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1. Obxectivos

1.  Recoñecer  a  escaseza  de  recursos  e  a  necesidade  de  elixir  e  tomar
decisións  como  as  claves  dos  problemas  básicos  de  toda  economía  e
comprender que toda elección supón renunciar a outras alternativas e que
toda decisión ten consecuencias.

2. Diferenciar formas diversas de abordar e resolver problemas económicos
e  identificar  as  súas  vantaxes  e  inconvenientes,  así  como  as  súas
limitacións.

3.  Comprender  e  utilizar  correctamente  diferentes  termos  da  área  de
Economía.

4. Diferenciar entre economía positiva e economía normativa.

5. Representar e analizar graficamente o custo de oportunidade mediante a
Fronteira de Posibilidades de Produción.

6.  Representar  as  relacións  que  se  establecen  entre  as  economías
domésticas e das empresas.

7.  Aplicar  razoamentos  básicos  para  interpretar  problemas  económicos
provenientes das relacións económicas da súa contorna.

8.  Distinguir  as  diferentes  formas  xurídicas  das empresas e  relacionalas
coas  esixencias  requiridas  de  capital  para  a  súa  constitución  e
responsabilidades legais para cada tipo.

9. Valorar as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada caso
en  función  das  características  concretas  aplicando  o  razoamento  sobre
clasificación das empresas.

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

11. Indicar os distintos tipos de factores produtivos e as relacións entre
produtividade, eficiencia e tecnoloxía.



12. Identificar os diferentes sectores económicos, así como os seus retos e
oportunidades.

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

14. Diferenciar os ingresos e custos xerais dunha empresa e identificar o
seu  beneficio  ou  perda,  aplicando  razoamentos  matemáticos  para  a
interpretación de resultados.

15. Identificar as obrigacións fiscais das empresas segundo a actividade,
sinalando o funcionamento básico dos impostos e as principais diferenzas
entre eles.

16. Valorar a achega que supón a carga impositiva á riqueza nacional.

17. Elaborar e realizar un seguimento a un orzamento ou plan financeiro
personalizado, identificando cada un dos ingresos e gastos.

18.  Utilizar  ferramentas  informáticas  na  preparación  e  desenvolvemento
dun orzamento ou plan financeiro personalizado.

19. Manexar gráficos de análises que lle permiten comparar unha realidade
personalizada coas previsións establecidas.

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

21. Coñecer e explicar a relevancia do aforro e do control do gasto.

22. Analizar as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o
risco, e seleccionar a decisión máis adecuada para cada momento.

23. Comprender os termos fundamentais e describir  o funcionamento na
operativa coas contas bancarias.

24. Valorar e comprobar a necesidade de ler detidamente os documentos
que presentan os bancos, así como a importancia da seguridade cando a
relación prodúcese por Internet.

25. Recoñecer o feito de que se poden negociar as condicións que presentan
as entidades financeiras e analizar o procedemento de reclamación ante as
mesmas.

26. Identificar e explicar as distintas modalidades de cartóns que existen,
así como o esencial da seguridade cando se opera con cartóns.

27. Identificar e diferenciar os distintos tipos de seguros segundo os riscos
ou situacións adversas nas diversas etapas da vida.



28. Identificar as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as
principais áreas dos gastos do Estado, e comentar as súas relacións.

29.  Analizar  e  interpretar  datos  e  gráficos  de  contido  económico
relacionados cos ingresos e gastos do Estado.

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

31. Comprender e expresar as diferenzas entre os conceptos de débeda
pública e déficit público, así como a relación que se produce entre eles.

32.  Coñecer  e  describir  os  efectos  da  desigualdade  da  renda  e  os
instrumentos de redistribución da mesma.

33.  Describir  o  fenómeno  do  desemprego  e  valorar  as  súas  principais
repercusións económicas e sociais.

34. Valorar e interpretar datos e gráficos de contido económico relacionados
cos tipos de interese, inflación e desemprego.

35.  Describir  as  causas  do  desemprego  e  valorar  as  súas  principais
repercusións económicas e sociais.

36.  Analizar  os datos de desemprego en España e as  políticas contra o
desemprego.

37.  Investigar  e  recoñecer  ámbitos  de  oportunidades  e  tendencias  de
emprego.

38. Valorar o grao de interconexión das diferentes economías de todos os
países do mundo e aplicar a perspectiva global para emitir xuízos críticos.

39. Explicar as razóns que xustifican e inflúen no intercambio económico
entre países.

40. Analizar acontecementos económicos contemporáneos no contexto da
globalización e o comercio internacional.

41.  Coñecer  e  enumerar  vantaxes  e  inconvenientes  do  proceso  de
integración económica e monetaria da Unión Europea.

42. Reflexionar sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto
económico internacional analizando as posibilidades dun desenvolvemento
sustentable.



2. Contidos

Bloque 1. Ideas económicas básicas

1.  O dilema económico.

2.  Conceptos económicos básicos.

3.  O método en Economía.

4.  La Fronteira de Posibilidades de Produción.

5.  Os axentes económicos.

Bloque 2. Economía e empresa

1.  A empresa e o termo empresario.

2.  A empresa individual.

3.  A empresa social.

  4.  O proceso produtivo.

  5.  A teoría da produción.

  6.  Financiamento e investimento.

  7.  Tipos de financiamento.

  8.  Ingresos, custos e gastos.

  9.  O beneficio.

10.  Fiscalidade empresarial.

 

Bloque 3. Economía persoal

  1.  Ingresos e gastos.

  2.  Xestión do orzamento.

  3.  Aforro e endebedamento.

  4.  Planificación financeira do futuro.

  5.  Risco e diversificación.

  6.  O diñeiro.

  7.  Diñeiro *fiduciario.

  8.  O diñeiro bancario.

  9.  Contratos financeiros.

10.  O contrato de seguro.

 



Bloque 4. Economía e ingresos do Estado

  1.  A actividade financeira do Estado.

  2.  Os ingresos públicos.

  3.  O gasto público.

  4.  Déficit e débeda públicos.

  5.  A distribución da renda.

 

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

  1.  O interese.

  2.  O tipo de interese e a política monetaria.

  3.  A inflación.

  4.  Consecuencias da inflación.

  5.  Casos especiais de inflación. *Deflación.

  6.  O mercado de traballo.

  7.  O desemprego.

  8.  O mercado de traballo en España.

  9.  Desemprego. Consecuencias e políticas.

10.  Desemprego e sistema educativo.

 

Bloque 6. Economía internacional

  1.  Globalización e comercio internacional.

  2.  A política comercial.

  3.  A Unión Europea.

  4.  Unión Económica e Monetaria.

  5.  Medio ambiente e sustentabilidade.



3. Criterios de avaliación

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

En cada avaliación o alumnado deberá:

- Superar as probas escritas e/ou orais periódicas que se lle propoñan.

- Mostrar  interese,  estar  atento  ás  explicacións  e  gardar  e  realizar  as
actividades e fichas que en cada clase lle entregue o profesor/a.

-Traballar e equipo, propiciando a resolución das tarefas do seu grupo, non
entorpecendo nin a boa marcha dos seus compañeiros/as nin a da clase en
xeral.

- Entregar o material de traballo que se lle proporciona (fichas de traballo….);
no  tempo  establecido,  debidamente  ordenado  cronoloxicamente;  cunha
presentación clara e limpa: resolta de acordo as explicacións dadas na aula.

- Na aula de informática limitaranse a utilizar o ordenador para as actividades
que a profesora lle encomende.

Na  avaliación  extraordinaria  o  alumnado  deberá  acadar  os  obxectivos  e
contidos mínimos esixibles da materia.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

1. Pretest de coñecementos: a súa finalidade é sondar se os alumnos 

posúen coñecementos previos sobre Economía como punto de partida para 

coñecer a evolución do alumno durante o proceso de aprendizaxe.

2. Observación directa do traballo: á hora de levar a cabo grupos coloquiais,

traballos individuais, reflexión en grupo, exercicios prácticos, etc.

3. Formulación de cuestións abertas: coas que podemos identificar se o  

alumno aprendeu a valorar os conceptos que tratamos.



4. Control de procedementos:

·         Realización de estudos de textos e artigos de prensa para valorar o 
sentido crítico do alumno.
·         Realización de resumes orais e cadros sinópticos para valorar a 
capacidade de síntese do alumno.
·         Realización de traballos en equipo para valorar a capacidade de 
organización dos alumnos.
·         Realización de exercicios prácticos para valorar o manexo e 
aplicación práctica dos distintos conceptos teóricos.
·         Probas escritas: en cada avaliación realizarase ó menos unha proba 
escrita para avaliar se o alumno adquiriu os coñecementos mínimos 
previstos para cada unidade didáctica. Esta proba constará de: 
preguntas cortas sobre os contidos conceptuais correspondentes, 
exercicios prácticos e un comentario de texto, cando corresponda, sobre 
os conceptos tratados para valorar o sentido crítico do alumno.
·         Previse a realización dun Traballo Escrito sobre algún tema da 
materia cando o alumno presente unha evolución favorable pero por 
calquera circunstancia non alcance os contidos mínimos en calquera das 
probas escritas realizadas ou para consolidar conceptos.



4. Mínimos esixibles

-          Integrar  o  concepto  de  Economía  como  ciencia  da  elección.

Identificar os principais axentes económicos e a súa actuación.

-          Valorar  os  distintos  sistemas  económicos  existentes  e  os  seus

efectos sobre a contorna persoal e social.

-          Coñecer os dereitos e deberes dos cidadáns en tanto a cidadáns.

Valorar criticamente o impacto das accións duns axentes económicos
sobre os outros.

-          Describir a importancia da empresa e o emprendemento no proceso

de creación de riqueza dunha sociedade.

-          Identificar as consecuencias das actividades empresariais  para a

propia  empresa,  os  seus  traballadores,  e  a  sociedade  no  seu
conxunto.

-          Analizar o papel fundamental do diñeiro no funcionamento dunha

sociedade.

-          Identificar as diferentes formas de pago e instrumentos financeiros

en  función  das  súas  características  principais  (custo,  risco  e
rendibilidade).

-          Presentar  alternativas  aos  medios  de  pago,  instrumentos

financeiros e sistemas de xestión maioritarios, que incorporen valores
sociais, como a ética, a sustentabilidade ou o respecto polo medio
ambiente e as condicións sociais.

-          Examinar as características principais do mercado de traballo dun

territorio e da súa evolución a partir dos factores crave que o definen.
Diagnosticar a súa sustentabilidade.

-          Establecer os seus trazos diferenciadores.

-          Explicar  o  papel  do  sector  público,  como  garante  do  marco  de
actuación, e como axente económico. Valorar criticamente os efectos
da súa actuación ou ausencia de actuación respecto da igualdade e o
benestar dunha sociedade.



-          Entender  o  papel  do  sistema impositivo  e  a  súa  influencia  nas

actuacións dos axentes económicos, e na súa misión de proporcionar
bens e servizos á sociedade ou corrección dos fallos do mercado.

-          Diagnosticar o papel da inflación como elemento distorsionador das

decisións  que  toman  os  axentes  económicos  nunha  sociedade.
Calcular a súa medida e efectos na asignación de recursos.

-          Expoñer as vantaxes que supuxo o comercio internacional, así como

os custos que implicou no desenvolvemento dalgúns países.

-          Contrastar  os  conceptos  de  crecemento  económico  e

desenvolvemento económico e os seus efectos no benestar global.



5. Procedementos de avaliación

En cada avaliación o alumnado deberá:

- Superar as probas escritas e/ou orais periódicas que se lle propoñan.

 

- Mostrar  interese,  estar  atento  ás  explicacións  e  gardar  e  realizar  as
actividades e fichas que en cada clase lle entregue o profesor/a.

 

-      Traballar e equipo, propiciando a resolución das tarefas do seu grupo, non
entorpecendo nin a boa marcha dos seus compañeiros/as nin a da clase en
xeral.

 

-      Entregar  o  material  de  traballo  que  se  lle  proporciona  (fichas  de
traballo….);  no  tempo  establecido,  debidamente  ordenado
cronoloxicamente; cunha presentación clara e limpa: resolta de acordo as
explicacións dadas na aula.

 

-      Na  aula  de  informática  limitaranse  a  utilizar  o  ordenador  para  as
actividades que a profesora lle encomende.

 

Na  avaliación  extraordinaria  o  alumnado  deberá  acadar  os  obxectivos  e
contidos mínimos esixibles da materia.

 

 



INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

 

1. Pretest de coñecementos: a súa finalidade é sondar se os alumnos 

posúen coñecementos previos sobre Economía como punto de partida para 

coñecer a evolución do alumno durante o proceso de aprendizaxe.

2. Observación directa do traballo: á hora de levar a cabo grupos coloquiais,

traballos individuais, reflexión en grupo, exercicios prácticos, etc.

3. Formulación de cuestións abertas: coas que podemos identificar se o  

alumno aprendeu a valorar os conceptos que tratamos.

4. Control de procedementos:

·         Realización de estudos de textos e artigos de prensa para valorar o 
sentido crítico do alumno.
·         Realización de resumes orais e cadros sinópticos para valorar a 
capacidade de síntese do alumno.
·         Realización de traballos en equipo para valorar a capacidade de 
organización dos alumnos.
·         Realización de exercicios prácticos para valorar o manexo e 
aplicación práctica dos distintos conceptos teóricos.
·         Probas escritas: en cada avaliación realizarase ó menos unha proba 
escrita para avaliar se o alumno adquiriu os coñecementos mínimos 
previstos para cada unidade didáctica. Esta proba constará de: 
preguntas cortas sobre os contidos conceptuais correspondentes, 
exercicios prácticos e un comentario de texto, cando corresponda, sobre 
os conceptos tratados para valorar o sentido crítico do alumno.
·         Previse a realización dun Traballo Escrito sobre algún tema da 
materia cando o alumno presente unha evolución favorable pero por 
calquera circunstancia non alcance os contidos mínimos en calquera das 
probas escritas realizadas ou para consolidar conceptos.



6. Criterios de cualificación

Criterios de cualificación

ð   As notas serán números enteiros polo que o redondeo deberá
levarse á cabo tendo en conta os seguintes aspectos:

ð   Actitude positiva do alumno ou alumna fronte á materia.

ð   Asistencia a clase.

ð   Realización das tarefas encomendadas na aula.

ð   Cumprimentar os exercicios ou tarefas encomendadas nas datas 
indicadas.

ð   Entregar as tarefas encomendadas nas datas esixidas.

ð   Distraer ou molestar aos compañeiros ou compañeiras.

ð   Alterar a dinámica normal da clase.

Actitude (10%)

_ Asistencia a clase

_ Atención e aproveitamento do tempo de clase

_ Realización das tarefas diarias

_ Participación activa nos traballos en grupo

Traballos prácticos (10%)

_ Grao de coñecemento do tema

_ Utilización correcta de información

_ Extrae conclusións

_ Se se trata de información gráfica:

· Describe correctamente

· Establece relacións

· Extrae conclusións

Exames teóricos (80%)




