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OBXETIVOS
Segundo o antedito decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o
currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, a ensinanza da economía no 
bacharelato terá como finalidade o desenvolvemento das seguintes capacidades. 

1. Identificar o ciclo da actividade económica. Distinguir sistemas económicos e formar un 
xuízo persoal acerca das vantaxes e inconvenientes de cada un deles.

2. Manifestar interese por coñecer e interpretar con sentido crítico e solidario os grandes 
problemas económicos actuais, en especial as desigualdades económicas e a 
sobreexplotación de recursos naturais, así como os derivados da globalización da actividade 
económica. 

3. Relacionar feitos económicos significativos co contexto social, político, histórico e 
cultural en que tiveron lugar. Trasladar esta reflexión ás situacións cotiás. Formular xuízos 
persoais acerca da conveniencia ou non da intervención da Administración pública na 
economía e dos seus efectos .

4. Comprender o funcionamento do sistema de economía de mercado, sinalando as súas 
vantaxes e inconvenientes, así como as interrelacións entre o sistema económico e os 
fenómenos sociais.

5. Utilizar técnicas elementais de tratamento e representación de datos sobre a economía 
galega, española, europea ou doutras zonas do mundo para coñecer e comprender os trazos 
característicos da situación económica deses territorios e as perspectivas de futuro.           

6. Formular xuízos persoais acerca de problemas económicos de actualidade. Comunicar 
opinións argumentando con precisión e rigor a partir de conceptos e principios económicos 
elementais. Aceptar a discrepancia e os puntos de vista distintos como vía de 
enriquecemento persoal .

7. Interpretar as mensaxes, datos e informacións que aparecen nos medios de comunicacións
e/ou internet sobre desaxustes económicos actuais e contrastar as medidas correctoras de 
política económica que se propoñen. Formular xuízos persoais sobre elas e comprender que 
as decisións implican, en ocasións, elixir entre obxectivos en parte contraditorios para os 



diferentes axentes económicos          .

8. Analizar e valorar criticamente as repercusións do crecemento económico sobre o medio 
natural e a calidade de vida das persoas, así como o diferente grao de desenvolvemento das 
distintas rexións e países. Reflexionar sobre a necesidade de acadar un desenvolvemento 
sustentable       .

9. Abordar de maneira autónoma e razoada problemas económicos do contorno, utilizando 
os procedementos de indagación das ciencias sociais e diversas fontes e medios de 
información, en especial as tecnoloxías da información e comunicación. Trasladar esta 
reflexión ás situacións cotiás do contorno.

10. Coñecer e comprender, dunha maneira crítica, o uso e significado das principais 
magnitudes macroeconómicas como indicadores da situación económica dun país.

            11. Identificar fontes de información económica e ser quen de utilizalas por medio das tics.   
 

      CONTIDOS 

      UNIDADE 1: A ACTIVIDADE ECONÓMICA E  OS SISTEMAS ECONÓMICOS

• Concepto e método na economía

• Actividade económica, bens e necesidades. Clasificación de necesidades e bens económicos.

•  A escaseza de recursos e a necesidade de elixir. Como elexir en economía

• O custo de oportunidade 

• O  contido  económico  das  relacións  sociais.  As  relacións  de  producción  e  os  sistemas
económicos: principais características 

• O sistema económico actual no noso entorno. 

• Os factores de producción. 

•  A fronteira de posibilidades de producción. Crecemento económico 

• Consideración económica do ambiente. Consumo de materias primas e enerxía. Actuación
económicas agresivas coa natureza e medidas correctoras.

        UNIDADE 2: PRODUCCIÓN, INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA

• O proceso de producción. Elementos. As unidades de consumo e producción.

• Fluxos de bens e servicios que teñen lugar na economía. Relacións e interdependencia.

• Os axentes económicos. Funcións

• O fluxo circular da renda. Intervención de cada undos axentes económicos .  O papel do
sector público

•  A empresa como axente de producción. A tecnoloxía

•  División técnica do traballo, productividade, eficiencia e interdependencia.



•  A función de producción. Os custos de producción. 

• Os mercados de factores productivos. A retribución dos factores productivos. 

• Análise dos sectores económicos da economía galega e española

UNIDADE 3: INTERCAMBIO E MERCADO

• A formación do excedente e os intercambios

• O mercado. A asignación de recursos. Os fallos do mercado

• Funcionamento do mercado. Clases de mercados. 

• Os consumidores e a demanda de bens e servicios. 

• A oferta e os productores. Oferta individual e oferta de mercado ou agregada.

• O equilibrio do mercado.  Fixación dos prezos. 

• A competencia  perfecta.  Expresión  gráfica  do  equilibrio  da  empresa  no  mercado  de
competencia perfecta. A elasticidade

•  A competencia imperfecta: Oligopolio e monopolio. 

UNIDADE 4:  A MEDIDA DA ACTIVIDADE ECONOMICA: MAGNITUDES NACIONAIS
E INDICADORES DUNHA ECONOMÍA 

• A Macroeconomía.Principais problemas macroeconómicos. 

•  Producto Nacional. A medida do producto nacional. 

• Variables relacionadas: PNB/PNN, PIB/PIN, a prezos de mercado, ao custo dos factores.
       Valores reais e nominais. 

• Compoñentes do producto nacional. 

• A renda nacional. 

 A distribución da renda.

• Desenvolvemento e crecemento

•  A interdependencia na actividade económica.

UNIDADE 5: A INTERVENCIÓN DO ESTADO NA ECONOMÍA 

• A intervención do estado na economía. O papel do sector público. 

•  Delimitación do sector público desde un punto de vista económico. 

• Funcións e obxectivos da intervención do sector público na economía.

• A política económica. Instrumentos básicos. Funcións. Obxectivos

• Os orzamentos: Gastos e ingresos públicos. Principais fontes de ingreso e principais destinos
dos gastos. 



•  Os impostos. Concepto e clasificación. 

• O proceso de elaboración e aprobación dos orzamentos públicos

• O déficit Público e o seu financiamento. A deuda pública

• A política fiscal. efectos sobre a distribución da renda e o crecemento económico 

•  Políticas sectoriais: vivenda, medio natural, sanidade, educación

•  O estado do benestar. Os seus pilares básicos. Condicións para o seu mantemento

• Evolución  histórica  das  correntes  do  pensamento  económico:  Liberalismo  económico,
marxismo. corrIente neoclásica, Keynes, Neokeynnesianos y monetaristas.

• A actuación do sector público nas grandes crisis económicas

•  Analizar posibles medidas redistributivas , e as que faorecen a equidade

UNIDADE 6: ASPECTOS FINANCIEIROS DA ECONOMÍA: O DIÑEIRO
E O SISTEMA FINANCIEIRO

• O  diñeiro.  Evolución  histórica  e  características.  Funcións  e  clases.  Os  medios  de
pagamento na actualidade.

• O proceso de creación do diñeiro

• A oferta monetaria. Compoñentes e cálculo

• A Unión Monetaria. O Sistema Europeo de Bancos Centrais. Funcións

•  A política  monetaria  do  sector  público.  Concepto,  instrumentos  e  tipos  de  política
monetaria.

• O sistema financieiro. Funcións, estrutura e instrumentos

•  O financiamento da economía. 

• Activos  financieiros.  Clasificación.  Característica. Os  intermediarios  financeiros.  Os
mercados financieiros. O Prezo do diñeiro. 

• Un mercado secundario: A bolsa de valores

•  A inflación: medida, clases, causas e efectos. 

• O valor do diñeiro . Indicadores da súa variación. O IPC

UNIDADE 7: O CONTEXTO INTERNACIONAL DA ECONOMÍA.

• As relacións económicas internacionais. O  comercio internacional. 

•  As vantaxes e desvantaxes do comercio internacional.

•  Libre comercio e proteccionismo

• Obstáculos á liberdade do comercio entre países. 



• Áreas de  integración económica. A Unión Europea. Políticas comunitarias

•  O comercio intracomunitario

• A balanza de pagamentos. Compoñentes da balanza de pagamentos. 

•  O sistema monetario europeo. O Banco Central Europeo

• Os  mercados  de  divisas.  Tipos  de  cambio.  Causas  e  consecuencias  da  apreciación  e
depreciación monetaria.

• Organismos de cooperación política e económica internacional. .

• A globalización: causas e consecuencias. Mecanismos de regulación

UNIDADE 8: DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS ACTUAIS

• Os  ciclos  económicos.  Crisis  cíclicas  da  economía.  Papel  del  Estado  ante  las  crisis
económicas

• Crecemento económico e desenvolvemento. Teorías e etapas do crecemento económico

•  Beneficios e custos do crecemento económico. 

•  Os límites do crecemento: a degradación do medio. O Crecemento sustentable

• A reciclaxe. A reutilización dos recursos. O custo da eliminación dos residuos

• Actividade económica e poboación: Taxas de actividade, 

•  Causas, tipos e medición do desemprego. Taxa de paro. EPA

•  Políticas públicas en materia de fomento do emprego 

• A cidadanía perante a sociedade de consumo. O consumo responsable

• A regulación en materia de proteccion dos dereitos dos consumidores e as consumidoras

• Desenvolvemento  e  subdesenvolvemento;  elementos  que  condicionan  o
subdesenvolvemento. 

• Teorías do desenvolvemento.

•  Características comúns dos países en vías de desenvolvemento. 

•  Poboación e  desenvolvemento económico. O problema da superpoboación no mundo. 

• Os movementos migratorios: fluxos, causas e consecuencias

AVALIACIÓN E PROMOCIÓN

CONTIDOS MÍNIMOS

A finalización do curso os alumnos/as de Economía deberán ser capaces de:

1-Comprender  os problemas básicos da economía: os conceptos de escaseza, necesidade, bens e
custo de oportunidade.



2-Analizar os problemas básicos ós que se enfronta toda organización económica a partir dos  
conceptos de: factores de producción, eficiencia, fronteira de posiblilidades de producción, división 
do traballo e productividade

3-Identificar os distintos sistemas económicos e comprender as súas características establecendo 
similitudes e diferencias.

4-Coñecer cales son os axentes económicos (economías domésticas, empresas e sector público) e 
ser quen de describir as súas principias funcións e as principias relacións  e intercambios entre eles

5-Explicar en qué consiste o mercado e o papel que teñen en la oferta e a demanda. Debe ser capaz 
polo tanto de manexar correctamente o concepto de prezo, (prezo de equilibrio, elasticidade-prezo) 
e de identificar os distintos tipos de mercado (monopolio, oligopolio, competencia perfecta). Tamén
debe o alumno/a comprender os rasgos básicos do mercado do traballo: poboación activa e inactiva,
desemprego, dereitos dos traballadores.

6.- Identificar e explicar de forma simple as principais magnitudes macroeconómicas: PIB e Renta
Nacional.  Para  poder  comprender  estas  cuestións  macroeconómicas  deberá  entender  o
funcionamento  básico  de  consumo,  aforro  e  investimento  e  coñecer  os  conceptos  de  oferta  e
demanda agregada así como a economía sumerxida.

7.- Analizar as funcións do Estado nunha economía moderna e as principais medidas de política
económica.  Saber diferenciar razoadamente entre proposicións normativas e positivas así como 
entre feitos, datos e opinións.

8.-  Identificar  os  compoñentes  do  sector  público.  Debe  coñocer  os  tipos  de  ingresos  e  gastos
públicos, especialmente os distintos tipos de impostos.  Os conceptos básicos de déficit  público,
débeda pública, política fiscal, fraude fiscal, impostos directos e indirectos, impostos progresivos,
proporcionais e regresivos.

9.- Explicar a evolución do diñeiro e as súas principais funcións. Comprender os conceptos básicos
relacionados  có  funcionamento  dunha  economía  monetaria:  tipos  de  interés,  oferta  monetaria,
política monetaria, inflación, IPC.     

10.-  Comprender  o  funcionamento  básico  do  sistema  financeiro  e,  en  concreto,  o  papel  dos
intermediarios  financeiros  e  os  mecanismos  básicos  do  mercado  de  valores  (diñeiro  bancario,
mercado primario e secundario, títulos de renda fixa e variable). Describir básicamente as funcións
do Banco Central Europeo.

11.-Comprender  a  balanza  de  pagamentos  como  instrumento  de  rexistro  das  transaccións 
internacionais e coñecer os seus compoñentes.

12.- Coñecer os aspectos básicos do proceso de construcción europeo, especialmente en relación
coa moeda única. Entender a situación do sector exterior da economía galega.

13.-  Analizar  os  rasgos  fundamentais  do  funcionamento  do  sistema  financeiro  internacional  a
través  do coñecemento dos seguintes conceptos: tipos de cambio,   débeda externa, FMI.

14.-Comprender as causas da falta de desenvolvemento económico en moitos países, identificando
problemas  como  a  sobrepoboación,  a  débeda  externa  ou  os  desequilibrios  do  comercio
internacional. 

15.-  Entender  a  importancia  actual  da  globalización  económica  e  analizala  de  forma  crítica
valorando  os  seus  vantaxes  e  inconvintes.  Saber  diferenciar  crecemento  económico  e
desenvolvemento  humano,  identificando  os  obxectivos  dun  proceso  de  desenvolvemento  e  as
condicións necesarias para un desenrolo sostible  (IDH, AOD)



 CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN
1.      Identificar  os  problemas  económicos  básicos  dunha sociedade,  caracterizando a  forma de

resolvelos nos principais sistemas económicos, así como as súas vantaxes e inconvenientes. 

2.      Recoñecer a escaseza e a necesidade de elixir como as claves determinantes dos problemas
básicos de todo sistema económico

3.      Identificar e clasificar as necesidades máis comúns que hai que atender a partir da análise do
contorno. 

4.      Diferenciar as distintas formas de abordar e resolver estes problemas nos principais sistemas
económicos actuais e do pasado, analizando as vantaxes e inconvenientes de cada un deles e as
perspectivas que se nos presentan de cara ao futuro. 

5.      Tomar  conciencia da necesidade de xestionar os recursos dun xeito sustentable para poder
satisfacer as necesidades presentes e futuras.

6.      Identificar  as características principais  da estrutura produtiva tanto a nivel  nacional  coma
regional

7.      Analizar as causas dunha deslocalización empresarial a partir de datos sobre a produtividade, a
eficiencia,  os custos e os beneficios,  valorando os seus efectos sobre a economía e sobre o
mercado de traballo.

8.      Identificar as razóns do proceso de división técnica do traballo relacionando este proceso coa
crecente interdependencia económica e coa necesidade de mecanismos de coordinación.

9.      Recoñecer as características xerais  da estrutura produtiva de Galicia e de España e a súa
relación cos países da Unión Europea e cos cambios do mercado global.

10.  Interpretar, a partir do funcionamento do mercado, as variacións nos prezos de bens e servizos
en función de distintas variables.

11.  Analizar o funcionamento de mercados reais e observar as súas diferentas cos modelos, así
como as súas consecuencias para o consumo, as empresas ou os estados.

12.  Entender o prezo como indicador da escaseza relativa dos bens e servizos e a súa relación coa
asignación dos recursos produtivos que realiza o sistema de economía de mercado.

13.  Recoñece en mercados reais e próximos os trazos xerais descritos nos modelos teóricos de
mercado e os efectos do seu funcionamento, tanto positivos coma negativos, para os axentes que
participan nestes mercados.

14.  Identificar as principais variables macroeconómicas e analizar as súas interrelacións, valorando
as limitacións que teñen como indicadores de medida da actividade económica e do benestar
dunha sociedade

15.  Interpretar e tratar con instrumentos informáticos cifras e indicadores económicos básicos.

16.  Recoñecer as principais macromagnitudes (produto nacional, renda nacional, renda dispoñible,
renda per capita), así como as súas relacións, interpretación, utilidade e limitacións.

17.  Recoñecer as limitacións da contabilidade nacional para medir a actividade económica e o
benestar dunha sociedade e a necesidade de utilizar indicadores alternativos como o índice de
desenvolvemento humano.

18.  Explicar e ilustrar con exemplos significativos as finalidades e funcións do Estado nos sistemas
de  economía  de  mercado,  e  identificar  os  principais  instrumentos  que  utiliza,  valorando as
vantaxes e inconvenientes do seu papel na actividade económica.

19.  Describir e relacionar as funcións doutros axentes que interveñen na actividade económica

20.  identificar  e  diferenciar  as  distintas  finalidades  (crecemento,  sustentabilidade,  eficiencia,



equidade,  estabilidade),  funcións  (fiscais,  reguladoras,  redistributivas,  estabilizadoras  e
provedoras de bens e servizos públicos) e instrumentos básicos de política económica que se
aplican en casos concretos de intervención do sector público na actividade económica galega e
española.

21.  Describir o proceso de creación do diñeiro, os  cambios no seu valor e a forma en que estes se
miden.

22.  Identificar as distintas teorías explicativas sobre as causas da inflación e os seus efectos sobre
os consumidores, as empresas e o conxunto da economía.

23.  Explicar o funcionamento do sistema financiero e coñecer as características dos seus principais
produtos e mercados.

24.  Recoñece o funcionamento básico do diñeiro nunha economía, as clases de diñeiro, as súas
funcións e a importancia de ter unha moeda estable como medio de pagamento, diferenciando
valores monetarios e valores reais.

25.  Analizar a balanza de pagamentos da economía española e os fluxos comerciais entre dúas
economías.

26.  Determinar como afecta aos componentes da balanza de pagamentos a variación nos fluxos
comerciais, así como outras posibles modificacións en diversas variables macroeconómicas.

27.  Coñecer o significado da balanza de pagamentos como a representación das relacións entre
unha economía e o resto do mundo.

28.  Identificar as principais partidas da balanza de pagamentos.

29.  Valorar o impacto do crecemento, as crises económicas, a integración económica e o mercado
global na calidade de vida das persoas, no medio natural e na distribución da riqueza a nivel
local e mundial, diferenciando efectos positivos e negativos.

30.  Analizar os problemas do crecemento económico e a pobreza dos países non desenvolvidos
como resultado de relacións económicas desequilibradas e de desigualdades de xénero, xunto á
necesidade de intercambios comerciais máis xustos e equitativos.

31.  Recoñecer as consecuencias do crecemento sobre a repartición da riqueza, desigual segundo
países e xénero, sobre a degradación ambiental e a calidade de vida, así como os problemas que
limitan o desenvolvemento de determinadas economías.

32.  Identificar, a partir de casos concretos, medidas de política económica ambiental analizando os
seus efectos a curto e longo prazo.

33.  Analizar  posibles  medidas  redistributivas,  os  seus  límites  e  efectos  colaterais  e  avaliar  as
medidas que favorecen a equidade nun suposto concreto.

34.  Análizar as desigualdades económicas e o modo en que determinadas medidas poden corrixilas.

35.  Recoñecer a eficacia da imposición directa e indirecta, nas políticas sociais e de solidariedade. 

36.  Valorar  os  argumentos  que  fundamentan  as  posicións  favorables  ao  libre  comercio  ou  ao
proteccionismo relacionándoos cos procesos de integración económica e as súas consecuencias.

37.  Identificar e contrastar as distintas áreas comerciais que existen no mundo e valorar o impacto
das novas tecnologías fronte ás formas tradicionais de comercio.

38.  Identificar as diferentes posicións ante o comercio  internacional e recoñecer as principais áreas
de comercio internacional (con especial referencia á Unión  Europea)..

39.  Valorar a influencia das novas tecnologías nas actividades económicas de todos os países e 
mercados, así como as vantaxes e inconvenientes do proceso de globalización.

40.  Buscar, ler, interpretar e elaborar información estatística e gráfica sobre cuestións económicas



de actualidade, diferenciando aspectos positivos de aspectos normativos.

41.  Trasladar  información  dunha  linguaxe  verbal  a  outra  estatística  e  gráfica  (ou  viceversa),
utilizando as ferramentas fundamentais de cálculo, así coma os programas informáticos para o
tratamento e a presentación da información económica.

42.  Diferenciar  datos,  opinións  e  predicións  e  recoñecer  distintas  posicións  económicas  que
obedecen a distintos tipos de intereses.

43.  Identificar e valorar as repercusións sociais das actividades económicas, tomando conciencia da
dificultade para compatibilizar un desexable crece mento económico co desenvolvemento da
calidade de vida e a igualdade.

44.  Tomar  conciencia de que o crecemento económico pode traer consigo problemas sociais de
todo tipo (consumismo excesivo, esgotamento de recursos, explotación laboral, deterioración do
medio natural) e cómpre buscar os medios para conseguir un desenvolvemento económico que
garanta a calidade de vida.

45.  Valorar o potencial da economía galega: recursos e patrimonio natural, patrimonio histórico e
cultural, o sector agrícola e gandeiro, o sector industrial.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Os contidos correspondentes a toda la materia repartiranse ó longo das tres avaliacións recollidas no

calendario do curso. 

En cada período de avaliación, realizaránse duas  probas escritas tipo test, de 35 preguntas referidas

aos contidos de dous ou tres temas do libro de texto, O número  de respostas esixible para superar a

proba é de dous tercios, non penalizando as contestadas erróneamente ou non contestadas.

Ao final de cada tema do libro de texto,  proporáse una actividade de búsqueda de información,

comentario de artigos de prensa relacionados ca economía galega ou española, e os contidos da

unidade, ou ben, as propostas do libro de texto, das que se realizará un seguemento e avaliación

pola profesora.  

Os alumnos que non aproben unha avaliación ou trimestre terán que realizar unha proba escrita de

recuperación ou/e as actividades de reforzo que a profesora determine, recuperación que terá lugar

nos 15 días lectivos seguintes á proba de avaliación, e será una proba de resposta curta de contidos

mínimos que se califícará cun máximo de sete.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Para  ter  aprobada  a  materia  na  convocatoria  de  xuño,  é  necesario  ter  superadas  alo  menos  2

avaliacións  tendo na terceira delas unha cualificación non inferior ó 3. 

Teráse en conta para a cualificación do alumno, a súa participación, a asistencia e a actitude na aula,

a realización das tarefas propostas, o coidado na presentación e elaboración das representacións

gráficas,  etc.,  cualificadas a partir  da observación da profesora e do seguimento do caderno de



traballo, ata cun 10% da nota. Valorarase, asimismo,  a efectos de cualificación final  os traballos

realizados na casa, a proposta da profesora con carácter voluntario, e entregados no plazo,  a partir

da consulta e obtención da información nas webs e na prensa, que  suporá  ata o 10 % da mesma.

Non serán tidos en conta os traballos consistentes nunha mera impresión directa dos contidos da

rede, sen unha previa elaboración do alumno/a, salvo representacións gráficas e datos tabulados.

Non serán corrixidos os traballos entregados fora de prazo, nin os que sexan mera copia doutros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

A calificación otorgada na avaliación final ordinaria (xuño)  terá en conta:

 Examen: suporá ata o 80% da calificación, según os instrumentos e  criterios establecidos. 

 Traballos: ata o 10% da calificación tendo en conta: o contido(50%), a presentación (20%) e

a autonomía (30%). 

 Caderno de traballo: ata o 10% da nota.Valoraráse o contido, a presentación e a regularidade.

Se fóra necesario, por non conseguir unha cualificación de 5 na convocatoria de xuño, acudir á

convocatoria de setembro,  a proba escrita a realizar para aprobar a materia versará sobre tódolos

contidos impartidos ó longo do curso.Será de contido teórico-práctico calificada sobre 10.

As probas nas que o alumno/a utilice medios fraudulentos, como copiar de chuletas, do libro, de

compañeiros, o similares, de xeito que non permitan facer unha valoración do que o alumno ten

aprendido, seràn calificadas con 0.     

A XEFA  DE DEPARTAMENTO

                                                                                    Mª JESÚS CÓRDOBA BARCALA


