do seu
funcionamento e dos efectos que se derivan das
decisións adoptadas nel e establecendo conexións
entre estas aprendizaxes e as súas decisións
financeiras persoais que afectan a súa vida cotiá.

Comprender o funcionamento do sistema
financeiro e aplicalo nas decisións
financeiras persoais.

CA1.10 - Expor solucións socioeconómicas que
respondan a necesidades individuais e colectivas
investigando e explorando a realidade económica
tendo en conta diversos factores e aplicando as
ferramentas propias do ámbito da economía.

A partir dunha análise crítica da realidade
elaborar unha posible solución
socioeconómica para responder as
necesidades económicas.

CA3.7 - Adquirir coñecementos financeiros a partir
da análise do sistema financeiro, do seu
funcionamento, da súa evolución e dos efectos que
se derivan das decisións adoptadas nel e
establecendo conexións entre estas aprendizaxes e
as súas decisións financeiras persoais que afectan a
súa vida cotiá.

Comprender o funcionamento do sistema
financeiro e aplicalo nas decisións
financeiras persoais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Planificación e xestión das decisións financeiras: o investimento, o aforro e o consumo. Diñeiro e transaccións.
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Contidos

- Funcións do diñeiro e formas do diñeiro. Risco e beneficio. O papel dos bancos na economía. Funcionamento dos
produtos financeiros como préstamos, hipotecas e os seus substitutos. Os seguros.

- O sistema financeiro, o seu funcionamento e os seus efectos. Evolución do panorama financeiro. O diñeiro.
Tipoloxía do diñeiro e o seu proceso de creación.

8

Título da UDUD

O FUNCIONAMENTO DA ECONOMÍA

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA4.1 - Comprender a realidade económica actual
analizando a repercusión das decisións adoptadas
pola intervención do Estado en materia de política
económica e establecendo comparacións sobre as
solucións alternativas que ofrecen os distintos
sistemas.

Comprender a realidade económica actual
e analizar as solucións que ofrecen os
sistemas económicos.

CA4.3 - Diferenciar os custos e os beneficios que
xera para cada un dos axentes económicos no fluxo
da renda establecendo relacións entre eles e
determinando a súa repercusión no estado do
benestar e no seu financiamento.

Diferenciar os custos e os beneficios que
xera para cada un dos axentes
económicos e determinar a súa
repercusión no estado do benestar.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Economía positiva e economía normativa. A intervención do Estado e a súa xustificación. A política económica e os
seus efectos.

9

Título da UDUD

O ESTADO, A POLÍTICA FISCAL E MONETARIA

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 75

CA4.1 - Comprender a realidade económica actual
analizando a repercusión das decisións adoptadas
pola intervención do Estado en materia de política
económica e establecendo comparacións sobre as
solucións alternativas que ofrecen os distintos
sistemas.

Comprender a realidade económica actual
e analizar as solucións que ofrecen os
sistemas económicos.

CA4.3 - Diferenciar os custos e os beneficios que
xera para cada un dos axentes económicos no fluxo
da renda establecendo relacións entre eles e
determinando a súa repercusión no estado do
benestar e no seu financiamento.

Diferenciar os custos e os beneficios que
xera para cada un dos axentes
económicos e determinar a súa
repercusión no estado do benestar.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.4 - Coñecer e comprender o funcionamento do
sistema financeiro, da política monetaria e da
estabilidade de prezos valorando os seus efectos
sobre a economía real e analizando os elementos
que interveñen nas decisións financeiras, como o
tipo de xuro, a inflación, o aforro, os produtos
financeiros e a procura de fontes de financiamento,
para planificar e xestionar con maior
responsabilidade e autonomía as propias finanzas e
adoptar decisións financeiras fundamentadas.

Coñecer e comprender o funcionamento
do sistema financeiro, da política
monetaria e da estabilidade de prezos.

TI 25

CA4.5 - Adquirir coñecementos financeiros a partir
da análise do sistema financeiro e da política
monetaria e establecendo conexións entre estas
aprendizaxes e as súas decisións financeiras
persoais que afectan a súa vida cotiá.

Adquirir coñecementos financeiros a
partir da análise do sistema financeiro e
da política monetaria.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Economía positiva e economía normativa. A intervención do Estado e a súa xustificación. A política económica e os
seus efectos.

- A política fiscal. O estado do benestar e o seu financiamento. O principio de solidariedade e os impostos. O déficit
público, a débeda pública e os seus efectos. A economía mergullada.

- A política monetaria e a estabilidade de prezos. Funcionamento do mercado monetario. A inflación: teorías
explicativas. Efecto das políticas monetarias sobre a inflación, o crecemento e o benestar.

10

Título da UDUD

A INTERVENCIÓN DO ESTADO NA ECONOMÍA

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.4 - Analizar con espírito crítico os fallos do
mercado, avaliando as súas consecuencias e
reflexionando sobre as súas posibles solucións
segundo os diferentes sistemas económicos.

Valorar os fallos de mercado e as súas
consecuencias.

CA2.1 - Valorar a repercusión dos fallos do mercado
no eido microeconómico e facilitar o proceso de
toma de decisións neste ámbito, recoñecendo e
comprendendo o seu funcionamento.

Valorar os fallos de mercado e as súas
consecuencias.

CA4.1 - Comprender a realidade económica actual
analizando a repercusión das decisións adoptadas
pola intervención do Estado en materia de política
económica e establecendo comparacións sobre as
solucións alternativas que ofrecen os distintos
sistemas.

Comprender a realidade económica actual
e analizar as solucións que ofrecen os
sistemas económicos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Comprender o problema básico da economía
da escaseza de recursos para garantir o estado do
benestar e analizar as diferentes alternativas de
financiamento e os seus efectos no conxunto da
sociedade.

Valorar o Estado de Benestar e analizar os
retos aos que se enfronta o seu
sostemento

CA4.3 - Diferenciar os custos e os beneficios que
xera para cada un dos axentes económicos no fluxo
da renda establecendo relacións entre eles e
determinando a súa repercusión no estado do
benestar e no seu financiamento.

Diferenciar os custos e os beneficios que
xera para cada un dos axentes
económicos e determinar a súa
repercusión no estado do benestar.

TI 40

CA2.3 - Analizar con espírito crítico os fallos do
mercado, avaliando as súas consecuencias e
reflexionando sobre as súas posibles solucións.

Valorar os fallos de mercado e as súas
consecuencias.

CA4.6 - Expor solucións socioeconómicas que
respondan a necesidades individuais e colectivas
propias do estado do benestar investigando e
explorando a realidade económica tendo en conta
diversos factores e aplicando as ferramentas propias
do ámbito da economía.

Analizar solucións para o sostemento do
estado de benestar explorando a
realidade económica.

CA5.6 - Propor iniciativas que fomenten a equidade,
a xustiza e a sostibilidade a partir da identificación
dos retos e dos desafíos que supón a economía
actual e analizando, con sentido crítico, o impacto
que provoca a globalización, a nova economía e a
revolución dixital no benestar económico e social dos
cidadáns.

 Propor iniciativas que fomenten a
equidade, a xustiza e a sostibilidade a
partir da exploración da realidade
económica.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A organización económica e os sistemas económicos; valoración e comparación.

- Intercambio e mercado. Tipos e funcionamento dos mercados. Representación gráfica.

- Economía positiva e economía normativa. A intervención do Estado e a súa xustificación. A política económica e os
seus efectos.

- A política fiscal. O estado do benestar e o seu financiamento. O principio de solidariedade e os impostos. O déficit
público, a débeda pública e os seus efectos. A economía mergullada.

- O futuro do estado do benestar. Sostibilidade das pensións. Os fluxos migratorios e as súas implicacións
socioeconómicas.

11

Título da UDUD

O COMERCIO INTERNACIONAL

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA3.9 - Comprender os retos económicos actuais en
materia de comercio internacional e procesos de
integración económica, analizando de forma crítica e
construtiva os efectos económicos-sociais a partir da
análise de casos reais e fomentando iniciativas que
respondan ás necesidades que supoñen estes retos.

Comprender os retos económicos actuais
en materia de comercio internacional e
procesos de integración económica.

TI 50

CA5.1 - Comprender a realidade económica actual
analizando as oportunidades e os riscos dos
procesos de integración económica entre países e da
globalización e a súa repercusión na redución das
desigualdades.

Analizar con sentido crítico o proceso de
globalización.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- O comercio internacional, os procesos de integración económica e os seus efectos. Proteccionismo e libre
comercio. A unión europea e monetaria.

- A globalización: factores explicativos, oportunidades e riscos. A converxencia económica entre países e a redución
das desigualdades.

12

Título da UDUD

OS RETOS DA ECONOMÍA ACTUAL

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA2.1 - Valorar a repercusión dos fallos do mercado
no eido microeconómico e facilitar o proceso de
toma de decisións neste ámbito, recoñecendo e
comprendendo o seu funcionamento.

Valorar os fallos de mercado e as súas
consecuencias.

CA3.8 - Identificar os retos e os desafíos dunha
economía global propondo iniciativas que fomenten
a equidade, a xustiza e a sostibilidade e analizando,
con sentido crítico, o impacto que provoca a
globalización, a nova economía e a revolución dixital
no benestar económico e social dos cidadáns.

Comprender os retos da globalización en
materia de equidade, xustiza e
sostibilidade.

CA3.9 - Comprender os retos económicos actuais en
materia de comercio internacional e procesos de
integración económica, analizando de forma crítica e
construtiva os efectos económicos-sociais a partir da
análise de casos reais e fomentando iniciativas que
respondan ás necesidades que supoñen estes retos.

Comprender os retos económicos actuais
en materia de comercio internacional e
procesos de integración económica.

CA3.10 - Expor solucións socioeconómicas que
respondan a necesidades individuais e colectivas
tanto no marco das relacións nacionais coma
internacionais, investigando e explorando a
realidade económica tendo en conta diversos
factores e aplicando as ferramentas propias do
ámbito da economía

Expor solucións para os retos que
plantexa a realidade económica actual no
referenta á satisfacción de necesidades
colectivas e individuais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.1 - Comprender a realidade económica actual
analizando as oportunidades e os riscos dos
procesos de integración económica entre países e da
globalización e a súa repercusión na redución das
desigualdades.

Analizar con sentido crítico o proceso de
globalización.

CA5.2 - Analizar a escaseza de recursos e a pobreza
para comprender os fluxos migratorios identificando
os motivos e comparando, de maneira xustificada,
diferentes estratexias económicas de resolución
deste.

Analizar as causas dos fluxos migratorios
e plantexar posibles solucións.

CA5.3 - Coñecer os procesos que interveñen na toma
das decisións económicas de maneira individual e
colectiva analizando o impacto que teñen nos retos
económicos actuais.

Comprender o impacto das nosas
decisións económicas individuais e
colectivas na realidade socioeconómica.

CA5.6 - Propor iniciativas que fomenten a equidade,
a xustiza e a sostibilidade a partir da identificación
dos retos e dos desafíos que supón a economía
actual e analizando, con sentido crítico, o impacto
que provoca a globalización, a nova economía e a
revolución dixital no benestar económico e social dos
cidadáns.

 Propor iniciativas que fomenten a
equidade, a xustiza e a sostibilidade a
partir da exploración da realidade
económica.

CA5.7 - Comprender os retos económicos actuais
analizando de forma crítica e construtiva a contorna,
identificando aqueles elementos que condicionan e
transforman a economía e fomentando iniciativas
que respondan ás necesidades que supoñen estes
retos.

Comprender os retos económicos actuais
a través da análise critica da contorna.

TI 30

CA2.3 - Analizar con espírito crítico os fallos do
mercado, avaliando as súas consecuencias e
reflexionando sobre as súas posibles solucións.

Analizar os fallos de mercado e
reflexionar sobre posibles solucións.

CA5.4 - Analizar, con sentido crítico, como se
produce o desenvolvemento económico e o benestar
social con relación ao desenvolvemento sostible e
aos retos económicos actuais. Estudo de casos.

Analizar os retos que plantexa o
desenvolvemento económico sobre a
sostibilidade.

CA5.8 - Expor solucións socioeconómicas que
respondan a necesidades individuais e colectivas con
relación aos retos económicos actuais, investigando
e explorando a realidade económica tendo en conta
diversos factores e aplicando as ferramentas propias
do ámbito da economía.

Expor solucións para os retos que
plantexa a realidade económica actual no
referenta á satisfacción de necesidades
colectivas e individuais

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A elasticidade. Os fallos de mercado. A análise custo-beneficio.

- Crecemento económico e desenvolvemento. Os factores do crecemento. A distribución da renda: relación entre
eficiencia e equidade. Indicadores do desenvolvemento social. Benestar e calidade de vida.

- O comercio internacional, os procesos de integración económica e os seus efectos. Proteccionismo e libre
comercio. A unión europea e monetaria.

- A globalización: factores explicativos, oportunidades e riscos. A converxencia económica entre países e a redución
das desigualdades.
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Contidos

- A nova economía e a revolución dixital. A economía colaborativa. A economía circular. O impacto da revolución
dixital sobre o emprego e a distribución da renda. A adaptación da poboación activa ante os retos da revolución
dixital.

- O futuro do estado do benestar. Sostibilidade das pensións. Os fluxos migratorios e as súas implicacións
socioeconómicas.

- Teorías sobre o decrecemento económico.

- Os obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS) e os retos económicos actuais. Estudo de casos.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía que se vai aplicar na nosa materia baséase nos principios xerais seguintes:

Partir do nivel de desenvolvemento do alumno.

Asegurar a construción de aprendizaxes significativas e a aplicación dos coñecementos á vida.

Facilitar a realización de aprendizaxes significativas polo propio alumnado..

Modificar esquemas de coñecemento.

Adestrar diferentes estratexias de metacognición.

Potenciar a actividade e interactividade nos procesos de aprendizaxe.

Os agrupamientos e os espazos, as actividades tamén serán flexibles e de diversos tipos. Contemplaranse, así,
actividades graduadas no seu nivel de dificultade e profundización, en función da propia evolución do alumno ao
longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe, partindo sempre do xeral ao concreto, de forma que as actividades
sexan o suficientemente fáciles como para lograr o éxito e, á súa vez, o suficientemente difíciles como para que
supoñan un reto. Neste sentido podemos diferenciar varios tipos de actividades segundo a súa finalidade:

Actividades previas e de motivación. Tratan de pescudar as ideas, os intereses, as necesidades, etc., dos alumnos
sobre os contidos que se van a traballar. Con elas suscítase a curiosidade intelectual e a participación de todos nas
tarefas educativas.

Actividades de desenvolvemento. Son aquelas que as unidades de programación prevén con carácter xeral para todo
o alumnado.

Actividades de reforzo.  Para aqueles  alumnos cuxos ritmos de aprendizaxe sexan máis  lentos  (alumnado con
necesidades educativas especiais) é imprescindible a programación de actividades de reforzo que, de acordo coas
súas características, faciliten o desenvolvemento das súas capacidades.

Actividades  de  ampliación.  Son  aquelas  que  posibilitan  aos  alumnos  seguir  avanzando nos  seus  procesos  de
aprendizaxe unha vez que realizaron satisfactoriamente as tarefas propostas nunha unidade de programación.

Actividades de avaliación. O profesorado debe deseñar estas actividades, sen que poidan ser percibidas polos
alumnos como diferenciadas, para reaxustar permanentemente os procesos educativos.

En conclusión, exponse unha metodoloxía activa e participativa, na que se utilizarán unha diversa tipoloxía de
actividades (de introdución-motivación, de coñecementos previos, de desenvolvemento,de consolidación, funcionais
ou de extrapolación, de investigación, de reforzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globais ou finais).

O noso enfoque metodolóxico axustarase aos seguintes parámetros:
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1. Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que permitan aos alumnos avanzar cara aos resultados
de ensino de máis dunha competencia ao mesmo tempo.

2. Nas actividades de investigación, aquelas en as que o alumno participa na construción do coñecemento
mediante a procura de información e a inferencia, ou tamén aquelas en as que utiliza o coñecemento para resolver
unha situación ou un problema proposto, clasificaranse as actividades polo seu grao de dificultade (sinxelo-medio-
difícil), para poder así dar mellor resposta á diversidade.

3. A acción docente promoverá que os alumnos sexan capaces de aplicar as aprendizaxes nunha diversidade de
contextos.

4 . Fomentarase a reflexión e investigación, así como a realización de tarefas que supoñan un reto e desafío
intelectual para os alumnos.

5. Poderanse deseñar tarefas e proxectos que supoñan o uso significativo da lectura, a escritura, as TIC e a
expresión oral mediante debates ou presentacións orais.

6 . A actividade de clase favorecerá o traballo individual, o traballo en equipo e o cooperativo.

7 . Procurarase organizar os contidos ao redor de núcleos temáticos próximos e significativos.

8 . Procurarase seleccionar materiais e recursos didácticos diversos, variados, interactivos e accesibles, tanto no
que se refire ao contido como ao soporte.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Curso creado para a materia na aula virtual do centro.

Artigos de prensa dixital

Documentais

Curso creado para a materia na aula virtual do centro. Neste espazo estarán dispoñibles para o alumnado todos os
materiais da materia ordenados por unidades didácticas. A entrega de actividades e traballos realizarase por este
medio.

Non hai libro de texto recomendado.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Durante as primeiras sesións do curso realizarase unha proba de avaliación inicial que consistirá nunha proba  que
terá  como  fin  obter  información  sobre  os  coñecementos  previos  na  materia  de  Economía  e  o  grao  de
desenvolvemento das competencias básicas do alumnado.  Prestarase especial  atención ao alumnado de nova
incorporación ao centro.

O resultado acadado na avaliación inicial permitirán tomar decisións relativas ao desenvolvemento do currículo
naqueles casos que se consideren oportunos e  adecuar as novas aprendizaxes aos coñecementos previos do
alumnado, para así facilitar unha progresión axeitada no seu proceso de aprendizaxe.
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

8

UD 2

8

UD 3

8

UD 4

8

UD 5

8

UD 6

8

UD 7

8

UD 8

8

UD 9

8

UD 10

10

Proba
escrita 70 70 100 75 100 100 45 100 75 60

Táboa de
indicadores 30 30 0 25 0 0 55 0 25 40

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

8

UD 12

10

Total

100

Proba
escrita 50 70 76

Táboa de
indicadores 50 30 24

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A cualificación de cada avaliación será o resultado da suma das cualificacións obtidas polo alumnado nos seguintes
apartados, de acordo coa ponderación proposta para cada un deles.

o PROBAS E ACTIVIDADES OBXECTIVAS :

Ponderación: 95% da nota de avaliación

Cada proba puntuarase de 0 a 10.

Faranse dúas probas por avaliación.

A media entre os exames será ponderada en función da materia que inclúa cada un, aínda que se       procurará que
sexa do 50%.

o TRABALLOS PROPOSTOS POLO DOCENTE REALIZADOS NA CASA OU NA AULA.

Traballos de ampliación ou tarefas complementarias que se entregarán preferentemente a través   da aula virtual.

Ponderación: 5%

o  A nota final da materia resultará da media aritmética das tres avaliacións, para acadar unha cualificación
positiva, deberá ter superadas as tres avaliacións.

o No caso de ter todas as avaliacións superadas, a cualificación final do curso obterase facendo a media
aritmética das cualificacións delas. Esta media redondearase por aproximación.

Criterios de cualificación:
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Criterios de recuperación:

No mes de xuño realizarase unha proba final, coa materia distribuída por trimestres, para aquel alumnado que non
acadara o mínimos na consecución dos criterios de avaliación.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

O alumnado que teña a materia pendente deberá realizar dúas probas, correspondentes as dúas partes da materia,
mitade do temario cada unha. O alumnado que non supere algunha das dúas probas poderá presentarse a proba final
coa parte suspensa.

Na aula virtual do centro no curso o alumnado atopará exercicios voluntarios de cada tema que poderá entregar
telemáticamente. O profesorado revisará os exercicios e trasladará ao alumnado as explicacións e aclaracións
oportunas.

Criterios de cualificación.

A valoración dos exames de avaliación se fará sobre unha puntuación de 10. Necesitarase un mínimo de 5
puntos para superar  o  examen.  A nota final  destas probas escritas  será a media aritmética dos dous exames
realizados ao longo do curso. No caso de que algún alumno non supere a materia na convocatoria ordinaria tería que
ir con todo o temario na convocatoria extraordinaria.

6. Medidas de atención á diversidade

Nesta materia aténdese á diversidade do alumnado de distintas formas:

Diversifícase a información conceptual, segundo o criterio do profesor, para que cada grupo de alumnado, definido
polas súas aptitudes e capacidades, poida asimilar os conceptos máis importantes.

Asúmense as diferencias no interior do grupo e propoñense exercicios de diversa dificultad de execución,  con
atención individualizada na resolución de ditos exercicios para os alumnos que o precisen.

Propóñense actividades abertas que posibilitan o afondamento nas mesmas segundo o grao de desenvolvemento
intelectual, a capacidade persoal e os coñecementos de cada un.

Prestarase especial atención ao alumnado con necesidades específicas e aplicaranse os protocolos establecidos polo
departamento de Orientación.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión lectora X X X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.4 - O emprendemento
social e empresaria X X X X X X X

ET.5 - Competencia dixital

ET.6 - Fomento do espíritu
crítico e científico X X X X X X X

ET.7 - Educación emocial e en
valores. X X X X X X X X

ET.8 - Igualdade de xénero X X X X X X X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.1 - Comprensión lectora X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X

ET.4 - O emprendemento
social e empresaria X X

ET.5 - Competencia dixital X

ET.6 - Fomento do espíritu
crítico e científico X X X X

ET.7 - Educación emocial e en
valores. X X X X

ET.8 - Igualdade de xénero X X X X

Observacións:
A competencia dixital  non vai  a poder ser traballada convenientemente por non estar operativa a aula de
informática durante este curso.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Charlas sobre emprendemento organizadas pola Cámara de
Comercio de Santiago de Compostela.

Charlas emprendemento
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8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?

Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?

Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?

Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade

Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?

Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?

Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe?

Préstase atención aos temas transversais?

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

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

Unha vez completada a unidade didáctica realizarase unha valoración atendendo aos seguintes criterios:

1 . Insuficiente

2. Aceptable

3. Ben

4. Moi ben

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Mensualmente recollerase o seguimento da programación no libro de actas do departamento.

Ao finalizar o curso realizarase unha avaliación da programación de acordo cos seguintes indicadores.

1 . Engadiuse algún contido non previsto á programación?

2. Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?

3. Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?

4. Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?
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5. Son adecuados os materiais didácticos utilizados?

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

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

8. Elaborouse unha proba de avaliación inicial?

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

10. Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación

11. Fixáronse criterios para a avaliación final?

12. Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?

13. Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?

14. Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?

15. Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?

16. Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?

9. Outros apartados
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