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1. Avaliación da materia. 
 

 

Avaliación inicial. 
 

 

Data prevista de realización. 
 

Aproximadamente, 10 días despois do inicio de curso. 
 
 

Descrición do tipo de proba. 
 

Constará de preguntas tipo test, preguntas de relación, exercicios con 

operacións, preguntas e respostas, etc. 

 

Consecuencias do resultado da proba 
 

Vista dos resultados, haberá que reforzar aqueles aspectos nos que o 

alumnado teña dificultades ou carencias. 
 

Na reunión de avaliación inicial, poñerase en coñecemento do resto do 

profesorado e do departamento de orientación. 

 

Sistema e instrumentos de cualificación. 
 

Os sistemas de avaliación son múltiples, pero en calquera caso, nos 

instrumentos que se deseñen, deberán estar presentes as seguintes 

actividades: 
 

● Actividades de tipo conceptual. Nelas o alumnado irá substituíndo de 

forma progresiva as ideas previas polas desenvolvidas na aula.  
● Actividades que resalten os aspectos de tipo metodolóxico. Por 

exemplo, selección e recollida de información, estruturación da 

mesma, análise dos datos, establecemento de hipóteses, explicación 

de fenómenos económicos, resolución de problemas, etc.  
● Actividades onde se resalten a conexión entre os conceptos 

económicos estudados e a propia sociedade. Por exemplo, aquelas 
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que xorden da aplicación á vida cotiá dos contidos desenvolvidos na 

aula. 
 

Respecto ao «formato» das actividades, pódense utilizar as seguintes: 
 

● Actividades de debate. 
 

● Actividades de libro aberto. 
 

● Actividades orais. 
 

● Rúbricas. Obervación directa. 
 

● Probas obxectivas tipo test. 
 

● Probas obxectivas escritas: cuestións nas que hai que xustificar as 

respostas ou/e resolución de exercicios e problemas. 
 

● Actividades de busca de información en internet. 
 

● Pequenos traballos de investigación en grupo e individuais, etc. 
 

Cada instrumento de avaliación debe ter distinto peso á hora da 

cualificación final, para o que haberá que valorar de tales instrumentos a 

súa fiabilidade, obxectividade, representatividade, a súa adecuación ao 

contexto do alumnado, etc. 
 

 

Obxectivos da materia de Economía – 1º Bach. 
 

Como obxectivos para os distintos bloques da materia en 1º de 
bacharelato destaco os seguintes: 

 
a) Exercer a cidadanía democrática, dende unha perspectva global, e 

adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores 
da Constitución Española e do Estatuto de Autonomía de Galicia, así 
como por os dereitos humanos, que fomenten a corresponsabilidade 
na construcción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sostenibilidade. 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lle permita actuar de 
forma responsable e autónoma e desenvolver o espírito crítico. Ser 
capaz de prever e resolver pacíficamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre 
homes e mulleres, analizar e valorar críticamente as desigualdades e 
discriminacións existentes e, en particular a  violencia contra a muller, 



 

PROGRAMACIÓN DE ECONÓMIÁ 1º BACHARELATO CURSO 2019 – 2020                                                     PÁXINA  5 
Criterios e instrumentos de avaliación e grao mínimo de consecución de estándares.  
Xefatura de Departamento: Manuel Sánchez Vázquez. 
 

e impulsar a igualdade real y a non descriminación das persoas por 
calquera condición ou circunstancia persoal, social, con atención 
especial as persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 
necesarias para o eficaz aproveitamento do aprendizaxe e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega 
como a lingua castela. 

f) Espresarse con fluidez e corrección en unha o máis linguas 
estranxeiras. 

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

h) Coñecer e valorar críticamente realidades do mundo contemporáneo 
os seús antencedentes históricos e os principais factores da súa 
evolución.  

i) Participar de maneira solidaria no desenvolvemento e mellora do 
entorno. 

j) Acceder os coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e 
dominar habilidades básicas propias da modalidade elexida. 

k)  
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da 

investigación e dos métodos científicos.  
m)  Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnnoloxía os cambios das condicións de vida, así como afianzar a 
sensibilidade e o respeto ao medio ambiente e a orden a acción 
sostible do territorio, con especial referencia o territorio da 
Comunidade Autónoma Galega. 

n) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, 
flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e 
sentido crítico. 

o) Desarrollar a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio    
estético, como fonte de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desarrollo 
persoal e social, e impulsar conductas e hábitos saudables. 

p) Afianzar actitudes de respeto e prevención no ámbito da seguridade 
vial. 

q) Valorar, respetar e afianzar o patrimonio material e inmaterial da 
Comunidade Autónoma Galega, e contribuir a súa conservación y 
mellora no contexto de un mundo globalizado. 
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Como obxectivos xerais da materia en 1º de bacharelato destaco os 
seguintes: 

 
 

1. Identificar e comprender o ciclo da actividade económica. 
2. Distinguir os diferentes sistemas económicos e formar un xuízo 

persoal acerca das vantaxes e inconvenientes de cada sistema. 

3. Comprender o funcionamento do sistema de economía de 

mercado, sinalando as súas vantaxes e inconvenientes, así como 

as interrelacións entre o sistema e os acontecementos sociais. 

4. Describir o funcionamiento dos mercados e os seus límites, 

utilizando ferramentas conceptuais, analíticas e gráficas, 

formulando un xuízo crítico do sistema e do papel regulador do 

sector público. 

5. Reflexionar de manera crítica acerca do funcionamento do 

sistema financeiro e da necesidade da súa regulación. 

6. Manifestar interese por coñecer e interpretar con sentido crítico e 

solidario os grandes problemas económicos actuais, en especial 

as desigualdades económicas, a sobreexplotación de recursos 

naturais e os derivados da globalización da actividade económica. 

7. Relacionar feitos económicos significativos co seu contexto social, 

político, cultural e natural aplicando a reflexión ás situación cotiás, 

formulando xuízos de valor fundamentados. 

8. Coñecer e comprender os trazos característicos da situación 

perspectivas da economía española e da Comunidade Autónoma, 

analizando os efectos da súa integración ou participación no 

contexto económico internacional, e no europeo en particular. 

9. Formular suizos persoais acerca de problemas económicos de 

actualidade, comunicar as súas opinións, argumentando coa 

precisión e rigor, e aceptar a discrepancia e os puntos de vista 

distintos como vía de enriquecemento persoal. 

10. Interpretar as mensaxes, datos e informacións de contido 

económico que aparecen nos medios de comunicación ou internet 

sobre desaxustes económicos actuais e contrastar medidas 

correctoras de política económica que se propoñan, formulando 

xuízos persoais sobre as mesmas e comprendendo que as 

decisións implican en ocasións ter que elixir entre obxectivos en 

parte contraditorios, para os diferentes axentes económicos. 
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11. Analizar e avaliar criticamente as repercusións do crecemento 

económico sobre o medioambiente e a calidade de vida das 

persoas, e recoñecer a importancia que ten para a sociedade a 

consecución de obxectivos de desenvolvemento sostible. 

12. Coñecer a realidade económica e social do contorno, abordando 

de forma autónoma e razoada os seus problemas económicos, 

utilizando os procedementos de indagación das ciencias sociais e 

diversas fontes e medios de de información, entre eles as 

tecnoloxías da información e comunicación. Trasladar esta 

reflexión ás situacións cotiás nas que se desenvolve o alumnado. 

13. Coñecer e comprender o uso e significado das principais 

magnitudes macroeconómicas como indicadores da situación 

económica dun país ou rexión. 

14. Reflexionar acerca da conveniencia ou non, da intervención da 

Administración pública na economía, e dos seus efectos. 

 

Indicadores de avaliación 
 

Nas táboas seguintes relaciónanse os indicadores de avaliación que 

desenvolven os estándares de aprendizaxe. 

 

Bloque 1. Economía e escaseza. A organización da actividade económica  - 

Economía - 1º Bach. 

 
Obxetivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

i 

l 

 

B1.1. Escaseza, 
elección e 
asignación de 
recuros. Custo de 
oportunidad. 

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

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

a 

h 

i 

l 

 

 

B1.2. Mecanismos 
de asignación de 
recursos. 

B1.3. Análise e 
comparación dos 
sistemas 
económicos. 

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 

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 
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económicos. 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. 

i 

l 

 

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

B1.5. Principios na 
toma decisións 
económicas. 

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

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

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. 

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. 

 

Bloque 1. Economía e escaseza. A organización da actividade económica  - 

Economía - 1º Bach. 

 

Peso 

cualificación 

INTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

Escrita 

Proba 

Oral 

Traballo 

Individual 

Traballo 

Grupo 

Caderno 

Clase 

Rúbrica Comp. 

Clave 

Grao 

mín. 

20% 80%  15%  5%  CAA 

CMCCT 

SI 

20% 80%  15%  5%  CSC 

CMCCT 

CD 

SI 

15% 80%  5%   15% CSC 

CD 

CAA 

NON 

10% 80%  20%    CSC 

CD 

CAA 

NON 



 

PROGRAMACIÓN DE ECONÓMIÁ 1º BACHARELATO CURSO 2019 – 2020                                                     PÁXINA  9 
Criterios e instrumentos de avaliación e grao mínimo de consecución de estándares.  
Xefatura de Departamento: Manuel Sánchez Vázquez. 
 

20% 80%  15%   5% CAA 

CMCCT 

SI 

15% 80%  20%    CCL 
CMCCT 

CD 

NON 

 

Bloque 2. A actividade produtiva  -  Economía - 1º Bach. 
 

Obxetivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

i 

l 

m 

p 

B2.1. Proceso 
produtivo e 
factores de 
produción. 

B2.1. Analizar as 
características principais  do  
proceso  produtivo. 

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 

i 

l 

 

B2.2. División 
técnica do traballo, 
productividade e 
interdependencia. 

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

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. 

a 

h 

i 

l 

m 

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

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

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

a 

h 

i 

m 

 

 
 

B.2.4. Empresa: 
obxetivos e 
funcións. 

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. 

ECB2.4.1. Distingue  e  interpreta os 
obxectivos e as funcións das empresas. 

ECB2.4.2. Explica  a  función  
creadora  de  utilidade dos bens das 
empresas. 

i 

l 

m 

B.2.5 Eficacia, 
eficiencia e 
efectividade. 

B.2.6. Eficiencia 

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

ECB2.5.1. Determina  e  interpreta  a  
eficiencia técnica e económica a partir  
dos casos formulados. 
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 na produción: 
eficiencia técnica 
e económica. 

i 

l 

m 

 

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

B2.6. Calcular e controlar os 
custos e os beneficios das 
empresas, e representar  e  
interpretar gráficos relativos 
a eses conceptos. 

B2.6. Calcular e controlar os custos e 
os beneficios das empresas, e 
representar  e  interpretar gráficos 
relativos a eses conceptos. 

ECB2.6.2. Calcula, analiza e interpreta 
os beneficios dunha empresa a partir 
de supostos de ingresos e custos dun 
período. 

i 

l 

m 

 

B2.8. Función de 
produción. 

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

ECB2.7.1. Representa  e  interpreta  
gráficos de produción total, media e 
marxinal, a partir de supostos dados. 

 

 

Bloque 2. A actividade produtiva  -  Economía - 1º Bach. 

 

Peso 

cualificación 

INTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

Escrita 

Proba 

Oral 

Traballo 

Individual 

Traballo 

Grupo 

Caderno 

Clase 

Rúbrica Comp. 

Clave 

Grao 

mín. 

5% 80%    10% 10% CAA 

CCL 

CSC 

NON 

15% 80%  15%  5%  CSC 

CMCCT 

SI 

15% 80%  15%  5%  CMCCT 

CCL 

SI 

5% 80%  15%   5% CSIEE 

CCL 

NON 

5% 80%  15%    CSIEE 

CAA 

NON 

5% 80%  15%  5%  CD 

CCL 

NON 

15% 80%  15%  5%  CD 

CMCCT 

SI 

15% 80%  15%  5%  CMCCT 

CD 

SI 
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15% 80%  15%  5%  CMCCT 

CD 

SI 

5% 80%  15%   5% CMCCT 

CD 

NON 

 

Bloque 3. O mercado e o sistema de precios  -  Economía - 1º Bach. 
 

Obxetivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

i 

l 

m 

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

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

B3.3. Equilibrio de 
mercado. 

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. 

ECB3.1.1. Representa gráficamente  os  
efectos  das variacións das variables 
no funcionamento  dos  mercados. 

ECB3.1.2. Define e expresa 
matemáticamente 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. 

a 

h 

i 

l 

m 

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

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

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. 

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. 
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Competencia 
monopolística. 

 
Bloque 3. O mercado e o sistema de precios  -  Economía - 1º Bach. 

 

Peso 

cualificación 

INTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

Escrita 

Proba 

Oral 

Traballo 

Individual 

Traballo 

Grupo 

Caderno 

Clase 

Rúbrica Comp. 

Clave 

Grao 

mín. 

20% 80%  15%  5%  CMCCT 

CD 

SI 

20% 80%  15%  5%  CMCCT 

CCL 

SI 

20% 80%  15%  5%  CMCCT 

CD 

SI 

15% 80%  15%  5%  CMCCT 

CCL 

SI 

10% 80%  5%   15% CAA 

CSC 

NON 

15% 80%  15%  5%  CSC SI 

 

Bloque 4. A macroeconomía  -  Economía - 1º Bach. 
 

Obxetivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

g 

h 

i 

l 

 

 

 

B4.1. 
Macromagnitudes
: producción. 
Renda. Gasto.  

B4.2. Equilibrio 
macroeconómico: 
demanda e oferta 
agregada. 

B4.3. Inflación e 
tipos de xuro. 

B4.4. Os vínculos 
dos problemas 
macroeconómi-
cos e a súa 

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. 

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. 
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interrelación 

g 

i 

l 

 

 

B4.5. Indicadores 

do 

desenvolvemento 

da sociedade: as 

macromagnitudes 

e as súas 

limitacións. 

B4.2.  Interpretar  datos   e   

indicadores económicos  

básicos e a súa evolución. 

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. 

a 

h 

i 

l 

m 

 

 

 

B4.6. Mercado de 
traballo. 
Desemprego; tipos 
e causas. 

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

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. 

a 

g 

h 

i 

l 

p 

 

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

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

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

 

Bloque 4. A macroeconomía  -  Economía - 1º Bach. 

 

Peso 

cualificación 

INTRUMENTOS DE AVALIACIÓN   

Proba 

Escrita 

Proba 

Oral 

Traballo 

Individual 

Traballo 

Grupo 

Caderno 

Clase 

Rúbrica Comp. 

Clave 

Grao 

mín. 

15% 80%  15%  5%  CMCCT 

CD 
SI 
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CSC 

CCL 

10% 80%  15%  5%  CAA 

CSC 

SI 

10% 80%  15%  5%  CSC SI 

10% 80%  15%  5%  CMCCT 

CD 

SI 

10% 80%  5%   5% CAA 

CD 

NON 

10% 80%  10% 5%  5% CMCCT 

CD 

NON 

10% 80%  10% 5% 5%  CMCCT 

CD 

SI 

5% 80%  15%   5% CAA 

CSC 

NON 

5% 80%  15%   5% CAA 

CD 

NON 

15% 80%  15%  5%  CSIEE 

CD 

SI 

 

Bloque 5. Aspectos financeiros da Economía  -  Economía - 1º Bach. 
 

Obxetivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

i 

l 

 

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

B.5.2. Proceso de 
creación do 
diñeiro. 

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

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

a 

d 

h 

i 

l 

B5.3. Teorías 
explicativas da 
inflación. 

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. 

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

l 

 

B5.4. Sistema 
financeiro. Novas 
normas de 
financiamento. 

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

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. 

a 

d 

h 

i 

l 

B5.5. Políticas 
monetarias: 
instrumentos. 

B5.4. Analizar  os  tipos de 
política monetaria. 

ECB5.4.1. Razoa de forma crítica,  en  
contextos  reais, sobre as accións de 
política monetaria e o seu impacto 
económico e social. 

a 

h 

i 

l 

 

B5.6. Banco 
Central Europeo. 

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

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

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. 

 

Bloque 5. Aspectos financieiros da Economía  -  Economía - 1º Bach. 

 

Peso 

cualificación 

INTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

Escrita 

Proba 

Oral 

Traballo 

Individual 

Traballo 

Grupo 

Caderno 

Clase 

Rúbrica Comp. 

Clave 

Grao 

mín. 

20% 80%  15%  5%  CSC 

CMCCT 

CD 

CCL 

SI 

15% 80%  15%  5%  CSC 

CD 

SI 

20% 80%  15%  5%  CAA 

CSC 

CD 

SI 

15% 80%  15%  5%  CAA 

CMCCT 

CSC 

SI 

15% 80%  15%  5%  CSC 

CMCCT 
SI 
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CD 

15% 80%  15%  5%  CMCCT 

CCL 

SI 

 

Bloque 6. O contexto internacional da economía  -  Economía - 1º Bach. 
 

Obxetivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

g 

i 

l 

B6.1. Comercio 
internacional: 
causas e teorías. 

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

 

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

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

a 

i 

l 

 

B6.3. 
Cooperación e 
integración 
económica. 

B6.4. Unión 
Europea (UE). 

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

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

a 

b 

h 

i 

l 

p 

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

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

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

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

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

 

Bloque 6. O contexto internacional da economía  -  Economía - 1º Bach. 
 

Peso 

cualificación 

INTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

Escrita 

Proba 

Oral 

Traballo 

Individual 

Traballo 

Grupo 

Caderno 

Clase 

Rúbrica Comp. 

Clave 

Grao 

mín. 
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20% 80%  15%  5%  CSC 

CCL 

CMCCT 

NON 

30% 80%  15%  5%  CSC 

CL 

SI 

25% 80%  15%  5%  CSC 

CL 

SI 

25% 80%  15%   5% CAA 

CD 

CMCC
T 

CSC 

SI 

 

Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía   -  
Economía - 1º Bach. 
 

Obxetivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

a 

b 

c 

i 

l 

B7.1. Ciclos 
económicos: 
crises na 
economía. 

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

B7.3. Ambiente: 
recursos sensible 
e escaso. 

B7.4. Pobreza e 
subdenvolvemen-
to: causas e 
posibles vías de 
solución. 

B7.1.  Reflexionar sobre o 
impacto do crecemento  e  as  
crise 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. 

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  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. 
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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 
gráficamente  e  considera  as súas 
consecuencias sociais. 

 

Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía   -  
Economía - 1º Bach. 
 

Peso 

cualificación 

INTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

Escrita 

Proba 

Oral 

Traballo 

Individual 

Traballo 

Grupo 

Caderno 

Clase 

Rúbrica Comp. 

Clave 

Grao 

mín. 

10% 80%  15%  5%  CSC 

CMCCT 

CD 

SI 

10% 80%  15%  5%  CMCCT 

CCL 

SI 

10% 80%  15%  5%  CSC 

CCL 

SI 

5% 80%  15%   5% CAA 

CSC 

CD 

NON 

5% 80%  15%   5% CSC 

CMCCT 

NON 

5% 80%   15%  5% CAA 

CSC 

NON 

5% 80%  15%   5% CAA 

CSC 

NON 
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10% 80%  15%  5%  CSC 

CMCCT 

SI 

 

Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía   -  
Economía - 1º Bach. 
 

Obxetivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

a 

c 

i 

l 

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 da 
renda e riqueza: 
igualdade de 
oportunidades. 

B7.2. Explicar e ilustrar con   
exemplos  significativos as 
finalidades e as función do  
Estado  nos  sistemas  de  
economía  de mercado,  e  
identificar os principais 
instrumentos que utiliza, 
valorando  as  vantaxes e os 
inconvenientes.  
 

ECB7.2.1. Distingue e explica  as  
funcións  do  Estado: fiscais, 
estabilizadoras, redistributivas,  
reguladoras e provedoras de bens e 
servizos Públicos. Inconvenientes  do  
seu  papel  na actividade  económica. 

ECB7.2.2.   Identifica   os principais 
fallos do merca do, 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. 

 

Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía   -  
Economía - 1º Bach. 
 

Peso 

cualificación 

INTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba 

Escrita 

Proba 

Oral 

Traballo 

Individual 

Traballo 

Grupo 

Caderno 

Clase 

Rúbrica Comp. 

Clave 

Grao 

mín. 

15% 80%  15%  5%  CCL 

CMCCT 

SI 

15% 80%  15%  5%  CSC 

CMCCT 

CD 

SI 

10% 80%  15%  5%  CAA 

CD 
SI 
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CMCCT 

 
 

Rúbrica. 
 

Modelo de rúbrica para avaliar a realización dun blog. 
 

Catergorías. Cualificación. 

Moi Boa. Boa. Regular. Insuficiente. 

Estrutura clara e 

definida. 

Seguen un 

esquema 

definido: 

introducción, 

antecedentes, 

desenvolvemento, 

resultado final. 

Segue o esquema 

definido, pero non 

matiz ben algún 

apatado. 

Fai unha 

exposición 

xeral do 

asunto só con 

algún dos 

apartados da 

cualificación 

alta. 

Non hai unha estrutura 

definida. É una 

sucesión de 

parágrafos 

desordenada. 

Orixinalidade.  O artigo ten 

interese 

relacionado coa 

materia, que non 

exista noutros 

blogs, wikis, etc., 

É interesante, 

pero o tema está 

tratado bastante 

noutras fontes. 

O artigo ten 

pouco 

interese, xa 

que é un tema 

tratado 

noutras 

fontes. 

Artigo non relacionado 

coa materia ou un 

tema de interese nulo. 

Coherencia. Existe unha 

uniformidade na 

redacción do 

artigo. Os 

elementos 

multimedia están 

relacionados co 

artigo e aparecen 

nos puntos 

axeitados. 

Apréciase un 

máximo de dous 

xeitos de tratar a 

información 

textual. A 

información 

multimedia ten 

pouca relación co 

contido ou está 

colocada 

inadecuadamente. 

Pouca 

uniformidade 

nos diferentes 

parágrafos. 

Escasa ou 

inadecuada 

información 

multimedia. 

Os parágrafos veñen 

de fontes diferentes e 

cada un deles teñen 

ambigüedades, (data 

contraditorias, etc.,). 

Non hai elementos 

multimedia ou son 

inadecuados. 

Estilo do blog. O artigo adáptase 

ás necesidades 

O artigo adáptase 

suficientemente 

O artigo 

adáptase 

O artigo nin se adapta 

ás necesidades nin 
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do blog. O xeito 

de expresar o 

artigo encádrase 

no estilo xeral do 

blog. 

tanto ás 

necesidades 

como o estilo do 

blog. 

pouco ás 

necesidades 

do blog. 

Existe 

algunha 

deficiencia 

respecto á 

adaptación ao 

estilo do blog. 

segue o estilo do blog. 

Utilización das 

TIC. 

Emprega 

correctamente as 

ferramentas 

informáticas, dun 

xeito autónomo e 

colaborativo. 

Coñece as 

ferramentas 

informáticas e as 

manexa con 

soltura, pero para 

certas función 

precisa axuda. 

Sabe usar 

alguna das 

ferramentas 

informáticas 

dun xeito 

básico. 

Precisa apoio. 

Necesita moito apoio 

para facer as tarefas. 

 

Avaliación de cada bloque de contidos. 
 

No apartado «Sistema e instrumentos de cualificación», por cada 

bloque de contido establécense os criterios de avaliación (CA). Asociados 

a cada CA, pode haber un ou varios estándares de aprendizaxe (EA). Se 

un EA pertence aos mínimos esixibles e non se obtén unha avaliación 

positiva, a avaliación do bloque de contido será negativa. 
 

Á puntuación dos EA váiselle aplicar o peso (%) correspondente tal e 

como figura no apartado indicado anteriormente. A suma de todos os EA 

multiplicada polo seu peso, dá a nota de cada bloque. Se hai algún EA con 

nota inferior a 5 que pertenza aos mínimos esixibles, haberá que corrixir, 

se fose o caso, a puntuación do bloque para que resulte inferior a 5. 

 

Avaliación final. 
 

O alumnado que teña pendentes todos ou algúns dos estándares, 

poderá presentarse a un exame final con aqueles non superados 

anteriormente. 
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A proba constará de preguntas de resposta curta, unha pregunta a 

desenvolver, resolución de exercicios prácticos, etc. 

 

Nota final 
 

A materia estará aprobada cando todos os bloques de contido estean 

aprobados. Para determinar valor numérico da nota final, haberá que 

multiplicar a puntuación de cada bloque polo peso (%) asociado ao 

mesmo, segundo consta na seguinte táboa e realizar o sumatorio dos 

mesmos. 

 

 

Bloque de contido. Peso. 

1. Economía e escaseza. A organización da actividade económica. 10% 

2. A actividade produtiva. 10% 

3. O mercado e o sistema de prezos. 20% 

4. A macroeconomía. 20% 

5. Aspectos financeiros da Economía. 20% 

6. O contexto internacional da economía. 10% 

7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía. 10% 

 
 

O seu valor terá que ser un número enteiro, polo que se redondeará o 

seu valor ao enteiro máis próximo. 
 

De ter suspenso algún bloque de contido a nota terá que ser catro ou 
menor. 
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Mecanismos para recuperar unha avaliación 

non superada. 
 

Entrega de materiais de reforzo como exercicios prácticos, test, e 

outras actividades relacionadas con cada estándar de aprendizaxe. 
 

Deberán entregar este material para ser avaliado dentro do prazo 

establecido. Ademais terán que realizar unha proba escrita que conteña os 

estándares avaliables correspondentes. 

 
 
 


