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1.INTRODUCCIÓN  E CONTEXTUALIZACIÓN 

A incidencia do económico na sociedade que vivimos tanto nas decisións individuais como 
colectivas, fai que sexa necesario achegarse á economía para coñecer as súas claves básicas, e así 
poder entender a realidade na que nos desenvolvemos. O estudio da materia debe permitir a 
alumnos e alumnas acceder, dun xeito simple, a unha visión dos cambios que co desenvolvemento 
das sociedades se foron dando, e acceder ós diferentes enfoques do estudio da economía: desde o 
modelo neoclásico e neoliberal a interpretacións máis sociais ou ecolóxicas, permitindo distinguir 
os intereses e valores que se atopan detrás de cada un. 

 
Tendo en conta que a economía é unha das múltiples facetas para a análise e interpretación da 
realidade, os contidos desta materia buscan a consecución de dous obxectivos básicos: fornecer 
unha visión global do funcionamento do sistema económico e iniciar o alumnado nas peculiaridades 
do razoamento económico 

 
Para poder alcanzar estes obxectivos é fundamental que o alumnado dispoña dun marco conceptual 
para interpretar a realidade, así como de ferramentas básicas que lle permitan a utilización dunha 
certa capacidade de razoamento. 
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A materia de Economía de 1º de bacharelato emprega un esquema mixto de presentación, herdado 
de deseños curriculares anteriores e baseado principalmente na análise da economía como ciencia, 
do papel dos axentes económicos e do funcionamento das principais institucións económicas e os 
seus elementos. Estrutúrase en sete bloques: no primeiro abórdase a o principal problema orixe da 
ciencia económica, a economía e a escaseza, continuando coa organización da  actividade 
económica para estudar a estrutura dos sistemas económicos; nun segundo bloque ("A actividade 
produtiva") descríbese a produción como principal actividade económica; no terceiro ("O mercado e 
o sistema de prezos") repásase a principal institución na fixación de prezos e asignación  de 
recursos; o seguinte bloque ("A macroeconomía") céntrase na medición da actividade económica e 
no estudo do mercado de traballo; no quinto ("Aspectos financeiros da economía") faise un repaso 
da vertente financeira da actividade económica; o sexto ("O contexto internacional da economía") 
aborda a análise do sector exterior e dos fenómenos de integración económica e globalización; e, 
finalmente, no bloque titulado "Desequilibrios económicos e o papel do Estado na económica", 
reflexiónase sobre o carácter cíclico da actividade económica e o papel do Estado para mitigar e 
corrixir os desequilibrios xurdidos do funcionamento económico. 

A grande transcendencia social da economía queda reflectida na súa contribución ao fomento da 
mellora na calidade de vida, ao progreso e ao benestar social. Os coñecementos económicos teñen 
cada día mías valor, pola importancia de contar cunha cidadanía formada e pola relevancia dunha 
boa administración dos recursos públicos. 
O estudo da economía proporciona, xunto coa formación técnica, competencias lingüísticas e de 
comunicación, matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, sociais e cívicas, así 
como sentido da iniciativa e espírito emprendedor. 

 
 
2.NORMATIVA 
 
DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

I 
A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, modificou 
en distintos aspectos a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, coa finalidade 
de desenvolver medidas que permitan seguir avanzando cara a un sistema educativo de 
calidade, inclusivo, que garanta a igualdade de oportunidades e faga efectiva a posibilidade de que 
cada alumno e alumna desenvolvan ao máximo as súas potencialidades. 
Coa finalidade de establecer as condicións propicias para afondar nos cambios metodolóxicos 
necesarios para alcanzar aqueles obxectivos, a Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, deulle unha 
nova redacción ao artigo 6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para definir o 
currículo como a regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe 
para cada unha das ensinanzas. O currículo estará integrado polos obxectivos de cada ensinanza e 
de etapa educativa; as competencias, ou capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos 
propios de cada ensinanza e etapa educativa, e para lograr a realización adecuada de actividades e a 
resolución eficaz de problemas complexos; os contidos, ou conxuntos de coñecementos, 
habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa 
educativa, e á adquisición de competencias; a metodoloxía didáctica, que abrangue tanto a 
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descrición das prácticas docentes como a organización do traballo dos/das docentes; os estándares e 
resultados de aprendizaxe avaliables; e os criterios de avaliación do grao de adquisición das 
competencias e do logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa. Os contidos ordénanse 
en disciplinas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos en función das ensinanzas, as 
etapas educativas ou os programas en que participe o alumnado. 
En cada materia, os contidos agrúpanse en bloques, o que non supón unha secuencia 
nin implica unha organización pechada; pola contra, permite organizar de diferentes formas os 
elementos curriculares e adoptar a metodoloxía máis adecuada ás características das aprendizaxes e 
do grupo de alumnos e alumnas a quen van dirixidos 
As competencias clave están ligadas a un desempeño eficaz nun contexto determinado. 
As situacións de aprendizaxe deseñadas para o seu desenvolvemento deberán incorporar 
tarefas que contextualicen as aprendizaxes e que permitan avanzar en máis dunha 
competencia ao mesmo tempo. O enfoque metodolóxico deberá sustentarse nas referidas 
situacións de aprendizaxe, coa finalidade de que os contidos se convertan en coñecementos 
aplicables con eficacia. Neste deseño é responsabilidade do centro docente e do profesorado a 
adecuada selección da metodoloxía, que deberá ser variada e adecuada ás características e aos 
ritmos de aprendizaxe dos alumnos e das alumnas. 
As actividades de aprendizaxe integradas poden incluír elementos curriculares procedentes de 
distintos bloques. Á súa vez, estes elementos poderán formar parte de diferentes actividades e, co 
obxecto de mellorar os resultados, esas actividades poderán ter carácter interdisciplinar 

 
3. OBXECTIVOS XERAIS 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 
cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de 
Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a 
violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para 
o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 
castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no 
desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
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l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao 
cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 
ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 
fontes de formación e enriquecemento cultural. 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír 
á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 
4. DISTRIBUCIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS 

BLOQUE 1. Economía e escaseza. A organización da actividade económica 

Os seres humanos temos unha serie de necesidades. O punto de partida da economía está na  
maneira máis eficiente de satisfacer estas necesidades, para o que, en primeiro lugar, debe dispoñer 
de una serie de recursos ou medios de producción que son limitados e escasos en relación a unhas 
necesidades que son crecentes e ilimitadas. A actividade económica xurde para superar este 
problema da escaseza. A maneira en que se elixe, e a forma en que se organizan e relacionan os 
homes para conseguir a satisfacción das súas necesidades, vai vir condicionada polo sistema 
económico 

Desenvolvemento das competencias básicas 
Nesta unidade iníciase un traballo sobre consumo responsable e de sensibilización ante os 
problemas medio ambientais, dende unha perspectiva crítica cara ao consumo irracional dos 
recursos de que dispoñemos e que pode conducir, de continuar a mala xestión, ao seu esgotamento, 
co que se trata de favorecer nos nosos alumnos o desenvolvemento da competencia social e cidadá. 
Trabállase, ademais esta competencia xa que abórdanse as actividades do sector público na 
economía, a súa vocación de axuda e de corrector de desigualdades, así como o compromiso de 
todos os cidadáns co sostemento do aparato estatal como forma de mellorar o benestar de toda a 
sociedade á marxe de valoracións exclusivamente egoístas. 

 
O desenvolvemento da competencia para aprender a aprender está presente a través do traballo que 
iniciamos sobre a perspectiva económica, favorecendo que os alumnos incorporen unha estratexia 
intelectual para abordar e comprender os problemas económicos e que lles permita aprender con 
autonomía aquelas cuestións económicas polas que están interesados. Ao analizar as funcións das 
economías domésticas, as empresas e as relacións que se establecen entre elas, farase reflexionar  
aos alumnado sobre a importancia da toma responsable de decisións, competencia de autonomía e 
iniciativa persoal. Abórdase esta competencia cando se recalca a importancia do espírito 
emprendedor entre os empresarios e cando insiste en que o resultado final que alcanzan as 
sociedades non é máis ca a suma dos comportamentos responsables de todos os axentes na súa 
interacción co resto 
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Coa sección Aprende na rede trabállase a competencia sobre o tratamento da información e a 
competencia dixital a partir da busca de información sobre a composición sectorial da produción 
española. A través dunha análise pautada e dirixida, incentívase aos alumnos a aprender a aprender, 
o que repercute positivamente no desenvolvemento da súa autonomía e iniciativa persoal. 

Ademais, desenvólvese a competencia matemática co uso do modelo económico da fronteira de 
posibilidades de produción e a súa representación gráfica. 

 

Para os efectos deste decreto, as competencias clave do currículo serán as seguintes: 

• Comunicación lingüística (CCL). 
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
• Competencia dixital (CD). 
• Aprender a aprender (CAA). 
• Competencias sociais e cívicas (CSC). 
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
• Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

 
OBXECTIVOS 

 

Contidos OBXETIVOS 

B1.1. Escaseza, elección e asignación de 
recursos. Custo de oportunidade 

i)Acceder aos coñecementos científicos e 
tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias 
l)Comprender os elementos e os procedementos 
fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía 

B1.2. Mecanismos de asignación de recursos. 

B1.3. Análise e comparación dos sistemas 
económicos. 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha 
perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución 
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 
como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do 
mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. 
Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na 
mellora do seu contorno social. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e 
tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias 
l) Comprender os elementos e os procedementos 
fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía 
ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 
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 sensibilidade e o respecto 

B1.4. Economía como 
económica e sociedade. 

ciencia: actividade 

B1.5. Principios
 na económicas 

toma de decisións 

B1.6. Modelos económicos. Economía positiva 
e normativa. 

B1.7. Información económica: interpretación de 
datos e gráficos. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e 
tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias 
l) Comprender os elementos e os procedementos 
fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía 
ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 
sensibilidade e o respecto 

 

 

CONTIDOS 

Conceptos: 

B1.1. Escaseza, elección e asignación de recursos. Custo de oportunidade. 

B1.2. Mecanismos de asignación de recursos. 

B1.3. Análise e comparación dos sistemas económicos. 

B1.4. Economía como ciencia: actividade económica e sociedade. 

B1.5. Principios na toma de decisións económicas. 

B1.6. Modelos económicos. Economía positiva e normativa. 

B1.7. Información económica: interpretación de datos e gráficos. 

Procedementos: 

1. Análise e do concepto de necesidade, da súa evolución e da súa satisfacción en relación cos 
sistemas económicos e o nivel de desenvolvemento. 

2. Elaboración dunha tipoloxía de necesidades e bens 

3. Análise do concepto de escaseza a nivel individual e colectivo. 

4. Deducción dos conceptos de racionalidade, eficiencia e utilidade a partir de supostos 
concretos nos que se presente a necesidade de elixir. 

5. Análise da Fronteira de Posibilidades de Producción, identificando situacións posibles e 
propoñendo solucións. 

6. Identificación das diferencias nas relacións de propiedade, producción, distribución e 
consumo nunha sociedade capitalista e nunha sociedade de planificación centralizada. 

7. Elaboración dunha sinopse cas diferenzas e similitudes do sistema economico do noso entorno 
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con outros sistemas  económicos, actuais e do pasado. 

8. Obtención de información sobre as perspectivas da organizacion económica das sociedades no 
futuro 

9. Analizar e valorar exemplos concretos de actuacións económicas que xeren degradación 
medioambiental e/ou uso abusivo dos recursos naturais as súas consecuencias a partir de casos 
concretos do entorno. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:relacionados cos contidos 

� B1.1. Explicar o problema da escaseza: recursos escasos e necesidades ilimitadas. 

� B1.2. Observar os problemas económicos dunha sociedade, así como analizar e expresar unha 

valoración crítica das formas de resolución desde o punto de vista dos sistemas económicos 

� B1.3. Comprender o método científico que se utiliza na área da economía, así como 

identificar as fases da investigación científica en economía e os modelos económicos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: relacionados  cos contidos e os criterios 

� 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 

� 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. 

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

normativas. 

� ECB1.3.2. Interpreta os modelos de representación da realidade económica, e emprega os termos  
e a metodoloxía apropiados para analizar problemas económicos concretos. 

COMPETENCIAS CLAVE: 
 

� ECB1.1.1 � CAA, CMCCT 

� ECB1.2.1 � CSC,CMCCT,CD 

� ECB1.2.2 � CSC,CD,CAA 

� ECB1.2.3 � .CAA,CD,CSC 
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� ECB1.3.1 � CAA,CMCC 

� ECB1.3.2 � CCL,CMCCT,CD 

 
 

BLOQUE  2: A ACTIVIDADE PRODUCTIVA 

Desenvolvemento das competencias básicas 

 
Esta unidade didáctica é crucial no estudo da economía e para a formación de cidadáns que coñezan 
o funcionamento da sociedade actual. Non é de estrañar, por tanto, que estea moi relacionada coa 
maioría das competencias básicas. Así, a través dela, imos traballar de maneira moi activa a 
competencia matemática a través dos exercicios de custos, ingresos e o cálculo do limiar de 
rendibilidade, así como co cálculo da eficiencia técnica e económica, e a representación gráfica da 
función de produción. 

Tamén se vai traballar a competencia no coñecemento e interacción co mundo físico ao analizar a 
transformación dos bens e os procesos produtivos que requiren de diferentes fontes de enerxía e 
xeran residuos, axudando a conformar unha sensibilidade, unha preocupación e unha 
responsabilidade activa sobre todos os problemas medio ambientais. 

Do mesmo xeito, vaise axudar a construír unha conciencia social e cidadá ao analizar o papel do 
empresario, valorar a importancia dos emprendedores e a importancia de que estes adopten 
comportamentos éticos que teñan en conta o conxunto dos axentes que forman parte do proceso 
produtivo e do medio empresarial. Con estes mesmos contidos, imos traballar a competencia de 
autonomía e iniciativa persoal, e co traballo diario, as actividades deseñadas e a estrutura desta 
unidade didáctica favorecemos a fundamental competencia de aprender a aprender. 
 

OBXECTIVOS 
 

Contidos Obxectivos 

�B2.1. Proceso produtivo e factores de produción. i) Acceder aos coñecementos científicos e 
tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os procedementos 
fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio 
das condicións de vida, así como afianzar a 
sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e 
a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego. 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio 
material e inmaterial de Galicia, e contribuír 
á súa conservación e mellora no contexto dun 
mundo globalizado. 
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� B2.2. División técnica do traballo, produtividade e 
interdependencia. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e 
tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias 
l) Comprender os elementos e os procedementos 
fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía 
ao cambio das condicións de vida, así como afianzar 
a sensibilidade e o respecto 

� B2.3. Globalización: cambios no
 sistema produtivo ou na organización da 
produción 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha 
perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución 
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 
como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do 
mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. 
Participar de xeito solidario no desenvolvemento e 
na mellora do seu contorno social. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e 
tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias 
l) Comprender os elementos e os procedementos 
fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía 
ao cambio das condicións de vida, así como afianzar 
a sensibilidade e o respecto 

� B2.4. Empresa: obxectivos e funcións a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha 
perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución 
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 
como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do 
mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. 
Participar de xeito solidario no desenvolvemento e 
na mellora do seu contorno social. 
i)Acceder aos coñecementos científicos e 
tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de 
creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

� B2.5. Eficacia, eficiencia e efectividade. 

� B2.6. Eficiencia na produción: eficiencia técnica e 
económica. 

i)Acceder aos coñecementos científicos e 
tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de 
creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
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 equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
l) Comprender os elementos e os procedementos 
fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía 
ao cambio das condicións de vida, así como afianzar 
a sensibilidade e o respecto 

� B2.7. Custos de produción. Cálculo e análise dos 
custos de produción e dos beneficios 

� B2.8. Función de produción 

i)Acceder aos coñecementos científicos e 
tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de 
creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
l) Comprender os elementos e os procedementos 
fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía 
ao cambio das condicións de vida, así como afianzar 
a sensibilidade e o respecto 

 
 

CONTIDOS 

Conceptos: 

� B2.1. Proceso produtivo e factores de produción. 

� B2.2. División técnica do traballo, produtividade e interdependencia. 

� B2.3. Globalización: cambios no sistema produtivo ou na organización da produción 

� B2.4. Empresa: obxectivos e funcións. 

� B2.5. Eficacia, eficiencia e efectividade. 

� B2.6. Eficiencia na produción: eficiencia técnica e económica. 

� B2.7. Custos de produción. Cálculo e análise dos custos de produción e dos beneficios. 

� B2.8. Función de produción. 

Procedementos: 

1. Observación do papel da empresa como axente de producción. 

2. Identificación de actividades productivas no entorno 

3. Representación dos fluxos de bens e servicios que teñen lugar entre as unidades de 
producción e consumo 

4. Representación do fluxo circular da renda entre os distintos axentes económicos. 

5. Descripción do ciclo productivo na empresa. 

6. Cálculo da productividade e análise das causas e efectos da sua variación 
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7. Representación gráfica da función de producción. 

8. Diferenciación dos conceptos de producción a curto e longo prazo, productividade total, 
media e marxinal. 

9. Deducción da lei de rendementos decrecentes 

10. Identificación dos diferentes custos da empresa. 

11. Cálculo de custos da empresa. 

12. Distinción entre eficiencia técnica e económica, a partir do consumo de factores e o seu 
custo, para una determinada producción. 

13. Relación entre os factores productivos e as diversas formas de remuneralos. 

14. Valorar os efectos da globalizaciòn no sistema productivo e na organizacion da producción 

15. Análise comparativa dos sectores económicos da economía galega e a española 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN relacionados cos contidos 
� B2.1. Analizar as características principais do proceso produtivo. 

� B2.2. Explicar as razóns do proceso de división técnica do traballo. 

� B2.3. Identificar os efectos da actividade empresarial para a sociedade e a vida das persoas. 

� B2.4. Expresar os obxectivos e as funcións principais das empresas, utilizando referencias reais 

do ámbito próximo e transmitindo a utilidade que se xera coa súa actividade. 

� B2.5. Relacionar e distinguir a eficiencia técnica e a eficiencia económica. 

� B2.6. Calcular e controlar os custos e os beneficios das empresas, e representar e interpretar gráficos 

relativos a eses conceptos. 

� B2.7. Analizar, representar e interpretar a función de produción dunha empresa a partir dun caso 

dado. 

Estándares de aprendizaxe:relacionados cos contidos e criterios 

� 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. 

� ECB2.3.1. Analiza para explicar as repercusións da actividade das empresas, tanto nun ámbito, 
próximo coma nun ámbito internacional. 

� ECB2.4.1. Distingue e interpreta os obxectivos e as funcións das empresas. 
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� ECB2.4.2. Explica a función creadora de utilidade dos bens das empresa. 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

• ECB2.1.1 • CMCCT,CSIEE 

• ECB2.1.2 • CAA,CD 

• ECB2.1.3 • CSIEE,CSC 

• ECB2.2.1 • CMCCT,CSC 

• ECB2.2.2 • CD,CSC 

• ECB2.3.1 • CCL,CD,CMCCT 

• ECB2.4.2 • CD,CMCCT 

• ECB2.5.1 • CD,CMCCT 

• ECB2.5.2 • CSC 

 

 
BLOQUE 3: O MERCADO E O SISTEMA DE PRECIOS 

Desenvolvemento das competencias básicas 

A competencia social e cidadá abórdase especialmente nesta unidade, xa que explicamos o 
mecanismo básico polo que as sociedades desenvolvidas actuais resolven os problemas económicos. 
Procuraremos, para transmitir cun maior aproveitamento esta competencia básica, relacionar as 
aprendizaxes e contidos vistos na aula con mercados reais e con situacións cotiás. 

A resolución de exercicios de equilibrio de mercado con sinxelas funcións lineares de oferta e 
demanda e o cálculo numérico de elasticidades de oferta e demanda axudarán os alumnos a afianzar 
a súa competencia matemática. 

Trataremos tamén de que, examinando na rede o funcionamento de mercados reais, os alumnos 
desenvolvan a competencia no tratamento da información e a competencia dixital. 

Por último, na sección Temas de reflexión e debate podemos traballar aspectos que favorezan a 
autonomía e a iniciativa persoal, estimulando o sentido crítico dos alumnos e a súa autonomía nas 
decisións de consumo, adoptando unha postura crítica ante as mensaxes publicitarias. 

 

OBXECTIVOS 
 

Contidos Obxetivos 

� B3.1. Curva de demanda. Movementos ao longo 
da curva de demanda e desprazamentos na curva 
de demanda.  Elasticidade da demanda. 

� B3.2. Curva de oferta. Movementos ao longo da 
curva de oferta e desprazamentos na curva da 
oferta. Elasticidade da oferta. 

� B3.3. Equilibrio do mercado. 

i)Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos 
fundamentais, e dominar as habilidades básicas 
propias 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de 
creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
l) Comprender os elementos e os procedementos 
fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía 
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 ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 
sensibilidade e o respecto 

� B3.4. Estruturas 
competencia 

de mercado e modelos de 

� B3.5. Competencia perfecta. Competencia 
imperfecta. Monopolio. Oligopolio. 

Competencia monopolística. 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha 
perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución 
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 
como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do 
mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 
e os principais factores da súa evolución. Participar de 
xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do 
seu contorno social. 
i)Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos 
fundamentais, e dominar as habilidades básicas 
propias 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de 
creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
l) Comprender os elementos e os procedementos 
fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía 
ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 
sensibilidade e o respecto 

CONTIDOS 

Conceptos 

� B3.1. Curva de demanda. Movementos ao longo da curva de demanda e desprazamentos na curva 
de demanda.  Elasticidade da demanda. 

� B3.2. Curva de oferta. Movementos ao longo da curva de oferta e desprazamentos na curva da 
oferta. Elasticidade da oferta. 

� B3.3. Equilibrio do mercado. 

� B3.4. Estruturas de mercado e modelos de competencia. 

� B3.5. Competencia perfecta. Competencia imperfecta. Monopolio. Oligopolio. 

Competencia monopolística. 

Procedementos: 

1. Identificación do mercado como concorrencia de intereses dos axentes económicos. 

2. Representación gráfica da oferta e a demanda, e a formación do prezo de equilibrio 

3. Análise das situacións de desequilibrio no mercado. 

4. Movementos e desprazamentos nas curvas de demanda e oferta. 
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5. Análise do comportamento no mercado dos diferentes tipos de bens 

6. Identificación dos diferentes tipos de mercados polo seu grado de competencia. 

7. Análise do funcionamento dos diferentes tipos de mercado, e os seus limites 

8. Constatar situacións nos que o mercado no resolve adecuadamente a asignación dos recursos 
e a distribución da renda. 

9. Cálculo e representación gráfica da elasticidade 

10. Análise dos mercados que operan na realidade e comparacións cos modelos teóricos. 

CRITERIOS AVALIACIÓN relacionados cos contidos 

� B3.1. Interpretar, a partir do funcionamento do mercado, as variacións en cantidades demandadas 
e ofertadas de bens e servizos en función de distintas variables. 

� B3.2. Analizar o funcionamento de mercados reais e observar as súas diferenzas cos modelos, así 
como as súas consecuencias para os/as consumidores/as, as empresas ou os estados. 

ESTÁNDARES APRENDIZAXE relacionados cos contidos e criterios 

� 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. 

� 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. 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

• ECB3.1.1 • CMCCT,CD 

• ECB3.1.2 • CMCCT,CCL 

• ECB3.1.3 • CMCCT,CD 

• ECB3.2.1 • CMCCT,CCL 

• ECB3.2.2 • CAA,CSC 

• ECB3.2.3 • CSC 
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BLOQUE 4. A MACROECONOMÍA 

Desenvolvemento das competencias básicas 
O estudo da disciplina económica desde unha perspectiva global favorece nos alumnos o 
coñecemento e análise dunha realidade que, con certeza, cada día estará máis presente nas súas 
vidas, polo que estimula a necesaria competencia no coñecemento económico apoiado na 
interacción co mundo físico. Ademais, na construción de modelos e a análise dos problemas que 
abordan a interrelación entre variables agregadas, os alumnos deben sintetizar multitude de datos, o 
que contribúe a desenvolver as competencias en matemáticas e no tratamento da información. 
Os contidos que tratan sobre o estudo da distribución da renda e a medición do grao de 
desenvolvemento das diferentes zonas xeográficas estimulan a crítica persoal e argumentada cara ás 
inxustizas provocadas por unha distribución de recursos moi desigual; así, favorécese o 
desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística, do mesmo modo que se traballa a 
competencia social e cidadá ao poñer de manifesto que a sensibilidade e a solidariedade cidadá ante 
semellantes inxustizas son ferramentas básicas coas que contribuír a un mundo máis xusto. 
A sección Aprende na rede facilita a autonomía dos alumnos na busca e análise da información, e, 
en definitiva, trata de reforzar a iniciativa persoal na aprendizaxe. 

 

OBXECTIVOS 
 

Contidos Obxetivos 

� B4.1. Distinguir as principais magnitudes 
macroeconómicas, operar con elas e analizar as súas 
interrelacións, valorando os inconvenientes e as 
limitacións que presentan como indicadores da 
calidade de vida. 

� B4.2. Interpretar datos e indicadores económicos 
básicos e a súa evolución 

� B4.3. Valorar a estrutura do mercado de traballo e a 
súa relación coa educación e a  formación, 
analizando de xeito especial o desemprego. 

� B4.4. Estudar as opcións de políticas 
macroeconómicas para facer fronte á inflación e ao 
desemprego. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do 
mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. 
Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na 
mellora do seu contorno social. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e 
tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os procedementos 
fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade 
e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación 
sustentable do territorio, con especial referencia ao 
territorio galego. 

� B4.5. Indicadores do desenvolvemento da sociedade: 
as macromagnitudes e as súas limitacións. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e da comunicación. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e 
tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os procedementos 
fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade 
e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación 
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 sustentable do territorio, con especial referencia ao 
territorio galego. 

� B4.6. Mercado de traballo. Desemprego: tipos e 
causas. 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha 
perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución 
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 
como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do 
mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. 
Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na 
mellora do seu contorno social. 
i)Acceder aos coñecementos científicos e 
tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias 
l) Comprender os elementos e os procedementos 
fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade 
e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación 
sustentable do territorio, con especial referencia ao 
territorio galego. 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

� B4.7. Políticas contra o desemprego. O desemprego 
en Galicia. 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha 
perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución 
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 
como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do 
mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. 
Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na 
mellora do seu contorno social. 
i)Acceder aos coñecementos científicos e 
tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias l)Comprender os elementos e os 
procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma 
crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao 
cambio das condicións de vida, así como afianzar a 
sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material 
e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
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CONTIDOS 

Conceptos: 

� B4.1. Distinguir as principais magnitudes macroeconómicas, operar con elas e analizar 
as súas interrelacións, valorando os inconvenientes e as limitacións que presentan como 
indicadores da calidade de vida. 

� B4.2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos e a súa evolución 

� B4.3. Valorar a estrutura do mercado de traballo e a súa relación coa educación e a 
formación, analizando de xeito especial o desemprego. 

� B4.4. Estudar as opcións de políticas macroeconómicas para facer fronte á inflación e  
ao desemprego. 

� B4.5. Indicadores do desenvolvemento da sociedade: as macromagnitudes e as súas 
limitacións. 

� B4.6. Mercado de traballo. Desemprego: tipos e causas. 

� B4.7. Políticas contra o desemprego. O desemprego en Galicia. 

Procedementos: 

1. Acotación do concepto de Producto Nacional 

2. Interpretación do producto nacional como valor engadido e renda nacional 

3. Enunciado das dificultades que plantea a medición do producto nacional. 

4. Presentación das relacións entre PNB/PNN, PIB/PIN. 

5. Cálculo do producto interior e a renda dispoñible. 

6. Descomposición das macromagnitudes nas diferentes variables básicas 
económicas que as compoñen. 

7. Identificación de fontes de   información sobre as  variables macroeconómicas de 
Galicia e de España 

9. Análise da distribución en la renda nacional en España 

10. Obtención e Interpretación dos indicadores económicos básicos da economía 
galega 

11. Comparación dos indicadores económicos do crecemento e o desenvolvemento en 
diferentes países con diferentes niveis de desenvolvemento 

conservación e mellora no contexto dun mundo 
globalizado. 
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12. Obtención e análise de datos actualizados sobre o IDH 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN relacionados cos contidos 

� B4.1. Distinguir as principais magnitudes macroeconómicas, operar con elas e analizar 
as súas interrelacións, valorando os inconvenientes e as limitacións que presentan como 
indicadores da calidade de vida 

� B4.2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos e a súa evolución. 

� 4.3. Valorar a estrutura do mercado de traballo e a súa relación coa educación e a 
formación, analizando de xeito especial o desemprego. 

� B4.4. Estudar as opcións de políticas macroeconómicas para facer fronte á inflación e  
ao desemprego 

 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE relacionados cos contidos e criterios 

� 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. 

� ECB4.3.1. Examina e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados co 
mercado de traballo. 

� ECB4.3.2. Valora a relación da educación e a formación coas probabilidades de obter un 
emprego e mellores salarios. 

� ECB4.3.3. Investiga e recoñece vieiros de ocupación e tendencias de emprego. 

� ECB4.4.1. Analiza os datos de inflación e desemprego en España e as alternativas para 
loitar contra o desemprego e a inflación. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

���� ECB4.1.1. � CMCCT 

� CD 

� CSC 
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� CCL 

� ECB4.1.2 � CAA 

� CSC 

� ECB4.1.3 � CSC 

� ECB4.2.1. � CMCCT 

� CD 

� ECB4.2.2 � CAA 

� CD 

� ECB4.2.3. � CD 

� CMCCT 

� ECB4.3.1. � CMCCT 

� CD 

� ECB4.3.2. � CSC 

� CAA 

� ECB4.3.3. � CAA 

� CD 

� ECB4.4.1 � CD 

� CSIEE 
 
 
 

BLOQUE 5. ASPECTOS FINANCEIROS DA ECONOMÍA 
 
 
Desenvolvemento das competencias básicas 
 
Esta unidade continúa o traballo sobre o consumo responsable dos alumnos a partir do 
traballo sobre pautas de consumo que se reflicte na cesta da compra, e desde a 
proporción de renda que gastan as familias en cada un dos capítulos. Así, preténdese 
desenvolver tamén unha perspectiva crítica cara aos efectos negativos do consumo 
irracional e as súas repercusións nos distintos colectivos. 
Así mesmo, favorécese a competencia matemática cos cálculos do IPC, os números 
índice, as taxas de variación etc. 
Tamén esta unidade trata de favorecer a competencia de aprender a aprender, 
impulsando o alumno á busca de información e interpretación de datos para a súa 
asimilación e posterior aplicación deses coñecementos a problemas económicos   actuais 
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como a inflación. 
Nos contidos desta unidade está presente o desenvolvemento da competencia para 
aprender a aprender, xa que o traballo con gráficos e exemplos da economía real 
favorece que os alumnos sexan capaces de aprender de forma máis eficaz e autónoma  
de acordo cos seus propios obxectivos. 
Tamén traballa a competencia matemática cando se interpreta a información bolsista. 
Coa sección Temas de reflexión e debate, preténdese desenvolver unha perspectiva 
crítica cara aos aspectos inxustos da realidade económica, expoñendo alternativas á orde 
económica que os alumnos coñecen e que eles mesmos deberán valorar. Por esta razón, 
a competencia social e cidadá está tamén moi presente. 
Coa sección Na rede, trabállase a competencia sobre o tratamento da información e a 
competencia dixital para aprender a aprender e sobre a autonomía e iniciativa persoais. 

 

OBXECTIVOS 
 

Contidos Obxetivos 

� B5.1. O diñeiro na economía: tipoloxía 
e funcionamento 

� B5.2. Proceso de creación do diñeiro. 

i)Acceder aos  coñecementos 
científicos e tecnolóxicos 
fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias 
l)Comprender os elementos e os 
procedementos fundamentais da 
investigación e dos métodos  
científicos. Coñecer e valorar de forma 
crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións 
de vida, así como afianzar a 
sensibilidade e o respecto cara ao 
medio ambiente e a ordenación 
sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego. 

� B5.3. Teorías explicativas da inflación a) Exercer a cidadanía democrática, 
desde unha perspectiva global,  e 
adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española e do Estatuto de 
autonomía de Galicia, así como polos 
dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción 
dunha sociedade xusta e equitativa e 
favoreza a sustentabilidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo 
e disciplina, como condicións necesarias 
para 
o eficaz aproveitamento da aprendizaxe 
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 e como medio de desenvolvemento 
persoal. 
h) Coñecer e valorar criticamente as 
realidades do mundo contemporáneo, 
os seus antecedentes históricos e os 
principais factores da súa evolución. 
Participar de xeito solidario no 
desenvolvemento e na mellora do seu 
contorno social. 
i)Acceder aos coñecementos científicos 
e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 
as habilidades básicas propias 
l)Comprender os elementos e os 
procedementos fundamentais da 
investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía 
ao cambio das condicións de vida, así 
como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con 
especial referencia ao territorio galego. 

� B5.4. Sistema financeiro. Novas formas 
de financiamento. 

i)Acceder aos coñecementos científicos 
e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 
as habilidades básicas propias 
l)Comprender os elementos e os 
procedementos fundamentais da 
investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía 
ao cambio das condicións de vida, así 
como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con 
especial referencia ao territorio galego. 

� B5.5. Política monetaria: instrumentos. a) Exercer a cidadanía democrática, 
desde unha perspectiva global,  e 
adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española e do Estatuto de 
autonomía de Galicia, así como polos 
dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción 
dunha  sociedade  xusta  e  equitativa  e 
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 favoreza a sustentabilidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo 
e disciplina, como condicións necesarias 
para 
o eficaz aproveitamento da aprendizaxe 
e como medio de desenvolvemento 
persoal. 
h) Coñecer e valorar criticamente as 
realidades do mundo contemporáneo, 
os seus antecedentes históricos e os 
principais factores da súa evolución. 
Participar de xeito solidario no 
desenvolvemento e na mellora do seu 
contorno social. 
i)Acceder aos coñecementos científicos 
e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 
as habilidades básicas propias 
l)Comprender os elementos e os 
procedementos fundamentais da 
investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía 
ao cambio das condicións de vida, así 
como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con 
especial referencia ao territorio galego. 

� B5.6. Banco Central Europeo. 

� B5.7. Mecanismos da oferta e  
demanda monetaria: efectos sobre os 
tipos de xuro 

a) Exercer a cidadanía democrática, 
desde unha perspectiva global,  e 
adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española e do Estatuto de 
autonomía de Galicia, así como polos 
dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción 
dunha sociedade xusta e equitativa e 
favoreza a sustentabilidade. 
h) Coñecer e valorar criticamente as 
realidades do mundo contemporáneo, 
os seus antecedentes históricos e os 
principais factores da súa evolución. 
Participar de xeito solidario no 
desenvolvemento e na mellora do seu 
contorno social. 
i)Acceder aos coñecementos científicos 
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CONTIDOS 

Conceptos: 

� B5.1. O diñeiro na economía: tipoloxía e funcionamento. 

� B5.2. Proceso de creación do diñeiro. 

� B5.3. Teorías explicativas da inflación. 

� B5.4. Sistema financeiro. Novas formas de financiamento. 

� B5.5. Política monetaria: instrumentos. 

� B5.6. Banco Central Europeo. 

� B5.7. Mecanismos da oferta e demanda monetaria: efectos sobre os tipos de xuro. 

Procedementos: 

1. Análise das necesidades financeiras dos procesos económicos. 

2. Identificación dos principais intermediarios financeiros da economía. 

3. Clasificación dos activos financieiros, indentificando as  características de cada un. 

4. Obtención de información, na prensa diaria, sobre o mercado bursátil, e descripción 
dos seus elementos básicos 

5. Identificación dos elementos que inflúen no valor do diñeiro. 

6. Descripción do proceso de creación do diñeiro bancario. 

7. Identificación dos compoñentes da oferta monetaria 

8. Análise dos efectos dos diferentes tipos de política monetaria sobre a inflación, o 
crecemento e o benestar. 

e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias l)Comprender 
os elementos e os procedementos 
fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de 
forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de 
vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con 
especial referencia ao territorio galego. 
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9. Identificación do concepto de inflación e valoración dos efectos sobre os axentes 
económicos 

10. Cálculo de taxas de variación do IPC 
 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

� B5.1. Recoñecer o proceso de creación do diñeiro, os cambios no seu valor e a forma  
en que estes se miden 

� B5.2. Describir as teorías explicativas sobre as causas da inflación e os seus efectos 
sobre os/as consumidores/as, as empresas e o conxunto da economía. 

� B5.3. Explicar o funcionamento do sistema financeiro e coñecer as características dos 
seus principais produtos e mercados. 

� B5.4. Analizar os tipos de política monetaria. 

� B5.5. Identificar o papel do Banco Central Europeo e a estrutura da súa política 
monetaria. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
 

� ECB5.1.1. Analiza e explica o funcionamento do diñeiro e do sistema financeiro nunha 
economía. 

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

� 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. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

� ECB5.1.1. � CSC 

� CMCCT 

� CD 

� CCL 

� ECB5.2.1. � CSC 

� CD 
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� ECB5.3.1. � CAA 

� CSC 

� CD 

� ECB5.4.1. � CAA 

� CMCCT 

� CSC 

� ECB5.5.1. � CSC 

� CMCCT 

� CD 

� ECB5.5.2. � CMCCT 

� CCL 
 
 
 

BLOQUE 6: O CONTEXTO INTERNACIONAL DA ECONOMÍA. 

Desenvolvemento das competencias básicas 
A través do traballo que se realiza sobre a perspectiva económica, estamos favorecendo 
que os alumnos incorporen unha estratexia intelectual para abordar e comprender os 
problemas económicos e que lles permita aprender con autonomía aquelas cuestións 
económicas polas que están interesados. 

Coa sección Aprende na rede, continúase co traballo en relación ás competencias sobre o 
tratamento da información e a competencia dixital para aprender a aprender e sobre a 
autonomía e iniciativa persoais. 

Ademais, tamén se trata de desenvolver a competencia matemática coa contabilización 
das operacións entre países na balanza de pagos. 

A través do traballo que se realiza sobre a perspectiva económica, estamos favorecendo 
que os alumnos incorporen unha estratexia intelectual para abordar e comprender os 
problemas económicos e que lles permita aprender con autonomía aquelas cuestións 
económicas polas que están interesados. 

Coa sección Aprende na rede, continúase co traballo en relación ás competencias sobre o 
tratamento da información e a competencia dixital para aprender a aprender e sobre a 
autonomía e iniciativa persoais. 

Coa sección Temas de reflexión e debate, preténdese desenvolver unha perspectiva 
crítica cara aos aspectos inxustos dunha realidade económica como é a globalización. 

OBXECTIVOS 
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Contidos Obxetivos 

� B6.1. Comercio internacional: causas  
e teorías. 

� B6.2. Balanza de pagamentos, con 
especial referencia á española. 

g) Utilizar con solvencia e 
responsabilidade as tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

i) Acceder aos  coñecementos 
científicos e tecnolóxicos 
fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias 
l)Comprender os elementos e os 
procedementos fundamentais da 
investigación e dos  métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma 
crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das  condicións 
de vida, así como afianzar a 
sensibilidade e o respecto cara ao 
medio ambiente e a ordenación 
sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego. 

� B6.3. Cooperación e integración 
económica 

� B6.4. Unión Europea (UE). 

a) Exercer a cidadanía democrática, 
desde unha perspectiva global,  e 
adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española e do Estatuto de 
autonomía de Galicia, así como polos 
dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción 
dunha sociedade xusta e equitativa e 
favoreza a sustentabilidade. 
i)Acceder aos coñecementos científicos 
e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 
as habilidades básicas propias 
l)Comprender os elementos e os 
procedementos fundamentais da 
investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía 
ao cambio das condicións de vida, así 
como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con 
especial referencia ao territorio galego. 

� B6.5. Globalización económica e a) Exercer a cidadanía democrática, 
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financeira: causas e consecuencias. 

� B6.6. Organismos económicos 
internacionais: mecanismos de 
regulación. 

desde unha perspectiva global,  e 
adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española e do Estatuto de 
autonomía de Galicia, así como polos 
dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción 
dunha sociedade xusta e equitativa e 
favoreza a sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e 
social que lle permita actuar de forma 
responsable e autónoma e desenvolver 
o seu espírito crítico. Ser quen de 
prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais. 
h) Coñecer e valorar criticamente as 
realidades do mundo contemporáneo, os 
seus antecedentes históricos e os 
principais factores da súa evolución. 
Participar de xeito solidario no 
desenvolvemento e na mellora do seu 
contorno social. 
i) Acceder aos coñecementos científicos 
e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 
as 
habilidades básicas propias da 
modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os 
procedementos fundamentais da 
investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar 
de forma crítica a contribución da ciencia 
e da tecnoloxía ao cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a 
sensibilidade e o respecto cara ao medio 
ambiente e a ordenación sustentable do 
territorio, con especial referencia ao 
territorio galego. 
p) Valorar, respectar e afianzar o 
patrimonio material e inmaterial de 
Galicia, e contribuír 
á súa conservación e mellora no 
contexto dun mundo globalizado. 
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CONTIDOS 

� B6.1. Comercio internacional: causas e teorías. 

� B6.2. Balanza de pagamentos, con especial referencia á española. 

� B6.3. Cooperación e integración económica. 

� B6.4. Unión Europea (UE). 

� B6.5. Globalización económica e financeira: causas e consecuencias. 

� B6.6. Organismos económicos internacionais: mecanismos de regulación. 

Procedementos 

1. Análise das vantaxes que produce ós países o comercio internacional. 

2. Descrición dos instrumentos proteccionistas que utilizan os países contra a 
liberdade no comercio internacional. 

3. Análise da balanza de pagamentos e a súa repercusión na economía. 

4. Comparación entre balanzas de pagamento de diferentes países da U.E. 

5. Obtención e interpretación de datos relativos ó sector exterior galego: Sectores, 
empresas, volumen de importacións e exportacións, e orixe e destino, 
respectivamente das mesmas 

6. Análise da repercusión das variacións dos tipos de cambios sobre as exportacións 
e importacións dun país. 

7. Identificación e descrición dos principais organismos de desenrolo do comercio 
internacional e cooperación entre os países da U.E. 

8. Analizar as causas e consecuencias da globalización, para a economía galega e 
española 

9. Obter información actualizada dos sectores e empresas galegas afectadas pola 
globalización 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

� B6.1. Analizar os fluxos comerciais entre dúas economías. 

� B6.2. Examinar os procesos de integración económica e describir os pasos que se 
produciron no caso da Unión Europea. 

� B6.3. Analizar e valorar as causas e as consecuencias da globalización económica, así 
como o papel dos organismos económicos internacionais na súa regulación. 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

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

� ECB6.2.1. Explica o proceso de cooperación e integración económica producido na  Unión 
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Europea, e reflexiona para valorar as repercusións e as implicacións para España nun 
contexto global. 

� ECB6.3.1. Expresa as razóns que xustifican o intercambio económico 

� CB6.3.2. Describe as implicacións e os efectos da globalización económica nos países e 
reflexiona sobre a necesidade da súa regulación e da súa coordinación. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
 
 

� ECB6.1.1 � CSC 

� CCL 

� CMCCT 

� ECB6.2.1 � CSC 

� CCL 

� ECB6.3.1 � CSC 

� CCL 

� ECB6.3.2. � CAA 

� CD 

� CMCCT 

� CSC 
 
 
 
 

BLOQUE 7. DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS E O PAPEL DO ESTADO 
NA ECONOMÍA 

 
 
Desenvolvemento das competencias básicas 
O protagonismo do Estado na economía para corrixir os fallos provocados polo libre 
funcionamento do mercado, a sensibilización ante as externalidades negativas e os seus 
efectos sobre o medio ambiente, ou a desigual distribución da renda e a riqueza, e o 
estudo da economía somerxida relaciónase de maneira moi especial coa competencia 
social e cidadá. Todos os alumnos coñecen a existencia da fraude fiscal, pero non saben 
os graves inconvenientes que provoca na sociedade do benestar. Por isto, esta unidade é 
especialmente idónea para traballar a competencia social e cidadá, especialmente na 
sección Temas de reflexión e debate, en que se pretende desenvolver unha perspectiva 
crítica cara á fraude fiscal. 

 
A través dos debates sobre as vantaxes e inconvenientes da intervención do Estado na 
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economía e da comparativa entre países do noso medio, desenvólvese a competencia en 
comunicación lingüística, e o alumnado adquire un maior coñecemento e interacción co 
mundo físico, pois aprende a relación que existe entre a vida dos cidadáns, as políticas 
económicas e a construción do Estado de benestar. Os criterios económicos de eficiencia 
deben complementarse con valores como a equidade, a sustentabilidade e a 
solidariedade. 
O modelo macroeconómico máis importante é, quizais, o que se estuda nesta unidade: a 
oferta e a demanda agregadas. Os modelos económicos son unha ferramenta básica para 
tratar a información e avanzar no coñecemento da ciencia económica, e a súa construción 
contribúe ao desenvolvemento da competencia matemática. Ademais, o contraste entre 
modelo e realidade permite o coñecemento e a interacción co mundo físico. A visión 
global sobre o funcionamento da economía dun país evidencia as conexións que teñen 
lugar entre as distintas variables da economía global, e permítelle ao alumno establecer 
relacións entre a realidade que vive e os conceptos económicos tratados, potenciando 
desta forma a súa autonomía e iniciativa persoal. A formación en contidos económicos 
axuda a comprender moitos asuntos da vida diaria, estimula a reflexión e reforza a 
competencia de aprender a aprender. 
A competencia para aprender a aprender tamén está presente, xa que, a través do 
traballo sobre a perspectiva económica, estamos favorecendo que os alumnos asimilen 
unha estratexia intelectual para abordar e comprender os problemas económicos que lles 
permita aprender con autonomía aquelas cuestións económicas polas que están 
interesados. 

Coa sección Na rede, o alumnado traballa as competencias sobre o tratamento da 
información e a competencia dixital para aprender a aprender, e a autonomía e iniciativa 
persoais. 

OBXECTIVOS 
 

Contidos Obxetivos 

� B7.1. Ciclos económicos: crises na 
economía. 

� B7.2. Políticas macroeconómicas de 
crecemento, estabilidade e 
desenvolvemento. 

� B7.3. Ambiente: recurso sensible e 
escaso. 

� B7.4. Pobreza e 
subdesenvolvemento: causas e 
posibles vías de solución 

a) Exercer a cidadanía democrática, 
desde unha perspectiva global, e 
adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española e do Estatuto de 
autonomía de Galicia, así como polos 
dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción 
dunha sociedade xusta e equitativa e 
favoreza a sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e 
social que lle permita actuar de forma 
responsable e autónoma e desenvolver 
o seu espírito crítico. Ser quen de 
prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de 
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 dereitos e oportunidades entre homes e 
mulleres,analizar e valorar criticamente 
as desigualdades e discriminacións 
existentes e, en particular, a violencia 
contra a muller, e impulsar a igualdade 
real e a non discriminación das persoas 
por calquera condición ou circunstancia 
persoal ou social, con atención especial 
ás persoas con discapacidade. 
i)Acceder aos coñecementos científicos 
e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 
as habilidades básicas propias 
l)Comprender os elementos e os 
procedementos fundamentais da 
investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía 
ao cambio das condicións de vida, así 
como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con 
especial referencia ao territorio galego. 

� B7.5. Política fiscal e orzamentos públicos. 

� B7.6. O Estado na
 economía: funcións. 

� B7.7. Os fallos  do mercado e  a 
intervención do sector público. 

� B7.8. Redistribución de renda
 e riqueza: igualdade de 
oportunidades. 

a) Exercer a cidadanía democrática, 
desde unha perspectiva global, e 
adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española e do Estatuto de 
autonomía de Galicia, así como polos 
dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción 
dunha sociedade xusta e equitativa e 
favoreza a sustentabilidade. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de 
dereitos e oportunidades entre homes e 
mulleres,analizar e valorar criticamente 
as desigualdades e discriminacións 
existentes e, en particular, a violencia 
contra a muller, e impulsar a igualdade 
real e a non discriminación das persoas 
por calquera condición ou circunstancia 
persoal ou social, con atención especial 
ás persoas con discapacidade. 
i)Acceder aos coñecementos científicos 
e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 
as habilidades básicas propias 
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CONTIDOS 

Conceptos: 

� B7.1. Ciclos económicos: crises na economía. 

� B7.2. Políticas macroeconómicas de crecemento, estabilidade e desenvolvemento. 

� B7.3. Ambiente: recurso sensible e escaso. 

� B7.4. Pobreza e subdesenvolvemento: causas e posibles vías de solución 

� B7.5. Política fiscal e orzamentos públicos. 

� B7.6. O Estado na economía: funcións. 

� B7.7. Os fallos do mercado e a intervención do sector público. 

� B7.8. Redistribución de renda e riqueza: igualdade de oportunidades.. 
 

Procedementos: 

1. Análise  do  papel  do  sector  público  na economía  ao  longo  da  historia  e,  na 
actualidade, nos diferentes sistemas económicos 

2. Mostrar con exemplos significativos as finalidades e funcións do Estado nos 
sistemas de economía de mercado 

3. Analizar, en supostos concretos os efectos das políticas redistributivas, e as que 
favorecen a equidade. 

4. Describir as  finalidades das políticas privatizadoras dos Gobernos. 

5. Realización dun esquema da estructura do sector público galego e español. 

6. Valoración das vantaxes e os inconvintes das intervención do estado na actividade 
económica. 

7. Identificar os principais instrumentos que utiliza o estado para o control da 
actividade económica. 

l)Comprender os elementos e os 
procedementos fundamentais da 
investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao 
cambio das condicións de vida, así como 
afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao 
medio ambiente e a ordenación sustentable 
do territorio, con especial referencia ao 
territorio galego. 
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8. Relacionar os dos instrumentos básicos da política fiscal: orzamento e impostos. 

9. Definir e interpretar o déficit público. 

10. Clasificar os principais impostos e coñecer os elementos que os definen. 

11. Analizar os orzamentos do Estado, a Comunidade Autónoma e/ou  o Concello . 

12. Identificar programas de actuación nas diferentes políticas sectoriais. 

13. Diferenciar as posicións científicas sobre a intervención do Estado na economía, 
nas distintas correntes do pensamento económico. 

14. Obtención de información nos medios de comunicación sobre a crise económica e as 
actuacións dos gobernos de diferentes países 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

� B7.1. Reflexionar sobre o impacto do crecemento e as crises cíclicas na economía e os 
seus efectos na calidade de vida das persoas, o ambiente e a distribución da riqueza a 
nivel local e mundial. 

� B7.2. Explicar e ilustrar con exemplos significativos as finalidades e as funcións do 
Estado nos sistemas de economía de mercado, e identificar os principais instrumentos 
que utiliza, valorando as vantaxes e os inconvenientes do seu papel na actividade 
económica. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

� ECB7.1.1. Identifica e analiza os factores e as variables que inflúen no crecemento 
económico, no desenvolvemento e na redistribución da renda. 

� 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 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. 

� ECB7.1.8. Recoñece a evolución cíclica da actividade económica, describe as fases, as 
representa graficamente e considera as súas consecuencias sociais. 

� ECB7.2.1. Distingue e explica as funcións do Estado: fiscais, estabilizadoras, 



37  

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 elementos integrantes dos orzamentos públicos e 
argumenta a necesidade de prever os ingresos e os gastos, e controlar a súa execución. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

� ECB7.1.1 � CSC 

� CMCCT 

� CD 

� ECB7.1.2. � CCL 

� CMCCT 

� ECB7.1.3. � CSC 

� CCL 

� ECB7.1.4. � CAA 

� CSC 

� CD 

� ECB7.1.5. � CSC 

� CMCCT 

� ECB7.1.6. � CSC 

� CAA 

� ECB7.1.7. � CSC 

� CMCCT 

� ECB7.1.8 � CMCCT 

� CSC 

� ECB7.2.1. � CCL 

� CMCCT 

� ECB7.2.2. � CSC 

� CMCCT 

� CD 

� ECB7.2.3. � CAA 

� CMCCT 
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5.ACTITUDES, VALORES E NORMAS 

1. Iniciativa na búsqueda autónoma de información utilizando a prensa diaria e Internet. 

2. Interese polo correcto uso dos termos e dos conceptos económicos á hora de formular 
opinións sobre fenómenos ou problemas de actualidade. 

3. Ser capaz de transmitir información con rigor, empregando a terminoloxía e os 
conceptos aprendidos 

4. Curiosidade por comprender as informacións económicas dos medios de 
comunicación. 

5. Análise comparativa e valoración crítica das informacións que aparecen nos diferentes 
medios de comunicación social dobre un mesmo feito, diferenciando entre datos, 
opinións e prediccións. 

6. Valoración das repercusións sociais das actividades económicas, e da dificultade de 
compatibilizar o crecemento económico co desenvolvemento sustentable. 

7. Desenvolvimento dunha actitude crítica fronte as inxustizas socias e as desigualdades 
económicas existentes no mundo 

8. Capacidade para ter unha visión crítica das consecuencias da publicidade, as técnicas 
abusivas de consumo e os seus efectos sobre a calidade de vida das persoas. 

9. Actitude de comprensión e interese polos problemas derivados da globalización, nas 
economías en vias de desenvolvemento e na galega e española. 

10. Valoración do ambiente como un sistema no que repercuten as actividades 
económicas. 

11. Interese por formar opinións propias sobre cuestións polémicas de actualidade. 

12. Predisposición favorable ó traballo en equipo, sendo capaces de abordar de forma 
autónoma o estudio dos problemas do seu entorno e de realizar investigacións de 
carácter económico-social 

13. Valoración do potencial doa diversos sectores da economía galega nunha óptica de 
desenvolvemento sustentable 

6.METODOLOXÍA 
A partir dunha introducción, ou dunha sinxela proba inicial, na que se relacionará cada 
unidade  cos conceptos  aprendidos  e  os  procedementos  utilizados  nas     unidades 

� CD 
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anteriores, realizaranse as explicacións teóricas necesarias por parte da profesora.  
Teráse en conta que se trata dunha materia que se presenta ós alumnos por primeira vez, 
aínda que posúen unhan formación de base das áreas de humanidades correspondentes 
á ESO. Así mesmo será importante partir da propia experiencia dos estudiantes que 
dispoñen dunha grande cantidade de referencias no entorno e que poden constatar por si 
mesmos a importancia dos diferentes aspectos da economía na mera observación do 
contexto en que se desenvolven ou pola súa participación nas relacións económicas  
como consumidores, futuros traballadores ou empresarios, cidadáns beneficiarios duns 
bens públicos, etc. As clases apoiaranse na utilización de esquemas, gráficos, material de 
prensa, etc. En todo este proceso plantearanse preguntas ó conxunto da clase ou de xeito 
individualizado, para comprobar a comprensión do exposto. 

Trátase de dar un enfoque práctico, actualizado e vinculado ó entorno inmediato do 
alumno, utilizando material contido na prensa diaria de ámbito local e estatal, pero cun 
enfoque global dos problemas económicos. Os contidos apoiaranse en instrumentos de 
análise matemático e estatístico, como soporte da información e como expresión das 
relacións económicas, sempre tendo en conta os niveis do alumnado. Proporanse lecturas 
e análises de textos de contido económico da máxima actualidade. Este enfoque práctico 
se procurarán no contido das actividades e no momento e a oportunidade da súa 
realización: A cumplimentación da declaración da renda, nos impresos e prazos reais, o 
coñecemento do tecido empresarial do galego e seguemento da actualidade das 
empresas galegas e españolas, e as referencias ao entorno mais proximo en todas as 
atividades propostas, ainda que boa parte dos contidos basearanse na obtención e 
tratamento de información relativa á economía galega e española, en Internet non 
disporemos da aula multimedia, polo que o alumnado utilizará as conexiona a Internet da 
bibilioteca fóra do horario de clase o una súa casa. 

Os procedementos realizaránse na clase, primeiro pola profesora, e despois 
individualmente ou en pequenos grupos polos alumnos, preferiblemente na aula, e, se  
fóra necesario, na casa. Seán recollidos no Levarase un seguimento do caderno de 
traballo do alumno, e se valorará o rigor, a puntualidade na realización das actividades e a 
presentación e organización das mesmas. Será obligatorio o caderno de traballo no que o 
alumnado recollerá problemas, gráficos, esquemas, e outras actividades realizadas na 
aula. 

En canto a aprendizaxe das actitudes, as profesoras tratarán de incluilos nas diferentes 
unidades didácticas, de xeito transversal, na medida que todas as unidades programadas 
permiten: espírito crítico á hora de analizar os comportamentos e as relacións  
económicas, curiosidades e interese por coñecer o entorno económico, manexo preciso 
dos términos e conceptos, etc. 

As actividades que realizarán alumnos e alumnas serán as propostas no libro de texto e 
similares para facilitar a comprensión e o afianzamento dos contidos. Estas actividades 
realizaránse na aula o una casa, nun caderno de traballo que será seguido e avaliado 
polas porofesoras e tido en conta na avaliación final. 

Ao final de cada tema proporáse unha actividade de reflexión e debate para o 
aprendizaje  das  competencias  de  comunicación,  e  a  competencia  social  e    cidadán 
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realizada en grupo na aula. 

A autonomía, a iniciativa persoal e a competencia de aprender a aprender, se axudará a 
conquerir, mediante as actividades do tipo “aprende na rede” que incorpora cada tema do 
libro de texto. Proporáse ao alumnado a búsca de determinada información, nas páxinas 
web oficiais de organismos nacionais, galegos e internacionais e de empresas, e a súa 
entrega nun informe elaborado polo alumno e debidamente presentado. Esta actividade 
será tida en conta na avaliación. 

Para aqueles alumnos que ó longo do curso o precisen, proporánse como actividades de 
reforzo, para unha adecuada apredizaxe dos contidos da materia, as actividades de 
análise e comprensión propostas polo libro de texto e aoutras similares, a realizar na aula 
e na casa . Serán de mesmo tipo e grado de dificultade que as propostas con carácter 
xeral, pero a profesora prestará un apoio máis personalizado aós alumnos na súa 
realización. 

7.RECURSOS 
– Libro de texto: Andrés CABRERA(2015): Economía. 1º de BACHILLERATO MC 

GRAW HILL 

– Prensa diaria 

Recursos na rede 

• www.migualdald.es 

• Informes anuais sobre o estado do mundo do Worldwatch Institute: 
www.worldwatch.org/ 

• Portal especializado no ensino da economía en Bacharelato: www.ecomur.com 

• Enciclopedia e biblioteca virtual www.eumed.net 

• Páxina web do Instituto Nacional de Estatística www.ine.es 

• ARDAN: Base de datos sobre as empresas galegas 

• Instituto Nacional de Estadística www.ine.es 

• Instituto Galego de Estatística www.ige.es 

• Prensa diaria 

• Máis exercicios e recursos en www.profes.net 

• Para analizar a marcha de mercados reais: www.agroprecios.com 

• Informes interanuais das principais variables macroeconómicas: 
www.economyweb.com 

• Portal especializado no ensino da economía en Bacharelato: 
www.ecobachillerato.com 

• Directorio especializado en información sobre o sector público na rede: 
www.admiweb.org 
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• Síntese de indicadores do Banco de España: en www.bde.es 

• Confederación Española de Caixas de Aforros: www.ceca.es 
 

• Web de divulgación económica: www.econolandia.es 

• Portal do Ministerio de Economía e Facenda: www.meh.es 
 

• Portal do Tesouro Público: www.tesoro.es 

• Portal da Comisión Nacional do Mercado de Valores: www.cnmv.es 

• Páxina do Banco de España: www.bde.es 

• Páxina da Organización Mundial do Comercio: www.wto.org 

• Fondo Monetario Internacional: www.imf.org 

Páxina da Unión Europea: http://europa.eu/index_es.htm 
• Informes anuais sobre o estado do mundo do Worldwatch Institute: 

www.worldwatch.org/ 

• Páxina da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico: 
www.ocde.org 

• Páxina da Unión Europea: http://europa.eu/index_es.htm 

• Páxina da Organización Mundial do Comercio: www.wto.org 

• Fondo Monetario Internacional: www.imf.org 
 
 

Recursos Audiovisuais 

• Documental “La doctrina del shock”Naomi Klein y "OBSOLESCENCIA 
PROGRAMADA"  

• DVD Documental: Los espigadores y la espigadora 

• Cine documental: “China Blue” 

• Planeta Zara 

• Cine documental: “O pesadelo de Darwin” 

• Documentos TVE: “Segunda mano  negocio de primera” 
 
 
8.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

-Visita guiada a la factoría PSA-CITROËN en Vigo. 
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TEMPORALIZACIÓN 

Os distintos bloques expostos anteriormente, repartiranse de acordo coas seguintes 
unidades: 

 
 

BLIOQUES UNIDADES 

BLOQUE 1. Economía e escaseza. A 
organización da actividade 
económica 

1,Os principios básicos da economía 
2, Axentes e sistemas económicos 

BLOQUE 2. A actividade productiva 3, A producción e o crecemento 
económico 
4,A empresa e as súas funcións 

BLOQUE 3, O mercado e sistema de 
prezos 

5.A oferta, a demanda e o equilibrio de 
mercado 
6,Modelos de mercado 

BLOQUE 4. A macroeconomía 7,O mercado de traballo e o emprego 
8,Os indicadores económicas 

BLOQUE 5,Aspectos financeiros da 
economía 

9,.As contas públicas e a política fiscal 
10, O diñeiro e a política monetaria 
11,O sistema financiero 

BLOQUE 6,O contexto internacional 
da economía 

12,O comercio internacional e a balanza 
de pagos 
13,Integración e globalizado da 
economía 
14,Os grandes retos na economía 
actual 

BLOQUE 7. Desequilibrios 
económicos e o papel do Estado na 

economía 

15,,A intervención do Estado na 
Economía 
16,O equilibrio e os cambios na 
economía 

O reparto por trimestre será: 

1º trimestre: temas 1 ó 6 inclusives 

2º trimestre: temas 7 ó11 inclusives 

3º trimestre: temas 11 ó 16 inclusives. 

Dita organización poderá axustarse ó longo do curso en función das diferentes alteracións 
que poda xurdir non permitindo o seguimento da mesma. 



 

10. AVALIACIÓN E PROMOCIÓN 

 ONTIDOS MÍNIMOS 

Conceptos 

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 
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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) 

 Procedimentos e actitudes 

En economía resulta imprescindible o coñecemento e manexo dalgunhas técnicas 
matemáticas para unha mellor comprensión dos conceptos, non son contidos novos pero 
é necesario aplicalos correctamente a esta materia. 

Por outra banda a vinculación de economía e contexto social, a influencia que as 
decisións económicas teñen sobre as persoas e os grupos, son aspectos que levan a 
salientar a importancia das actitudes e os valores nesta asignatura. 

Partindo destas consideracións consideraranse contidos mínimos neste apartado: 

1.- Realización de análisis comparativos entre distintos aspectos económicos así como 
sobre a incidencia que estes teñen na sociedade. 

2.-Lectura e interpretación de cadros e series de datos. 

3.-Elaboración de esquemas de síntese, relación e representación de fenómenos 
económicos. 

4.- Representación, análise e interpretación de gráficos de unha e dúas variables. 

5.- Aplicación dos conceptos aprendidos a diferentes supostos. 

6.-Búsqueda e consulta de información (especialmente na prensa e Internet) 

7.- Realización de pequenas investigacións sobre aspectos económicos do seu entorno. 

8.- Interese pola participación nas actividades da clase ( individuais  ou en grupos). 
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9.- Actitude favorable á reflexión crítica sobre actuacións económicas de diferentes tipos. 

10.- Sensibilidade hacia os graves problemas da economía actual: as desigualdades 
económicas, o desemprego, a globalización, a necesidade de racionalizar o uso dos 
recursos. 

10.3.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 
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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 
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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. 

 
 

10.4 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
Os contidos correspondentes a toda la maters tercios, non penalizando as contestadas 

erróneamente ou non contestadas. 

Ao  final  de  cada  tema  do  libro de texto editorial MAC GRAW HILL, proporáse  una  

actividade  de búsqueda de información,  comentario  de  artigos  de  prensa de economí
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española e galega , e os contidos da unidade, ou ben, as propostas do libro de texto, das 

que se realizará un seguemento e avaliación pola profesora. 

Osia repartiranse ó longo das tres avaliacións recollidas no calendario do curso. 
 
En cada período de avaliación, realizaránse  de unha a duas probas escritas , referidas 

aos contidos de dous ou tres temas do libro de texto, 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. 

 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.  

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 
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establecidos. 
 

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

(20%) e a autonomía (30%). 

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. 

11. Procedemento para a avaliación inicial e Acreditación de 

coñecementos previos no Bacharelato 

Ao alumnado de 1º de bacharelato, pasados de 2 a 3 semanas se lles pasará un 

cuestionario tipo test, para poder chegar a coñecer os seus coñecementos sobre o mundo 

económico en xeral. E tratar de acadar cáles son as súas ideas sobre a realidade socio- 

económica que os rodea, tendo en conta a implicación nas nosas vidas de dita 

realidade.Asimesmo, proporanse na clase temas de debates actuais, no marco da política 

económica, para que o alumnado sepa posicionarse sobre cada un dos temas propostos. 

Tamèn poderase acompañar de documentais sobre os temas de interese. 

12. Procedemento para o seguimento e avaliación das materias 

pendentes 

Ao alumnado de 2º de bacharelato que teña a Economía de 1º pendente proporáselle a 

realización de ejercicios teórico-prácticos sobre os contidos mínimos da materia, e 

actividades de busca de información na Internet. 

 Serán expostos no tabuleiro de anuncios de “Materias pendientes” .
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O caderno de traballos cos exercicios propostos será un instrumento importante de 

avaliación  que pode supoñer ata un 30% da calificación. 

Na hora semanal de atención a alumnado a profesora lles aclarará as dudas e resolverá 

as dificultades que lles poidan xurdir. 

Alumnado repetidor 
 
Serán propostas as actividades teórico prácticas .de reforzo que sexan necesarias na 

mesma hora de clase 

13. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
Os alumnos que non acaden os obxectivos programados terán que realizar as probas de 

recuperación e as actividades de reforzo que a profesora determine, na aula e na casa,  

do mesmo tipo cas realizadas nas actividades propias de cada unidade, pero axustando o 

seu nivel ós contidos mínimos e os criterios de avaliación. 

Estas actividades cinguiríanse, en todo caso aos coñecementos mínimos contidos nesta 

programación. 

14. PLAN LECTOR 
 
O decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia recolle entre o conxunto de obxectivos 

da materia : 

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      . 

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. 
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Trasladar esta reflexión ás situacións cotiás do contorno. 
 
Para conquerir estes obxectivos proporánse en toda as unidades didácticas actividades 

da busca, obtención e análise de información relacionada cos contidos da mesma, en 

dous soportes: 

Prensa diaria (El país, La voz de Galicia, T): Información actualizada sobre a economía 

española e galega: empresas, sectores, mercados, política económica. 

Recursos na rede: sitios Web indicados anteriormente con información actualizada sobre 

a economía española, galega, mundial, problemas económicos derivados de la 

globalización, economía sostibleT. 

Otra proposta é que un alumno ou alumna traerá a clase “A NOTICIA ECONÓMICA DO 

DÍA”, que será lida e comentada na clase. O alumnado rotará de forma que cada semana 

sexa un diferente o responsable de aportar a noticia. Semanalmente elixiremos a noticia 

máis importante polo seu contido, e pola adecuación á materia que estamos tratando na 

aula. 

Outras lecturas propostas: 
 
• De lectura ; “La vuelta al mundo de un forro polar rojo” ,"1984" de George Orwell, "Un 

mundo feliz" de Aldous Huxley. 

• Título: TIGRE BLANCO Autor: Aravind Adiga. Editorial: Miscelánea. 
Madrid 2008. De lectura voluntaria 

• Supermercados, no gracias. Grandes cadenas de distribución: impactos 

y alternativas. Coordinadores: Xavier MONTAGUT y Esther VIVAS. 

Icaria Ed. Barcelona 2007. Traballaremos en grupo sobre diversos 

extractos do libro. 

• Aula virtual da Biblioteca do IES : A MORTE, UN NEGOCIO RENDIBLE. Curso do 

programa CONCILIACIÓN VIDA-MORTE. 

15.  TICS
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Como fonte de información actualizada para a realización das actividades propostas. É un 
complemento indispensábel do libro de texto para conquerir os obxectivos didácticos do 
curso. Utilizaráse tanto o da aula e da biblioteca, como o dos propios alumnos e alumnas 

Como ferramenta de traballo na elaboración das tarefas polo alumnado e como recurso 
educativo na aula para a presentación de documentais, bases de datos, gráficos e 
materiais de apoio á explicación das profesoras 

Como portal para a comunicación, entrega de materiais, aula virtual,... entre as profesoras 
e os alumnos e alumnas. 

O alumnado de 1º de bacharelato que cursa a materia, foi informado dos elementos 

prescriptivos da programación: obxectivos, contidos mínimos e criterios de avaliación na 

primeira clase, e de que o texto completo da programación será colgado na páxina web  

do IES, na entrada correspondente ao Seminario de Economía. Así mesmo será 

entregada unha copia impresa ao equipo directivo, a quen corresponde ponela a 

disposición dos membros da comunidade educativa na forma que considere axeitada 

16. .Indicadores  de  logro  para  avaliar  o  proceso  de  ensino  e  a 

práctica docente. 

 
Dentro do noso Departamento, faremos uso dunha serie de instrumentos que avaliarán o 
noso traballo dentro da aula, concretando catro aspectos fundamentais que nos serverán 
de axuda para reflexionar sobre a nosa práctica docente: 
1. Planificación.Motivación do alumnado. 
2. Desenvolvemento do ensino. 
3. Seguimento e avaliación do proceso de ensino aprendizaxe. 

 
1.1.1.1.        PLANIFICACIÓN 
 
 

INDICADORES 

 
• Programa a materia tendo en 

conta os estándares de 
aprendizaxe previstos nas leis 
educativas. 

 
 

PLANIFICACIÓN 

• Programa a materia tendo en 
conta o tempo dispoñible para 
o seu desenvolvemento 
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• Selecciona e secuencia de 
forma progresiva os contidos da 
programación de aula tendo en 
conta as particularidades de 
cada un dos grupos de 
estudantes. 

• Programa actividades e 
estratexias en función dos 
estándares de aprendizaxe. 

• Planifica as clases de modo 
flexible, preparando actividades 
e recursos axustados á 
programación de aula e ás 
necesidades e aos intereses do 
alumnado. 

• Establece os criterios, 
procedementos e os 
instrumentos de avaliación e 
autoevaluación para facer o 
seguimento do aprendizaxe dos 
seus alumnos. 

 

• Coordínase co profesorado 
doutros departamentos que 
poidan ter contidos afíns á súa 
materia. 

 

 
2. MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 
 
 
 
 
 

 
INDICADORES 

 
 

MOTIVACIÓN DO 

• Proporciona un plan de traballo 
ao principio de cada unidade. 
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• Expón situacións que 
introduzan a unidade (lecturas, 
debates, diálogosT). 

• Relaciona as aprendizaxes con 
aplicacións reais ou coa súa 
funcionalidade. 

• Informa os progresos 
conseguidos e as dificultades 
atopadas. 

• Relaciona os contidos e as 
actividades cos intereses do 
alumnado. 

• Estimula a participación activa 
dos estudantes na clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNADO 

• Promove a reflexión dos temas 
tratados. 

 
 
 

3. DESENVOLVEMENTO DO ENSINO. 
 
 
 
 

 
INDICADORES 

DESENVOLVEMENTO 
DO ENSINO 

• Resume as ideas fundamentais 
discutidas antes de pasar a 
unha nova unidade ou tema 
con mapas conceptuais, 
esquemas 
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• Cando introduce conceptos 
novos, relaciónaos, se é 
posible, cos xa coñecidos; 
intercala preguntas aclaratorias; 
pon exemplos... 

• Ten predisposición para aclarar 
dúbidas e ofrecer asesorías 
dentro e fóra das clases. 

• Optimiza o tempo dispoñible 
para o desenvolvemento de 
cada unidade didáctica. 

• Utiliza axuda audiovisual ou 
doutro tipo para apoiar os 
contidos na aula. 

• Promove o traballo cooperativo 
e mantén unha comunicación 
fluída cos estudantes. 

• Desenvolve os contidos dunha 
forma ordenada e comprensible 
para os alumnos. 

• Expón actividades que permitan 
a adquisición dos estándares 
de aprendizaxe e as destrezas 
propias da etapa educativa. 

 

• Expón actividades grupales e 
individuais. 

 

4. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO APRENDIZAXE. 
 
 

INDICADORES 

 
SEGUIMENTO E 
AVALIACIÓN DO 

PROCESO DE ENSINO 
APRENDIZAXE. 

• Realiza a avaliación inicial ao 
principio de curso para axustar 
a programación ao nivel dos 
estudantes. 
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• Detecta os coñecementos 
previos de cada unidade 
didáctica. 

• Revisa, con frecuencia, os 
traballos propostos na aula e 
fóra dela. 

• Proporciona a información 
necesaria sobre a resolución 
das tarefas e como pode 
melloralas. 

• Corrixe e explica de forma 
habitual os traballos e as 
actividades dos alumnos e as 
alumnas, e dá pautas para a 
mellora das súas 
aprendizaxes. 

• Utiliza suficientes criterios de 
avaliación que atendan de 
maneira equilibrada a 
avaliación dos diferentes 
contidos. 

• Favorece os procesos de 
autoevaluación e coevaluación. 

• Propón novas actividades que 
faciliten a adquisición de 
obxectivos cando estes non 
foron alcanzados 
suficientemente. 

• Propón novas actividades de 
maior nivel cando os 
obxectivos foron alcanzados 
con suficiencia. 

 

• Utiliza diferentes técnicas de 
avaliación en función dos 
contidos, o nivel dos 
estudantes, etc. 
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17. .INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR A 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 
 
A autoavaliación do docente e da súa programación ven recollida nunha dobre vertente: 

 
• Práctica diaria de recollida de datos e reaxustes entre o programado e o realizado, 

ou os resultados esperados dunha actividade e a posta en practica real. 
 

• A confección e autocumplimentacion dun cuestionario final de avaliación dos 
aspectos da unidade e de practíca docente, para analizar o deseño das unidades e 
o proceso de ensinanza e anotar os reaxustes pertinentes. 

 
Ao final do curso, realizaremos unha avaliación global do proceso de ensinanza, cunha 
dobre vertente tamén: por unha banda, recolleremos as opinións do alumnado e, por 
outro, todas as nosas reflexións de autoavaliación docente na Memoria do Departamento, 
co fin de que poida servir de axuda en futuras actuacións docentes. 

 
 
 
 
 

O Departamento de economía 
 
Marta Álvarez Carril Xefa de Departamento 
 
I.E.S. PAZO DA MERCÉ 


