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Economía, 4º de ESO, curso 2018/19
Introdución
A formación básica en economía é necesaria no mundo globalizado actual no que as relacións entre os axentes económicos e soci ais
son cada día máis complexas. A consideración do comportamento económico das persoas na procura da satisfacción das súas
necesidades, así como da produción e da organización dos bens e os servizos necesarios, e da distribución dos recursos escaso s
facilitan a compresión da realidade social. Calquera persoa necesita coñecer as regras básicas que explican os acontecementos
económicos e a linguaxe específica utilizada por economistas e medios de comunicación para analizar eses feitos.
O estudo da economía axuda a percibir e a coñecer o mundo, e posibilita analizar e afondar nas relacións humanas, facilita a
comprensión dos conceptos utilizados habitualmente na análise económica e empresarial, serve para potenciar destrezas de
razoamento, abstracción e interrelación, e proporciona ferramentas para examinar de xeito crítico a sociedade. E contribúe tamén a
desenvolver a curiosidade intelectual, a capacidade analítica, o rigor e a amplitude de perspectivas á hora de indagar no coñecemento
de variables como o crecemento, a pobreza, a educación, a saúde, a riqueza, o ambiente, etc. Proporciona importantes coñecementos
matemáticos e estatísticos, habilidades de comunicación oral e escrita para explicar e transmitir ideas e conclusións, con argumentos e
evidencias empíricas, sentido da ética e respecto polo ser humano, así como unha intensa capacidade de traballo, tanto individual como
en equipo.
A economía distínguese das restantes ciencias sociais polo enfoque que emprega para analizar e resolver os problemas sociais. A
materia de 4º de ESO introduce ao alumnado nestas cuestións a trevés de seis bloques de contidos que permiten o estudo da economía
como ciencia e do papel dos axentes económicos. O primeiro bloque (Ideas económicas básicas) presenta os aspectos relativos aos
principios económicos, á terminoloxía propia e á metodoloxía da ciencia económica. O segundo bloque (Economía e empresa) analiza
o papel e o funcionamento das empresas como axente fundamental na economía. O terceiro bloque (Economía persoal) céntrase no
3

estudo da trascendencia das decisión económicas na vida das persoas e das súas familias. O cuarto bloque (Economía e ingresos e
gastos do Estado) repasa o papel estatal no funcionamento económico a través da análise dos seus ingresos
e gastos. O quinto bloque (Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego) presenta os aspectos máis salientables da economía
financeira e a súa repercusión na actividade económica e o nivel de emprego. E, finalmente, o sexto bloque (Economía internacional)
fai un breve repaso do funcionamento do sector exterior da economía con especial fincapé nas repercusións da integración económica
e a globalización.

1. Criterios de avaliación relacionados cos respectivos estándares de aprendizaxe e competencias
clave e concreción do grado mínimo de consecución
Os criterios de avaliación serán o referente especifico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen o que se quere valorar e que
o alumnado debe lograr como resultado das experiencias educativas planificadas para a materia. Especifícanse nos estándares de
aprendizaxe avaliables que concretan o que debe saber, comprender e saber facer o estudantado en cada materia.
Criterios de avaliación

B1.1. Explicar a economía
como ciencia social e valorar o impacto permanente
das decisións económicas
na vida das persoas.

B1.2. Identificar a terminoloxía
económica básica e o uso dos
modelos
económicos,
e
familiarizarse con eles.
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Estándares de aprendizaxe

Competencias
Clave
Bloque 1. Ideas económicas básicas

Grado mínimo de consecución

ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade
de elixir e tomar decisións como as claves dos problemas
básicos de calquera economía, e comprende que todas as
eleccións supoñen renunciar a outras alternativas e que todas as decisións teñen consecuencias.
ECB1.1.2. Distingue formas de analizar e resolver
problemas económicos, e identifica as súas vantaxes, os
seus inconvenientes e as súas limitacións.
ECB1.2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área
da economía.

Resolve aceptablemente exercicios sobre a
racionalidade das decisións persoais e as
consecuencias económicas das mesmas

ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía
normativa.

CCL
CSC

CAA
CD
CCL

CAA
CSC

Identifica as eivas e as vantaxes das
decisións
económicas
en
exemplos
concretos
Elabora
narrativas
sintéticas
usando
correctamente os termos básicos en
economía.
Distingue correctamente proposicións de
economía positiva e economía normativa

ECB1.2.3. Representa e analiza gráficamente o custo de
oportunidade mediante a fronteira de posibilidades de
produción.

B1.3. Tomar conciencia dos
principios da economía para
aplicar
nas
relacións
económicas básicas cos
condicionantes de recursos
e as necesidades.

CD
CMCCT

ECB1.3.1. Representa as relacións que se establecen entre
as economías domésticas e as empresas.

CMCCT
CSC

ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das relacións económicas do seu contorno

CMCCT
CSC

Realiza representacións gráficas do custo de
oportunidade mediante a fronteira de
posibilidades de produción.

Elabora mapas conceptuais representando
as relacións de intercambio (produtos e
factores) entre familias e empresas.
Elabora narrativas sintéticas explicando
correctamente aspectos económicos da
contorna

Bloque 2. Economía e empresa

B2.1. Describir os tipos de
empresas e
as formas
xurídicas das empresas, e
relacionar con cada unha coas
súas esixencias de capital e as
responsabilidades
legais
dos/das propietarios/as e
xestores/as, así como as
interrelacións das empresas
no seu contorno inmediato.
B2.2. Analizar as características principais do proceso
produtivo.
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Elabora mapas conceptuais relacionando os
diversos tipos de empresa co seu tamaño,
esixencias de capital e responsabilidades
legais.
Aplica correctamente a clasificación das
empresas á escolla da forma xurídica máis
axeitada para supostos concretos.

ECB2.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e
relaciónaas coas esixencias de capital para a súa constitución e coas responsabilidades legais para cada tipo.

CMCCT
CSIEE

ECB2.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada caso, en función das características concretas, aplicando o razoamento sobre
clasificación das empresas.

CAA
CD

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

CSIEE
CSC

Elabora unha microanálise da estrutura
económica e empresarial na súa contorna,
con exemplos dos empresas de diferente
tamaño e forma xurídica nos tres sectores
produtivos

ECB2.2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía.

CMCCT
CSC

ECB2.2.2. Identifica os sectores económicos, así como os
seus retos e as súas oportunidades.

CD

Resolve
correctamente
exercicios
explicando a relación entre eficiencia (do
traballo e da tecnoloxía) e produtividade
Identifica os sectores económicos en
representacións gráficas de conxuntura,
explicando os desafíos desas situacións

CSC

Resolve correctamente supostos sobre as
modalidades
de
financiamento
das
empresas e as consecuencias de cada unha
para as mesmas

B2.3. Identificar as fontes de
financiamento das empresas.

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

CCL

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

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

CD
CMCCT

Demostra que distingue ingresos, custos e
beneficio
(ou
perda)
resolvendo
correctamente exercicios propostos.

ECB2.5.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa forma xurídica e as actividades, e sinala o
funcionamento básico dos impostos e as principais diferenzas entre eles.

CD
CMCCT

ECB2.5.2. Valora a achega que para a riqueza nacional
supón a carga impositiva que soportan as empresas.

CSC

Interpreta
series
de
datos
ou
representacións gráficas sobre as obrigas
fiscais das empresas, demostrando que
coñece a estrutura básica do sistema
tributario que lles afecta
Elabora narrativas sintéticas explicando os
aspectos positivos e negativos dos
gravames tributarios ás empresas.

B2.5. Diferenciar os
impos tos que afectan ás empresas e a importancia do cumprimento das obrigas fiscais.

CD
CMCCT

Bloque 3. Economía persoal
B3.1. Realizar un orzamento
persoal distinguindo entre os
tipos de ingresos e gastos, e
controlar o seu grao de cumprimento e as posibles necesidades de adaptación.

B3.2. Decidir con racionalidade ante as alternativas
económicas da vida persoal,
e relacionalas co benestar
propio e social.
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ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e os gastos integrantes, e
realiza o seu seguimento.
ECB3.1.2. Utiliza ferramentas informáticas na preparación e desenvolvemento dun orzamento ou plan financeiro personalizado.
ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade personalizada coas previsións establecidas.

CAA
CD
CMCCT
CAA
CD
CMCCT
CAA
CD
CMCCT

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

CAA
CSIEE

Deseña un plan financeiro persoal,
distinguindo ingresos e gastos e fai
propostas de mellora á vista dos resultados
Manexa correctamente as TIC para
elaborar un orzamento personalizado e
facer un seguimento contable mensual
Elabora
representacións
gráficas
comparando as previsións de gastos e
ingresos coa realidade partindo de datos
reais ou supostos
Argumenta verbalmente ou por escrito a
necesidade de planificación racional dos
asuntos financeiros considerando
a
conxuntura macroeconómica e a situación
microeconómica

B3.3. Expresar unha actitude positiva cara ao aforro,
e empregar o aforro como
medio para alcanzar diversos obxectivos.
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ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro e do
control do gasto.

CAA
CSC

ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco e seleccionando a decisión
máis axeitada para cada momento.
ECB3.4.1. Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento das contas na operativa bancaria.

CAA
CSC
CCL
CMCCT

Explica correctamente a importancia do
aforro e do control dos gastos para evitar o
déficit orzamentario e o endebedamento
crónicos que hipotecan o futuro
Explica o recurso ao endebedamento para
financiar investimentos estratéxicos e
escala familiar, empresarial e pública
Analiza series de datos ou representacións
gráficas demostrando que comprente a
terminoloxía e o funcionamento básicos da
operativa bancaria

B3.4. Recoñecer o funcionamento básico do diñeiro e
diferenciar os tipos de contas bancarias e de tarxetas
emitidas como medios de
pagamento, e valorar a
oportunidade do seu uso con
garantías e responsabilidade.

ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar
as cláusulas dos contratos bancarios para coñecer os dereitos e as obrigas que se derivan delas, así como a importancia de operar en condicións de seguridade cando se
empregan procedementos telemáticos.
ECB3.4.3. Recoñece a capacidade de negociación coas
entidades financeiras e analiza os procedementos de reclamación ante estas.
ECB3.4.4. Identifica e explica as modalidades de tarxetas
bancarias, así como os elementos e os procedementos
que garanten a seguridade na súa operativa.

CCL
CAA
CD

B3.5. Coñecer o concepto de
seguro e a súa finalida- de.

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

CAA
CCL
CMCCT

CAA
CD
CCL
CD
CMCCT

Interpreta correctamente as cláusulas dos
contratos bancarios e que coñece os
dereitos e as obrigas derivadas delas
Opera
con
seguridade
usando
procedementos telemáticos en supostos.
Realiza un mapa conceptual recollendo os
procedementos de reclamación ante as
entidades financeiras
Identifica as modalidades de tarxetas
bancarias partindo de imaxes
Demostra que sabe operar con seguridade
coas tarxetas bancarias
Realiza mapas conceptuais describindo as
características dos diversos tipos de
seguros e escolle os máis axeitados para
supostos concretos

Bloque 4: Economía e ingresos e gastos do Estado
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CMCCT
CSC

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

ECB4.1.1. Identifica as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as principais áreas dos gastos
do Estado, e comenta as súas relacións.
ECB4.1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de contido
económico relacionados cos ingresos e os gastos do Estado.
ECB4.1.3. Distingue nos ciclos económicos o comportamento dos ingresos e dos gastos públicos, así como os
efectos que se poden producir ao longo do tempo.

CCL
CSC

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

ECB4.1.4. Describe o contido dos orzamentos públicos e
argumenta a necesidade de prever os ingresos e os gastos, e controlar a súa execución.
ECB4.2.1. Comprende e expresa as diferenzas entre os
conceptos de débeda pública e déficit público, así como a
relación que se produce entre eles.

CD
CMCCT
CMCCT
CSC

CCL
CMCCT

Identifica as fontes de financiamento e de
gasto público en representacións gráficas
dos Orzamentos Xerais do Estado
Explica a composición dos ingresos e do
gasto públicos partindo de series de datos
e de representacións gráficas
Describe a evolución dos ingresos e dos
gastos
públicos
adaptándose
ás
conxunturas económicas partindo de
gráficas e series de datos
Elabora unha narrativa sintética explicando
a estrutura dos orzamentos públicos e
necesidade desta planificación
Analiza series de datos sobre a evolución
do déficit e da débeda públicos explicando
a relación entre eles e as consecuencias

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

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

B5.1. Diferenciar as magnitudes de tipos de xuro, inflación e desemprego, analizar
as relacións entre elas e interpretar datos e gráficos
vinculados con esas magnitudes.

ECB5.1.1. Describe as causas da inflación e valora as
súas principais repercusións económicas e sociais.
ECB5.1.2. Explica o funcionamento dos tipos de interese
e as consecuencias da súa variación para a marcha da
economía.
ECB5.1.3. Valora e interpreta datos e gráficos de contido
económico relacionados cos tipos de xuro, inflación e desemprego.
ECB5.2.1. Describe as causas do desemprego e valora
as súas principais repercusións económicas e sociais.

ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da distribución da renda

CCL
CMCCT
CSC
CAA
CD
CMCCT

Describe
o
funcionamento
dos
instrumentos redistribuidores da renda para
compensar as desigualdades do mercado
Explica a distribución da renda que reflicten
as representacións gráficas salientando as
consecuencias económicas e sociais

Bloque 5: Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego

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

ECB5.2.2. Analiza os datos de desemprego en España e
as políticas contra o desemprego.
ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e tendencias de
emprego.

CCL
CSC
CCL
CMCCT
CSC
CD
CMCCT
CCL
CMCCT
CSC
CD
CSC
CAA
CD

Describe en narrativas sintéticas as causas
e as consecuencias da inflacción
Analiza gráficas sobre os tipos de interese,
explicando as consecuencias económicas
da súa variación
Describe a situación da inflacción e do
desemprego que reflicten representacións
gráficas e series de datos
Elabora narrativas sintéticas explicando a
multicausalidade do desemprego e as súas
consecuencias económicas e sociais
Analiza correctamente series de datos
sobre a evolución do desemprego
Procura información na Rede sobre
sectores con demanda laboral e factores de
empregabilidade na sociedade actual

Bloque 6: Economía internacional
B6.1. Valorar o impacto da
globalización económica, do
comercio internacional e dos
procesos de integración
económica na calidade de
vida das persoas e no ambiente.
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ECB6.1.1. Valora o grao de interconexión das economías
de todos os países do mundo e aplica a perspectiva
global para emitir xuízos críticos.
ECB6.1.2. Explica as razóns que xustifican o intercambio
económico entre países e que inflúen nel.
ECB6.1.3. Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no contexto da globalización e o comercio internacional.
ECB6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e monetaria da
Unión Europea.

CAA
CSC
CCL
CSC
CAA
CD
CSC
CCL
CD
CSC

Elabora narrativas sintéticas explicando as
claves da globalización económica e as
súas consecuencias positivas e negativas
Analiza correctamente series de datos,
representacións gráficas e secuencias de
películas sobre a evolución do comercio
internacional de produtos e factores dende
a década de 1990 ata a actualidade
Describe as consecuencias positivas e
negativas da integración económica e
monetaria partindo de datos e gráficas

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

CAA
CSC

Describe
as
características
dun
desenvolvento
sustentable
a
nivel
económico, social e ambiental fronte ás
desfeitas da globalización neoliberal

2. Actividades de aprendizaxe asociadas a cada bloque de contidos coa temporalización.

O currículo da materia Economía en 4º curso de ESO establece unha serie de obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares
de aprendizaxe avaliables que recollemos polo miúdo na seguinte programación didáctica. Entendemos por currículo a regulación dos
elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe. Os obxetivos son os referentes relativos aos logros que o estudiante
debe acadar ao finalizar a etapa, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas. Os contidos
son o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribuen ao logro dos obxetivos da etapa educativa e
permiten acadar as competencias establecidas para a ESO. Ordénanse en materias ou ámbitos, en función da propia etapa educati va
ou dos programas nos que participe o alumnado. Os contidos establecidos para a materia de Economía no nivel de 4º ESO son os
seguintes.

Bloque

Obxectivos
A

Bloque 1: Ideas
económicas
básicas
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d
f
f
h
o

Contido

Actividades

B1.1. Economía como ciencia: actividade económica e
sociedade.

- Descrición do obxecto de estudo da ciencia económica e das áreas
que a compoñen usando correctamente os termos básicos.
- Exercicios sobre a racionalidade das decisións tomadas polos
axentes económicos e as consecuencias económicas no que atinxe
á asignación eficiente de recursos e ao custo de oportunidade.

B1.2. Principios na toma de decisións económicas.
B1.3. Escaseza, elección e asignación de recursos.
Custo de oportunidade.
B1.4. O método na economía: modelos económicos.
B1.5. Fronteira de posibilidades de produción.

- Resentacións gráficas do custo de oportunidade mediante a fronteira
de posibilidades de produción

A
f
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B1.6. As relacións
representación.

económicas básicas e a súa

Representación gráfica das relacións de intercambio (produtos e
factores) entre familias, empresas e sector público

Bloque 2:
Economía e
empresa

a
b
e
m

a
f
e
E
f
E
f
a
e

B2.1. A empresa e o/a empresario/a.
B2.2. Elementos, funcións e obxectivos da empresa.
B2.3. Clases de empresas.
B2.4. Formas xurídicas da empresa.

B2.5. Proceso produtivo e factores produtivos.
B2.6. Sectores da actividade económica.
B2.7. Fontes de financiamento das empresas. Novas
formas de financiamento.
B2.8. Ingresos e custos da empresa: clasificación.
B2.9. Resultados da empresa.
B2.10. Obrigas fiscais das empresas

f
d
e
f

Bloque 3:
Economía
persoal
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a
d
m
A
f

B3.1. Orzamento persoal. Control de ingresos e gastos.
B3.2. Xestión do orzamento. Obxectivos e prioridades.
B3.3. Planificación económico-financeira: necesidades
económicas nas etapas da vida.
B3.4. Aforro e endebedamento. Os plans de pensións.
B3.5. Risco e diversificación.

- Elaboración de mapas conceptuais relacionando os diversos tipos de
empresa co seu tamaño, esixencias de capital e responsabilidades
legais.
- Clasificación das empresas por tamaño e formas xurídicas partindo
de datos reais ou supostos.
- Pescuda sobre a estrutura económica e empresarial da contorna,
recollendo exemplos dos empresas de diferente tamaño e forma
xurídica nos tres sectores produtivos
- Exercicios explicando a relación entre eficiencia (do traballo e da
tecnoloxía) e produtividade.
- Identificación dos sectores económicos en representacións gráficas
de conxuntura, fotos e secuencias documentais
Resolución correcta de supostos sobre as modalidades de
financiamento das empresas e as consecuencias derivadas
Exercicios de distinción e cálculo de ingresos, custos e beneficio
(ou perda) derivados da actividade empresarial
Identificar os impostos que gravan ás empresas en series de datos
ou representacións gráficas, demostrando coñecer a estrutura
básica do sistema tributario que lles afecta e as consecuencias
positivas e negativas deses gravames
- Deseño e seguimento contable dun plan financeiro persoal usando
ferramentas TIC.
- Elaboración de representacións gráficas comparando as
previsións de gastos e ingresos para facer propostas de mellora.
Argumentan a necesidade de planificación racional dos asuntos
financeiros considerando a conxuntura macroeconómica e a
situación microeconómica dos axentes.
Exercicios explicando:
- A importancia do aforro e do control dos gastos para evitar o déficit
orzamentario e o endebedamento crónico que hipotecan o futuro
- O recurso ao endebedamento para financiar investimentos
estratéxicos e escala familiar, empresarial e pública.

Bloque 4:
Economía e
ingresos e gastos
do Estado

a
b
e
f
g

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

Análise de series de datos, representacións gráficas e contratos
bancarios para comprobar que entenden a terminoloxía e o
funcionamento básicos da operativa bancaria.
Simulacións de operacións telemáticas e con diversos tipos de
tarxetas bancarias, demostrando que coñecen o seu uso.
Mapa conceptual recollendo os dereitos e as obrigas derivadas dos
contratos bancarios e os procedementos de reclamación ante as
entidades financeiras

e
f
g

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

Simulacións para escoller os seguros máis axeitados nun mapa
conceptual coas características dos diversos tipos de seguros

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

Manexo de representacións gráficas dos Orzamentos Xerais do
Estado para identificar a composición do financiamento e do gasto
público

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

Exercicios de análise de gráficas e series de datos sobre a evolución
dos ingresos e dos gastos públicos para entender os conceptos de
débeda e déficit público, a relación entre eles e as súas
consecuencias estruturais
Análise de representacións gráficas da distribución da renda,
explicando as consecuencias económicas e sociais.
Elaboración dun mapa conceptual coas características dos
instrumentos redistribuidores da renda.

a
b
e
f
g
ñ
a
e
f
a
c
d
e
f

Bloque 5.
Economía e tipos
de xuro, inflación
e desemprego
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B4.3. Desigualdades económicas e distribución da renda.

a
c

B5.1. Tipos de xuro.
B5.2. Inflación.

e
f

B5.3. Consecuencias dos cambios nos tipos de xuro e
inflación.
B5.4. Desemprego: clasificación e consecuencias.

Análise de gráficas sobre os tipos de interese, relacionando as súas
variacións coa demanda e os efectos no crecemento económico.
Análise de gráficas e documentais sobre as causas e as
consecuencias da inflacción e os seus efectos macroeconómicos.

Bloque 6.
Economía
internacional

a
c

B5.5. Causas do desemprego e políticas contra o desemprego. O desemprego en Galicia.

e
f

B5.6. Perspectivas da ocupación.

a
e

B6.1. Globalización económica.
B6.2. Comercio internacional.

f
m

B6.3. Integración económica e monetaria europea.
B6.4. Economía e ambiente: sustentabilidade.

Elaboración de mapas conceptuais sobre a tipoloxía do
desemprego, as súas causas e consecuencias.
Análise de series de datos e representacións gráficas sobre a
evolución do desemprego nos últimos anos.
Procura de datos sobre os factores determinantes da
empregabilidade e os perfís profesionais máis demandados
Elaboración de mapas conceptuais e narrativas sintéticas
explicando:
- As claves da globalización económica e as súas consecuencias
positivas e negativas partindo da análise de series de datos,
representacións gráficas e secuencias de películas sobre a evolución
do comercio internacional de produtos e factores dende a década de
1990 ata a actualidade.
- As características e as consecuencias da integración económica e
monetaria na Unión Europea
- As características dun desenvolvento sustentable a nivel
económico, social e ambiental fronte ás desfeitas da globalización
neoliberal partindo de series de datos e secuencias de películas.

Establecemos a seguinte secuenciación trimestral da materia, considerando que dispomos de 3 sesións semanais para tratar os contidos recollidos

arriba.
Bloques de contidos

Avaliación

Sesións de traballo na aula

1º: Ideas económicas básicas

Primeira

16 (setembro e outubro)

2º: Economía e empresa
3º: Economía persoal

18 (novembro e decembro)
Segunda

17 (xaneiro e 1ª quincena de febreiro)

Terceira avaliación

18 (2ª quincena de febreiro e 3 semanas de
marzo
17 (abril e 1ª quincena de maio)

4º: Economía e ingresos e gastos do Estado
5º: Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego
6º: Economía internacional
14

15 ( 2ª quincena de maio e xuño)

3. Instrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe
Os criterios de avaliación serán o referente especifico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describe o que se quere valorar e o alumnado
debe lograr. Os instrumentos de avaliación que utilizaremos serán os seguintes:
- Instrumentos de observación (O): do traballo do alumnado na aula, individualmente e en grupo, anotando o que corresponda na libreta de aula do
profesor (LAdP).
- Instrumentos de produción (P) do alumnado: revisaranse periódicamente as libretas individuais e recolleranse traballos escritos ou en soporte TIC
producidos polo alumnado, individualmente ou en pequeno grupo. En ambos os dous casos anotarase a cualificación que corresponda na LAdP.
- Probas orais (PO): respostas individuais a preguntas do profesor, participación en debates e postas en común, anotando a cualificación que
corresponda na LAdP.
- Probas escritas (PE): realizaranse un mínimo de dúas (2) por avaliación.

Bloque

Bloque 1: Ideas
económicas
básicas
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Estándar de aprendizaxe avaliable

Instrumento de avaliación
Apartado a elaborar

ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións
como as claves dos problemas básicos de calquera economía, e comprende que todas as
eleccións supoñen renunciar a outras alternativas e que todas as decisións teñen consecuencias.
ECB1.1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas económicos, e identifica
as súas vantaxes, os seus inconvenientes e as súas limitacións.
ECB1.2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da economía.
ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía normativa.
ECB1.2.3. Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante a fronteira
de posibilidades de produción.
ECB1.3.1. Representa as relacións que se establecen entre as economías domésticas e as
empresas.

P
PO
PE
P
PE
O, P
P, PO, PE
P, PE
P, PO, PE

ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das relacións económicas do seu contorno
ECB2.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias de
capital para a súa constitución e coas responsabilidades legais para cada tipo.

Bloque 2.
Economía e
empresa
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P, PO, PE

ECB2.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada
caso, en función das características concretas, aplicando o razoamento sobre
clasificación das empresas.

P, PO, PE

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

O, P, PO

ECB2.2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade,
eficiencia e tecnoloxía.

Bloque 3.
Economía
persoal

O, P, PO

P, PO, PE

ECB2.2.2. Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas oportunidades.

O, P, PO

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

P, PO, PE

ECB2.4.2. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu beneficio
ou a súa perda, aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados.
ECB2.5.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa forma xurídica e
as actividades, e sinala o funcionamento básico dos impostos e as principais diferenzas entre eles.
ECB2.5.2. Valora a achega que supón a carga impositiva que soportan as empresas
para a riqueza nacional.
ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos
e os gastos integrantes, e realiza o seu seguimento.
ECB3.1.2. Utiliza ferramentas informáticas na preparación e desenvolvemento dun orzamento ou plan financeiro personalizado.
ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade personalizada coas previsións establecidas.
ECB3.2.1. Comprende as necesidades de planificación e do manexo de asuntos financeiros ao longo da vida. Esa planificación vincúlase á previsión realizada en cada etapa, de acordo coas decisións tomadas e a marcha da actividade económica nacional.
ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto.

O, P, PO, PE
P, PO, PE

O, P, PO, PE
P, PE
O, P, PE
P, PO, PE
O, P, PO

O, P, PO

Bloque 4:
Economía e
ingresos e
gastos do
Estado

Bloque 5:
Economía e
tipos de xuro,
inflación e
desemprego

17

ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco e
seleccionando a decisión máis axeitada para cada momento.
ECB3.4.1. Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento das contas na operativa bancaria.
ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos contratos
bancarios para coñecer os dereitos e as obrigas que se derivan delas, así como a im portancia de operar en condicións de seguridade cando se empregan procedementos
telemáticos.
ECB3.4.3. Recoñece a capacidade de negociación coas entidades financeiras e anali za os procedementos de reclamación ante estas.
ECB3.4.4. Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así como os ele mentos e os procedementos que garanten a seguridade na súa operativa.
ECB3.5.1. Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou as
situacións adversas nas etapas da vida.
ECB4.1.1. Identifica as vías de onde proceden os ingresos do Estado , así como as
principais áreas dos gastos do Estado, e comenta as súas relacións.
ECB4.1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados
cos ingresos e os gastos do Estado.
ECB4.1.3. Distingue nos ciclos económicos o comportamento dos ingresos e dos gastos públicos, así como os efectos que se poden producir ao longo do tempo.
ECB4.1.4. Describe o contido dos orzamentos públicos e argumenta a necesidade de
prever os ingresos e os gastos, e controlar a súa execución.
ECB4.2.1. Comprende e expresa as diferenzas entre os conceptos de débeda pública
e déficit público, así como a relación que se produce entre eles.
ECB4.3.1. Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos
de redistribución desta.
ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da distribución da renda
ECB5.1.1. Describe as causas da inflación e valora as súas principais repercusións
económicas e sociais.
ECB5.1.2. Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa
variación para a marcha da economía.
ECB5.1.3. Valora e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos
tipos de xuro, inflación e desemprego.
ECB5.2.1. Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercu sións económicas e sociais.

P, PO, PE
O, P, PE
O, P, PE

O, P, PO
P, PO, PE
O, P, PO
O, P, PE
P, PO, PE
O, P, PE
P, PO, PE
P, PO, PE
P, PO, PE
O, P, PO
P, PO, PE
O, P, PO
O, P, PE
P, PO, PE

ECB5.2.2. Analiza os datos de desemprego en España e as políticas contra o desemprego.
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P, PO, PE

Bloque 6:
Economía
internacional

ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e tendencias de emprego.
ECB6.1.1. Valora o grao de interconexión das economías de todos os países do mun do e aplica a perspectiva global para emitir xuízos críticos.
ECB6.1.2. Explica as razóns que xustifican o intercambio económico entre países e
que inflúen nel.
ECB6.1.3. Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no contexto da globalización e o comercio internacional.
ECB6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración
económica e monetaria da Unión Europea.
ECB6.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto
económico internacional, e analiza as posibilidades dun desenvolvemento sustentable.

O, P, PO
O, P, PO
O, P, PO
O, P, PO
P, PO, PE
P, PO, PE

4. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado
Os criterios de avaliación serán o referente especifico para avaliar a aprendizaxe do alumnado, esto é as capacidades que debe acadar
ao longo das sesións da materia e nos traballos realizados en horario extraescolar. A avaliación do alumnado será continua, diferenciada
e integradora no proceso de ensino e apendizaxe para detectar dificultades, as súas causas e adaptar as actividades desenvolvidas en
cada grupo-aula.
Requisitos mínimos para superar a materia cunha cualificación positiva:
- Demostrar unha actitude proactiva caracterizada polo comportamento correcto cos compañeiros e co profesorado sen impedir o
desenvolvemento normal das actividades de aprendizaxe.
- Dispor de libro de texto e caderno e usalos axeitadamente seguindo as instrucións do profesor para realizar as tarefas
encomendadas na aula e no horario extraescolar.
Elementos observados polo profesorado na aula, que anotará no seu caderno e cualificará positivamente nas avaliacións ordinarias:
- Realización en debido tempo e forma dos exercicios e tarefas diarias e corrección acertada dos mesmos na aula.
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- Organización e disposición correctas do material de traballo individual que deberá estar ordenado e actualizado.
- Participación activa nas sesións de traballo na aula.
- Realización e entrega de exercicios e traballos axustados ao prazo e as indicacións do profesor.
A promoción estructúrase do seguinte xeito:
- A cualificación acadada en cada unha das tres avaliaciacións ordinarias será o resultado das notas especificas das probas escritas
(exames), producións escritas (traballos) individuais ou en grupo, participación proactiva na aula e, de ser o caso, das acadadas nas
actividades de recuperación e reforzo.
- A cualificación final ordinaria será unha media aritmética das cualificacións respectivas acadadas nas tres avaliacións ordinarias
e/ou nas correspondentes recuperacións.
Realizaremos a AVALIACIÓN INICIAL partindo da observación dos coñecementos previos do alumnado a través das súas producións
orais e escritas no bloque 1 durante o mes de setembro e primeira quincena de outubro. Será o punto de referencia para a toma de
decisións relativas ao desenvolvemento do currículo, así como para adoptar aquelas medidas de apoio, reforzo e recuperación que se
consideren oportunas para cada alumna ou alumno. A tal efecto, realizaranse probas iniciais para detectar a capacidade comprensiva e
expresiva do alumnado mediante a realización de exercicios, lecturas e comentarios de imaxes, gráficas e mapas.
Os resultados desta avaliación inicial non condicionan a cualificación nas avaliacións ordinarias dado que a súa finalidade é determinar
os coñecementos previos do alumnado.
O sistema de AVALIACIÓN ORDINARIA desenvolverase contando cos seguintes instrumentos

a) Producións orais e escritas do alumnado:
- Dous exames por avaliación, que só se repetirán en sesións diferentes ás previamente establecidas ao alumnado que presente un
xustificante oficial (médico ou semellante) explicando as razóns da súa ausencia á convocatoria inicial desa proba escrita.
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- Traballos realizados polo alumnado, individualmente ou en grupo pequeno e presentados en diversos formatos.
b) Participación proactiva nas sesións e realización das tarefas encomendadas.
c) Aplicación correcta dos procedementos indicados polo profesor no que atinxe á elaboración e presentación en forma e prazo de
traballos individuais ou grupais.
d) Avaliación cualitativa da progresión ou retroceso nas aprendizaxes do alumno estimada polo docente e rexistrada no seu caderno
de aula.
O procedemento para avaliación do alumnado que perda a posibilidade de que lle sexa aplicado o dereito a avaliación continua
polos motivos que constan no Regulamento de Réxime Interno deste IES será unha proba escrita final de avaliación de toda a materia.
Dito exame incluirá todos os contidos traballados durante o curso e constará de cuestións extraídas entre os contidos mínimos que
figuran na programación. Considerarase avaliación positiva aquelas que obteñan unha nota igual ou superior a cinco (5).
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Nas AVALIACIÓNS ORDINARIAS cuantificarase:
1. Coñecementos e procedementos que representarán, como máximo, un 70 % da cualificación. Avaliaranse mediante:
- As producións escritas realizadas polo alumnado no seu caderno ou entregadas ao profesor. Poderán ser considerados aptos ou non
en función do resultado e de que aplicasen os procedementos de traballo indicados polo profesor.
- Dous exames escritos por avaliación. Deberán acadar unha cualificación mínima de 3 sobre dez para facer media co resto dos
instrumentos de avaliación.
- Un único exame escrito de recuperación das partes non superadas en cada avaliación ordinaria.
- Os exercicios de reforzo realizados polo alumnado que o precise.
O alumnado deberá acadar un mínimo de 4 puntos (40%) neste apartado de coñecementos e procedementos, para sumar a nota
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correspondente a:

2. Actitudes proactivas, comportamento correcto e traballo nas sesións da materia representarán, como mínimo, un 30% da nota
final de cada avaliación.(Sempre que a composición do grupo o permita).
As producións escritas (análises e comentarios de documentos, gráficas, imaxes, etc) non entregados ou mal realizados e unha actitude
disruptiva ou de abandono da materia significarán un suspenso na avaliación, condicionado á realización correcta desas probas e á
rectificación desas actitudes negativas para recuperar a avaliación.
A AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO realizarase seguindo o especificado nos artigos 11 e 12.6 do Decreto 133/2007
do 5 de xullo (DOG 13 de xullo de 2007), esto é: no mes de setembro, tendo en conta todos os elementos que compoñen o currículo e
tendo os criterios de avaliación da materia como referentes fundamentais para valorar o grao de adquisición das competencias básicas
e de consecución dos obxectivos.
Realizarase, como norma xeral, unha proba escrita referida aos contidos desta programación didáctica, semellante ás realizadas durante as
avaliacións ordinarias e puntuada sobre 10 na que será necesario acadar unha nota igual ou superior a 5 para aprobar a materia.

Excepcionalmente, as capacidades, necesidades, aptitudes e realidades de certo alumnado farán que se realicen outro tipo de probas
(exercicios, tarefas e traballos) que deberán ser entregados por escrito na data de realización da proba extraordinaria de setembro.
Estes traballos complementarios suporán ata un 30% da nota. Nestes casos excepcionais, a proba escrita suporá ata un 70% da
cualificación final e será necesario que o alumnado acade un mínimo de 3,5 nela para sumarlle a nota dos traballos complementarios.

6.- Metodoloxía
Unha metodoloxía didáctica é un conxunto de estratexias, procedimentos e accions organizadas e planificadas polo profesorado, coa
finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxetivos establecidos. Aplica uns principios xerais psicopedagóxicos,
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fundamentados en teorías de ensino e aprendizaxe que derivan dunha estrutura teórica ou paradigma. Neste caso, teremos en conta
o nivel de desenvolvemento do alumno e os seus coñecementos previos para guialos na construción dunha
aprendizaxe significativa e autónoma que lles permita aplicar o coñecemento acadado en situacións prácticas da vida. Estes
fundamentos educativos determinan as seguintes formas de ensino e aprendizaxe ou principios metodolóxicos concretos:
1. Relacionar as actividades de ensino e aprendizaxe coa vida real do alumnado, remitindo a súa propia experiencia e aos fenómenos
e procesos que poda esculcar na súa contorna.
2. Fomentar a construción dunha aprendizaxe significativa relacionando os coñecementos previos coas novas experiencias de
aprendizaxe.
3. Organizar os contidos en eixes temáticos que analicen problemas e situacións económicas e microescala e no ámbito global.
4. Estimular a interacción profesor-alumnado e entre estes para fomentar a construción da aprendizaxe significativa e autónoma
modificando puntos de vista, coordinando intereses, tomando decisións colectivamente e apoiándose mutuamente para superar os
conflitos a través do diálogo e da cooperación.
5. Promover o interese do alumnado polo códigos, instrumentos e convencións de funcionamento da sociedade actual, deseñando
actividades de reforzo e posgrao en conformidade coas peculiaridades de cada grupo e os ritmos individuais de aprendizaxe.
7. Informar ao alumnado sobre o propio proceso de aprendizaxe, clarificando os obxectivos a acadar, promovendo estratexias de
construción de aprendizaxe innovador e prácticas de mellora do proceso.
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Na materia Economía de 4º de ESO fomentaremos, dende un punto de vista didáctico,
a) A comprensión básica das características económicas e socioculturais do mundo actual.
b) A empatia e o respecto polas diferentes culturas e polo medio natural.
c) Estratexias de aprendizaxe que integren os coñecementos previos do alumnado para planificar e avaliar o proceso de adquisición
de novos coñecemento a través da análise de gráficas, series de datos, textos xornalísticos e secuencias de películas.
d) A execución de tarefas en equipo e o traballo cooperativo que permitan practicar e aplicar conceptos aprendidos.
e) A aprendizaxe de técnicas de organización e rexistro de información, interpretación de gràficas e series de datos, resolución de
problemas, explicación e descrición dos fenómenos e formulación de hipóteses.
f) Actitudes de rigor, curiosidade científica, cooperación e responsabilidade no traballo individual e grupal como vía de desenvolve mento da autoestima persoal, de interacción con outras persoas e de acceso á cultura.

7.-Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes
O profesor encargado da materia explicará ao alumnado de 1º Bach. que teña pendente esta materia as actividades formativas que
deben realizar durante cada trimestre para superala. En caso de non presentar esas actividades en debido tempo e forma demostrarán
uns coñecementos mínimos nunha proba escrita a finais do terceiro trimestre do curso.(Neste curso 18-19 non hai alumnos coa materia
pendente)

8.- Medidas de atención a diversidade.
Prestaremos unha atención especial ás seguintes medidas de reforzo ou de ampliación:
- Emprego de metodoloxías diversas para atender ás necesidades persoais de cada alumno: adaptacións nas formas de enfocar ou
presentar determinados contidos ou actividades cando se detecten dificultades no alumnado.
- Actividades de aprendizaxe diferenciadas, contemplando exercicios de reforzo e ampliación.
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Partiremos dos coñecementos e destrezas que xa posúe o alumnado para que vaian acadando novas capacidades de maneira autónoma
e coa axuda do profesor e dos seus compañeiros. Esto implica motivalos con propostas e tarefas cuxa complexidade sexa axeitada para
cada grupo e alumno polo que teremos previsto un repertorio de actividades para cada un dos contidos considerados como
fundamentais, con distinto nivel de complexidade, que permita traballar estes mesmos contidos con diferente nivel de esixencia. Os
diferentes libros de texto para o alumnado e os materiais complementarios para o profesorado fornecen material axeitado abondo para
desenvolver esta dinámica de traballo que facilita as aprendizaxes en función das necesidades concretas do alumnado.

9.-Actividades extraescolares e complementarias.
Consideranse actividades complementarias as planificadas polos docentes que utilicen espacios ou recursos diferentes o resto das ordinarias do área,ainda que precisen tempo adicional do horario non lectivo para a sùa relizaciòn.Seràn avaliables a efectos académicos
e obrigatorias tanto para profesores como para alumnos.Nembargantes,teràn carácter voluntario para os alumnos as que se fagan fora
do centro ou precisen aportaciòns económicas das familias,en cuio caso garantizarase a atención educativa dos alumnos que non participen nas mesmas.
Entre os propósitos que se persiguen con este tipo de actividades destacan:
-Completar a formación que reciben os alumnos nas actividades curriculares.
-Mellorar as relaciòns entre alumnos e axudarlles a adquirir habilidades sociais e de comunicación.
-Permitir a apertura do alumnado deica o entorno físico e cultural que lle rodea.
-Contribuir o desenrolo de valores e actitudes axeitadas relacionadas coa interaciòn e o respeto hacia os demais,e o coidadado do
patrimonio natural e cultural.
-Desenrolar a capacidade de participación nas actividades relacionadas co entorno natural,social e cultural.
-Despertar o sentido da responsabilidad nas actividades nas que se integren e realicen.
Algunhas propostas de actividades complementarias serìan:
-Celebraciòn de efemérides:Dìa do libro,Dìa da Paz,,,,,,etc
-Visitas a fàbricas ou empresas.
-Celebraciòn de concursos:debates….
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10.- Materiais e recursos didácticos:
Dentre os recursos didácticos,destacamos os seguintes:
-A explicación do profesor.
-Anuarios,atlas e revistas especializadas.
-Noticias e artículos de prensa.
-Fotocopias de textos,gráficos,cuadros , tablas,etc.
-Fichas de traballo con cuestiòns guiadas(CD Banco de actividades SM).
-Debate,como ferramenta que estimula o seu interese e capacidades de reflexionar,relacionar,consolidar coñecementos,recapitular,
ordear,respetar opiniòns e sacar conclusiòns.
-Bibliografìa de consulta na aula e na biblioteca escolar.
-Uso habitual das TIC.

11.- Avaliación da práctica docente:
Queremos avaliar tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a propia práctica docente, a través dos Es tándares de Aprendizaxe que concretan os Criterios de Avaliación do Currículo da materia (que debe saber o alumnado?) e permi ten
definir os resultados desas aprendizaxes. Os ditos Estándares valóranse a partir dos indicadores de logro que permiten avaliar en ca tro niveis as aprendizaxes consolidadas polo alumnado respecto dos obxectivos marcados en cada Estándar.
Este sistema facilita a avaliación dos resultados das estratexias e recursos educativos aplicados polo docente na súa práctica educati va para fomentar que o alumnado acade os obxectivos establecidos en cada Estándar de aprendizaxe. Esta avaliación das prácticas
docentes e recursos aplicados na aula será continua para adaptalos ás necesidades específicas de cada grupo-aula e, na medida do
posible, de cada alumna/o.
Os indicadores de logro da práctica docente deben valorar:
- O cumprimento da planificación: realización de actividades programadas, temporalización, obxectivos definidos e accións deseñadas
para acadalos.
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- O posible logro doutras obxectivos distintos aos planificados na programación.
- A progresión nas liñas definidas nos obxectivos.
- A satisfacción dos implicados no proceso de ensino e aprendizaxe cos resultados acadados.
Dentro do proceso de ensinanza e aprendizaxe, o equipo docente de cada grupo de alumnos celebrará sesións de avaliación para va lorar tanto as aprendizaxes do alumnado, como os procesos de ensinanza e a súa propia práctica docente.
Unha rúbrica da práctica docente que valore os seguintes aspectos é unha ferramenta auxiliar util para reflexionar e valorar a activida de docente:
- Temporalización das unidades e dos contidos: a planificación das unidades didácticas ao longo do curso e a temporalización dos con tidos que se deben abordar en cada unidade coincidiu coa práctica docente?.
- Exposición da información: as explicacións docentes foron claras?, houbo boa recepción por parte do alumnado e unha interacci ón
axeitada para comprobar a asimilación das informacións transmitidas?.
- Eficacia das actividades realizadas: facilitaron a consecución dos obxectivos didácticos e dos criterios de avaliación formulados?.
- Diversidade de recursos: os diversos recursos e materiais didácticos utilizados, incluíndo as TIC, fomentaron con eficiencia a aprendi zaxe significativa e autónoma dos contidos establecidos.
- Estratexias de motivación do alumnado: funcionaron ben as propostas de traballo para que o alumnado desenvolva as súas capaci dades en función dos seus propios intereses, mantendo a motivación/interese na materia e o esforzo durante a súa aprendizaxe?.
- Interacción co alumnado: estableceuse unha relación fluída entre o docente e o alumnado favorecendo o desenvolvemento das acti vidades de aprendizaxe.
- Avaliación das aprendizaxes: a avaliación dos Contidos e das Competencias adquiridos a través dos Estándares de Aprendizaxe co rrespóndese co establecido na programación e contempla os progresos individuais da cada alumna/o?.
Contaremos coa valoración do propio alumnado que recheará un cuestionario anónimo de avaliación das actividades de ensino e
aprendizaxe que entregará por separado en cada proba escrita de avaliación.
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Número de veces que se repite cada competencia Clave nesta programación didáctica
CSC

Competencias sociais e cívicas

24

CAA

Competencia para aprender a aprender

18

CCL

Competencia en comunicación linguística

18

CMCCT

Competencia matemática e competencias básicas en
Ciencias e Tecnoloxía
abrangue a Competencia Dixital
Competencia en sentido da iniciativa e espíritu
emprendedor.

24

CD
CSIEE

28
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1. PROGRAMACIÓN DE 1º BACHARELATO
ASIGNATURA: ECONOMÍA


Descrición das características da etapa.

As cuestións económicas teñen un evidente protagonismo na nosa realidade cotiá,tanto desde
una perspetiva persoal ―ao ter que desenvolvernos nun mundo rexido polos criterios
económicos― como social ―a encontrármonos inmersos nun sistema que persigue o normal
funcionamento do estado del benestar―. Deste modo, cualquiera intento de entender noso
mundo actúal esixe coñecementos básicos de economia, que nos capaciten para interpretar
actos tan habituais e cotiás como a letura dos titulares de la prensa, as novas do telediario, a
letra pequena dos contratos ou as declaracións dos responsabeis politícos, entre outros. É
nese contexto no que a materia de Economía pode contribuir á construcion do coñecemento
económico que o alumnado elabora, aprendendo a interpretar e intervir na realidad económica.
A ensinanza da materia de Economía permite comprender a evolución da perceción dos
concetos ≪o social», en xeral, e≪o económico», en particular, en moitas ocasións
estereotipados, cara a visións mais sistémicas y críticas, mediante estratexias de ensinanza
aprendizax adecuadas.
En efeto, con esta materia
o adolescente enfréntase a novos coñecementos que, si ben teñen en común cas ciencias
sociais algunhas das súas caraterísticas, conteñen especificidades que precisan do seu estudio
como materia independiente. Neste sentido, a formación económica tornase imprescindible na
sociedade do coñecemento na que estamos inmersos, xa que permite comprender as regras
básicas cas que se presentan as relacións económicas cas lque se experimenta o paso do
complexo ao simple mediante a necesaria complementariedade entre omicro e o macro.
Asemade, a ensinanza dos contidos económicos, desde unha perspetiva competencial,
contribuie a xerar unha conciencia sobre o económico que complementa e enriquece as
aprendizaxes adquiridas desde outros contextos como o familiar, o académico ou o entorno
social, en xeral. Asi, desenvolve capacidades de sensibilidade e empatía para co seu entorno;
a mentalidad crítica e constructiva; a independencia nas argumentacións; o razoamento
abstrato e integrador; e a curiosidade por recoñecer o caracter utilitario e funcional de cada un
dos elementos, institucións axentes que conforman o entramado económico e social da
sociedade atúal. Ofrece tamén oportunidades para a investigación, o exercicio da imaxinacion
e a creatividade, e provoca situacións para o traballo colaborativo e o debate.
Xa no Bacharelato, o estudio da economía persigue como finalidade última que o alumnado
reflexione sobre e funcionamento do sistema económico e os problemas que se derivan del,
pasando da descripción á analise das relacións lineais e circulares que se presentan entre as
distintas variables económicas. Posibilita, asemade, a adoción de posturas éticas nas decisións
económicas nas que pode verse involucrado, non só como persoa consumidora o produtora,
senón tambén como persoa en tránsito cara a vida adulta.
Nembargantes, como queira que a análise da realidade é un asunto complexo, suxeito a
diversas interpretacións eno que interveñen outras areas de coñecemiento, a ensinanza da
Economía debe facer explícitas as concepcións ideolóxicas e os intereses que subxacen nos
diversos prantexamentos, asi como diferentes interpretacións e solucións propostas á realidade
estudiada.
 Xustificar a quen vai dirixida a PD (etapa/curso).
- No Bacharelato, a materia de Economía profundiza e desenvolve os coñecementos adquiridos
na Educación Secundaria Obrigatoria, analizando con maior detalle moitos deles, como é o
papel dol Estado na economía, a dinámica dos mercados, a explicación de problemas
económicos básicos como a inflación ou o desemprego; para ir introducindo tamén multitude
de novos coñecementos, econformando así una visión ampla e realista do funcionamento do
noso sistema económico.
- Aa Economía de bacharelato serve tamén como introdución á materia de Economía da
Empresa que se estudia en 2º de bacheralato. Introdúcense os elementos básicos para facilitar
a comprensión das funcións e o funcionamento das empresas.
1.1
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1.2 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE
A organización de actividades propostas nas unidades didáticas están contextualizadas e
relacionadas na medida do posible coa vida cotiá, o que permitirá a aplicación e transferencia
do aprendido na aula, e servirá como comprobación do progreso na adquisición das
competencias básicas. Un aspeto importante é o fomento do traballo colaborativo e dos
debates na aula; os cales deberán ter un caráter sinificativo, facilitando así o entrenamento das
habilidades sociais, e una maior motivación no alumnado.
Tal y como se describe na LOMCE, tódalas áreas ou materias do currículo deben participar no
desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Éstas, dacordo cás
especificacións da lei, son:
1º Comunicación lingüística. (CCL)
2º Competencia matemática competencias básicas en ciencia y tecnoloxía.(CMCCT)
3º Competencia dixital. (CD)
4º Aprender a aprender. (CAA)
5º Competencias sociais e cívicas. (CSC)
6º Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor. (CSIEE)
No proxecto de Economía para 1º de Bacharelato, tal e como suxire a lei, potenciouse o
desenvolvemento da competencia de comunicación lingüística. Esta competencia afonda
nas habilidades de escoita, comprensión e exposición de mensaxes orais e escritos, que na
etapa de Bacharelato requiren un maior nivel de desenvolvemento, e uns recursos máis
complexos para manexarse nuns contextos comunicativos máis diversos e de nivel cognitivo
superior. Non se limita esta competencia á mellora das habilidades lingüísticas, pois incluie o
desenvolvemento de todos os elementos expresivos, en especial os de caráter audiovisual.
A materia de Economía utiliza una terminoloxía propia que permitirá ao alumnado incorporar
esta linguaxe e os seus términos para utilizalos nos momentos adecuados ca suficiente
propiedade. Asemade, a comunicación dos resultados de investigacións y otros traballos que
realicen favorece el desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. As lecturas
e os debates que se levarán a cabo nas unidades didácticas da asignatura permitirán tamén a
familiarización uso da linguaxe económica.
En canto á competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
tamén se traballan na materia. Para desenvolvelas, o alumnado aplicará estratexias para definir
problemas, resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar
resultados, etc. Valorarán a importancia do método científico na área das ciencias sociais.
A competencia dixital desenvólvese fomentando a procura, selección e utilización de
información en medios dixitais, a máis de permitir que o alumnado se familiarice cos diferentes
códigos, formatos e lenguaxes nos que se presenta a información científica (datos estadísticos,
representacións gráficas, taboas...). A utilización das tecnoloxías da información a
comunicación na aprendizaxe da economía para comunicarse, recabar información,
retroalimentala, simular e visualizar situacións, para a obtención e o tratamento de datos, etc.,
é un recurso útil que contribuie a mostrar unha visión actualizada da situación económica dun
país.
O amplísimo caudal de información que se pode obter de internet, en permanente aumento,
debe ser adquirido, seleccionado adecuadamente e asimilado para transformalo nun
coñecemento adecuado. Tentarase mellorar a busca seletiva de información (oral, impresa,
audiovisual, dixital ou multimedia), a súa análise, ordenación e interpretación, para proceder á
síntese e á elaboración de pequenos informes, para ser expostos e debatidos na aula.
A adquisición da competencia para aprender a aprender fundaméntase nesta asignatura no
carácter instrumental de moitos dos coñecementos acadados. Ao tempo de operar con
modelos teóricos tamén se fomenta a imaxinación, a análise, as dotes de observación do
entorno, a iniciativa, a creatividade e o espíritu crítico, o que favorece a aprendizaxe autónoma.
Expónense os diferentes paradigmas existentes sobre temas económicos clave, como son a
inflación, o desemprego ou a intervención do estado na economía. O alumnado vai construindo
o seu propio coñecemento e fundamentando as súas argumentacións a favor e en contra de
cada un deles.
Esta materia favorece o traballo en grupo para a resolución de actividades fomentando o
desenvolvemento de actitudes como a cooperación, a solidaridade e o respeto ás opinións dos
demáis, o que contribuie á adquisición das competencias sociais e cívicas.Asemade, os
coñecementos económicos son una parte fundamental da cultura cidadán, sensibilizada cada
vez máis con estes temas pola súa presenza nos medios de comunicación e a súa importancia
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nas economías familiares. A materia de economía de bachillerato permite formarse unha
opinión fundamentada en feitos e datos reais sobre os problemas económicos reais.
A materia de economía cementa as bases do sentido de iniciativa e espíritu emprendedor,
xa que educa en atitudes e capacidades emprendedoras e garantiza a comprensión dos
conceptos económicos básicos, que inclue o desenvolvemento de certas cualidades persoais:
a eleción de recursos, a planificación, a resolución de problemas e a revisión de resultados.
Todo esto fomenta a iniciativa persoal e a motivación por un traballo organizado e con
iniciativas propias.
A elaboración de modelos simples que representen a realidade económica na materia de
economía de 1º de Bachillerato, contribuien tamén ao desenvolvemento da conciencia e
expresións culturais.
1.3 OBXECTIVOS XERAIS
Concretamente como obxetivos xerais da materia en 1º de bachillerato prantexámonos os
siguientes:
- Identificar e comprender o ciclo da actividade económica.
- Distinguir os diferentes sistemas económicos e formar un xuicio persoal acerca das
vantaxes e inconvintes de cada un deles.
- Comprender o funcionamento do sistema de economía de mercado, sinalando a súas
vantaxes e inconvintes, así como las interrelacións entre o sistema e os acontecimentos
sociais.
- Describir o funcionamiento dos mercados e sus límites, utilizando ferramentas
conceptuais, analíticas e gráficas, e formulando un xuicio crítico do sistema y do papel
regulador do sector público.
- Reflexionar de maneira crítica sobre o funcionamiento do sistema financieiro e da
necesidade da sú regulación.
- Manifestar interese por coñecer e interpretar con sentido crítico e solidario os grandes
problemas económicos actuais, en especial as desigualdades económicas, a
sobreexplotación de recursos naturais e os derivados da globalización da actividade
económica.
- Relacionar feitos económicos significativos co seu contexto social, político e cultural e
natural aplicando a reflexión as situacións cotiás, formulando xuicios de valor
fundamentados.
- Coñecer e comprender os rasgos característicos da situación perspectivas da economía
española e da Comunidad Autónoma, analizando os efectos da súa integración ou
participación no contexto económico internacional, e no europeo en particular.
- Formular xuicios persoais sobre problemas económicos de actualidade, comunicar as
súas opinións, argumentando con precisión e rigor, y aceptar a discrepancia e os puntos
de vista distintos como vía de enriquecimento persoal.
- Interpretar as mensaxes, datos e informacións de contido económico que aparecen nos
medios de comunicación ou internet sobre desaxustes económicos actuais e contrastar
medidas corretoras de política económica que se propoñan, formulando xuicios persoais
sobre as mesmas e comprendendo que as decisións implican en ocasións ter que
escoller entre obxectivos en parte contradictorios, para os diferentes axentes
económicos
- Analizar e valorar críticamente as repercusións do crecemento económico sobre o
medioambiente e a calidade de vida das persoas, e recoñecer a importancia que ten
para a sociedade a consecución de objectivos de desenvolvemento sostible.
- Coñecer a realidade económica e social do entorno, abordando de forma autónoma e
razoada os seus problemas económicos, empregando os procedementos de pesquisa
das ciencias sociais e diversas fontes e medios de información, entre eles as tecnoloxías
da información e comunicación. Trasladar esta reflexión as situacións cotiás nas que se
desenvolve o alumnado.
- Coñecer e comprender o uso e significado das principales magnitudes macroeconómicas
como indicadores da situación económica dun país ou rexión.
- Reflexionar sobre a conveniencia o non, da intervención da Administración pública na
economía, e os seus efectos.
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1.4 DESCRICIÓN DA UNIDADE / OBXECTIVOS DIDÁCTICOS / CONTIDOS /
CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
Temporalización, Grao mínimo de consecución para superar a materia,
Procedementos e instrumentos de avaliación e Competencias clave.

Unidad 1. INICIACIÓN Á ECONOMÍA
DESCRICIÓN DA UNIDADE
A través dos contidos e das actividades desta primera unidade,identifícase a Economía
como ciencia, encadrándoa dentro das chamadas ciencias sociais. Utilizamos o modelo da
fronteira de posibilidades de producción para introducir algúns conceptos importantes na
Economía, como a “eficiencia económica”, o“coste de oportunidade” ou o “crecemento
económico”. Clarifícanse os límites da Economía como ciencia, derivados da complexidade
do seu obxecto de estudio e do método científico que emprega. Por último, expóñense as
diferentes ramas nas que se divide esta ciencia.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
- Coñecer qué estudia a economía e a razón da súa existencia.
- Coñecer as necesidades dos seres humáns e a súa relación ca economía.
- Coñecer os conceptos de “eficiencia económica”, “coste de oportunidade” e“crecemento
económico”.
- Identificar os límites da Economía como ciencia.
- Comprender o método científico que emprega a economía, e as súas limitacións.
- Coñecer as diferentes ramas da Economía, diferenciando entre Economía Normativa e
Economía positiva.

CONTIDOS

- A qué llamamos economía
- A qué responde la economía
- A qué llamamos escasez
- Los límites de la economía como ciencia
- El método científico en la economía
- Las ramas de la economía

Temporalización

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia.

Procedementos
e instrumentos
de avaliación.

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

1º Trimestre
2 sesións

50%

Proba escrita

CAA
CMCCT

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

1º Trimestre
2 sesións

25 %

Proba escrita

CAA
CMCCT

Estándares de aprendizaje
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Competencias
clave

ECB1.3.2. Interpreta los modelos
de representación de la realidad
económica, y emplea los términos
y la metodología apropiados para
analizar problemas económicos

1º Trimestre
2 sesións

50 %

Proba escrita

CCL
CMCCT
CD

UniUnCOMPETENCIAS CLAVE: INDICADORES DE LOGRO
Competencia

Indicador de logro

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

- Recoñece a importancia das ciencias sociais e a súa
influencia na nosa vida cotidiá.
- Utiliza o método deductivo para explicar situacións
económicas reais.
- Utiliza argumentacións lóxicas para explicar diversos
conceptos económicos.
- Resolve as actividades e situacións hipotéticas
plantexadas na unidade.

Competencia para
aprender a aprender

- Desenvolve ideas propias a partir das que se expresan
nos textos de apoio.
- Reflexiona críticamente sobre os seus hábitos de
consumo.
- Reflexiona sobre su papel como aprendiz.
- Identifica a autorreflexión como un elemento de
aprendizaxe.
- Explica con coherencia os temas plantexados ao docente
o aos seus compañeiros e compañeiras.
- Busca información sobre os temas propostos na unidade
os expón ao resto do grupo.
- Explica e debate na clase ante o docente e os seus
compañeiros e compañeiras os temas plantexados nas
actividades.
- Utiliza diversas fontes de información na realización das
actividades propostas: Internet, prensa escrita…
- Reflexiona críticamente sobre as mensaxes publicitarias
recibidas por diferentes fontes de información.
- Reflexiona críticamente sobre a utilización actual das
novas tecnoloxías.

Competencia en
comunicación lingüística

Competencia dixital

i

Unidad 2. OS SISTEMAS ECONÓMICOS.
DESCRICIÓN DA UNIDADE
Unha vez explicados algúns conceptos básicos da economía, o seu objecto de estudio e o
método científico que utiliza, nesta unidad adentrámonos en cómo as sociedades no seu
conxunto resolveron os seus problemas económicos básicos. Para esodividímola en dúas
partes ben diferenciadas.
No primeiro bloque preséntanse os problemas económicos básicos, facendo especial
referencia ás diferentes alternativas das que as sociedades dispoñen para darlles resposta,
e cómo o teñen feito ao longoda historia. Tamén se explican as diferencias que nos
podemos encontrar entre as sociedades polo seu grado de desenvolvemento .Tamén se
introduce o concepto de división do traballo e a interdependencia económica. Prestamos
especial atención a valorar estes conceptos como fonte do desenvolvemento económico
actúal. Retomamos o tema do crecemento económico, que vai a estar presente ao longo de
todo este libro, deténdonos naqueles factores que especialmente o favorecen.
Nosegundo bloque da unidade tratamos de descubrir as características xerais de cada un
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dos sistemas económicos identificados: os sistemas tradicionais, o de mercado puro o
capitalismo, o sistema de planificación central, e por último, o sistema mixto de mercado.
Explícanse as características máis importantes de cada un deles, así como as súas
ventaxas e inconvintes. Aproveitamos para detallar o papel que xoga o Estado nas
modernas economías, para que o alumnado valore o seu papel tan destacado.
Finaliza este segundo bloque cunha taboa na que se resumen as principais características
dos principais sistemas económicos, preténdese poder analizar os rasgos diferenciadores
de uns outros.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
- Coñecer cales son os problemas económicos básicos de cualquera sociedade e cales son as
claves para favorecer crecemento económico.
- Coñecer a forma na que as sociedades deron resposta aos problemas económicos básicos.
- Coñecer as principais características e rasgos diferenciadores dos diferentes sistemas
económicos, evaluando as súas ventaxas e inconvintes.
CONTIDOS
- Os problemas económicos básicos.
- ¿Cómo tomar as decisións económicas?
- Os sistemas económicos.
CRITERIOS DE AVALUACIÓN
- Identifica los problemas económicos básicos.
- Explica cal é o valor para as nosas economías da división do traballo.
- Identifica cales son os factores productivos que favorecen o crecemento económico.
- Explica a forma na que a través da tradición, a autoridade e o mercado, a humanidade
ten respondido ás cuestións económicas básicas.
- Identifica os elementos que caracterizan cada sistema económico, explicando as
ventaxas e inconvintes da cada uno deles.
Estándares de aprendizaje

ECB1.2.1. Analiza as respostas
ás preguntas clave sobre a
organización dos principais
sistemas económicos.
ECB1.2.2. Relaciona, para a súa
interpretación, os cambios máis
recentes no escenario económico
mundial coas circunstancias
técnicas, económicas, sociais e
políticas que os explican, a partir de
casos concretos de análise.
ECB1.2.3. Compara sistemas
económicos, utilizando exemplos
actuais do ámbito internacional.
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Temporalización

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia.

Procedementos
e instrumentos
de avaliación.

1º Trimestre
2 sesións

70 %

Proba escrita

1º Trimestre
2 sesións

50 %

Proba escrita

1º Trimestre
2 sesións

50 %

Proba escrita

Competencias
clave
CSC
CMCCT
CD

CSC
CD
CAA

CAA
CD
CSC

COMPETENCIAS CLAVE: INDICADORES DE LOGRO

Competencia

Indicador de logro

Competencia para
aprender a aprender

- Recoñece os aspectos aprendidos na unidade.
- Desenvolve ideas propias a partir das que se expresan
nos textos de apoio.
- Reflexiona críticamente sobre bondades e inconvintes
dos diferentes sistemas económicos.
- - Identifica a autorreflexión como un elemento de
aprendizaxe.

Competencias sociales e
cívicas

- Reflexiona sobre as vantaxes e inconvintes do sistema
económico adoptado en España e en Europa e a súa
relación coa nosa Constitución.
- Acepta e valora as ideas e opinións dos compañeiros e
compañeiras sobre os diferentes sistemas económicos
de forma positiva.

U
Unidade 3. A DINÁMICA DOS MERCADOS
DESCRICIÓN DA UNIDADE
Unha vez que se identificou o noso sistema económico como un sistema de economía mixta
de mercado, dedicamos as unidades 3 e 4 precisamente ao estudio detallado dos
mercados. Comenzamos coa relación existente entre a división do traballo eo aumento da
produción e a productividade na nosa economía. Explicase tamén a relación existente entre
a división do traballo e a interdependencia económica, así como a existencia do mercado
como un necesario mecanismo de coordinación.
Identificanse os elementos esenciais para a existencia dun mercado, e clasificanse
diferentes tipos de mercados atendendo a varios criterios.
Posteriormente centramonos na demanda, a súa representación gráfica ea análise de cada
un dos factores que influen nela. Esta análise acompañase dunha explicación dos
desplazamentos causados na curva de demanda por cada un dos factores e que nos
servirán para entender mellor posteriormente os movimentos no punto de equilibrio. O
mesmo se fai no seguinte apartado coa curva de oferta.
Como se indicou, todo elo servirnos para determinar a formación de prezos e cantidades de
equilibrio no mercado, e analizar as distorsións que se producen nos mesmos polos
diversos factores que influen na demanda e na oferta, o por establecimento de prezos
máximos e mínimos diferentes ao prezo de equilibrio de mercado.
Para finalizar estudiamos a elasticidade da demanda e da oferta, coa intención de identificar
especialmente os efectos que se producen na demanda ante variacións nos prezos, tendo
en conta as diferentes tipoloxías de elasticidade.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
- Coñecer a relación existente entre a división do traballo, a productividae, a interdependencia,
o mercado e o diñeiro.
- Coñecer a natureza dos mercados, os seus elementos, así como diferencias.
- Diferenciar entre demanda individual e agregada. Coñecer os principais factores que influen
na demanda agregada e ser capaz de representar todos eles gráficamente.
- Diferenciar entre oferta individual e agregada. Coñecer os principais factores que influen na
oferta agregada e ser capaz de representar todos eles gráficamente.
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- Coñecer e determinar o punto de equilibrio dun mercado e as consecuencias no mesmo
polos desprazamentos das funcións de oferta e demanda. Coñecer e valorar a distorsión
que significa para un mercado o establecemento de prezos máximos e mínimos diferentes
do prezo de equilibrio de mercado.
- Coñecer os efectos que se producen na demanda ante variacións nos prezos, en función
dos diferentes tipos de elasticidades.

CONTIDOS
- Trueque e economía de subsistencia.
- O mercado e os seus elementos,
- A demanda.
- A oferta.
- O equilibrio de mercado.
- A elasticidade.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Identifica a división do traballo e a especialización como causantes do alto grado de
interdependencia entre as empresas, do aumento da produción, da productividadee da
existencia mesma do mercado eo diñeiro.
2. Identifica as diferentes tipoloxías de mercados, os elementos básicos que os
caracterizan, realizando diferentes clasificacións dos mesmos.
3. Identifica as diferentes clases de demanda, explica e exemplifica os principais factores
que influen na demanda agregada, utilizando representacións gráficas.
4. Identifica as diferentes clases de oferta, explica e exemplifica os principais factores que
influen na oferta agregada, utilizando representacións gráficas.
5. Determina o punto de equilibrio dun mercado a partir das funcións de oferta e
demanda, explicando as consecuencias dos desprazamentos das funciónss de oferta e
demanda, e do establecemento de prezos máximos e mínimos diferentes ao prezo de
equilibrio de mercado.
6. Determina a elasticidade da demanda, e a elasticidade da oferta, identificando os
efectos que se producen na demanda ante variacións nos prezos, en función das
diferentes elasticidades.
Estándares de aprendizaje

ECB3.1.1. Representa
graficamente os efectos das
variacións das variables no
funcionamento dos mercados.
ECB3.1.2. Define e expresa
matematicamente as variables que
determinan a oferta e a demanda.
ECB3.1.3. Analiza as elasticidades
de demanda e de oferta,
interpretando os cambios en prezos
e cantidades, así como os seus
efectos sobre os ingresos totais.

Temporalización

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia.

Procedementos
e instrumentos
de avaliación.

1º Trimestre
4 sesións

70 %

Proba escrita

CMCCT
CD

1º Trimestre
4 sesións

70 %

Proba escrita

CMCCT
CCL

1º Trimestre
4 sesións

60 %

Proba escrita

CMCCT
CD

Competencias
clave

5. COMPETENCIAS CLAVE: INDICADORES DE LOGRO
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Competencia

Indicador de logro

Competencia en
comunicación lingüística

- Explica con coherencia os temas plantexados ao docente
o aos seus compañeiros e compañeiras.

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

Sentido de iniciativa e
espíritu emprendedor

- Resolve cuestións relacionadas cos mercados de
competencia perfecta, utilizando coñecementos
matemáticos.
- Explica o funcionamento da oferta e a demanda de
mercado utilizando argumentacións lóxico-matemáticas.
- Realiza cálculos para a determinación de magnitudes
microeconómicas.
- Reflexiona críticamente sobre as vantaxes e inconvintes
do noso sistema de mercado.
- Propoñe ideas de mellora a partir da reflexión sobre os
inconvintes do noso sistema de mercado.

Unidade 4. A PRODUCIÓN E A EMPRESA
DESCRICIÓN DA UNIDADE
Facemos unha primeira aproximación aomundo empresarial para que o alumnado poda
chegar a comprender dunha maneira global o noso sistema económico.
Explicanse as funcións, obxectivos eo funcionamento das empresas, valéndonos da
explicación e clasificación dos seus procesos produtivos. Explicamos algúns conceptos
importantes da economía da empresa, como o de eficiencia. Para o seu desenvolvemento
nos apoiamos na explicación das diferentes tecnoloxías utilizadas polas empresas, o que
nos sirve para realizar pequenos exercizos nos que determinamos a eficiencia técnica e a
eficiencia económica, mellorando así a súa comprensión.
Analizamos os ingresos e os custos das empresas, diferenciando entre custos fixos e
variables. Tamén os custos medios e marxinais e os diferentes rendimentos a escala. A
finalidadedistoé que o alumnado se conciencie da necesidade de realizar unha análise
pormenorizada de ingresos e gastos para realizar unha boa xestión da empresa.
Explicase tamén a diferencia entre capital fixo e circulante para chegar ao concepto de
amortización como un coste máis da empresa, explicando as súas causas e realizando
exercizos de determinación da cuota de amortización anual.
Por último centrámonos no concepto de productividade a relación da mesma cos beneficios
empresariais e nivel salarial dos traballadores.
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
- Coñeceras funcións das empresas como elementos de coordinación de factores productivos.
Ter un coñecemento básico do funcionamiento das mesmas.
- Coñeceros obxectivos das empresas, distinguindo aqueles que teñen un claro carácter
económico, dos que no.
- Coñecero concepto de sustitución técnica de factores e de eficiencia en base ás tecnoloxías
dispoñibles.
- Coñecera función de produción e os efectos que ten o aumento dun factor sobre a
produción.
- Coñeceros conceptos de custo total, custo medio, custo marxinal. Coñecer a determinación
do beneficio nunha empresa.
- Coñecer a depreciación que se produce no capital fixo das empresas, ademáis da súa
previsión a nivel económico a través da amortización.
- Coñecero concepto de productividade na empresa.
- Coñecer as principais características dos procesos produtivos das empresas.
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CONTIDOS
- O funcionamiento das empresas.
- Funcións e obxectivos das empresas.
- Os factores productivos na empresa.
- A produción.
- A determinación do beneficio.
- A mortización.
- O traballo ben feito: a productividade.
- Clases de procesos produtivos.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Explica os elementos de coordinación que existen na economía eo papel que xogan as
empresas.
3. Explica as funcións das empresas, distinguindo as repercusións da súa actividade na
sociedade.
4. Clasifica e explica os obxectivos das empresas, distinguindo entre os económicos dos
que non o son.
6. Explica o concepto de sustitución técnica de factores e de eficiencia; realizando exercizos
numéricos de determinación da eficiencia técnica e económica.
7. Describe queé a función de produción eo producto marxinal, determinando como poden
ser os rendimentos a escala dunha empresa.
8. Describe os conceptos de custo total, custo medio, custo marxinal e a determinación do
beneficio nunha empresa, realizando exercizos prácticos nos que se determinen os
conceptos anteriores.
9. Diferencia entre el capital fixo e circulante, e os utiliza para describir os diferentes tipos de
depreciación eo concepto de amortización, elaborando ejercizos prácticos nos que se
determine a amortización col método constante.
10. Describe o concepto de productividade na empresa, elaborando ejercizos prácticos nos
que se determine a productividadee a evolución da mesma.
11. Clasifica os procesos produtivos das industrias en función de diferentes criterios.

Estándares de aprendizaje

ECB2.1.1. Expresa unha visión
integral do funcionamento do
sistema produtivo partindo do
estudo da empresa e a súa
participación en sectores
económicos, así como a súa
conexión e interdependencia.
ECB2.2.1. Relaciona o proceso de
división técnica do traballo coa
interdependencia
económica nun
contexto global.
ECB2.2.2. Clasifica e define os
factores produtivos, e describe as
relacións entre produtividade,
eficiencia e tecnoloxía.
ECB2.4.1. Distingue e interpreta
os obxectivos e as funcións das
empresas.
ECB2.4.2. Explica a función
creadora de utilidade dos bens das
empresas.
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Temporalización

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia.

Procedementos
e instrumentos
de avaliación.

1º Trimestre
1 sesión

40 %

Proba escrita

CAA
CCL
CSC

1º Trimestre
1 sesión

40 %

Proba escrita


CSC
CMCCT

1º Trimestre
2 sesións

55 %

Proba escrita

CMCCT
CCL

1º Trimestre
2 sesións

50 %

Proba escrita

CSIEE
CAA

1º Trimestre
1 sesión

40 %

Proba escrita

CD
CCL

Competencias
clave

ECB2.5.1. Determina e interpreta
a eficiencia técnica e económica a
partir dos casos formulados.
ECB2.6.1. Calcula, clasifica e
utiliza diversos tipos de custos,
fixos e variables, totais, medios e
marxinais, e representa e interpreta
gráficos de custos.
ECB2.6.2. Calcula, analiza e
interpreta os beneficios dunha
empresa a partir de supostos de
ingresos e custos dun período.
ECB2.7.1. Representa e interpreta
gráficos de produción total, media
e marxinal, a partir de supostos
dados.

1º Trimestre
2 sesións

40%

Proba escrita

CD
CMCCT

1º Trimestre
2 sesións

60 %

Proba escrita

CD
CMCCT

1º Trimestre
2 sesións

50 %

Proba escrita

CD
CMCCT

1º Trimestre
3 sesións

40 %

Proba escrita

CD
CMCCT

COMPETENCIAS CLAVE: INDICADORES DE LOGRO
Competencia

Indicador de logro

Competencia en
comunicación lingüística

- Explica con coherencia os temas plantexados ao
docente o aos seus compañeiros e compañeiras.
- Busca información sobre os temas propostos na
unidadee os expón ao resto do grupo.
- Explica e debate na clase ante o docente e os seus
compañeiros e compañeiras os temas plantexados nas
actividades.

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

- Utiliza datos de ingresos e gastos para a determinación
do beneficio.
- Utiliza argumentacións lóxicas para explicar actividades
e situacións relacionadas coa eficiencia técnica e
económica na empresa; para explicar a determinación
do beneficio, e para extraer conclusións válidas na
función de produción.
- Resolve actividades e situacións relacionadas coa
eficiencia técnica e económica na empresa.
- Utiliza as estratexias de resolución de problemas para a
determinación do beneficio na empresa
- Utiliza diversas fontes de información na realización das
actividades propostas: Internet, prensa escrita…
- Reflexiona críticamente sobre as mensaxes publicitarias
recibidas por diferentes fontes de información.
- Desenvolve ideas propias a partir das que se expresan
nos textos de apoio.
- Reflexiona sobre a importancia da productividade nol
traballo, e a sùa relación co salario obtido polos
traballadores.
- Reflexiona sobre a importancia para a empresa de ter en
conta unha adecuada amortización na determinación
dos seus beneficios.
- Reflexiona sobre o seu papel como aprendiz.
- Identifica a autoreflexión como un elemento de
aprendizaxe.
- Acepta as ideas e opinións dos compañeiros e
compañeiras de forma positiva.

Competencia dixital

Competencia para
aprender a aprender

Competencias sociales e
cívicas
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Sentido de iniciativa e
espíritu emprendedor

- Desenvolve ideas sobre os obxectivos sociais e éticos
das empresas.

Unidade5. CLASES DE MERCADOS.
DESCRICIÓN DA UNIDADE
Comenza a unidade con un completo cadro no que se resumen todas as posibles situacións
de mercado que poden existir, atendendo ao número de participantes. Trátase de clarificar a
diversidade de situacións coas que nos podemos encontrar nos mercados.
Pararémonos especialmente naquelas situacións máis habituais: os monopolios, oligopolios
e competencia perfecta. En cada caso analizanse primeiro os requisitos necesarios para a
súa existencia, e logo os perxuicios o perigos que estas situacións supoñen para os
consumidores. Estudianse en detalle todas as posibles barreras de entrada que favorecen a
existencia dos mesmos,así como unha explicación das súas imperfeccións. Describiremos a
intervención das autoridades públicas evitando ou restrinxindo situacións como estas.
A unidade inclue uhna amplia explicación dos requisitos necesarios para a existencia da
competencia perfecta, como un elemento explicativo da dificultade da súa existencia.
Tamén citanse situacións como o monopsonio o a existencia de bens públicos, ademáis das
razóns polas que ás empresas lles pode resultar atractivo realizar procesos de
concentración ou colaboración con outras empresas.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
- Coñecer as diferentes situacións de mercado según o número de oferentes e demandantes.
- Coñecer cada unha das condicións necesarias para a existencia dun mercado de
competencia perfecta.
- Coñeceras principais características dos monopolios: clases, comportamento e límites.
- Coñeceras principais características dos mercados oligopolísticos.
- Coñeceras principais características dos mercados de competencia monopolística.
- Coñeceras principais causas polas que os mercados non funcionan correctamente e as
intervencións públicas para correxilas.
- Coñeceras razóns polas que se producen procesos de concentración empresarial, ademáis
das formas nas que estas fanse habitualmente.
CONTIDOS
- Os mercados según os seus participantes.
- O mercado de competencia perfecta.
- O monopolio.
- O oligopolio.
- A competencia monopolística.
- Os fallos del mercado.
- Proceso de concentración empresarial.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Identifica cada unha das situacións de mercado clasificando cada unha delas en
función da existencia de moitos, poucos ou un só oferente ou demandante.
2. Identifica, exemplifica e explica cada unha das condicións necesarias para a existencia
dun mercado de competencia perfecta.
3. Explica as principais características dos monopolios.
4. Identifica cual será o comportamento do monopolista e os límites que se lle poñen
desde as administracións públicas.
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5. Explica as principais características dos oligopolios: requisitos para a súa existencia e
perxuizos para os consumidores ante a súa existencia.
6. Explica as principais características dos mercados de competencia monopolística e os
requisitos para a súa existencia.
7. Explica as principais causas polas que se producen fallos do mercado, incluindo o
monopsonio e a existencia de bens públicos; así como as intervencións públicas que
se realizan para correxilos.
8. Explica as principais razóns polas que se producen procesos de concentración
empresarial.
9. Explica cada unha das formas más habituais polas que se realizan os procesos de
concentración empresarial.
Estándares de aprendizaje

ECB3.2.1. Analiza e compara o
funcionamento dos tipos de
mercados, e explica as súas
diferenzas.
ECB3.2.2. Aplica a análise dos
tipos de mercados a casos reais
identificados a partir da observación
do ámbito máis inmediato.
ECB3.2.3. Valora de forma crítica
os efectos que se derivan sobre
os axentes intervenientes nos
diversos mercados.

Temporalización

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia.

Procedementos
e instrumentos
de avaliación.

2º Trimestre
3 sesións

60 %

Proba escrita

CMCCT
CCL

2º Trimestre
2 sesións

50 %

Proba escrita

CAA
CSC

2º Trimestre
1 sesión

50 %

Proba escrita

CSC

Competencias
clave

COMPETENCIAS CLAVE: INDICADORES DE LOGRO
Competencia

Indicador de logro

Competencia en
comunicación lingüística

- Explica con coherencia os temas plantexados ao
docente o aos seus compañeiros e compañeiras.
- Busca información sobre os temas propostos na
unidadee os expón ao resto do grupo.
- Explica e debate na clase ante o docente e os seus
compañeiros e compañeiras os temas plantexados nas
actividades.
- Recoñece os aspectos aprendidos na unidade.
- Reflexiona críticamente sobre os fallos do mercado e os
seus efectos negativos na nosa sociedade.
- Reflexiona sobre o seu papel como aprendiz.
- Identifica a autorreflexión como un elemento de
aprendizaxe.
- Acepta as ideas e opinións dos compañeiros e
compañeiras de forma positiva.

Competencia para
aprender a aprender

Competencias sociales e
cívicas

Unidad 6. A MEDICIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA
DESCRICIÓN DA UNIDADE
Trátase de analizar o dato que representa o crecemento económico, é decir, o Producto
Interior Bruto (PIB).
Comenza a unidade ca análise do PIB, describindo qué se recolle nel e para que se utiliza.
Analizamos os diferentes métodos utilizados para o seu cálculo, servindonos do modelo do
fluxo circular da renda, o que nos facilitará a comprensión de cómo este pódese determinar
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por varias vías: a de produción, a de a renda ea do gasto. Tamén analizaremos a relación
que existe entre todas elas.
Diferenciaremos entre o PIB medido en términos nominales eo PIB expresado en térmos
reais, utilizando o deflactor do PIB como un índice de prezos representativo da realidade
económica.
A partir dos datos do PIB, e realizando os axustes necesarios, determinaremos a renda
dispoñible, e a renda personal dispoñible dos ciudadanos.
Pero utilizar os datos do PIB como unha medición do benestar dun país non está exento de
críticas, por eso facemos un pormenorizado análise delas. Tamén utilizaremos a curva de
Lorenz como unha ferramenta útil para realizar unha análise sobre a distribución equitativa
ou non, da renda nun país.
Finalmente describiremos os denominados «ciclos económicos», como unha explicación ás
fluctuacións que periódicamente sufren as economías.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
- Coñecer queée para que se utiliza o PIB.
- Coñeceros diferentes métodos de determinación do PIB. Coñecera diferencia de traballar cos
datos do PIB a prezos de mercado ou a custo de factores.
- Coñece ro efecto da subida de prezos nos datos recollidos do PIB.
- Coñecer a utilidade do PIB para medir o nivel xeral de prezos dol país.
- Coñecer o concepto de Renda Persoal e de Renta Persoal Dispoñible.
- Coñecer as principais críticas que se fan ao PIB como medidor do bienestar dun país.
- Coñecer os ciclos económicos e as diferentes fases co compoñen.
- Coñece ros principais métodos de análise da distribución da renda nacional.

CONTIDOS
- O producto interior bruto.
- Métodos para calcular o PIB.
- OPIB real eo PIB nominal.
- O deflactor do PIB.
- Do PIB á renda dispoñible.
- O PIB noné útil para medir o bienestar.
- O crecimento e as súas fluctuacións.
- A curva de Lorenz.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Define que é o PIBe describe cada un dos elementos co integran. Interpreta a información
do PIB expresada en gráficos temporais.
2. Describe a capacidade do PIB como o medidor do crecimento económico, como indicador
da creación de emprego e do nivel de vida dos ciudadáns. Describe a capacidade do PIB
como elemento de comparación de diferentes economías.
3. Determina o PIB polo método do valor engadido, do gasto eda renda, realizando exercizos
prácticos de cada un dos tres métodos.
4. Describe a diferencia que existe ao medir os datos a prezos de mercado e a custo de
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5.

6.

7.
8.
9.
10.

factores e a importancia da formación bruta de capital
Describe a diferencia existente entre expresar os datos do PIB en térmos nominais e reis,
realizando exercizos prácticos donde se transformen os datos nominais do PIB a datos
reais.
Describe o deflactor do PIB como sistema para medir o nivel xeral de prezos, realizando
exercizos prácticos donde se transformen os datos do PIB de nominais a reais, utilizando
odeflactor do PIB.
Define e determinao Producto Nacional Bruto, o Producto Nacional Neto, a Renda Nacional
e a Renda Nacional Dispoñible.
Identifica e describe as diferentes críticas que se fan ao PIB como medidor do bienestar
dun país, diferenciando entre un crecimento do PIB eo desenvolvemento dunha economía.
Describe as diferentes fases que se diferencian nos ciclos económicos a partir dos datos
obtidos do PIB.
Describe qué representa a Curva de Lorenz, ademáis de identificar posibles situacións
que se poden presentar nela.

Estándares de aprendizaje

ECB4.1.1. Mide, interpreta e
expresa as principais magnitudes
macroeconómicas como
indicadores da situación económica
dun país.
ECB4.1.2. Relaciona as principais
macromagnitudes e utilízaas para
establecer comparacións con
carácter global.
ECB4.1.3. Analiza de forma crítica
os indicadores estudados e valora
o seu impacto, os seus efectos e
as súas limitacións para medir a
calidade de vida.
ECB4.2.1. Utiliza e interpreta a
información contida en táboas e
gráficos de variables
macroeconómicas e a súa
evolución no tempo.
ECB4.2.2. Considera investigacións
e publicacións económicas
de referencia como fonte de datos
específicos, e recoñece os métodos
de estudo utilizados por
economistas.
ECB4.2.3. Opera con variables
económicas mediante aplicacións
informáticas, analízaas e
interprétaas, e presenta as súas
valoracións de carácter persoal.
ECB7.1.1. Identifica e analiza os
factores e as variables que inflúen
no crecemento económico, no
desenvolvemento na redistribución
da renda.
ECB7.1.8. Recoñece a evolución
cíclica da actividade económica,
describe as fases, as representa
graficamente e considera as súas
consecuencias sociais.
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Temporalización

2º Trimestre
3 sesións

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia.

60 %

Procedementos
e instrumentos
de avaliación.

Competencias
clave

Proba escrita

CSC
CMCCT
CD
CL


2º Trimestre
3 sesións

60 %

Proba escrita

CAA
CD
CSC


2º Trimestre
1 sesión

40 %

Proba escrita

CSC


2º Trimestre
1 sesión

40 %

Proba escrita

CD
CMCCT

2º Trimestre
1 sesión

40 %

Proba escrita

2º Trimestre
1 sesión

50 %

Proba escrita


CAA
CD

CMCCT
CD

2º Trimestre
1 sesión

40%

Proba escrita

CSC
CMCCT
CD


2º Trimestre
1 sesión

50 %

Proba escrita

CSC
CMCCT

COMPETENCIAS CLAVE: INDICADORES DE LOGRO
Competencia

Indicador de logro

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

- Utiliza e manipula, números, datos, etc.
- Utiliza os números índice para eliminar o efecto da
inflación nos datos económicos.
- Realiza argumentacións relacionadas coas contas
nacionais con esquemas lóxico-matemáticos.
- Resolve as actividades e situacións hipotéticas
plantexadas na unidade.
- Utiliza diversas fontes de información na realización das
actividades propostas: Internet, prensa escrita…
- Reflexiona críticamente sobre as mensaxes publicitarias
recibidas por diferentes fontes de información.

Competencia dixital

Competencia para
aprender a aprender

Competencias sociales e
cívicas

- Recoñece os aspectos aprendidos na unidade.
- Desenvolve ideas propias a partir das que se expresan
nos textos de apoio.
- Reflexiona críticamente os aspectos negativos para a
sociedade no seu conxunto sobre a existencia de
actividades que se escapan ao control das
administracións públicas
- Reflexiona críticamente sobre a información que obtemos
da contabilidade nacional.
- Identifica a autoreflexión como un elemento de
aprendizaxe.
- Acepta as ideas e opinións dos compañeiros e
compañeiras de forma positiva.

Unidade 7. O SECTOR PÚBLICO NA ECONOMÍA
DESCRICIÓN DA UNIDADE
Se o obxectivo desta unidade é estudiar a intervención do sector público na economía,
comenzamos esta tarefa ca análise desa intervención ao longo da historia. Damos comenzo
a este recorrido histórico na época do mercantilismo, para ir pasando posteriormente polas
diferentes etapas do capitalismo, e así chegar a entender mellor as actuais posturas
económicas.
Non nos esq uecemos da importancia que a construción da Unión Europea tivo na economía,
ao establecer unha moeda única para todos os países integrantes dela, e reservarse en
exclusiva a política monetaria.
Para entender mellor o funcionamento do sector público, debido á complexidade e diversidade
de administracións, organismos e empresas públicas cas que nos encontramos, realizamos
diferentes clasificacións do mismo, atendendo a diferentes criterios.
Estudiaremos as funcións máis importantes que cumple o sector público a nivel económico,
como paso previo para explicar e analizar cada uno dos diferentes objectivos que persigue.
O último apartado da unidade trata as diferentes políticas económicas que aplican os
gobernos na súa intervención na economía, e faino centrándose na óptica keynesiana.
Evítase tratar directamente as teses neoclásicas precisamente porque estas defenden a non
intervención do estado na economía; aínda que se van indicando as críticas que estas fan a
cada una de las argumentacións keynesianas.
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OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
- Coñecer a intervención pública na economía ao longo da historia para chegar a entender as
posturas actuais.
- Realizar diferentes clasificacións do sector público.
- Coñecer as funcións mis importantes a nivel económico do sector público.
- Coñecer os objectivos económicos dol sector público.
- Coñecer o proceso de construción da Unión Europea.
- Coñecer as diferentes políticas económicas keynesianas e as críticas que a corriente
neoclásica fai ás mesmas.

CONTIDOS
- Intervención do estado na economía.
- Clasificación do sector público.
- As funcións do sector público.
- Objectivos económicos do sector público.
- O proceso de construción da Unión Europea.
- As políticas económicas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Describe a intervención pública do estado na economía desde o mercantilismo, pasando
polas diferentes etapas do capitalismo.
2. Describe os actuais modelos de intervención do estado na economía.
3. Clasifica o sector público atendendo a un criterio espacial tamén atendendo á función
económica principal.
4. Describe as funcións levadas a cabo polol sector público a nivel económico, como é a
determinación de normas, a correción dos fallos do mercado, e a distribución da renta e a
riqueza.
5. Describe os principais objectivos económicos do sector público.
6. Describe o proceso de construción da Unión Europea, desde as súas oríxes ate a
actualidade.
7. Describe as diferentes políticas micro macroeconómicas que se poden levar a cabo,
desde o punto de vista keynesiano; e as críticas que a corriente neoclásica fai ás mesmas.

Estándares de aprendizaje

ECB7.2.1. Distingue e explica as
funcións do Estado: fiscais,
estabilizadoras, redistributivas,
reguladoras e provedoras de bens
e servizos públicos.
ECB7.2.2. Identifica os principais
fallos do mercado, as súas causas
e os seus efectos para os axentes
que interveñen na economía, e as
opcións de actuación por parte do
Estado.
ECB7.2.3. Clasifica e describe os
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Temporalización

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia.

Procedementos
e instrumentos
de avaliación.

2º Trimestre
3 sesións

50 %

Proba escrita

2º Trimestre
2 sesións

50 %

Proba escrita

2º Trimestre

60 %

Proba escrita

Competencias
clave

CCL
CMCCT


CSC
CMCCT
CD
CMCCT

elementos integrantes dos
orzamentos públicos e argumenta a
necesidade de prever os ingresos
e os gastos, e controlar a súa
execución.
ECB6.2.1. Explica o proceso de
cooperación e integración
económica producido na Unión
Europea, e reflexiona para valorar
as repercusións e as implicacións
para España nun contexto global.

CD
CAA

2º trimestre
3 sesións

2º Trimestre
6 sesións

40%

Proba escrita
Traballo
individual

CSC
CCL

COMPETENCIAS CLAVE: INDICADORES DE LOGRO
Competencia

Indicador de logro

Competencia en
comunicación lingüística

- Explica con coherencia os temas plantexados ao
docente o aos seus compañeiros e compañeiras.
- Busca información sobre os temas propostos na
unidadee os expón ao resto do grupo.
- Explica e debate na clase ante o docente e os seus
compañeiros e compañeiras os temas plantexados nas
actividades.

Competencia dixital

- Utiliza diversas fontes de información na realización das
actividades propostas: Internet, prensa escrita…
- Reflexiona críticamente sobre as mensaxes publicitarias
recibidas por diferentes fontes de información.

Competencia para
aprender a aprender

- Desenvolve ideas propias a partir das que se expresan
nos textos de apoio.
- Reflexiona críticamente sobre os aspectos positivos e
negativos da intervención do sector públicona economía.
- Identifica la autoreflexión como un elemento de
aprendizaxe.

Competencias sociales e
cívicas

- Identifica a estructura básica do sector público, as súas
funcións e obxectivos e as implicacións das diferentes
políticas económicas que poden ser adoptadas pola
administración pública
- Acepta as ideas e opinións dos compañeiros e
compañeiras acerca da intervención do sector público na
economía, de forma positiva.
- Crea a súa propia escala de valores aofio do aprendido
sobre as diferentes posturas sobre a intervención do
estado na economía.
- Reflexiona sobre a función redistributiva da renda e a
riqueza, exercida polo sector público.
- Desenvolve ideas a partir das que se propoñen nas
actividades ou as que aportan outros compañeiros e
compañeiras.
- Desenvolve ideas propias e orixinais sobre a
intervención do sector público na economía e a
aplicación das diferentes políticas económicas

Sentido de iniciativa e
espíritu emprendedor

Unidade 8. O DIÑEIRO E OS MERCADOS FINANCIEIROS.
DESCRICIÓN DA UNIDADE
Unha vez que temos estudiado os sistemas económicos os mercados, é necesario que nos
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adentremos neste terceiro bloque de contidos, no elemento que fai que estos últimos
funcionen: trátase do diñeiro; estudiando de paso ademáis os mercados financieiros.
Nunha primeira aproximación relatamos a historia do diñeiro desde a súa orixe, para así
comprender mellor a natureza dos medios de pago que utilizamos na actualidade.
Deterémonos especialmente nos sistemas monetarios que utilizaron patrón ouro e o patrón
dólar, e as causas do seu abandono, para entender mellor as características do diñeiro
fiduciario actúal, e dar entrada a concepto de diñeiro bancario. Estudiaremos cómo este
último se xenera, a explicación do seu funcionamento, os diferentes medios de pago
bancarios como as tarxetas e tamén faremos referencia ás divisas e ao seu mercado.
A explicación das funcións que cumple o diñeiro sérvenos para entender a natureza dos
intereses, os factores que o determinan e as súas distintas clases, e así poder explicar con
garantías aa composición do sistema financieiro actúal eo seu funcionamento; incluindo aos
intermediarios financieiros máis importantes.
Rematamos cunha análise da oferta monetaria e as súas diferentes definicións, necesario
todo esto para comprender posteriormente un instrumento de política económica
fundamental, como é a política monetaria, e a influencia que a misma tenna nosa economía.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
- Coñecer o diñeiro na actualidade a partir do estudio do seu proceso histórico.
- Coñecer cáles son as diferentes funcións do diñeiro actúal.
- Identificar os intereses como o precio do diñeiro, ademáis de coñecer os factores que
determinan o seu valor e alguns dos tipos de interés que máis afectan ás economías
domésticas.
- Coñecer o verdadeiro valor do diñeiro actúal, así como as súas diferentes clases, incluindo
os diferentes medios de pago que existen e as divisas.
- Coñecer o proceso de creación do diñeiro bancario.
- Coñecer cal é a oferta monetaria dun país, así como as súas diferentes definicións.
- Coñecer os elementos básicos do sistema financieiro, os intermediarios máis importantes
que nel actúan, así como os seus mercados.

CONTIDOS
- A historia do diñeiro.
- As funcións do diñeiro.
- O prezo do diñeiro.
- O diñeiro na actualidade.
- Proceso de creación do diñeiro bancario.
- A oferta monetaria.
- O sistema financieiro.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Explica cal ten sido a historia do diñeiro ate a aparición do papel moeda.
2. Explica calten sido a historia do diñeiro desde a aparición do papel moeda ate a
actualidade.
3. Explica cada unha das diferentes funcións do diñeiro actúal.
4. Explica que son os intereses, os factores que determinan o seu valor e detalla os tipos de
interés que máis afectan ás economías domésticas.
5. Explica cal é o verdadeiro valor do diñeiro actúal, distinguendo o diñeiro legal do bancario,
así como os principais medios de pago existentes.
6. Explica qué son as divisas, distinguindo aquelas que son convertibles.
7. Explica como os intermediarios financieiros bancarios crean diñeiro bancario.
8. Resolve correctamente exercicios nos que se mostre o diñeiro bancario creado a partir dos
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depósitos realizados nas entidades financieiras, tendo en conta o coeficiente de reservas
obligatorio.
9. Explica qué é a oferta monetaria, cal é a importancia do seu control, e describe cada unha
das súas definicións.
10. Explica qué é o sistema financieiro como canalizador do aforro á inversión, distinguindo os
intermediarios máis importantes que actúan nel, prestando especial atención ao Banco Central
Europeo e á bolsa de valores.
11. Explica qué son os mercados financieiros e a función que cumplen na economía.
Estándares de aprendizaje

ECB5.1.1. Analiza e explica o
funcionamento do diñeiro e do
sistema financeiro nunha
economía.
ECB5.3.1. Valora o papel do
sistema financeiro como elemento
canalizador do aforro ao
investimento, e identifica os
produtos e os mercados que o
compoñen.
ECB5.4.1. Razoa de forma crítica,
en contextos reais, sobre as
accións de política monetaria e o
seu impacto económico e social.
ECB5.5.1. Identifica os obxectivos
e a finalidade do Banco Central
Europeo, e razoa sobre o seu papel
e o seu funcionamento.
ECB5.5.2. Describe os efectos das
variacións dos tipos de xuro na
economía.

Temporalización

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia.

Procedementos
e instrumentos
de avaliación.

Competencias
clave

2º Trimestre
3 sesións

60 %

Proba escrita

CSC
CMCCT
CD
CCL

2º Trimestre
2 sesións

50 %

Proba escrita


CAA
CSC
CD

2º Trimestre
3 sesións

60 %

Proba escrita

CAA
CMCCT
CSC

2º Trimestre
2 sesións

40 %

Proba escrita

CSC
CMCCT
CD

2º Trimestre
2 sesións

50 %

Proba escrita

CMCCT
CCL

COMPETENCIAS CLAVE: INDICADORES DE LOGRO
Competencia

Indicador de logro

Competencia en
comunicación lingüística

- Explica con coherencia os temas plantexados ao
docente o aos seus compañeiros e compañeiras.
- Busca información sobre os temas propostos na
unidadee os expón ao resto do grupo.
- Explica e debate na clase ante o docente e os seus
compañeiros e compañeiras os temas plantexados nas
actividades.

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

- Utiliza os coñecementos matemáticos para a explicación
da creación do diñeiro bancario.

Competencia dixital

- Selecciona a fonte de información adecuada na
realización das actividades propuestas: Internet, la
prensa escrita…
- Utiliza diversas fontes de información na realización das
actividades propostas: Internet, prensa escrita…
- Reflexiona críticamente sobre as mensaxes informativas
recibidas por diferentes fontes de información
- Utiliza fontes de información dixitais na realización das
actividades propostas e que están relacionadas cos
contidos da unidade.
- Desenvolve ideas propias a partir das que se expresan
nos textos de apoio.
- Reflexiona críticamente sobre o papel do diñeiro na
actualidadeea súa dificultade de control por parte das

Competencia para
aprender a aprender
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Competencias sociales e
cívicas

autoridades.
- Reflexiona críticamente sobre o papel dos intermediarios
financeiros na actualidade.
- Reflexiona sobre o seu papel como aprendiz.
- Identifica a autorreflexión como un elemento de
aprendizaxe.
- Acepta as ideas e opinións dos compañeiros e
compañeiras de forma positiva.

Unidade 9. A INFLACIÓN
DESCRICIÓN DA UNIDADE
Explicadas as orixes características do diñeiro actual, queda por analizar o seu valor, é
decir, o seu poder adquisitivo, e os diferentes índices nos que este queda refrexado,
prestando especial atención ao máis empregado, o Índice de Prezos de Consumo.
Deterémonos a explicar detalladamente o proceso da súa elaboración, ademáis do cálculo
da inflación que se obtén a partires del, e das críticas que se poden facer na determinación
do seu resultado. A inflación serviranos asimesmo para explicar a importancia d seu control
por parte das autoridades, polos seus efectos perniciosos para a economía en xeral, e
especialmente polo problema que supón manter diferenciais de inflación elevados cos
países cos que se comercia.
Estudiaremos a inflación en función das súas distintas clases e causas, atendiendo a
diferentes criterios. Analizaremos as diferentes posturas que existen á hora de explicar as
causas da inflación de demanda: a postura monetarista a keynesiana.
Indicaremos en detalle as consecuencias e efectos negativos da inflación, para a ciudadanía
e a economía en xeral.
Finalmente, relataremos os métodos que viñeron utilizando as autoridades para reducir a
inflación controlar os seus efectos negativos.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
- Coñecer qué é o poder adquisitivo e a inflación, ademáis das medidas que se utilizan para a
súa medición.
- Coñecer qué é o IPC, ademáis do seu cálculo. Coñecer qué é o IPC armonizado.
- Coñecercer cómo se realiza cálculo da inflación. Coñecer o concepto de diferencial de
inflación entre diferentes países, así como oproblema económico que supón a existencia de
un diferencial elevado. Coñecer as críticas que habitualmente se fan ao cálculo do IPC.
- Coñecer diferentes clases de inflación atendiendo a diferentes criterios.
- Coñecer outras situacións relacionadas ca inflación.
- Coñecer as diferentes causas de la inflación.
- Coñecer as consecuencias e os efectos da inflación.
- Identificar os principais métodos de redución da inflación.
- Coñecer os principais métodos de control da inflación, atendendo as súas causas.
CONTIDOS
- O concepto de inflación.
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-

O índice de prezos de consumo (IPC).
A tasa de inflación.
Clases de inflación.
Casos relacionados ca inflación.
Causas da inflación.
Consecuencias e efectos da inflación.
Métodos de redución da inflación.
O control da inflación.

CRITERIOS DE AVALIACIÒN
1. Describe qué é o poder adquisitivo e as medidas utilizadas para rexistrar as subidas de
prezos nun país.
2. Describe qué é o IPC e cómo se realiza o seu cálculo, utilizando exemplos numéricos
sinxelos.
3. Describe qué é o IPC armonizado.
4. Describe e realiza o cálculo da inflación.
5. Describe o concepto de diferencial de inflación entre diferentes países, así como o problema
económico que supón a existencia dun diferencial elevado.
6. Describe as críticas que habitualmente se fan ao cálculo do IPC.
7. Realiza e explica diferentes clasificacións de inflación, atendendo ao periodo de tempo
considerado, ao nivel que pode chegar a alcanzar, ou a outras situaciós relacionadas ca inflación.
8. Describe qué é a deflación e a estanflación, e os seus efectos na economía.
9. Describe as causas da inflación de demanda según as teorías monetarista e keynesiana, as
causas da inflación de costes e da estructural.
10. Describe e explica cada unha das consecuencias e efectos máis importantes da inflación
11. Describe, analizando pros e contras das seguintes medidas de loita contra a inflación:
referenciar a moeda nacional a un determinado ben tanxible e as políticas de control de prezos.
12. Describe as principais medidas que poden aplicar as autoridades económicas ante la
aparición de inflación por cada unha das seguintes causas: por exceso de demanda, por exceso
de diñeiro en circulación, por incremento nos costes, o por causas estructurais.

Estándares de aprendizaje

Temporalización

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia.

Procedementos
e instrumentos
de avaliación.

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

3º Trimestre
4 sesións

50 %

Proba escrita

Competencias
clave
CSC
CD

COMPETENCIAS CLAVE: INDICADORES DE LOGRO
Competencia

Indicador de logro

Competencia dixital

- Selecciona a fonte de información adecuada na
realización das actividades propuestas: Internet, la
prensa escrita…
- Utiliza diversas fontes de información na realización das
actividades propostas: Internet, prensa escrita…
- Reflexiona críticamente sobre as mensaxes informativas
recibidos por diferentes fontes de información.
- Utiliza fontes de información dixitais na realización das
actividades propostase que están relacionadas cos
contidos da unidade.
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Competencias sociales e
cívicas

- Acepta as ideas e opinións dos compañeiros e
compañeiras de forma positiva.

Unidade 10. O CONTEXTO INTERNACIONAL DA ECONOMÍA
DESCRICIÓN DA UNIDADE
Chegado a este punto, o alumnado xa debe ter en mente a idea clara de que a economía dun
país non é un sistema pechado, sinon que está conectada ao exterior, é decir, está fortemente
influenciada polocontexto internacional. Por esto se fai necesario adicar esta unidade a
analizar o fenómeno económico da globalización, e odesenvolvemento reciente do comercio
internacional. Explícase a súa evolución histórica, así como as razóns que xustifican as
actuais posturas a favor e en contra do comercio entre países, identificando os seus
elementos claves.
Descríbense e analizan as medidas protecionistas que adoptaron moitos países na nosa
historia reciente, e a razón da súa existencia, enfrentadas eso sí aos acordos internacionais
en pro de librecambismo internacional.
Todo esto introdúcenos de novo na explicación que efectuaramos na unidade 9 sobre a
construción da Unión Europea.
Para realizar unha explicación completa, rematamos a unidade cunha análise
pormenorizada das diferentes balanzas de pagos e dos tipos de cambios de divisas, que
complementaa unidade 5 adicada ao diñeiro e os medios de pago.
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
- Coñecer as posturas actuais sobre o comercio internacional, e os factores que favoreceron o
fenómeno da globalización económica.
- Identificar e diferenciar as diferentes medidas protecionistas que se aplican actualmente e
que se levan aplicando ao longo da historia reciente. Diferenciar os diferentes niveis de
integración económica.
- Coñecer as diferentes balanzas de pagos e a información que nos aportan.
- Coñecer as características básicas dos mercados de divisas, e dos diferentes sistemas de
tipo de cambio. Coñecer a historia reciente dos tipos de cambio.
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CONTIDOS
- O comercio internacional.
- O proteccionismo.
- A balanza de pagos.
- O mercado de divisas.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Identifica qué é o comercio internacional, describindo os factores que favoreceron o
fenómeno da globalización.
2. Describe en qué se especializan os países, así como a natureza do comercio internacional
entre os estados da Unión Europea.
3. Diferencia e valora as posturas actuais a favor e en contra do comercio internacional,
valorando a súa capacidade para solucionar problemas económicos; describindo ademáis
as diferentes medidas protecionistas que se están aplicando na actualidade e a súa
xustificación.
4. Describe cómo teñen sido as relacións económicas internacionales na nosa historia
reciente, e a súa contribución ao desenvolvemento económico mundial, valorando a súa
necesaria regulación.
5. Explica os diferentes niveis de integración económica, identificando o producido na Unión
Europea e as repercusións para España.
6. Describe qué son as balanzas de pagos e a información que nos aportan, diferenciando e
describindo as operacións que se rexistran en cada una delas.
7. Realiza ejercicios prácticos de elaboración das diferentes balanzas de pagos en aplicacións
informáticas
8. Describe os elementos básicos dos mercados de divisas e os diferentes sistemas de tipos
de cambio que existen e a súa historia reciente; identificando as causas que poden levar
á apreciación ou depreciación dunha moneda.

Temporalización

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia.

Procedementos
e instrumentos
de avaliación.

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

3º Trimestre
10 sesións

60 %

Proba escrita

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

3º Trimestre
4 sesións

60 %

Proba escrita

ECB6.3.2. Describe as implicacións
e os efectos da globalización
económica nos países e reflexiona
sobre a necesidade da súa
regulación e da súa coordinación.

3º Trimestre
4 sesións

Estándares de aprendizaje

50 %

COMPETENCIAS CLAVE: INDICADORES DE LOGRO
Competencia
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Indicador de logro

Proba escrita

Competencias
clave
CCL
CMCCT
CSC

CSC
CL
CMCCT
CD
CAA
CSC

Competencia en
comunicación lingüística

- Explica con coherencia os temas plantexados ao docente
o aos seus compañeiros e compañeiras.
- Busca información sobre os temas propostos na
unidadee os expón ao resto do grupo.
- Explica e debate na clase ante o docente e os seus
compañeiros e compañeiras os temas plantexados nas
actividades.

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

- Recoñece a importancia das ciencias sociais e a súa
influencia na nosa vida cotidiá.
- Realizar argumentacións relacionadas coas balanzas de
pagamentos con esquemas lóxico-matemáticos.
- Resolve as actividades e situacións hipotéticas
plantexadas na unidade.

Competencia dixital

- Utiliza diversas fontes de información na realización das
actividades propostas: Internet, prensa escrita, webs
institucionais…
- Reflexiona críticamente sobre as mensaxes recibidas por
diferentes fontes de información
- Utiliza follas de cálculo para presentar datos recollidos de
internet.

Competencia para
aprender a aprender

- Recoñece os aspectos aprendidos na unidade.
- Desenvolve ideas propias a partir das que se expresan
nos textos de apoio.
- Reflexiona críticamente os aspectos positivos e
negativos da globalización económica.
- Reflexiona críticamente sobre as medidas
proteccionistas ou librecambistas.

Competencias sociales e
cívicas

- Acepta as ideas e opinións dos compañeiros e
compañeiras de forma positiva.

Unidade 11. DESENVOLVEMENTO, BENESTAR E POBREZA
DESCRICIÓN DA UNIDADE
Tendo explicado ao longo deste curso a importancia do aumento da actividade económica
para o bo funcionamiento da economía, queda por analizar si existe una relación directa
entre ésta e o aumento do benestar na poboación, ou si o benestar hai que medilo de outra
maneira. Analizaremos a dificultade do seu estudio e os indicadores máis fiables que se
utilizan na actualidade para este fin como o Índice de Desenvolvemento Humano,
complementando así o aprendido na unidad 10 cando explicamos o índice de Gini.
Analizaremos tamén o fenómeno da pobreza no mundo, cales son os factores que
caracterizan aos países pobres e as causas da súa situación, como vía para analizar as
medidas máis efectivas que se deberan levar a cabo para solucionarla. Detállanse as
axudas que países, organizacións internacionais prestan aos chamados países do terceiro
mundo, ademáis de deternos en iniciativas propostas polas ONG como é el comercio justo.
Na última parte desta unidade falamos do tema da influencia da actividade económica no
medio ambiente; a problemática da contaminación e o esgotamento dos recursos naturais.
Cítanse algunhas actuacións postas en práctica na Unión Europea, analizando tamén as
dificultades para a súa aplicación.
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OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
- Diferenciar entre crecemento económico, desenvolvemento económico e crecimiento
humano, así como la forma de medirlos. Coñecer os rasgos que caracterizan aos países
pobres.
- Coñecer os beneficios e costes do desenvolvemento económico.
- Coñecer as causas de subdesenvolvemento e as consecuencias da dependencia dos países
pobres.
- Coñecer os principais organismos e institucións internacionais de axuda ao
desenvolvemento, ademáis dos medios que utilizan para lograr os seus objetivos.
- Coñecer as principais características do comercio xusto.
- Coñecer os efectos medioambientais da actividade económica, e a limitación dos recursos
naturais. Coñecer as principais actuacións para evitar estos problemas.

CONTIDOS
-

Outra maneira de medir el desenvolvemento.
Costes e beneficios do desenvolvemento.
Condicionantes del subdesenvolvemento.
Ayudas a los países subdesenvolvidos.
Alternativas comerciales entre países.
Economía y medio ambiente.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Identifica e distingue entre crecemento económico,desenvolvemento económico
crecemiento humán.
2. Describe qué é e qué mide o IDH. Valora o IDH como alternativa ao PIB.
3. Describe os rasgos básicos que caracterizan aos países pobres.
4. Identifica, valora e describe os costes e beneficios dodesenvolvementoeconómico para a
poboación en xeral
5. Explica as causas do subdesenvolvementodesde e punto de vista da oferta e a demanda
e explica os problemas derivados da dependencia económica do sector primario que teñen
os países pobres, ademáis da súa problemática ca deuda externa.
6. Describe os principais organismos e instrumentos de axuda ao desenvolvemento..
7. Describe as principais características do comercio xusto.
8. Identifica os efectos medioambientais da actividade económica e a limitación dos recursos
naturais
9. Describe as principais actuacións gubernamentais para evitar ou reducir os problemas
medioambientais, ademáis das actuacións de empresas tendentes a evitalas

Estándares de aprendizaxe

ECB7.1.2. Diferencia os conceptos
de crecemento e de
desenvolvemento.
ECB7.1.3. Recoñece e explica as
consecuencias do crecemento
sobre a repartición da riqueza,
sobre o ambiente e sobre a
calidade de vida.
ECB7.1.4. Analiza de forma
práctica os modelos de
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Temporalización

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia.

Procedementos
e instrumentos
de avaliación.

3º Trimestre
1 sesión

50 %

Proba escrita

3º Trimestre
1 sesión

50 %

Proba escrita

3º Trimestre
1 sesión

50 %

Proba escrita

Competencias
clave
CCL
CMCCT

CSC
CL
CD
CAA

desenvolvemento dos países
emerxentes e as oportunidades que
teñen os países en vías de
desenvolvemento para crecer e
progresar.
ECB7.1.5. Reflexiona sobre os
problemas ambientais e a súa
relación co impacto económico
internacional analizando as
posibilidades dun desenvolvemento
sustentable.
ECB7.1.6. Desenvolve actitudes
positivas en relación co ambiente
e valora a consideración da
protección do ambiente na toma de
decisións económicas.
ECB7.1.7. Identifica os bens
ambientais como factor de
produción escaso, que proporciona
inputs e recolle refugallos e
residuos, o que supón valorar os
custos asociados.

CSC

3º Trimestre
1 sesión

3º Trimestre
1 sesión

50 %

.50 %

Proba escrita

CMCCT
CSC


Proba escrita

CAA
CSC



3º Trimestre
1 sesión

50 %

Proba escrita

COMPETENCIAS CLAVE: INDICADORES DE LOGRO
Competencia

Indicador de logro

Competencia en
comunicación lingüística

- Comprende o sentido dos textos escritos.
- Explica con coherencia os temas plantexados ao docente
o aos seus compañeiros e compañeiras.
- Busca información sobre os temas propostos na
unidadee os expón ao resto do grupo.
- Explica e debate na clase ante o docente e os seus
compañeiros e compañeiras os temas plantexados nas
actividades.
- Respeta as normas de comunicación en calqueira
contexto: turno de palabra, escucha atenta ao
interlocutor…

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

- Utiliza e manipula, números, datos, relacionados con o
IDH, a deuda externa dos países, etc.
- Resolve as actividades e situacións hipotéticas
plantexadas na unidade.
- Reflexiona sobre o efecto da actividade económica no
medioambiente e a súa necesaria xestión e regulación,
para evitar ou mitigar os efectos negativos para a vida
futura.

Competencia dixital

- Utiliza diversas fontes de información na realización das
actividades propostas: Internet, prensa escrita, webs
institucionais…
- Reflexiona críticamente sobre a información sobre
desenvolvemento medioambiental recibidade diferentes
fontes de información.
- Recoñece os aspectos aprendidos na unidade.
- Desenvolve ideas propias a partir das que se expresan
nos textos de apoio.
- Reflexiona críticamente os aspectos negativos para a
sociedade do deterioro do medioambiente.
- Reflexionar críticamente sobre a xestión da pobreza no
mundo.

Competencia para
aprender a aprender
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Competencias sociais e
cívicas

- Reflexiona sobre o seu papel como aprendiz.
- Identifica a autorreflexión como un elemento de
aprendizaxe.
- Acepta as ideas e opinións dos compañeiros e
compañeiras de forma positiva.
- Desenvolve unha escala de valores propia en relación á
problemática do subdesenvolvemento, a pobreza no
mundo e a problemática medioambiental e que ésta se
transforme nunha implicación persoal sobre estos temas.

1.5 ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES
Cando un alumno/a non alcancen unha avaliación positiva se poñerán en marcha as medidas
de reforzo educativo ou recuperación que sexan necesarias, podendo realizar unha proba de
recuperación que, en caso de non superala, poderán volver a repetir en xuño.
Salvo notificación expresa, na convocatoria de setembro, o alumno/a afrontará toda a materia.
Para comprobar a asimilación dos distintos conceptos farase un exame en setembro.
Non hai alumnado coa materia de Economía pendente do ano anterior.
1.6 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
-Material preparado polo professor.
-Artìculos de prensa periòdica.
-Presupostos do Estado e da Comunidad.
-Anuarios de periódicos.
-Libros de consulta.
Texto recomendado para uso na aula:
Editorial SM: Economía. 1º Bacharelato.Autor:Andrès Cabrera Bautista.
1.7 PROCESO DE AVALIACIÓN : PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
3.6.1 PROCESO DE AVALIACIÓN
A avaliación pódese estruturar en tres fases, unha inicial, outra intermedia ou formativa e ao
final unha sumativa ou definitiva.
Avaliación inicial
Ao inicio de curso comprobarase os coñecementos previos dos alumnos/as de cada
grupo mediante unha avaliación inicial que consistirá nunha proba, cuxos resultados só
se terán en conta a efectos de adecuar o nivel de partida do proceso de ensinoaprendizaxe á realidade de cada grupo e, en consecuencia, non afectará ás
cualificacións dos alumnos/as.
Avaliación formativa
Ao longo do curso os alumnos/as estarán informados do seu progreso de aprendizaxe a través
das indicacións que se lle vaian dando: correccións das distintas probas escritas previstas,
interacción na aula, corrección do caderno de clase e dos traballos que se vaian propondo.
Unha vez ao trimestre informarase de xeito formalizado, de acordo co establecido na normativa
vixente, aos pais e aos alumnos dos progresos destes no proceso de aprendizaxe a
través da cualificación da avaliación, que se calcularará de acordo coas especificacións que se
recollen no punto seguinte, e das observacións que se fagan chegar, de ser o caso, ao titor de
cada grupo.
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Avaliación sumativa
Ao remate do curso valorarase o rendemento académico dos alumnos, así como a súa
dedicación e esforzo, mediante a cualificación final que se determinará de acordo coas
especificacións e criterios de cualificación que se detallan nos puntos seguintes. Hai que
subliñar que as cualificacións trimestrais teñen, aparte da finalidade formativa á que se
fai referencia no apartado anterior, unha compoñente sumativa, xa que son as que
serven de base para determinar a cualificación final de xuño.
3.6.2 PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN
Os procedementos ou técnicas que se prevé empregar para avaliar o progreso dos alumnos no
proceso de aprendizaxe son os seguintes:
 Probas escritas.
 Probas orais.
 Observación sistemática.
 Producións dos alumnos/as:
 Traballos individuais realizados na clase ou en casa.
 Traballos en grupo realizados na clase ou en casa.
3.6.3 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Considerando que os instrumentos de avaliación son os documentos ou rexistros nos que se
recolle os resultados da observación sistemática e do seguimento do proceso de aprendizaxe
do alumno/a, serán de dous tipos:
1. As propias producións dos alumnos/as:
- Probas escritas
- Probas orais
- Traballos dos alumnos/as
2. O caderno do profesor no que se recollerán os resultados da observación diaria na
aula
3.6.4 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Antes de entrar nos criterios de cualificación propiamente ditos convén aclarar as posibles
situacións excepcionais que se poden presentar ó longo do curso:
 O alumno/a que supere o numero de faltas de asistencia sen xustificar fixado no
Regulamento de Réxime Interior (superior a multiplicar por 4 o número de horas
semanais)para perder o dereito á avaliación continua, realizará unha única proba antes
da avaliación final ordinaria, na que os contidos estarán relacionados coa programación
da materia.
 Se algún alumno/a, durante o curso ou parte del, non mantén as mínimas normas de
convivencia expresadas en feitos tales como: reiterada e grave falta de respecto ós
compañeiros ou profesora, destrozo ou sustración intencionada de material da aula de
informática e dos equipos tanto no que se refire ó software como o hardware, nula
colaboración co seu equipo. Suspenderá a avaliación correspondente, ademais porase
este feito en coñecemento dos pais ou titores á maior brevidade. Se este
comportamento non se corrixe, unha vez comunicado os pais ou titores, na avaliación
final será avaliado negativamente, ó considerar que non se acadaron en absoluto
competencias da área.
 Alumnos/as que copien durante as probas escritas. Os alumnos/as dos que haxa
probas evidentes de que copian durante a realización dunha proba escrita, perderán o
dereito a realizar as demais probas escritas dese trimestre, e se xa tiña algunha feita,
non se terá en conta, sendo avaliado negativamente na avaliación correspondente. Se
este comportamento se repite noutra avaliación procederase da mesma forma e
perderá o dereito a realizar probas escritas durante o tempo que reste de curso, e só
terá dereito a unha proba final ordinaria na que os contidos estarán relacionados cos
estudados durante todo o curso.
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Unha vez aclarado o anterior, a continuación explícanse os que serían os criterios de
cualificación para a práctica totalidade do alumnado.
1 Criterios para determinar as cualificacións trimestrais
1.1
A cualificación de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións obtidas
polo alumno/a nos seguintes apartados, de acordo coa ponderación proposta par cada
un deles:
Apartados

Instrumentos de avaliación

Observacións

Ponderación

A

Probas escritas (exames)
Probas orais

Cada proba valorarase de 0 a 10
87,5%
puntos, podendo expresarse ata 2
decimais. A nota de este apartado
será a media ponderada (en función
da cantidade e dificultade da materia)
das cualificacións obtidas nas
distintas probas.

B

Traballos e exercicios
realizados na aula ou na casa

Cada proba valorarase de 0 a 10
puntos, podendo expresarse ata 2
decimais. A nota de este apartado
será a media das cualificacións
obtidas nos distintos traballos

10%

C

Cadro de observación e
rexistro de incidencias da
actitude do alumno/a na aula
(Caderno do profesor)

O profesor valorará de 0 a 10 puntos
ao longo de cada avaliación os
seguintes aspectos: puntualidade,
atención e participación.

2,5%

No caso de que en algunha avaliación non se fixeran traballos (Apartado B) a
ponderación do Apartado A pasaría a ser do 97,5 %
1.2

A valoración de cada proba (Apartado A) farase de acordo cos criterios de corrección
que se establecerán ao inicio de cada unha. Nas probas escritas terase en conta a
claridade na expresión e a capacidade de síntesis.
Nas probas orais apreciarase a capacidade do alumno/a para expoñer con precisión,
pero tamén con espíritu crítico e constructivo, tanto os rasgos fundamentais de cada
concepto, como a súa relación con outros afins.
1.3

A valoración do apartado B realizarase do seguinte xeito:
- Presentación 20 %
- Redacción: 30 %
- Puntualidade (dentro do prazo) 10 %
- Contidos 40 %

1.4
A valoración do apartado C realizarase do seguinte xeito: Cada alumno/a disporá de 10
puntos iniciais por trimestre que se irán reducindo en función das faltas de
puntualidade, uso de móvile atención. Nas actitudes terase en conta a realización de
xuizos reflexivos e sistematizados e certo tipo de comportamentos considerados
desexables,tales como:
participación nos traballos, grado de cumplimento cos compromisos adquiridos,
desenvolvemento de opinións críticas, respeto ás opinións dos compañeiros,
participación nas tareas colectivas e colaboración no bo funcionamento e
desenvolvemento da clase.
1.5

En consecuencia co reflectido nos puntos anteriores, a cualificación de cada trimestre
indicarase en cifras, podendo expresarse ata dous decimais, e obterase do seguinte

xeito:
C
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CUALIFICACIÓN = Apartado A x 0,875 + Apartado B x 0,1 + Apartado C x 0,025

2 Cualificación da avaliación
2.1
De conformidade co establecido na normativa vixente, as cualificacións de cada
avaliación, consignadas na acta e no boletín correspondentes, no caso de bacharelato,
expresaranse en cifras, utilizando a escala numérica de 1 a 10 sen decemais,
considerandose positivas as cualificacións iguais ou superiores a cinco puntos enegativas
as inferiores a cinco.
2.2
En consecuencia co expresado no punto anterior, a cualificación obtida en cada
trimestre redondearase, de ser o caso, de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro
inferior, sen prexuicio de que a nota mínima será de 1 punto. Así a unha cualificación
trimestral de 4,7 corresponderalle un 4 na cualificación da avaliación.
Para o cálculo da nota final farase a media das avaliacións trimestrais e aplicarase a
mesma norma de redondeo a cualificación obtida en cada trimestre redondearase, de ser o
caso, de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é 0,7 ou
superior.
3 Probas de recuperación
3.1
O alumnado que, na avaliación, obteña unha cualificación inferior a 5 puntos,
Deberárealizar a correspondente proba de recuperación.
3.2
A nota obtida na proba de recuperación representará o 97,5 % da cualificación, á
que se lle engadirá a obtida no apartado C dese trimestre.
3.3
Entenderase que a avaliación está superada cando a cualificación, obtida polo
sistema indicado no punto 2.2 e unha vez realizado el redondeo, sexa igual ou
superior a 5 puntos.
As probas de recuperación terán lugar:
- A da primeira avaliación, nos primeiros quince días lectivos do 2º trimestre.
- A da segund avaliaciòn, nos primeiros quince días lectivos do 3º trimestre.
- A da terceira avaliación, nos derradeiros días lectivos do mes de xuño, e de ser o
caso outras da primeira e segunda avaliación para os alumnos/as que non as
superasen.
3.4

Para os efectos de cálculo da cualificación final, sempre que se aprobe o examen
de recuperación, hallarase a media entre a nota do examen de avaliación e o de
recuperación, non podendo ser nunca inferior a 5. Nos casos nos que nos que non
se acade unha avaliación positiva terase en conta a cualificación máis alta das
dúas: da avaliación ou da recuperación correspondente.
3.5

4 Criterios para determinar a cualificación final
4.1

Avaliación final ordinaria do mes de xuño.
- A cualificación final será a media das tres avaliacións trimestrais (antes de aplicar
o redondeo previsto no punto 2.2 anterior).
- Considerase superada a materia cando, despois de efectuado, no seu caso, o
rendondeo establecido no punto 2.2 anterior, se obteña unha puntuación, igual
ou superior a 5 puntos.
- Con carácter xeral, para superar a materia requirirase a superación das tres
avaliacións. O alumno/a que non consiga o 5 na cualificación final terá que
presentarse a proba extraordinaria de setembro con toda a materia.

4.2

Avaliación final extraordinaria do mes de setembro
- Os alumnos/as que non superen a materia na avaliación ordinaria do mes de
xuño, poderán realizar unha proba no mes de setembro, nas datas establecidas
ao efecto pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e segundo
o calendario e horario fixado polo Centro, que será cualificada de 0 a 10,
podendo expresarse ata dous decimais.
- Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado, no seu caso, o
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redondeo, se obteña unha puntuación, igual ou superior a 5 puntos.

5.-Actividades extraescolares.
Como xa ven sendo habitual,respetando os contidos e actividades recomendadas
para a asinatura de Economia,visitaremos unha empresa.Para levar a cabo a
actividade soemos empregar unha xornada de mañà,en horario de 8,30 a 14,10
horas.

6.-Procedementos para avaliar a propia programaciòn.
Cada mes levantaremos acta do desemvolvemento da mesma.O documento
AUTOAVALIACIÒN DO PROCESO DOCENTE facilitado por xefatura de
estudos serà utilizado para desenrolar este apartado.

4. PROGRAMACIÓN DE 2º BACHARELATO.
ASIGNATURA: ECONOMÍA DA EMPRESA
4.1 INTRODUCIÓN
A materia de Economía e Organización de Empresas céntrase na empresa como realidade
fundamental da estrutura socioeconómica do mundo contemporáneo. O seu obxectivo é o
estudo da dimensión interna da empresa, así como das súas relacións co seu contorno.
A pesar de que pola súa natureza esta materia integra fundamentalmente elementos técnicos e
económico-empresariais, contempla tamén múltiples aspectos relacionados coa socioloxía,
psicoloxía social, a tecnoloxía, as técnicas e a teoría da organización e da información, etc.
Á parte da análise técnica, imprescindíbel para coñecer o funcionamento dunhas empresas
cada vez máis complexas, preténdese desenvolver nos alumnos e nas alumnas actitudes
éticas e críticas a respecto do papel da empresa na sociedade, concedéndolle tanta relevancia
á análise puramente económica e instrumental como aos aspectos sociais e de incidencia da
empresa no medio ambiente.
4.2 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE
A organización de actividades propostas nas unidades didáticas están contextualizadas e
relacionadas na medida do posible coa vida cotiá, o que permitirá a aplicación e transferencia
do aprendido na aula, e servirá como comprobación do progreso na adquisición das
competencias básicas. Un aspeto importante é o fomento do traballo colaborativo e dos
debates na aula; os cales deberán ter un caráter sinificativo, facilitando así o entrenamento das
habilidades sociais, e una maior motivación no alumnado.
Tal y como se describe na LOMCE, tódalas áreas ou materias do currículo deben participar no
desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Éstas, dacordo cás
especificacións da lei, son:

Competencia
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Indicador de logro

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

- Comprender unha argumentación matemática.
- Expresarse e comunicarse en lenguaxe matemático.
- Expresar e interpretar con claridade e precisión
informacións, datos e argumentacións.
- Manexar os elementos matemáticos básicos (distintos tipos
de números, medidas, taxas de variación e números índices).
- Razoar matemáticamente.

Competencia para
aprender a aprender

- Ter conciencia dos instrumentos do autoaprendizaxe:
atención, concentración, memoria, comprensión e expresión
lingüística, motivación, etcétera.
- Aceptar os erros e aprender dos demáis.
- Plantexarse metas alcanzables a curto, medio e longo
prazo.
- Administrar o esforzo, autoavaliarse e autorregularse.
- Ser consciente do que se sabe e do que é necesario
aprender.
- Confrontar ordenada e críticamente coñecementos,
informacións e opinións diversas.
- Comprender o sentido dos textos escritos.
- Expresar oralmente, de maneira ordeada e clara, calquer
tipo de información.
- Respetar as normas de comunicación en calquer contexto:
turno de palabra, escoita atenta ao interlocutor…
- Comunicar sentimentos, ideas e opinións de maneira
respetuosa e constructiva.
- Empregar o debate, escoitar, expoñer e argumentar na
práctica diaria.
- Formular e expresar os propios argumentos dunha maneira
convincente e adecuada ao contexto.
- Considerar as opinións diferentes á propia como unha
oportunidade de enriquecimento intelectual e persoal.
- Xerar ideas, hipótesis, supostos e interrogantes.
- Dar coherencia e cohesión ao discurso, ás propias accións
e tarefas.
- Formarse un xuizo crítico e ético.
- Realizr unha valoración crítica das mensaxes explícitas e
implícitas en fontes diversas e, particularmente, na
publicidade e nos medios de comunicación.

Competencia en
comunicación lingüística

Competencia dixital

Competencias sociais e
cívicas
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- Emplear distintas fontes para a búsqueda de información.
- Comprender as mensaxes que veñen dos medios de
comunicación.
- Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.
- Buscar, analizar, seleccionar, rexistrar e comunicar a
información utilizando técnicas e estratexias específicas para
informarse, aprender e comunicarse.
- Procesar e xestionar adecuadamente información
abundante e complexa.
- Utilizar as TIC como fonte de información para a búsqueda
de información e a resolución de actividades.
- Valorar críticamente as mensaxes explícitas e implícitas en
fontes diversas escritas, audiovisuais ou informáticas.
- Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.
- Comprender a pluralidade e o carácter evolutivo das
sociedades actuais, os rasgos e valores do sistema

democrático.
- Reflexionar de forma crítica e lóxica sobre feitos e
problemas.
- Ser consciente da existencia de diferentes perspectivas
para analizar a realidade.
- Cooperar e convivir.
- Valorar a diferencia e recoñecer a igualdade de dereitos, en
particular, entre homes e mulleres.
- Comprender e practicar os valores das sociedades
democráticas: democracia, libertad, igualdade, solidaridade,
corresponsabilidade, participación e ciudadanía.
- Dispoñer dunha escala de valores construida de forma
reflexiva, crítica e dialogada, e usala de forma coherente para
afrontar unha decisión ou conflicto.
Sentido de iniciativa e
espíritu emprendedor

- Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa.
- Encontrar posibilidades no entorno que outros non
aprecian.
- Elaborar novas ideas.
- Traballar cooperativamente.
- Valorar as ideas dos demáis.

4.3 OBXECTIVOS XERAIS
1. Analizar as características máis relevantes dos distintos tipos de empresa,
identificando as súas funcións, interrelacións e organización.
2. Analizar o funcionamento económico global da empresa, así como as funcións
especificas das súas areas de actividade, tanto no que respecta ás súas relacións
internas como aos seus condicionamentos e dependencias externas.
3. Coñecer os elementos máis importantes do sector de actividade e explicar, a partir
deles, as principais estratexias das empresas.
4. Estudar políticas de marketing de diferentes empresas en función dos mercados aos
que dirixen os seus produtos.
5. Valorar a importancia que, para as empresas e a sociedade, ten a investigación, as
innovacións tecnolóxicas e a implantación xeneralizada das novas tecnoloxías.
6. Identificar as consecuencias para as empresas e a sociedade, da globalización da
economía e as posíbeis liñas de conduta a adoptar fronte a este fenómeno.
7. Interpretar os datos máis relevantes da información contida nas contas anuais dunha
empresa e avaliar e identificar posíbeis desequilibrios económicos e financeiros.
8. Identificar as principais fontes de financiamento da empresa e analizar as opcións
posíbeis fronte a distintas posibilidades de investimento.
9. Analizar as consecuencias que, para o medio ambiente, a sociedade e as persoas, ten
as actividades de distintos tipos de empresa e as condutas e decisións dos seus
directivos.
10. Comprender de forma clara e coherente e, no seu caso, valorar criticamente,
informacións sobre feitos relevantes do ámbito empresarial.
11. Avaliar e comprender a importancia e os problemas da organización, e da
distribución do traballo en relación cos obxectivos empresariais.
12. Obter, seleccionar e interpretar a información de maneira autónoma, adecuando o seu
tratamento á resolución de problemas prácticos.
13. Transmitir mensaxes e informacións de forma estruturada e intelixíbel, seleccionando
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o seu formato e canle técnica.
14. Desenvolver cualidades personais como a iniciativa, a creatividade, o dinamismo, o sentido
crítico, a cooperación eo traballo en equipo, o sentido da responsabilidade; manifestar
capacidade de relación e de resposta ante os cambios do entorno, sensibilidade ante as
necesidades dos outros e flexibilidadenos planteamentos propios e alleos; e reaccionar con
intuición ante a innovación e a resolución de problemas.

4.4 DESCRICIÓN DA UNIDADE / OBXECTIVOS DIDÁCTICOS / CONTIDOS /
CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE /
TEMPORALIZACIÓN / GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A
MATERIA / PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN/COMPETENCIAS CLAVE

UNIDADE DIDÁCTICA I. A EMPRESA E A SÚA FUNCIÓN SOCIAL
DESCRIPCIÓN DA UNIDADE
Un dos elementos fundamentais na contribución ao bienestar da sociedade actual é a empresa.
Casi todas las actividades que realizamos de manera cotidiana están vinculadas a empresas,
que cubren con sus servicios y productos nuestras necesidades. Posto que estamos rodeados
de empresas,è convinte entender o seu funcionamento. Asimesmo estas empresas teñen
formas y tamaños muy diversos, desde una panadería hasta a industria máis grande, con
nombres muy diferentes y responsabilidades muy distintas. Analizarase a existencia de
diversas formas jurídicas da empresa como instrumentos nas relaciòns económicas entre os
axentes da economía.
A empresa como subsistema dentro do sistema económico-social, xera beneficios tanto para a
sociedade como para a propia empresa, a saber: riqueza, emprego, beneficios empresaris, etc.
Pero, ao mesmo tempo, da actividade empresarial xurden custos orixinados (contaminación,
perda de biodiversidade, etc.), que son asumidos pola sociedade. Este fenómeno, coñecido
como externalidades negativas, debe ser reducido á mínima expresión.
De forma paralela, ademáis do entorno global no que a empresa se desenvolve, existe outro
entorno máis inmediato composto por clientes, proveedores, competidores, etc. As relacións
que se establecen entre a empresa eo seu entorno inmediato deben someterse a unhas reglas
de actuación que permitan o xogo limpo entre todalas partes.
O entorno empresarial é dinámico; as empresas non só reciben influencias, senon que tamén
condicionan o medio no que actúan. Ante tal complexidade e dinamismo, as empresas deben
obrar de acordo cun plan estratéxico, tendo presente no seu diseño a responsabilidade social
da empresa.
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
- Explicar o papel que desempeña a empresa na actividade económica.
- Identificar a empresa como unidade económica de produción.
- Identificar as áreas básicas de actividade das empresas, así como as súas relacións e
interrelacións.
- Describir a actividade produtiva na empresa e identificar os inputs e outputs do sistema
produtivo.
- Comentar as funcións e finalidades das empresas.
- Identificar os distintos tipos de motivación empresarial.
- Resumir as distintas visións do empresario no pensamento económico.
- Describir a natureza dos diferentes tipos de empresas.
- Analizar e avaliar o funcionamento económico global das empresas, tanto no ámbito público
como privado.
- Valorar a incidencia económica da actividade empresarial no medio ambiente e na calidade de
vida das persoas.
- Identificar os distintos criterios de clasificación das empresas.
- Describir o contexto legal que condiciona a actividade empresarial.
- Relacionar a empresa cos factores externos (poderes públicos, normas legais, conxuntura
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económica, evolución tecnolóxica, organizacións empresariais, sindicatos, consumidores,
relación co medio ambiente, etc).
- Identificar no marco impositivo español os tributos que afectan de maneira directa á empresa.
- Diferenciar os tributo que afectan ao empresario individual e ao empresario social.
CONTIDOS
Unidade I. A EMPRESA E A SÚA FUNCIÓN SOCIAL
Tema 1. A empresa
1. Concepto de empresa.
2. Empresa e empresario.
3. Os elementos da empresa.
4. Funcións e obxectivos da empresa.
Tema 2. Clasificación das empresas
1. Clases de empresas.
2. Forma xurídica das empresas.
Tema 3. A empresa e o seu contorno
1. Marco xeral de actuación da empresa.
2. A estratexia competitiva.
3. O marco lexislativo da empresa
4. A responsabilidade social da empresa.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
- B1.1. Describir e interpretar os elementos da empresa, as clases de empresas e as súas
función na economía, así como as formas xurídicas que adoptan, e relacionar con cada unha
as responsabilidades legais dos/das propietarios/as e xestores/as, e as esixencias de
capital.
- B1.2. Identificar e analizar os trazos principais do contorno en que a empresa desenvolve a
súa actividadee explicar, a partir deles, as estratexias e as decisións adoptadas,e as posibles
implicacións sociai se ambientais da súa actividade.
- B6.2. Recoñecer a importancia documprimento das obrigas fiscais e explicar os impostos que
afectan ás empresas.

Temporalización

Grao mínimo de
consecución
para superar a
materia.

Procedementos
e instrumentos
de avaliación.

EEB1.1.4. Describe os elementos da
empresa en relación coas funcións que
desenvolven e os obxectivos que
procuran dentro do sistema.

1º Trimestre
1sesión

50 %

Proba escrita

CCL
CSIEE

EEB1.1.1. Distingue as formas
xurídicas das empresas e relaciónaas
coas esixencias de capital e coas
responsabilidades para cada tipo.

1º Trimestre
2 sesións

70%

Proba escrita

CD
CMCCT
CSIE

EEB1.1.2. Identifica e valora as
formas xurídicas de empresa máis
apropiadas en cada caso en función
das características concretas, aplicando
o razoamento sobre clasificación das
empresas.

1º Trimestre
4 sesións

40 %

Proba escrita

CD
CMCCT

1º Trimestre
1 sesión

40 %

Proba escrita

CD
CMCCT
CSC
CSIEE

1º Trimestre
1 sesión

40%

Proba escrita

CD
CSC
CSIEE

1º Trimestre

40 %

Proba escrita

CSC

Estándares de aprendizaje

EEB1.2.1. Identifica os tipos de
empresas e de empresarios/as que
actúan no seu contorno, así como a
forma de relacionar co seu contorno
máis próximo.
EEB1.2.2. Analiza a relación entre
empresa, sociedade e ambiente, e
valora os efectos positivos e
negativosdas actuacións das
empresasnas esferas social e
ambiental.
EEB1.2.3. Analiza a actividade das
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Competencias
clave

empresas como elemento dinamizador
de progreso, estimando a súa creación
de valor para a sociedadee para a
cidadanía.
EEB1.1.3. Analiza, para un
determinadocaso práctico, os criterios
de clasificación de empresas: segundo
a natureza da actividade que
desenvolven, a súa dimensión, o nivel
tecnolóxico que alcanzan, o tipo de
mercado en que operan, a fórmula
xurídica que adoptan, e o seu carácter
público ou privado.
EEB6.2.1. Identifica as obrigas fiscais
das empresas segundo a súa
organización e a actividade que
desenvolvan
EEB6.2.2. Describe o funcionamento
básico dos impostos que recaen sobre
as empresas e destaca as principais
diferenzas entre elas.
EEB6.2.3. Valora a achega que
supón para a riqueza nacional a
carga impositiva que soportan as
empresas.

CSIEE

1 sesión

60 %

Proba escrita

CAA
CD
CMCCT

1º Trimestre
2 sesións

60 %

Proba escrita

CMCCT
CSIEE

1º Trimestre
4 sesións

60 %

Proba escrita

CCL
CMCCT

1º Trimestre
2 sesións

50 %

Proba escrita

CSC

1º Trimestre
3 sesións

COMPETENCIAS CLAVE: INDICADORES DE LOGRO
Competencia

Indicador de logro

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

- Utiliza o método deductivo para explicar situacións
económicas reais.
- Utiliza argumentacións lóxicas para explicar diversos
conceptos económicos.
- Realiza cálculos básicos referentes aos impostos que recaen
sobre as empresas.
- Realiza cálculos sobre o capital social dos distintos tipos de
empresas manexando os conceptos de capital desembolsado
e pendiente de desembolsar.
- Identifica as distintas partes que forman unha nómina.
- Manexa os diferentes criterios para a clasificación das
empresas según a súa dimensión.
- Desenvolve ideas propias a partir das que se expresan nos
textos de apoio.
- Identifica a autorreflexión como un elemento de aprendizaxe.
- Coa descripción xurídica dos principais tipos de empresas e
dado que estas conforman uha parte esencial do entorno do
ser humano, o alumno reflexiona sobre a súa participación
no mesmo de forma máis ou menos inmediata: na
actualidade como consumidores, e nun futuro próximo, ben
como traballadores por conta allena o como emprendedores.
- Nun debate na aula sobre tema controvertido, como pode ser
o despido libre, manifesta por medio de argumentacións
razoadas, as diferentes opinións existentes sobre o mesmo.
- Interpreta a información buscada sobre os distintos elementos
da empresa en relación coas funcións que desenvolven e os
obxectivos da mesma e os expón ao resto do grupo.
- Explica e debate na clase ante o docente e os seus
compañeiros e compañeiras a función dos impostos na
sociedade.
- Iníciase no uso da linguaxe técnica propia do dereito mercantil

Competencia para
aprender a aprender

Competencia en
comunicación lingüística
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Competencia dixital

Competencias sociais e
cívicas

Sentido de iniciativa e
espíritu emprendedor

- Utiliza diversas fontes de información na realización das
actividades propostas: Internet, prensa escrita…
- Reflexiona críticamente sobre a utilización actual das novas
tecnoloxías.
- Valora a función social da empresa e a responsabilidade do
empresario.
- Valora a influencia dos factores externos(medioambientais,
laborais) na empresa.
- Toma conciencia da importancia que ten o risco e capacidade
de iniciativa na función empresarial.
- Analiza a repercusión que a recaudación dos distintos tipos
de impostos teñen na empresa e por tanto na sociedade.
- Identificaos conflitos de intereses que se dan na empresa, e
por medio de exemplos extraídos da prensa, sinala as vías
de resolución que se empregaron na súa solución.
- Desenvolve interese por coñecer as relacións laborais que se
dan no ámbito da empresa.
- Recoñece o papel positivo que os sindicatos desempeñan no
mundo das relacións laborais, así como presentar o diálogo
como o xeito de resolver os conflitos que poidan xurdir.
- Desenvolve actitudes positivas tendentes á defensa dos
dereitos constitucionais que falan da igualdade de sexo, raza,
etc. no mundo do traballo.
- Valora a función social que desempeña a empresa pública.
- Reflexiona sobre o papel que desempeñan as empresas de
economía social ou de interés social, ao poñer de manifiesto
a vocación de axuda común que da orixen a este tipo de
organizacións.
- Estudia a importancia que ten no mundo da empresa, a
capacidade de decidir, emprender, desenvolver e avaliar
accións ou proxectos individuais ou colectivos con
creatividade, confianza,responsabilidade e sentido crítico.
- Reflexiona e identifica sobre as distintas teorías sobre o
papel do empresario.

i
Unidad 2. A EMPRESA EN FUNCIONAMENTO
DESCRICIÓN DA UNIDADE
Dende o mesmo momento da creación dunha empresa, deben tomarse duas decisións
estratéxicas de enorme calado relativas a súa dimensión ou capacidade produtiva, e a súa
ubicación. A supervivencia ou a desaparición da empresa, en boa medida, vai a depender do
acerto de esas duas decisións. Os alumnos ealumnas deben comprender a trascendencia e
interrelación de ambas decisións.
En relación coa dimensión óptima, vanse a analizar as diferentes posibilidades de crecimento
empresarial. As estratexias para conseguilo poden ser moi variadas, dende buscar o
crecimento de forma autónoma, ata intentar emprender esta senda xunto con outras
compañías.
A unidade finalizará cunha análisise en profundidade da convivencia entre as pemes e
empresas multinacionais, abundando nas características, vantaxes e inconvintes de cada unha
delas.
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
- Analizar as decisóns estratéxicas relativas á localización e dimensión empresarial.
- Establecer as interrelacións existentes na toma de decisión empresarial, entre a localización e
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a dimensión empresarial.
- Explicar e distinguir os factores que determinan a localización dunha empresa industrial de
outra comercial e de servizos.
- Describir os criterios que se empregan para medir a dimensión das empresas.
- Identificar a interrelación existente entre capacidade productiva, ocupación e dimensión
empresarial.
- Distinguir as distintas vías que teñen a empresa para crecer e aproveitar as economías de
escala.
- Explicar as estratexias de especialización e diversificación como alternativas para lograr o
crecimento da empresa.
- Analizar a integración vertical xunto coas posibilidades que ofrece a subcontratación.
- Explicar as diferentes vías de crecimento externo a través da concentración e cooperación
empresarial.
- Explicar e comparar as vantaxes e inconvintes da gran empresa frente ás pemes.
- Coñecer as diferentes estratexias de desenvolvemento das empresas multinacionais e
analizar as vantaxes e inconvintes da súa implantación nun país.
CONTIDOS
Tema 4. Localización, dimensión e crecemento empresarial
1. Criterios de localización dunha empresa.
2. A dimensión empresarial.
3. As pequenas e as grandes empresas.
4. O crecemento empresarial.
5. As empresas multinacionais
6. A globalización dos mercados.
CRITERIOS DE AVALUACIÓN
- Identificar e analizar as estratexias de crecemento e as decisiónstomadas polas
empresas,tendo en consideración as característicasdo marco global en que actúan.
Estándares de aprendizaje

EEB2.1.1. Describe e analiza os
factores que determinan a
localización e a dimensión dunha
empresa, e valora a transcendencia
futura para a empresa desas
decisións.
EEB2.1.2. EEB2.1.2. Valora o
crecemento da empresa como
estratexia competitiva e relaciona
as economías de escala coa
dimensión óptima da empresa.
EEB2.1.3. Identifica e explica as
estratexias de especialización e
diversificación.
EEB2.1.4. Analiza as estratexias
de crecemento interno e externo a
partir de supostos concretos.
EEB2.1.5. Examina o papel das
pequenas e das medianas
empresas no noso país, e valora as
súas estratexias e as súas formas
de actuar, así como as súas
vantaxes e os seus inconvenientes.
EEB2.1.6. Describe as
características e as estratexias de
desenvolvemento da empresa
multinacional, e valora a
importancia da responsabilidade
social e ambiental.
EEB2.1.7. Estuda o impacto da
incorporación da innovación e das
novas tecnoloxías na estratexia da
empresa, e relaciónao coa
capacidade para competir de xeito

67

Temporalización

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia.

Procedementos
e instrumentos
de avaliación.

1º Trimestre
1 sesión

60 %

Proba escrita

1º Trimestre
1 sesión

40 %

Proba escrita

1º Trimestre
1 sesión

40 %

Proba escrita

1º Trimestre
1 sesión

60 %

Proba escrita

1º Trimestre
1 sesión

50 %

Proba escrita

CSC
CSIEE

1º Trimestre
1 sesión

50 %

Proba escrita

CCL
CSC
CMCCT

1º Trimestre
1 sesión

40 %

Proba escrita

CD
CMCCT
CSC

Competencias
clave

CCL
CMCCT

CD
CMCCT
CSIEE
CCL
CMCCT
CSIEE
CAA
CD
CMCCT

global.

COMPETENCIAS CLAVE: INDICADORES DE LOGRO

Competencia

Indicador de logro

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

- Manexa distintos criterios para analizar a localización e
dimensión das empresas.
- Utiliza o método deductivo para explicar situacións
económicas reais.
- Valora a incorporación das novas tecnoloxías para mellorar a
eficiciencia nos distintos ámbitos de xestión.
- Resolve as actividades e situacións hipotéticas plantexadas
na unidade.

Competencia para
aprender a aprender

- Analiza e sopesa as circunstancias sobre as que
fundamentar dúas decisións vitais na empresa: a súa
localización e a súa dimensión. Esta labor necesita dunha
serie de capacidades e habilidades tales como traballo en
equipo, o sentido crítico, o esforzo, a habilidade para buscar,
obter, procesar e comunicar información, etc.,
- Explica con coherencia as estratexias de especialización e
comunicaciónao docente o aos seus compañeiros e
compañeiras.
- Busca información sobre os temas propostos na unidadee os
expón ao resto do grupo.
- Explica e debate na clase ante o docente e os seus
compañeiros e compañeiras sobre a posible localización
dunha determinada empresa.

Competencia en
comunicación lingüística
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Competencia dixital

- Utiliza diversas fontes de información na realización das
actividades propostas a través de Internet sobre o
crecemento das empresas e a súa dimensión.
- Reflexiona críticamente sobre a utilización actual das novas
tecnoloxías.

Competencias sociais e
cívicas

- Analiza o tecido empresarial e, en especial, a contribución
social das pemes como vía principal para xerar riqueza e
emprego.
- É crítico/a con aquelas empresas multinacionais que, movidas
únicamente por intereses crematísticos, xeran altos custos
sociais.
- Analiza o impacto das novas tecnoloxías na actividade
empresarial e relacionaas coa capacidade para competir de
forma global e describe situacións reais do mesmo.

Sentido de iniciativa e
espíritu emprendedor

- Utiliza os procesos de toma de decisións para planificar
estratexias e asumir retos. Estes exercicios enseñan a
convivir coa incertidumbre.
- Valora aspequenas e medianas empresas eas súas
estratexias identificando as vantaxes e inconvintes das
mesmas.
- Valora o crecemento como estratexia relacionando coa
dimensión óptima da empresa e identifica en situacións

reais.
- Analiza e valora os factores positivos e negativos, tanto
económicos como sociais, que inflúen no tamaño e no tipo
de propiedade das empresas.

U
Unidade 3. AS ÁREAS DE ORGANIZACIÓN E RRHH DA EMPRESA
DESCRICIÓN DA UNIDADE
Unha das características esenciais da empresa é a capacidade de plantexarse obxetivos e a
necesidade de coordinar os factores productivos para alcanzalos. Sin embargo, esta
cualidade sería imposible si o sistema carecese dunha organización eficiente dirixida por
unha dirección cunha meta claramente definida. Precisamente, en este tema, os alumnos
van ver e entender que unha das funcións da dirección é determinar os obxectivos da
empresa e planificar o sistema que vai facer posible cumprilos. Este é un proceso de
concreción que vai desde a definición dos aspectos máis xerais de prantexamento de
metas, ata a estipulación de reglas de actuación ante feitos específicos.
Os alumnos deben, asemade, entender que estos obxectivos non se acadarían si non
existise unha organización técnica, claramente especificada, que defina as obrigas,
responsabilidades e a área de mando de cada membro da empresa. Por outro lado, ao ser a
empresa unha organización social, existe unha estrutura de relacións persoais, basada nas
afinidades propias, máis alá da parte técnica, que responde á individualidade e pertenza de
grupos, fora do control da empresa, e que interfire na estrutura formal.
Toda organización empresarial está composta por partes diferenciadas, o que se refrexa
nunha complexidade de xestión. Por outra parte, a empresa sobrevive mentras saiba
adaptarse ao seu entorno, sempre cambiante. O alumno debe reflexionar sobre estes
aspectos ao analizar a importancia das estruturas organizativas das que forma parte. Así, o
feito de acudir a clase e pertencer a unha institución educativa faino partícipe dos
obxectivos e logros desa empresa. Os alumnos deben concluir que todo o proceso de
planificación, control e organización non é exclusivo do mundo empresarial, sinon da
atividada humana en xeral, sexa cal fora o ámbito ao que se refire.
En definitiva, esta unidade debe servir ao alumno para coñecer a actividade do empresario
e dos diretivos, e para reflexionar críticamente sobre o papel destes dentro da empresa, por
extensión, na sociedade.
No segundo tema desta unidade didáctica estudiamos a xestión dos recursos humás que
nela traballan, pois de todos os fatores que interveñen nos procesos produtivos, este é, sin
duda, o máis relevante para o éxito da organización.
O éxito dunha empresa depende moito da motivación dos seus empregados o dos
incentivos que se estableceran para facer actuar aos integrantes dunha empresa nunha
determinada direción. Tamén son fundamentais as dinámicas de grupo que se creen.
Un aspecto primordial da direción de recursos humanos é identificar, de entre todos os
integrantes dunha empresa, a aqueles con maior poder ou autoridade sobre o resto para
dirixir ao grupo na consecución dos obxectivos que se tiveran prantexado.
Ademáis, nesta unidade vamos tratar asuntos de tipo técnico sobre a contratación e
selección de personal, así como cuestións de dereito laboral e tipos de contrato e solución
aos problemas laborais, asuntos, todos eles, que entran no ámbito que debe resolver o
departamento de recursos humanos da empresa.
Esta unidade resulta clave para os alumnos, pois trata do aspecto que pode diferenciar en
maior medida as actuacións dunha empresa, como é o persoal que a compón. A motivación
do persoal, a súa correcta selección e todo o que ten que ver co persoal na empresa son
vitais para lograr organizacións eficientes e produtivas pero que, ademáis, creen entornos
agradabeis de traballo onde as persoas establezan lazos afectivos que contribuian a xerar
un entorno agradable onde desenvolver a súa actividade profesional.
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OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
- Analizar e formular o proceso de administración, identificando cada unha das súas
fases: planificación, organización, dirección e control.
-

Definir unha organización e diferenciala do que éa súa estructura organizativa.

-

Sinalar as diferentes partes da organización.

-

Coñecer as ventajxas e desventaxas dos diferentes tipos de departamentos.

-

Coñecer os modelos clásicos tamén novos modelos de estructuras organizativas.

-

Valorar a importancia da organización informal no éxito da organización.

-

Respecto ao pensamento en administración de empresas, identificar as contribucións
de Taylor, Fayol, Mayo, Maslow e Herzberg.

-

Identificar os sistemas de xestión de calidade.

-

Sinalar as características dos contratos laborais, identificando as obrigas e os dereitos
que deles se derivan.

-

Analizar as funcións dos sindicatos.

-

Sianalar as características dos convenios colectivos.

-

Analizar as distintas formas de solucionar os conflictos laborais.

-

Analizar as principais medidas de seguridade e hixiene no traballo

CONTIDOS
Tema 5. A organización da empresa
1. A necesidade de organización na empresa
2. As funcións básicas da dirección
3. A estructura organizativa
4. A motivación
Tema 6. As relacións laborais na empresa
1. O departamento de recursos humanos
2. O regulamento xurídico laboral
3. A relación individual de traballo
4. A representación sindical dos traballadores
5. Os convenios colectivos
6. Os conflictos laborais
7. Saúde laboral. Seguridade e hixiene no traballo
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
7. B3.1. Explicar a planificación, aorganización e a xestión dos recursosdunha empresa,
valorandoas posibles modificacións para realizaren función do ámbito en
quedesenvolve a súa actividade e dosobxectivos formulados.

Estándares de aprendizaje

EEB3.1.1. Reflexiona sobre a
división técnica do traballo nun
contexto global de interdependencia
económica para valorar as súas
consecuencias sociais.
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Temporalización

Grao mínimo de
consecución
para superar a
materia.

Procedementos
e instrumentos
de avaliación.

1º Trimestre
2 sesións

50 %

Proba escrita

Competencias
clave

CMCCT
CSC

EEB3.1.2. Describe a estrutura
organizativa, o estilo de dirección,
as canles de información e de
comunicación, o grao de
participaciónna toma de decisións e a
organización informal da empresa.
EEB3.1.4. Investiga sobre a
organización nas empresas do seu
ámbito máis próximo e identifica
vantaxes e inconvenientes, detecta
problemas para solucionar, e
describe propostas de mellora.
EEB3.1.5. Aplica os seus
coñecementosa unha organización
concreta,para detectar problemas e
propor melloras.
EEB3.1.6. Valora a importancia
dos recursos humanos nunha
empresa e analiza diferentes
maneirasde abordar a súa xestión e a
súa relación coa motivación e a
produtividade.

1º Trimestre
3 sesións

70 %

Proba escrita

CD
CMCCT
CSIEE

1º Trimestre
2 sesións

50 %

Proba escrita

CAA
CD
CSC
CSIEE

1º Trimestre
2 sesións

50 %

Proba escrita

CAA
CMCCT
CSIEE

1º Trimestre
3 sesións

50 %

Proba escrita

CAA
CSC
CSIEE

5. COMPETENCIAS CLAVE: INDICADORES DE LOGRO

Competencia

Indicador de logro

Competencia en
comunicación lingüística

- Desenvolve actividades de diálogo e debate con rigor y
respeto.
- Analiza os elementos que deben terse en conta en todo
proceso de comunicación para que este sexa eficaz dentro
dunha empresa.

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

- Explica as repercusións da división técnica do traballo no
aumento da producción utilizando argumentacións lóxicomatemáticas.
- Describe distintas estruturas organizativas mediante
organigramas.
- Aplica os seus coñecementos técnicos a unha organización
para detectar problemas.

Sentido de iniciativa e
espíritu emprendedor

- Reflexiona sobre os procesos da motivación no traballo, para
que, no futuro, encontre os resortes indicados para funcionar
nunha determinada dirección, con confianza en sí mesmo e
tomando as decisións oportunas basadas no coñecemento
dos procesos de motivación que se dan nel mesmo enos que
poidan ser os seus colaboradores.
- Reflexiona sobre a posibilidade de desenvolver dotes de
líderes e de poñelas en práctica en diferentes circunstancias
que lle conduzcan a conseguir o éxito nas súas empresas.
- Utiliza información buscada a través de internet para ver as
organizacións de diferentes empresas,utilizando esta
información como base do coñecemento, e
identificandovantaxes e inconvintes, detectandoproblemas para
solucionar, e describindopropostas de mellora. Tamén
buscaranse distintas estruturas organizativas.

Competencia dixital
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Competencias sociais e
cívicas

Competencia para
aprender a aprender

- Analiza a inluencia que os distintos tipos de organización
teñen nas relacións e na convivencia na sociedade.
- Coñeceas normas que regulan as relacións laborais na
empresa e as distintas formas de resolución de conflictos
laborais e adopta unha actitude activa na defensa de los
valores da nosa Constitución como garantía dunha
convivencia pacífica.
-Reflexiona sobre a relación entre motivación e aumento da
produción.
- Utiliza métodos e recursos intelectuais que permiten
estratexias aplicables a outros órdenes do aprendizaxe forma e
informal.
- Analiza empresas do seu entorno detectando problemas na
súa organización e propoñendo melloras
- Valora a planificación e control en toda actividade, incluidas
as cotidiás, para lograr os obxectivos que un se plantexa.
- Toma decisións oportunas basadas no coñecemento dos
procesos de motivación que se dan neles mesmos e os que
poidan ser os seus colaboradores.

Unidade 4. A PRODUCIÓN E A EMPRESA
DESCRICIÓN DA UNIDADE
Esta unidade didáctica está formada por dous temas:
- A función de produción na empresano que se destaca o desenvolvemento da tecnoloxía
como verdadeiromotor de crecimento da empresa.
Explicanse as funcións, obxectivos eo funcionamento das empresas, valéndonos da
explicación e clasificación dos seus procesos produtivos. Explicamos algúns conceptos
importantes da economía da empresa, como o de eficiencia.
Analizamos os ingresos e os custos das empresas, diferenciando entre custos fixos e
variables. Tamén os custos medios e marxinais e os diferentes rendimentos a escala. A
finalidadedistoé que o alumnado se conciencie da necesidade de realizar unha análise
pormenorizada de ingresos e gastos para realizar unha boa xestión da empresa.
Explicase tamén a diferencia entre capital fixo e circulante para chegar ao concepto de
amortización como un coste máis da empresa, explicando as súas causas e realizando
exercizos de determinación da cuota de amortización anual.
Por último centrámonos no concepto de productividade e a relación da mesma cos
beneficios empresariais e nivel salarial dos traballadores.
- Os custos da produción. Introducir o concepto de custoe de clases de custos. Estos dous
conceptos son básicos para comprender o siguiente: o punto morto ou umbral de
rendibilidade. Outros conceptos que se manexarán son a elección entre producir ou mercar,
a aplicación do método de Wilson e os distintos sistemas de valoración de existencias.
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
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-

Determinar un concepto amplio de función productiva que comprenda tanto bens como
servizos.

-

Explicar os obxectivos da función productiva.

-

Definir os inventarios, as súas clases e as vantaxes e inconvintes que conleva os
distintos métodos de valoración de existencias.

-

Plantexar diferentes clasificacións de custos.

-

Analizar e calcular o concepto de umbral de rendibilidade.

-

Entender a importancia da productividade.

-

Comprender os efectos da innovación tecnolóxica na actividade productiva.

-

Elección entre producir ou mercar.

-

Saber aplicar o método de Wilson.

CONTIDOS
Tema 7 A función de produción na empresa
1. A produción como proceso de creación de valor
2. Produción e tecnoloxía
3.O proceso de produción
4. A eficiciencia e a productividade
5. A produción e o medio ambiente
6. Programación, avaliación e control de proxectos
Tema 8. Os custos da produción
1. Os custos de produción
2. Análise Custo-Beneficio. O Punto morto
3. A xestión das existencias. Os inventarios ou stocks
4. Sistemas de valoración de existencias
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
B4.1. Analizar procesos produtivosdesde a perspectiva da eficiencia e
a produtividade, e recoñecer a importanciada I+D+i.
B4.2. Determinar a estrutura de ingresos e custos dunha empresa,calculando o seu beneficio
e o seu limiar de rendibilidade, a partir dun suposto formulado.
B4.3. Describir os conceptos fundamentais do ciclo de inventario e manexar os modelos de
xestión.

Estándares de aprendizaje

EEB4.1.1. Realiza cálculos da
produtividade de distintos factores
e interpreta os resultados obtidos,
coñecendo medios e alternativas
de mellora da produtividade nunha
empresa.
EEB4.1.2. Analiza e valora a
relación entre a produtividade e os
salarios dos/das traballadores/as.
EEB4.1.3. Reflexiona sobre a
importancia para a sociedade e
para a empresa da investigación e
da innovación tecnolóxica en
relación coa competitividade e o
crecemento.
EEB4.2.1. Distingue os ingresos e
os custos dunha empresa, calcula
o seu beneficio ou a súa perda
xerados ao longo do exercicio
económico, aplicando razoamentos
matemáticos, e interpreta os
resultados.
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Temporalización

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia.

Procedementos
e instrumentos
de avaliación.

2º Trimestre
3 sesións

50 %

Proba escrita

CD
CMCCT

2º Trimestre
2 sesións

45 %

Proba escrita


CSC
CMCCT

2º Trimestre
1 sesións

40 %

Proba escrita

CAA
CMCCT
CSC

2º Trimestre
2 sesións

60 %

Proba escrita

CD
CMCCT

Competencias
clave

EEB4.2.2. Identifica e calcula os
tipos de custos, ingresos e
beneficios dunha empresa, e
represéntaos
graficamente.
EEB4.2.3. Calcula o limiar de
vendas (de rendibilidade) necesario
para a supervivencia da empresa.
EEB4.2.4. Analiza os métodos
custo beneficio e custo eficacia
como instrumentos de medida e
avaliación que axudan á toma de
decisións.
EEB4.3.1. Identifica os custos que
xera o almacén e resolve casos
prácticos sobre o ciclo de
inventario.
EEB4.3.2. Valora as existencias en
almacén mediante diferentes
métodos.
EEB4.3.3. Valora a relación entre o
control de inventarios e a
produtividade e a eficiencia nunha
empresa.

2º Trimestre
2 sesións

60 %

Proba escrita

CD
CMCCT

2º Trimestre
6 sesións

80%

Proba escrita

CD
CMCCT

2º Trimestre
2 sesións

50 %

Proba escrita

CMCCT
CSIEE

1º Trimestre
2 sesións

55 %

Proba escrita

CD
CMCCT

2º Trimestre
6 sesións

80 %

Proba escrita

CD
CMCCT

2º Trimestre
2 sesións

40 %

Proba escrita

CMCCT
CSIEE

COMPETENCIAS CLAVE: INDICADORES DE LOGRO

Competencia

Indicador de logro

Competencia matemática
e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

- A partir dos datos relativos á produción dunha empresa,
cálcula os distintos tipos de custos, ingresos e beneficios.
- Utiliza argumentacións lóxicas para explicar actividades e
situacións relacionadas coa eficiencia técnica e económica
na empresa elexindo a máis rendible.
- Resolve casos prácticos de cálculo da productividade de
diferentes factores.
- Utiliza as estratexias de resolución de problemas para a
determinación do beneficio na empresa.
- A partir de datos aportados, cálculae representa
gráficamente o punto morto dunha empresa, e toma
decisións sobre se interesa máis producir oumercar certos
elementos.
- Calcula o período de maduración da empresa.
- Calcula o valor das existencias no almacén a través do
método do FIFO e precio medio ponderado.
- Calcula os custos de almacén.
- Aplica o método de Wilson.

Competencia dixital

- Utiliza diversas fontes de información na realización das
actividades propostas: Internet, prensa escrita…
- Utiliza distintas aplicacións informáticas para a realización de
cálculos e representacións gráficas.
- Realiza estudos de casos prácticos de empresas a través de
internet.
- Elabora modelos identificandoe seleccionando as
características relevantes dunha situación real,
representandoa simbólicamente e determinando pautas de

Competencia para
aprender a aprender
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Competencias sociales e
cívicas

Sentido de iniciativa e
espíritu emprendedor

comportamento, regularidades e invariantes, a partir das que
facer predicións sobre a evolución.
- Reflexiona sobre a importancia da productividade no traballo,
e a sùa relación co salario obtido polos traballadores.
-Valora a importancia que a investigación e innovación ten na
sociedade como motor para ter unha mellor calidade de
vida.
- Realiza proxectos cos coñecementos adquiridos con
creatividade e imaxinación como parte esencial no cambio
tecnolóxico eno desenvolvemento de novos modos de
produción máis eficientes, e que proporcionan maior
productividadeá sociedade.

Unidade5. A INFORMACIÓN COMERCIAL NA EMPRESA.
DESCRICIÓN DA UNIDADE
Hoxe en día todo se mercae se vende, as novas tecnoloxías acercan aos consumidores
mercados e produtos aos que fai anos era difícil acceder. Ademáis, o desenvolvemento dos
medios audiovisuais e os noovos canles de comunicación nos permiten estar conectados de
forma permanente. Neste novo paradigma o posicionamento das empresas no acceso ao
consumidor é básico.
Sen duda, os conceptos desenvolvidos pola actividade comercial son especialmente
asimilables e comparables coa realidade debido a súa integración na vida cotidiá dos
alumnos: ¿quen non se sinteu influido por un anuncio televisivo oumercou un produto polo
seu diseño? No primeiro tema dedicado á función comercial da empresa, ocupamonos
fundamentalmente do marketing estratéxico e das actividades que levan a cabo as
empresas para detectar as oportunidades e ameazas do mercado e a potenciar as súas
fortalezas internas e a paliar as súas debilidades.
Os alumnos e alumnas deberán entender que un dos obxectivos prioritarios de todalas
empresas é entender cales son os distintos tipos de mercado aos que se enfrentan e
detectar os distintos segmentos de mercado aos que poden dirixir os seus produtos. O
establecimento duns obxectivos claros de actuación depende deste coñecemento.
Tamén debemos sinalar aos alumnos que, unha vez detectado o segmento e fixados os
obxectivos desta fase, as empresas terán que diseñar as accións concretas para poder
cumplilos.
As actividades do marketing operativo, as chamadas 4 P do marketing, poden combinarse
de diferentes modos dando lugar a unha mezcla comercial o marketing mix, que é o obxecto
de estudio da segunda unidade. As ferramentas que pode utilizar a empresa para lograr os
seus obxectivos consisten en definir o produto, cos seus distintos atributos, para tratar de
lograr unha diferenciación e así motivar a compra por parte dos consumidores. Asegunda P,
consiste en decidir a distribución do produto e elexir o canal de distribución máis adecuado,
e as duas últimas ferramentas a disposición da empresa para lograr coordinar toda a súa
acción comercial, son as súas decisións sobre os prezos do produto e a política de
comunicación da empresa.
Todas las herramientas del marketing operativo se trabajan en esta unidad de manera
separada, aunque hay que tener en cuenta que todas ellas, a su vez, deben diseñarse de
forma conjunta y están íntimamente relacionadas entre sí.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
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-

Recoñecer os elementos básicos que forman parte do concepto de marketing.

-

Explicar en qué consiste a segmentación do mercado e as súas implicacións na decisión
da estratexia do marketing mix.

-

Coñecer o funcionamento integrado do marketing mix da empresa (produto, prezo,

promoción e distribución) eo desenvolvemento da estratexia de marketing.
-

Poñer de relieve a responsabilidade social do marketing na comercialización de
produtos e servizos, así como considerar as consecuencias éticas da súa aplicación.

-

Explicar cómo responden as empresas á introdución das novas tecnoloxías da
información e a comunicación con estratexias de comercio electrónico e e-marketing.

CONTIDOS
Tema 9. A función comercial
1. A función comercial da empresa
2. O mercado
3. A mercadotecnia
Tema 10. O marketing mix
1. O marketing mix
2. O produto
3. A distribución
4. A comunicación
5. Prezo
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
B5.1. Analizar as características domercado e explicar, de acordo conelas, as políticas de
márketingaplicadas por unha empresa antediferentes situacións e obxectivos.
Estándares de aprendizaje

EEB5.1.1. Caracteriza un mercado
en función de diferentes variables
como, por exemplo, o número de
competidores e o produto vendido.
EEB5.1.2. Identifica e adapta a
cada caso concreto as estratexias
e os enfoques de márketing.
EEB5.1.3. Interpreta e valora
estratexias de márketing,
incorporando nesa valoración
consideracións de carácter ético,
social e ambiental.
EEB5.1.4. Comprende e explica as
fases e as etapas da investigación
de mercados.
EEB5.1.5. Aplica criterios e
estratexias de segmentación de
mercados en casos prácticos.
EEB5.1.6. Analiza e valora as
oportunidades de innovación e
transformación do márketing que
xorden co desenvolvemento das
tecnoloxías da información e da
comunicación.
EEB5.1.7. Describe a organización
e o funcionamento do
departamento comercial da
empresa.
EEB5.1.8. Determina as
necesidades da clientela en
relación coas características dos
produtos ou dos servizos ofrecidos
pola empresa.

Temporalización

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia.

Procedementos
e instrumentos
de avaliación.

2º Trimestre
2 sesións

50 %

Proba escrita

CSIEE

2º Trimestre
1 sesión

50 %

Proba escrita

CAA
CD
CMCCT

2º Trimestre
2 sesións

50 %

Proba escrita

CD
CMCCT
CSC
CSIEE

2º Trimestre
1 sesións

40 %

Proba escrita

CCL
CMCCT

2º Trimestre
2 sesións

40 %

Proba escrita

CD
CMCCT

2º Trimestre
1 sesión

40 %

Proba escrita

CD
CMCCT
CSC

2º Trimestre
2 sesións

40 %

Proba escrita

CCL
CMCCT

2º Trimestre
2 sesións

50 %

Proba escrita

CD
CMCCT
CSC

COMPETENCIAS CLAVE: INDICADORES DE LOGRO

Competencia
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Competencias
clave

Indicador de logro

Competencia en
comunicación lingüística

- Analiza os instrumentos da comunicación.
- Analiza o modo no que as empresas se dirixen aos cidadans,
os distintos rexistros que utilizan e as formas de convencer
ao consumidor para levar a cabo a compra.
- Explica e debate na clase ante o docente e os seus
compañeiros e compañeiras as formas nas que a función
comercial da empresa comunica de forma persuasiva e
busca a maneira de facer chegar mensaxes aos
interlocutores e motivalos nunha determinada direción.
- Describe as fases de investigación de mercados.
- Describe a organización e función comercial da empresa.
- Realiza unha valoración crítica das mensajes explícitas
e implícitas en fontes diversas e, particularmente, na
publicidade e nos medios de comunicación.

Competencia para
aprender a aprender

- Analiza con espíritu crítico as mensaxes que proveñen das
empresas.
- A través da indagación persoal identifica en casos concretos
as distintas estratexias de marketing.
- Acepta as ideas e opinións dos compañeiros e compañeiras
de forma positiva.
- Reflexiona críticamente sobre as mensaxes publicitarias
recibidas por diferentes fontes de información.
- Reflexiona sobre os dereitos dos consumidores e todo un
conxunto de reflexións de tipo ético e moral que están
imbricados no estudio domarketing e das estratexias que
levan a cabo as empresas para tratar de vender os seus
produtos.
- Estudia casos concretos de como omarketing, habitualmente
considerado como unha actividade de dudosa ética e
moralidade, que ten como obxectivo engañar ao consumidor,
pode poñer as súas ferramentas e estratexias tamén ao
servizo de outras actuacións que son as que tratamos de
favorecer entre os nosos alumnos e que nada teñen que ver
co engaño, a trampa ou a estafa.
- Identifica nunha determinada poboación distintos segmetos
de mercado aplicando criterios e estratexias distintas.
- Identifica o uso das novas tecnoloxías no marketing.
- Investiga cada unha das variables que interveñen na
investigación de mercados.
- Valora a idea de que o traballo serio e suxeito a planificación
previa conduce a que os proxectos de futuro teñan éxito.
- Analiza con espíritu crítico as mensaxes que veñen das
empresas.
- Utiliza internet para buscar exemplos de diferentes
mensaxes publicitarias e idetifica e valora as distintas
estratexias de marketing utilizadas.
- Utiliza internet para a identificación dos criterios e estratexias
de segmentación utilizadas por distintas empresas.
- Analiza como o marketing utiliza a innovación coas novas
tecnoloxías.
- Valora a utilización das aplicacións informáticas na
investigación de mercados.

Competencias sociales e
cívicas

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

Sentido de iniciativa e
espíritu emprendedor

Competencia dixital

Unidad 6. A INFORMACIÓN ECONÓMICA NA EMPRESA
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DESCRICIÓN DA UNIDADE
Un dos obxectivos das empresas é a obtención de beneficios, pero ¿cómo se calcula?
¿Qué técnicas e instrumentos se utilizan?
Para tomar decisiónsé necesario coñecer os recursos que tena empresa. ¿Cómo se poden
coñecer? A estas preguntas respondese co uso de ferramentas e técnicas contables.
A información contable debe reunir unha serie de requisitos esenciais para que sexa unha
información veraz e válida. Estudiaránse los principais elementos e masas patrimoniais da
empresa así como o equilibrio financeiro e contas anuais da empresa.
Tamén ao longo desta unidade estudiarase como se fai unha análisise económica
financieira: á análisise e interpretación dos datos contidos nas contas anuais presentadas
polas empresas. Unha información contable sin a súa correspondente interpretación é só
unha sucesión de números e conceptos patrimoniais. Todolos documentos que deben
presentar as empresas serán suficientemente analizados e estudiados, xa que a
interpretación dos mesmos é unha base importante para a futura toma de decisións
empresariais. Polo queo coñecemento de técnicas de análisee a valoración dos resultados
obtidos son básicos para os usuarios da información contable.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
-

Recoñecer as principais características da información contable.

-

Apreciar a utilidade da información contable para os distintos usuarios.

-

Distinguir a vertiente económica e financeira do balance da empresa.

-

Clasificar os elementos do patrimonio en masas patrimoniais.

-

Determinar o capital circulante da empresa e analiza-las distintas posicións de
equilibrio patrimonial que se poden dar na mesma.

-

Coñecer os libros de contabilidade que obrigatoriamente deben levar as empresas.

-

Considerar a necesidadee utilidade de normalizar a información contable a través do
Plan Xeral de Contabilidade.

-

Coñecer a utilidadee os usuarios da análise económicae financiera da empresa.

-

Estudiar a metodoloxía precisa para realizar unha análise económicae financieira da
empresa mediante a información que suministran os seus estados contables.

-

Valorar a solvencia a curto e lorgo prazo da empresa.

-

Medir o grado de capitalización e equilibrio financieiro da empresa.

-

Explicar os factores determinantes da renddibilidade económica.

-

Analizar a influencia do endeudamento sobre a rendibilidade financieira.

-

Elaborar un informe para a súa presentación a terceiros sobre o diagnóstico
realizado.

CONTIDOS
Tema 11. A información económica na empresa
1. O patrimonio empresarial
2. Estabilidade ou inestabilidade patrimonial
3. A contabilidade
4. As contas anuais da empresa
5. Balance social
Tema 12. Análise económico-financieira da empresa
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1. Análise económico-financieira
2. Análise de balances ou análise financiera da empresa
3. Análise económica
4. Período medio de maduración
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. B6.1. Identificar os datos máis salientables do balance e da contade perdas e ganancias,
explicar oseu significado, diagnosticar a situacióna partir da información obtidae propor
medidas para a súamellora.

Estándares de aprendizaxe

EEB6.1.1. Recoñece os elementos
patrimoniais e a función que teñen
asignada.
EEB6.1.2. Identifica, valora e
clasifica os bens, os dereitos e as
obrigas da empresa en masas
patrimoniais.
EEB6.1.3. Interpreta a
correspondencia entre os
investimentos e o seu
financiamento.
EEB6.1.4. Detecta posibles
desaxustes no equilibrio
patrimonial, na solvencia e no
apancamento da empresa,
mediante a utilización de rateos.
EEB6.1.5. Propón medidas
correctoras axeitadas en caso de
se detectar desaxustes patrimoniais
ou financeiros.
EEB6.1.6. Recoñece a importancia
do dominio das operacións
matemáticas e dos procedementos
propios das ciencias sociais como
ferramentas que facilitan a solución
de problemas empresariais.
EEB6.1.7. Recoñece a
conveniencia do equilibrio
económico, patrimonial e financeiro
da empresa.
EEB6.1.8. Valora a importancia da
información na toma de decisións.
EEB6.1.9. Calcula o resultado do
exercicio económico da empresa,
empregando os criterios de
imputación aplicables.
EEB61.10. Identifica, interpreta e
clasifica os elementos do resultado
da empresa.
EEB7.1.9. Identifica e describe os
ciclos da actividade da empresa e
as súas fases.
EEB7.1.10. Calcula, para un
determinado suposto práctico, os
períodos de maduración da
empresa, e distingue as súas fases.

Temporalización

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia.

Competencias
clave

3º Trimestre
4 sesións

50 %

Proba escrita

CMCCT
CSIEE

3º Trimestre
4 sesións

60 %

Proba escrita

CMCCT

3º Trimestre
2 sesións

40 %

Proba escrita

CAA


3º Trimestre
5 sesións

60 %

Proba escrita

CMCCT

3º Trimestre
3 sesións

40 %

Proba escrita

CAA
CSIEE

3º Trimestre
1 sesión

40 %

Proba escrita

3º Trimestre
1 sesión

50%

Proba escrita

CMCCT
CSIEE

3º Trimestre
2 sesión

40 %

Proba escrita

CAA
CSIEE

3º Trimestre
4 sesións

60 %

Proba escrita

CD
CMCCT

3º Trimestre
3 sesións

60 %

Proba escrita

3º Trimestre
1 sesións

40 %

Proba escrita

3º Trimestre
3 sesións

60 %

Proba escrita

COMPETENCIAS CLAVE: INDICADORES DE LOGRO
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Procedementos
e instrumentos
de avaliación.

CMCCT
CD

CD
CMCCT
CSIEE
CCL
CMCCT
CSIEE
CMCCT
CAA
CD

Competencia

Indicadores de logro

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

- Utiliza e manipula, números, datos, porcentaxes, etc.
- Aplica os coñecementos teóricos na resolución de problemas
propios da contabilidadedas empresas.
- Interpreta graficamente o equilibrio patrimonial e financieiro da
empresa.
- Detecta problemas a través da aplicación de ratios e propón
solucións .
- Calcula o período de maduració da empresa e interpreta o
resultado
- Utiliza diversas fontes de información na realización das
actividades propostas: Internet,…
- Utiliza diferentes aplicacións informáticas na resolución de
problemas, representacións de balances, gráficas...

Competencia dixital

Competencia para
aprender a aprender

Sentido de iniciativa e
espíritu emprendedor

- Busca información sobre o período medio de maduración de
distintas empresas.
- Desenvolve ideas propias a partir das que se expresan nos
textos de apoio.
- Traballae presenta con orden a información (neste caso,
contable) para que non se olvide ou se obvie ningunha partida.
- Valora a información que nos proporciona a contabilidadepara
a toma de decisións.
-Valora a importancia da información na toma de decisións e
propón medidas correctoras en función da aplicación de ratios
económicos e financieiros ás contas anuais da empresa.

Unidade 7. A ESTRUCTURA ECONÓMICA E FINANCIEIRA DA EMPRESA
DESCRICIÓN DA UNIDADE
As decisións financieiras da empresa se centran fundamentalmente en duas cuestións:
a inversión e a financiación.
Un dos aspectos esenciais na supervivencia das empresas é a elección adecuada dos
elementos da súa estrutura económica. Unha mala elección pode implicar dende asumir uns
custos productivos maiores que os seus competidores ao fabricar un produto con pouco
potencial de consumo. Os efectos de dita elección manifiéstanse na xeración de perdas que
complicarán o fututo económico da empresa.
Para evitar esta consecuencia a teoría financeira desenvolveu métodos para aavaliación e
selección de inversións. Nesta unidade presentamos os máis comuns e os máis aceptados
pola xeralidade dos economistas como o valor actual neto (VAN) e a tasa interna de
rendibilidade (TIR) como métodos dinámicos e o período de recuperación da inversión como
método estático.
En canto á financiación, tamén ao longo desta unidade, definensee desenvolvense as
diversas fontes ás que acude a empresa para obter os recursos monetarios que necesita.
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
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-

Distinguir os diferentes conceptos de inversión..

-

Clasificar as inversións seguindo diversos criterios.

-

Determinar e valorar os factores que interveñen nos distintos métodos de avaliación
eselección de inversións.

-

Apreciar a influencia do tempo no valor do diñeiro.

-

Utilizar correctamente os criterios de decisión dos diversos métodos de avaliación e
selección de inversións.

-

Aprender a calcular a través de distintas ferramentas o valor actual neto, a tasa interna
de rendibilidadeeo prazo de recuperación da inversión.

-

Comprender as decisións de financiación que se deben tomar na empresa.

-

Identificar os distintos tipos de fontes de financiación.

-

Analizar as características da financiación propia externa.

-

Entender a relación que existe entre os mercados financieiros e a financiación externa.

-

Diferenciar entre financiación a curto e a longo prazo.

-

Distinguir as características máis importantes das fontes de financiación alleas.

-

Elixir de forma razoada a fonte de financiación máis adecuada a un proxecto de
inversión.

CONTIDOS
Tema 13. Os investimentos
1. Estrutura económica e financeira da empresa
2. As decisións de investimento
3. Métodos de selección de investimentos
Tema 14. O financiamento da empresa
1. A necesidade de capital da empresa
2. As fontes de financiamento
3. O financiamento interno
4. O financiamento externo

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. B7.1. Valorar proxectos de investimento, xustificar razoadamente a selección da alternativa
máis vantaxosa,diferenciar as posibles fontes de financiamento nun determinado suposto e
razoar a elección máis axeitada.

Estándares de aprendizaje

EEB7.1.1. Coñece e enumera os
métodos estáticos (prazo de
recuperación) e dinámicos (criterio
do valor actual neto) para
seleccionar e valorar investimentos.
EEB7.1.2. Aplica métodos estáticos
(prazo de recuperación) e
dinámicos (valor actual neto), nun
suposto concreto de selección de
alternativas de investimento para
unha empresa.
EEB7.1.3. Explica as posibilidades
de financiamento das empresas
diferenciando o externo e o interno,
a curto e a longo prazo, así como o
custo de cada un e as implicacións

81

Temporalización

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia.

Procedementos
e instrumentos
de avaliación.

3º Trimestre
2 sesións

60 %

Proba escrita

3º Trimestre
5 sesións

60 %

Proba escrita

3º Trimestre
1 sesións

50 %

Proba escrita

Competencias
clave
CD
CSIEE
CMCCT


CMCCT
CD

CCL
CMCCT

na marcha da empresa..
EEB7.1.4. Analiza, nun suposto
concreto de financiamento externo,
as opcións posibles, os seus custos
e as variantes de amortización.
EEB7.1.5. Analiza e avalía, a partir
dunha necesidade concreta, as
posibilidades que teñen as
empresas de recorrer ao mercado
financeiro.
EEB7.1.6. Valora as fontes
externas e internas de
financiamento da empresa.
EEB7.1.7. Analiza e expresa as
opcións financeiras que mellor se
adaptan a un caso concreto de
necesidade financeira.
EEB7.1.8. Aplica os coñecementos
tecnolóxicos á análise e á
resolución de supostos.

Proba escrita

CAA
CD
CMCCT

3º Trimestre
1 sesións

45 %

3º Trimestre
1 sesións

50 %

Proba escrita

CAA
CMCCT
CSIEE

3º Trimestre
1 sesións

50 %

Proba escrita

CMCCT
CSIEE

3º Trimestre
1 sesións

40 %

Proba escrita

CAA
CMCCT

3º Trimestre
1 sesións

40 %

Proba escrita

CD
CMCCT

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS
Competencia

Indicador de logro

Competencia en
comunicación lingüística

- Utiliza recursos como a prensa, internet, información de
bancos etc., como fonte de informacióne desenvolve
actividades nasqueo alumno/a debe expresarse con rigor
utilizando a linguaxe técnica financieira propia da empresa, o
que lle permitirá enfrentarse a unha realidade tan importante
como sonos mercados financieiros.
- Realiza operacións de matemáticas financieiras. O alumno
utiliza e relacionaos números, operaciones básicas, os
símbolos e as formas de expresión e razonamento
matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos
de información, como para ampliar el coñecemento sobre
aspectos cuantitativos da realidadee para resolver
problemas relacionados coa vida cotidiáe con o mundo
laboral.
- Interpreta e expresa con claridadee precisión informacións,
datos e argumentacións.

Competencia dixital

- Utiliza recursos como internet, información de bancos etc.,
como fonte de información para analizar as distintas fontes
de finaciación da empresa.
- Utiliza internet para obter información relacionada co custo
del capital e os tipos de interés.
- Traballa a resolución de exercicios a través dunha folla de
cálculo.
- Desenvolveestratexias eferramentas como mapas
conceptuais, cadros comparativos, esquemas, etc., de
amortizacións, das fontes de financiación distinguindo entre
externas e internas, a curto e a longo prazo.

Competencia para
aprender a aprender
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Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

- Aplica os coñecementos adquiridos na resolución de
problemas propios da financiación das empresas.
- Utiliza as matemáticas como un dos instrumentos que o
capacita para entender e decidir no mundo empresarial.

Sentido de iniciativa e

- Analiza e valora as distintas fontes de financiación á hora de
empreder unha idea de negocio ou realizar unha inversión.

espíritu emprendedor

- Valora a aplicación dos distintos métodos estáticos e
dinámicos para acometer ou elexir distintas inversións.

4.5 ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES
Cando un alumno/a non alcance unha avaliación positiva se poñerán en marcha as medidas de
reforzo educativo ou recuperación que sexan necesarias, podendo realizar unha proba de
recuperación que, en caso de non superala, poderán volver a repetir en xuño.
Salvo notificación expresa, na convocatoria de setembro, o alumno/a afrontará toda a materia..
Para comprobar a asimilación dos distintos conceptos farase un exame en setembro.
 Alumnos coa Economía pendiente de 1º:
Se algún alumno/a tivese pendente a materia de Economía de 1º curso de bacharelato, as
tarefas que tería que realizar serían repasar os contidos conceptuais explicados no curso
anterior, así como realizar os distintos exercicios que se propusieron para axudar á
comprensión das distintas unidades didácticas. Os alumnos/as poderán presentarse ós exames
de avaliación que se fagan no 1º curso podendo liberar as partes que aproben antes da
convocatoria final de maio. Se non acadasen unha avaliación positiva na convotoria ordinaria,
en setembro tería que afrontar toda a materia.
4.6 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
 Libros de texto
 Libros de consulta
 Material preparado polo profesor
 Internet, tratamiento de texto e folla de cálculo
 Artigos de prensa
 Revistas especializadas
 Vídeos e Cds
 Plan Xeral de Contabilidade
 Recibos de nòminas.
 Exàmes PAU.
Texto recomendado para uso na aula:
Economìa de la empresa2.Editorial alinova.Autor:Alberto Pèrez Cèsar4.7 PROCESO DE AVALIACIÓN : PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
4.7.1 PROCESO DE AVALIACIÓN
A avaliación pódese estruturar en tres fases, unha inicial, outra intermedia ou formativa e ao final
unha sumativa ou definitiva.
Avaliación inicial
Ao inicio de curso comprobarase os coñecementos previos dos alumnos/as de cada grupo
mediante unha avaliación inicial que consistirá nunha proba, cuxos resultados só se terán en
conta a efectos de adecuar o nivel de partida do proceso de ensino-aprendizaxe á realidade de
cada grupo e, en consecuencia, non afectará ás cualificacións dos alumnos/as.
Avaliación formativa
Ao longo do curso os alumnos/as estarán informados do seu progreso de aprendizaxe a través
das indicacións que se lle vaian dando: correccións das distintas probas escritas previstas,
interacción na aula, corrección do caderno de clase e dos traballos que se vaian propondo. Unha
vez ao trimestre informarase de xeito formalizado, de acordo co establecido na normativa vixente,
aos pais e aos alumnos dos progresos destes no proceso de aprendizaxe a través da
cualificación da avaliación, que se calcularará de acordo coas especificacións que se recollen no
punto seguinte, e das observacións que se fagan chegar, de ser o caso, ao titor de cada grupo.
Avaliación sumativa
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Ao remate do curso valorarase o rendemento académico dos alumnos, así como a súa
dedicación e esforzo, mediante a cualificación final que se determinará de acordo coas
especificacións e criterios de cualificación que se detallan nos puntos seguintes. Hai que subliñar
que as cualificacións trimestrais teñen, aparte da finalidade formativa á que se fai referencia no
apartado anterior, unha compoñente sumativa, xa que son as que serven de base para
determinar a cualificación final de xuño.

4.7.2 PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN
Os procedementos ou técnicas que se prevé empregar para avaliar o progreso dos alumnos no
proceso de aprendizaxe son os seguintes:
 Probas escritas.
 Probas orais.
 Observación sistemática.
 Producións dos alumnos/as:
 Traballos individuais realizados na clase ou en casa.
 Traballos en grupo realizados na clase ou en casa.
4.7.3 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Considerando que os instrumentos de avaliación son os documentos ou rexistros nos que se
recolle os resultados da observación sistemática e do seguimento do proceso de aprendizaxe do
alumno/a, serán de dous tipos:
3. As propias producións dos alumnos/as:
- Probas escritas
- Probas orais
- Traballos dos alumnos/as
4. O caderno do profesor no que se recollerán os resultados da observación diaria na aula
4.7.4 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Antes de entrar nos criterios de cualificación propiamente ditos convén aclarar as posibles
situacións excepcionais que se poden presentar ó longo do curso:
 O alumno/a que supere o numero de faltas de asistencia sen xustificar fixado no
Regulamento de Réxime Interior (superior a multiplicar por 4 o número de horas
semanais)para perder o dereito á avaliación continua, realizará unha única proba antes
da avaliación final ordinaria, na que os contidos estarán relacionados coa programación
da materia.
 Se algún alumno/a, durante o curso ou parte del, non mantén as mínimas normas de
convivencia expresadas en feitos tales como: reiterada e grave falta de respecto ós
compañeiros ou profesora, destrozo ou sustración intencionada de material da aula de
informática e dos equipos tanto no que se refire ó software como o hardware, nula
colaboración co seu equipo. Suspenderá a avaliación correspondente, ademais porase
este feito en coñecemento dos pais ou titores á maior brevidade. Se este comportamento
non se corrixe, unha vez comunicado os pais ou titores, na avaliación final será avaliado
negativamente, ó considerar que non se acadaron en absoluto competencias da área.
 Alumnos/as que copien durante as probas escritas. Os alumnos/as dos que haxa probas
evidentes de que copian durante a realización dunha proba escrita, perderán o dereito a
realizar as demais probas escritas dese trimestre, e se xa tiña algunha feita, non se terá
en conta, sendo avaliado negativamente na avaliación correspondente. Se este
comportamento se repite noutra avaliación procederase da mesma forma e perderá o
dereito a realizar probas escritas durante o tempo que reste de curso, e só terá dereito
a unha proba final ordinaria na que os contidos estarán relacionados cos estudados
durante todo o curso.
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Unha vez aclarado o anterior, a continuación explícanse os que serían os criterios de cualificación
para a práctica totalidade do alumnado.
5 Criterios para determinar as cualificacións trimestrais
1.1
A cualificación de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións obtidas
polo alumno/a nos seguintes apartados, de acordo coa ponderación proposta par cada
un deles:
Apartados

Instrumentos de avaliación

Observacións

Ponderación

A

Probas escritas (exames)
Probas orais

Cada proba valorarase de 0 a 10
87,5%
puntos, podendo expresarse ata 2
decimais. A nota de este apartado
será a media ponderada (en función
da cantidade e dificultade da materia)
das cualificacións obtidas nas
distintas probas.

B

Traballos e exercicios
realizados na aula ou na casa

Cada proba valorarase de 0 a 10
puntos, podendo expresarse ata 2
decimais. A nota de este apartado
será a media das cualificacións
obtidas nos distintos traballos

10%

C

Cadro de observación e
rexistro de incidencias da
actitude do alumno/a na aula
(Caderno do profesor)

O profesor valorará de 0 a 10 puntos
ao longo de cada avaliación os
seguintes aspectos: puntualidade,
atención e participación.

2,5%

No caso de que en algunha avaliación non se fixeran traballos (Apartado B) a
ponderación do Apartado A pasaría a ser do 97,5 %
1.2

A valoración de cada proba (Apartado A) farase de acordo cos criterios de corrección
que se establecerán ao inicio de cada unha. Nas probas escritas terase en conta a
claridade na expresión e a capacidade de síntesis.
Nas probas orais apreciarase a capacidade do alumno/a para expoñer con precisión,
pero tamén con espíritu crítico e constructivo, tanto os rasgos fundamentais de cada
concepto, como a súa relación con outros afins.
1.3

A valoración do apartado B realizarase do seguinte xeito:
- Presentación 20 %
- Redacción: 30 %
- Puntualidade (dentro do prazo) 10 %
- Contidos 40 %

1.4
A valoración do apartado C realizarase do seguinte xeito: Cada alumno/a disporá de 10
puntos iniciais por trimestre que se irán reducindo en función das faltas de
puntualidade, uso de móvil e atención. Nas actitudes terase en conta a realización de
xuizos reflexivos esistematizados e certo tipo de comportamentos considerados
desexables, tales como:
participación nos traballos, grado de cumplimento cos compromisos adquiridos,
desenvolvemento de opinións críticas, respeto ás opinións dos compañeiros,
participación nas tareas colectivas e colaboración no bo funcionamento e
desenvolvemento da clase.
1.5

En consecuencia co reflectido nos puntos anteriores, a cualificación de cada trimestre
indicarase en cifras, podendo expresarse ata dous decimais, e obterase do seguinte

xeito:
C
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CUALIFICACIÓN = Apartado A x 0,875 + Apartado B x 0,1 + Apartado C x 0,025

6 Cualificación da avaliación
2.1
De conformidade co establecido na normativa vixente, as cualificacións de cada
avaliación, consignadas na acta e no boletín correspondentes, no caso de bacharelato,
expresaranse en cifras, utilizando a escala numérica de 1 a 10 sen decemais,
considerandose positivas as cualificacións iguais ou superiores a cinco puntos enegativas
as inferiores a cinco.
2.2
En consecuencia co expresado no punto anterior, a cualificación obtida en cada
trimestre redondearase, de ser o caso, de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro
inferior, sen prexuicio de que a nota mínima será de 1 punto. Así a unha cualificación
trimestral de 4,7 corresponderalle un 4 na cualificación da avaliación.
Para o cálculo da nota final farase a media das avaliacións trimestrais e aplicarase a
mesma norma de redondeoa cualificación obtida en cada trimestre redondearase, de ser o
caso, de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro superior se oseu valor é 0,7 ou
superior.
7 Probas de recuperación
3.6
O alumnado que, na avaliación, obteña unha cualificación inferior a 5 puntos, deberá
realizar a correspondente proba de recuperación.
3.7
A nota obtida na proba de recuperación representará o 100 % da cualificación, á que
se lle engadirá a obtida no apartado C dese trimestre.
3.8
Entenderase que a avaliación está superada cando a cualificación, obtida polo
sistema indicado no punto 2.2 e unha vez realizado el redondeo, sexa igual ou superior a 5
puntos.
3.9
As probas de recuperación terán lugar:
- A da primeira avaliación, nos primeiros quince días lectivos do 2º trimestre.
- A da primeira avaliación, nos primeiros quince días lectivos do 2º trimestre.
- A da terceira avaliación, nos derradeiros días lectivos do mes de xuño, e de ser o
caso, outras da primeira e segunda avaliación para os alumnos/as que non as superasen.
3.10
Para os efectos de cálculo da cualificación final, sempre que se aprobe o examen de
recuperación, hallarase a media entre a nota do examen de avaliación e o de recuperación,
non podendo ser nunca inferior a 5. Nos casos nos que nos que non se acade unha
avaliación positiva terase en conta a cualificación máis alta das dúas: da avaliación ou da
recuperación correspondente.
8 Criterios para determinar a cualificación final
4.1

Avaliación final ordinaria do mes de xuño.
- A cualificación final será a media das tres avaliacións trimestrais (antes de aplicar
o redondeo previsto no punto 2.2 anterior).
- Considerase superada a materia cando, despois de efectuado, no seu caso, o
rendondeo establecido no punto 2.2 anterior, se obteña unha puntuación, igual
ou superior a 5 puntos.
- Con carácter xeral, para superar a materia requirirase a superación das tres
avaliacións. O alumno/a que non consiga o 5 na cualificación final terá que
presentarse a proba extraordinaria de setembro con toda a materia.

4.2

Avaliación final extraordinaria do mes de setembro
- Os alumnos/as que non superen a materia na avaliación ordinaria do mes de xuño,
poderán realizar unha proba no mes de setembro, nas datas establecidas ao
efecto pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e segundo o
calendario e horario fixado polo Centro, que será cualificada de 0 a 10, podendo
expresarse ata dous decimais.
- Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado, no seu caso, o
redondeo, se obteña unha puntuación, igual ou superior a 5 puntos.
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5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA
A metodoloxía a seguir será activa e participativa, alternando a exposición dos
contidos coa resolución de cuestiones teóricas e prácticas que tengan a maior
vinculación posible coa realidade socioeconómica do entorno e que facilite a autonomía
do alumno/a no seu traballo e na elaboración de decisións.
Así:
Visionaránse algúns films na sala de proieccións do centro e se analizarán e debatirán
os seus aspectos económicos.Visitarase periodicamente a sala de ordeñadores e
proporase ós alumnos/as a búsqueda en internet de información e de datos estatísticos
relacionados co curriculo da materia.
Farase un repaso das noticias de prensa locais, rexionais, nacionais e internacionais
que coa axuda do diccionario económico, serán comentadas e analizadas polos
alumnos/as.
Farase exercicios prácticos de redacción de pequenos informes, elaboración de mapas
conceptuais, ou valoracións e xuízos propios sobre problemas económicos.
Organizaranse debates sobre temas controvertidos que leven á contraposición pública
de argumentacións.
No caso dos contidos actitudinais, os alumnos e as alumnas deberán mostrar actitudes
de atención, de rexeitamento ou de valoración positiva ou negativa ante os casos
estudados.
6. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A
PRÁCTICA DOCENTE
Para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente ofrecense unha serie de
indicadores de logro que serán valorados de 1 a 4 onde 4 é a calificación máis alta e 1
a más baixa.
Indicadores de logro do proceso de ensino

1

2

3

4

1. O nivel de dificultade foi axeitado ás características do alumnado.
2. Consiguíuse crear un conflicto cognitivo que favoreceu a
aprendizaxe.
3. Consiguíuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do
alumnado.
4. Consiguíuse a participación activa de todo o alumnado.
5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do
alumnado.
6. Se adoptaron las medidas curriculares adecuadas para atender al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).
7. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao
alumnado con NEAE.
8. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.
9. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.
10. Deuse un peso real á observación do traballo na aula.
11. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado
dentro do grupo.

Indicadores de logro da práctica docente
1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o
alumnado.
2. Ofrecense a cada alumno/a as explicacións
individualizadas que precisa.
3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.
4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do
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1

2

3

4

alumnado con NEAE.
5. Se utilizan distintas estrategias metodológicas en función de
los temas a tratar.
6. Combínase o traballo individual e en equipo.
7. Poténcianse estratexias de animación á lectura
8. Potencianse estratexias tanto de expresión como de comprensión
oral e escrita.
9. Incorporanse as TIC aos procesos de ensinanza –aprendizaxe.
10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada
estándar.
11. Ofrecense ao alumnado de forma rápida os resultados das
probas / traballos, etc.
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis
significativos derivados da correción das probas traballos, etc.
13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar
os seus acertos e errores.
14.Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e
orientación.
15. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente
vinculadas aos estándares.
16. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo,
recuperación, ampliación…
Asimesmo pedirase ao alumnado que exprese a súa opinión de forma anónima sobre a
miña actividade na aula e que fagan as suxerencias que estimen convenientes para
mellorar a docencia da asignatura.

7. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO
ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN ECONOMÍA
Non procede

8. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS

QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS
Data prevista de realización: setembro 2018
Proba (crucigramas, preguntas e respostas das “actividades iniciales”):
realizaránse nos primeiros días de clase pero tamén en cada unha das diferentes
unidades didácticas. Esta avaliación realizaráse polo profesor de viva voz, de maneira
que permita unha descripción competencial do alumno, que descubran, si fora o caso,
que destrezas hai que reforzar.
Mecanismo para informar ás familias:Tras a sesión da avaluación inicial;o tutor e a
Dirección, se procede, serán os encargados de comunicar ás familias os resultados e
as pertinentes medidas correctoras no caso de que a avaliación inicial fora negativa,
facilitando as actividades de reforzo pertinentes. O profesor procurará, a través do
diálogo e do coñecemento do alumno, o seu compromiso e a súa participación activa no
proceso.
Consecuencias dos resultados da proba: A proba inicial permitirá a planificación do
traballo da aula e a eleción das actividades de reforzo necesarias. Ademáis destas
probas iniciais, faránse probas puntuais (test,chuvia de ideas, enquisas ou
simplemente preguntas) antes de iniciar cada unidade que lle permitirán coñecer cales
son os coñecementos previos dos alumnos, así como tamén retomar definicións,
profundizar nos procedementos e subliñar actividades de reforzo cando sexa
necesario.
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9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Intentarase facer un esforzo para atender a cada alumno ou alumna da forma máis
personalizada posíbel, tendo en conta o seu nivel de coñecementos e capacidades que
posúe, as súas motivacións e ritmo de aprendizaxe, etc.
Naquelas ocasións nas que sexa necesario, realizaranse adaptacións curriculares
modificando material escolar, actividades, método, grupos de traballo, tempo e orde
dos contidos e criterios de avaliación, apliacándoos de forma individualizada.

10. TEMAS TRANSVERSAIS
Os temas transversais que a Lei estabelece, Educación para a Paz, Educación moral e
cívica, Educación para a saúde, Educación para igualdade dos sexos, Educación
ambiental, Educación sexual, Educación vial e a Educación para o consumidor, por ser
contidos que responden a unha demanda da sociedade, estarán presentes ao longo do
curso fundamentalmente no sentido actitudinal e de valores. Serán traballados
conxuntamente cos temas que, polas súas características, sexan máis acordes.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Non está previsto que os alumnos/as fagan ningunha actividade extraescolar este
curso pero no se descarta a realización de algunha actividade que poida xurdir ó longo
do curso.

12. MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN DAS
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA

Ó inicio do curso, os profesores do Departamento informarán aos estudiantes acerca
dos estándares de aprendizaxe da materia, os criterios e instrumentos de avaliación,
así como os criterios de cualificación para cada nivel. O procedemento que se utiliza
para avaliar a programación será o seguimento periódico da súa aplicación, que se
rexistrou nas correspondentes actas das reunións do departamento. Do mesmo modo,
na memoria de final de curso recollerase unha avaliación xeral do programa,
acompañado das melloras propostas que se consideren necesarias e que se
incorporarán no próximo ano escolar. Os acordos e/o recomendacións da Comisión de
Coordinación Pedagóxica que poidan afectar a algún aspecto do programa tamén se
terán en conta para facer os cambios oportunos.
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