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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 
A formación en economía faise necesaria nun contexto globalizado, no que as relacións entre 
os axentes económicos e sociais son cada día máis complexas.  
A consideración do comportamento económico das persoas na procura da satisfacción das 
súas necesidades, así como da produción e da organización dos bens e os servizos 
necesarios, e da distribución dos recursos escasos facilitan a compresión da realidade social. 
Calquera persoa necesita coñecer as regras básicas que explican os acontecementos 
económicos e a linguaxe específica utilizada por economistas e medios de comunicación para 
analizar eses feitos. O estudo da economía axuda a percibir e a coñecer o mundo, e posibilita 
analizar e afondar nas relacións humanas, facilita a comprensión dos conceptos utilizados 
habitualmente na análise económica e empresarial, serve para potenciar destrezas de 
razoamento, abstracción e interrelación, e proporciona ferramentas para examinar de xeito 
crítico a sociedade. E contribúe tamén a desenvolver a curiosidade intelectual, a capacidade 
analítica, o rigor e a amplitude de perspectivas á hora de indagar no coñecemento de variables 
como o crecemento, a pobreza, a educación, a saúde, a riqueza, o ambiente, etc. Proporciona 
importantes coñecementos matemáticos e estatísticos, habilidades de comunicación oral e 
escrita para explicar e transmitir ideas e conclusións, con argumentos e evidencias empíricas, 
sentido da ética e respecto polo ser humano, así como unha intensa capacidade de traballo, 
tanto individual como en equipo. 
O enfoque empregado pola economía na resolución dos problemas sociais distínguea das 
restantes ciencias sociais. A materia de Economía de 1º de bacharelato basease 
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. 
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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. 
 
A materia de Economía impartirase no IES Pontepedriña en Santiago de Compostela. O centro 
está situado na zona do ensanche compostelán, polo que parte do alumnado procede da 
cidade ou os arredores pero outra parte procede dos concellos de Vedra, Touro e Boqueixón; 
estes concellos son basicamente rurais cun importante peso do sector primario e cunha 
poboación bastante dispersa. O nivel socio-económico das familias é moi variable, existindo ás 
veces grades diferencias polo que haberá que ter en conta esta circunstancia tanto á hora de 
poñer exemplos da actualidade como para pedirlle a realización de actividades en grupo, 
utilización de internet como fonte de recursos e emprego da aula virtual do centro. A mesma 
materia impartirase en dous grupos de 1º de bacharelato, 1º C con 24 alumnos/as e 1º D que 
ten 10 alumnos/as. Ademáis hai un alumno  que cursa 2º de bacharelato que debe examinarse 
da materia de primeiro xa que cambiou de modalidade. 

 

2. VINCULACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZCIÓN DE 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE CADA UN, COMPETENCIAS CLAVE, 

INSTRUMENTOS DE AVALIZACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 
En canto aos obxectivos do bacharelato, éste contribuirá a desenvolver no alumnado as 
capacidades que lle permitan: 
 
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. 
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. 



 4

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. 
 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 
consecución 

Competencias 
clave 

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

i 

l 

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

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 decisións 
alternativas, como 
problema máis 
determinante para afrontar 
en todo sistema 
económico. 

Relaciona os conceptos 
de escaseza 
económica, 
necesidade de elixir e 
custo de oprtunidade. 

CAA 

CMCCT 

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 económicos. 

ECB1.2.1. Analiza as 
respostas ás preguntas 
clave sobre a organización 
dos principais sistemas 
económicos. 

Coñece as principais 
caracteristica dos 3 
pricipais sistemas 
económicos 

CSC 

CMCCT 

CD 

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. 

Analiza as circunstacias 
que explican os actuais 
cambios. 

CSC 

CD 

CAA 

ECB1.2.3. Compara sistemas 
económicos, utilizando 
exemplos actuais do ámbito 
internacional. 

Argumenta vantaxes e 
inconvenientes dos 
diferentes sistemas 
económicos. 

 CAA 

CD 

CSC 

i 

l 

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. 

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. 

Comprende as diferenzas 
entre economía 
positiva e normativa. 

CAA 

CMCCT 

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

Analiza a actualidade 
económica a través de 
datos e gráficos. 

CCL 

CMCCT 

CD 

 Bloque 2. A actividade produtiva   

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. 

Comprende cales son os 
factores produtivos e 
que función cumpren 
no proceso de 
produción. 

CAA 

CCL 

CSC 

i 

l 

B2.2. División técnica do traballo, 
produtividade e 

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

ECB2.2.1. Relaciona o 
proceso de división técnica 

Comprende a importancia 
da división do traballo 

CSC 

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 
consecución 

Competencias 
clave 

interdependencia. do traballo. do traballo coa 
interdependencia 
económica nun contexto 
global. 

como forma de 
especializarse e así 
mellorar a 
produtividade. 

ECB2.2.2. Clasifica e define 
os factores produtivos, e 
describe as relacións entre 
produtividade, eficiencia e 
tecnoloxía. 

Realiza exercicios de 
produtividade 
analizando os 
resultados e 
propoñendo 
posibilidades de 
mellora. 

CMCCT 

CCL 

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. 

Analiza de forma crítica 
as externalidades da 
actividade empresarial. 

CSIEE 

CCL 

a 

h 

i 

m 

B2.4. Empresa: obxectivos 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. 

Coñece os obxectivos e 
as funcións das 
empresas. 

CSIEE 

CAA 

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

Comprende e calcula a 
utilidade. 

CD 

CCL 

i 

l 

m 

B2.5. Eficacia, eficiencia e 
efectividade. 

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

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. 

Calcula e interpreata 
exercicios de eficiencia 
ténica e económica. 

CD 

CMCCT 

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. 

ECB2.6.1. Calcula, clasifica e 
utiliza diversos tipos de 
custos, fixos e variables, 
totais, medios e marxinais, 
e representa e interpreta 
gráficos de custos. 

Realiza cálculos de 
custos e obtén 
conclusións e 
representacións 
gráficas. 

CMCCT 

CD 

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

Calcula o beneficio dunha 
a partir de gastos e 
ingresos da mesma. 

CMCCT 

CD 

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. 

Realiza cálculos de 
produción total, media 
e marxinal e interpreta 
os resultados. 

CMCCT 

CD 

 Bloque 3. O mercado e o sistema de prezos   

i 

l 

m 

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. 

B3.1. 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 
graficamente os efectos 
das variacións das 
variables no funcionamento 
dos mercados. 

Analiza e representa os 
movementos e 
cambios nas curvas de 
oferta e demanda. 

CMCCT 

CD 

ECB3.1.2. Define e expresa 
matematicamente as 
variables que determinan a 
oferta e a demanda. 

Coñece as variables que 
determinan a oferta e a 
demanda así como as 
condicións “ceteris 
paribus”. 

CMCCT 

CCL 

ECB3.1.3. Analiza as 
elasticidades de demanda 
e de oferta, interpretando 

Realiza calculos e 
interpreta os 
resultados de 

CMCCT 

CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 
consecución 

Competencias 
clave 

os cambios en prezos e 
cantidades, así como os 
seus efectos sobre os 
ingresos totais. 

problemas de 
elasticidade. 

a 

h 

i 

l 

m 

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

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

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. 

Coñece o fucionamento 
dos distintos tipos de 
mercado 

CMCCT 

CCL 

ECB3.2.2. Aplica a análise dos 
tipos de mercados a casos 
reais identificados a partir 
da observación do ámbito 
máis inmediato. 

Busca e identifica 
exemplos reais dos 
diferentes tipos de 
mercado. 

CAA 

CSC 

ECB3.2.3. Valora de forma 
crítica os efectos que se 
derivan sobre os axentes 
intervenientes nos diversos 
mercados. 

Valora os efectos 
positivos e negativos 
de cada un deles. 

CSC 

 Bloque 4. A macroeconomía   

g 

h 

i 

l 

B4.1. Macromagnitudes: 
produción. Renda. Gasto. 

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

B4.3. Inflación e tipos de xuro. 

B4.4. Os vínculos dos problemas 
macroeconómicos e a súa 
interrelación. 

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. 

Calcula e interpreta as 
principais 
macromagnitudes. 

CMCCT 

CD 

CSC 

CCL 

ECB4.1.2. Relaciona as 
principais 
macromagnitudes e 
utilízaas para establecer 
comparacións con carácter 
global. 

Realiza comparacións a 
través 
dasmacromagnitudes. 

CAA 

CSC 

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. 

Realiza cometarios 
críticos dos datos 
macroeconómicos. 

CSC 

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. 

Interpreta os datos 
económicos da 
actualidade. 

CMCCT 

CD 

ECB4.2.2. Considera 
investigacións e 
publicacións económicas 
de referencia como fonte 
de datos específicos, e 
recoñece os métodos de 
estudo utilizados por 
economistas. 

Consulta información 
económica en prensa e 
en internet. 

CAA 

CD 

ECB4.2.3. Opera con 
variables económicas 
mediante aplicacións 
informáticas, analízaas e 
interprétaas, e presenta as 
súas valoracións de 
carácter persoal. 

Interpreta a información 
obtida de fontes 
especializadas. 

CD 

CMCCT 

a B4.6. Mercado de traballo. B4.3. Valorar a estrutura do ECB4.3.1. Examina e Analiza os datos e CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 
consecución 

Competencias 
clave 

h 

i 

l 

m 

Desemprego: tipos e causas.  mercado de traballo e a súa 
relación coa educación e a 
formación, analizando de 
xeito especial o 
desemprego. 

interpreta datos e gráficos 
de contido económico 
relacionados co mercado 
de traballo. 

gráficos sobre 
emprego. 

CD 

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

Valora a importancia da 
formación para obter 
un posto de traballo 
acorde ás expectativas 
persoais. 

CSC 

CAA 

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

Coñece e valora as novas 
tendencias de 
emprego. 

CAA 

CD 

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. 

Analiza os efectos das 
distintas políticas sobre 
o mercado de traballo. 

CD 

CSIEE 

 Bloque 5. Aspectos financeiros da Economía   

i 

l 

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

B5.2. 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. 

Coñece a estrutura e 
funcións do sistema 
financeiro e o proceso 
de creación de diñeiro. 

CSC 

CMCCT 

CD 

CCL 

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. 

Coñece as causas da 
inflación e os efectos 
que produce na 
economía. 

CSC 

CD 

i 

l 

B5.4. Sistema financeiro. Novas 
formas 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. 

Coñece o funcionamento 
do mercado financeiro e 
a súa importancia. 

CAA 

CSC 

CD 

a 

d 

h 

i 

l 

B5.5. Política monetaria: 
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. 

Coñece os instrumentos da 
política monetaria e os 
seus efectos. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

i 

l 

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. 

Coñece o papel do BCE 
para establecer a masa 
monetaria e os tipos de 
xuro. 

CSC 

CMCCT 

CD 

ECB5.5.2. Describe os efectos 
das variacións dos tipos de 
xuro na economía. 

Coñece as repercusións 
das variacións no tipo 
de xuro. 

CMCCT 

CCL 

 Bloque 6. O contexto internacional da economía   

g 

i 

l 

B6.1. Comercio internacional: 
causas e teorías. 

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

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

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

Coñece as teorías sobre 
comercio internacional 
e os principais 
compoñentes da 

CSC 

CCL 

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 
consecución 

Competencias 
clave 

española. balanza de 
pagamentos española. 

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. 

Coñece e valora a 
importancia de 
pertecer á UE. 

CSC 

CCL 

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. 

Coñece as razóns do 
comercio internacional. 

CSC 

CCL 

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. 

Analiza os efectos da 
globalización e coñece 
os principais 
organismos 
internacionais que o 
regulan. 

CAA 

CD 

CMCCT 

CSC 

 Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía   

a 

b 

c 

i 

l 

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. 

B7.1. 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. 

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

Coñece as variables que 
determinan o 
crecemento económico 
e os efectos deste. 

CSC 

CMCCT 

CD 

ECB7.1.2. Diferencia os 
conceptos de crecemento e 
de desenvolvemento. 

 CCL 

CMCCT 

ECB7.1.3. Recoñece e explica 
as consecuencias do 
crecemento sobre a 
repartición da riqueza, 
sobre o ambiente e sobre a 
calidade de vida. 

Analiza, a partir da 
actualidade, os efectos 
do crecemento sobre 
as persoas e o medio 
ambiente. 

CSC 

CCL 

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. 

Valora os distintos tipos 
de crecemento a 
través de exemplos 
concretos. 

 CAA 

CSC 

CD 

ECB7.1.5. Reflexiona sobre os 
problemas ambientais e a 
súa relación co impacto 
económico internacional 
analizando as posibilidades 
dun desenvolvemento 
sustentable. 

Obtén de prensa 
comentarios e estudos 
sobre a necesidade de 
medrar de forma 
sustentable. 

CSC 

CMCCT 

ECB7.1.6. Desenvolve 
actitudes positivas en 
relación co ambiente e 
valora a consideración da 
protección do ambiente na 
toma de decisións 
económicas. 

Valora positivamente o 
coidado e respecto 
polo medioambiente. 

CSC 

CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 
consecución 

Competencias 
clave 

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. 

Recoñece a importancia 
de coidar os recursos 
naturais evitandoo seu 
deterioro. 

CSC 

CMCCT 

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

Comprende as causas e 
consecuencias das 
crises económicas. 

CMCCT 

CSC 

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 de renda e 
riqueza: igualdade de 
oportunidades. 

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. 

ECB7.2.1. Distingue e explica 
as funcións do Estado: 
fiscais, estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras 
e provedoras de bens e 
servizos públicos. 

Coñece a función do 
Estado como elemento 
regulador dos 
mercados. 

CCL 

CMCCT 

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. 

Clasifica os fallos do 
mercado e as posibles 
formas de solventalos. 

CSC 

CMCCT 

CD 

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. 

Coñece as principais 
partidas dos 
presupostos públicos e 
analiza a importacia e 
evolución das 
mesmas. 

CAA 

CMCCT 

CD 

 

En canto a temporalización: 

 

1ª AVALIACIÓN 

 

Unidade 1: A razón de ser da economía (10 sesións). 

Unidade 2: Organización e crecemento (10 sesións). 

Unidade 3: Produción e disribución (10 sesións). 

Unidade 4: O funcionamento do mercado (10 sesións). 

Unidade 5: Tipos de mercado (10 sesións). 

 

2ª AVALIACIÓN 

 

Unidade 6: Os fallos do mercado (8 sesións). 

Unidade 7: Indicadores económicos: A producción (10 sesións). 

Unidade 8: Indicadores económicos: Emprego e presos (10 sesións). 

Unidade 9: As forzas inetrnas do mercado (10 sesións). 
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Unidade 10: As políticas macroeconómicas: A política fiscal (8 sesións). 

 

3ª AVALIACIÓN 

 

Unidade 11: O diñeiro, os bancos e a política monetaria. (10 sesións). 

Unidade 12: O sistema financiero español (10 sesións). 

Unidade 13: O comercio internacional (10 sesións). 

Unidade 14: A Unión Europea (8 sesións). 

Unidade 15: A globalización e os desequilibrios da economía mundial (8 sesións). 

 

A avaliación continua será inicial, formativa e sumativa. 

Avaliación inicial, realizarase ao inicio de cada unidade didáctica, a través dun diálogo 

cos alumnos, ou dun cuestionario con preguntas curtas, valorarase o nivel de coñecementos 

previos dos alumnos sobre o tema, para poder basearnos neles, intentando conectar os novos 

coñecementos cos xa asentados e deste modo lograr unha aprendizaxe significativa. 

Avaliación formativa, durante todo o desenvolvemento das unidades, farase unha labor 

de observación para determinar a evolución dos coñecementos a través das actividades, 

valorando a cooperación entre eles e o seu interese polo que están a realizar. 

Ademais proporciona ao profesor información para corrixir as posibles deficiencias 

atopadas no proceso de ensino-aprendizaxe. 

Para a correcta e sistemática supervisión da evolución do alumno, o profesor levará 

unhas fichas dos alumnos, , onde apuntará todas as anotacións (participación, traballo diario, 

asistencia, …) que estime conveniente para unha equitativa avaliación continua do alumno. 

A falta de asistencia reiterada é motivo de perda do dereito de asistencia á clase e de 

avaliación continua cando o número de faltas de asistencia sen xustificar supere o 10% do 

horario establecido ou cando o numero de faltas xustificadas ou sen xustificar supere o 20%  

Aqueles alumnos que perden o dereito a avaliación continua, realizarán unha única 

proba escrita, que se fará conxuntamente e será similar á proba final (de recuperación) do 

alumnado regular 

Avaliación sumativa, ao finalizar cada bloque temático, valorarase a consecución de 

obxectivos. 

Realizarase unha proba escrita que incluirá os aspectos máis importantes do bloque 

temático e versará sobre contidos, tanto teóricos como prácticos 

Na cualificación, valorarase do seguinte modo: 

a) Proba escrita: 80% 

b) Entrega de traballos e realización das actividades encomendadas: 10% 

c)    Participación e traballo en clase, interese, intervencións voluntarias para resolución 

de cuestións: 10% 

 A nota de cada avaliación será o resultado de aplicar as anteriores ponderacións, 

considerarase aprobado/a o alumno/a que obteña unha nota igual ou superior a 4,5. 
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 A nota final de Xuño será a nota media das tres avaliacións. 

O alumnado que falsee as/os probas/exames apoiándose en materiais ou asesoramento non 

autorizado expresamente será cualificado nesa proba cun cero. 

Co obxectivo de motivar ao alumnado poderanse realizar pequenas probas, individuais ou 

colectivas, sen necesidade de previo aviso. 

 

En canto aos instrumentos de avaliación teranse en conta tanto as probas escritas, como as 

táboas de observación nas cales o docente irá anotando, día a día, o desenvolvemento do 

alumnado nas aulas. Asemade realizaranse ao longo do curso exposicións de traballos a través 

de medios audiovisuais, estes traballos serán recollidos e valorados a través da aula virtual. 

. 

3. METODOLOXÍA DIDÁCTICA E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
A metodoloxía é a forma concreta na que se organizan, regulan e se relacionan entre si os 

diversos compoñentes que interveñen no proceso de aprendizaxe e alumnado, profesorado e 

comunidade educativa. A metodoloxía didáctica do Bacharelato favorecerá a capacidade do 

alumno para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos 

apropiados de investigación. Concederase importancia á relación entre os aspectos teóricos 

das materias coas súas aplicacións prácticas na sociedade. 

A metodoloxía que se empregará no ensino da Economía versará sobre os seguintes aspectos: 

• Considerar os esquemas de pensamento e as concepcións dos alumnos e alumnas, 

favorecendo o seu traballo e a súa autonomía na aprendizaxe. 

• Propiciar a indagación, baseándose na recollida e análise de información de distintas fontes 

en relación co tema tratado. 

• Partir dos problemas económicos actuais, utilizando os medios de comunicación, non só a 

prensa especializada transmiten a diario variedade de noticias económicas. Na medida do 

posible estas noticias estarán relacionadas co contorno para que resulten máis motivadoras. 

• Xerar conclusións relevantes en relación co problema traballado e na súa comunicación 

ordenada e clara. 

• Favorecer o traballo cooperativo, o intercambio entre iguais e a reflexión sobre o propio 

proceso de aprendizaxe o que supón fomentar o traballo en equipo como forma de relación 

laboral relacionada co seu futura incorporación ao mercado laboral. 

• Utilizar a linguaxe matemática necesaria e a análise gráfica. 

• Propoñer a investigación de temas económicos do ámbito próximo ao alumnado, tanto no 

ámbito individual coma en equipo, utilizando diferentes fontes e procedementos de información, 

debendo o alumno organizar o propio traballo de investigación, de maneira que faga da 

economía algo próximo e útil. 

• Coas actividades formuladas tratarase de xerar debate co fin de esclarecer as ideas e chegar 

a unha conclusión común. 

 



 12

Os materiais e recursos que axudarán ao profesor a presentar e desenvolver os contidos, e aos 

alumnos a adquirilos son: 

       -    Libro de texto, ECONOMÍA  da editorial MCGraw-Hill ED. 2015 

- Artigos de prensa e revistas especializadas (Emprendedores, Capital, …) 

- Libros de texto de distintas editoriais: McGraw-Hill, Rodeira, SM, Baía. Dos que se 

tomarán actividades de reforzo. 

- Pizarra, xices, canón de vídeo, ... 

- Visualizarase unha película relacionada coa materia en cada avaliación, posteriormente 

o alumnado terá que facer unha pequena labor de investigación para contestar ás 

cuestións enunciadas na ficha de traballo. 

- Recurrirase a videos de youtube para introducir ou tratar determinados aspectos. 

- Tratarase de introducir o emprego de apps para traballar de forma máis atractiva os 

temas (kahoot, comics&memes etc), sempre supeditado a que o alumnado teña 

móbiles e faga un correcto uso dos mesmos. 

- Aula de informática, os alumnos utilizarán os ordenadores tanto para acceder a internet 

coma para realizar os traballos de grupo, para guiar a busca proporcionaránselles 

certas direccións de páxinas web como: 

- Axencia Estatal da Administración Tributaria:www.aeat.es 

- Instituto Galego de Promoción Económica: www.igape.es 

- Confederación Española Asociación de Jovenes Empresarios: www.ceaje.com 

- Instituto da Pequena e Mediana Empresa: www.ipyme.es 

- Instituto Nacional de Estatística: www.ine.es 

- Instituto galego de estatística: www.ige.es 

- Seguridade Social: www.seg-social.es 

- Revista Emprendedores: www.emprendedores.es 

- Revista Capital: www.capitalrevista.es 

- Prensa especializada: www.eleconomista.es 

 

4. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación continua será inicial, formativa e sumativa. 

Avaliación inicial, realizarase ao inicio de cada unidade didáctica, a través dun diálogo 

cos alumnos, ou dun cuestionario con preguntas curtas, valorarase o nivel de coñecementos 

previos dos alumnos sobre o tema, para poder basearnos neles, intentando conectar os novos 

coñecementos cos xa asentados e deste modo lograr unha aprendizaxe significativa. 

Avaliación formativa, durante todo o desenvolvemento das unidades, farase unha labor 

de observación para determinar a evolución dos coñecementos a través das actividades, 

valorando a cooperación entre eles e o seu interese polo que están a realizar. 
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Ademais proporciona ao profesor información para corrixir as posibles deficiencias 

atopadas no proceso de ensino-aprendizaxe. 

Para a correcta e sistemática supervisión da evolución do alumno, o profesor levará 

unhas fichas dos alumnos, , onde apuntará todas as anotacións (participación, traballo diario, 

asistencia, …) que estime conveniente para unha equitativa avaliación continua do alumno. 

A falta de asistencia reiterada é motivo de perda do dereito de asistencia á clase e de 

avaliación continua cando o número de faltas de asistencia sen xustificar supere o 10% do 

horario establecido ou cando o numero de faltas xustificadas ou sen xustificar supere o 20%  

Aqueles alumnos que perden o dereito a avaliación continua, realizarán unha única 

proba escrita, que se fará conxuntamente e será similar á proba final (de recuperación) do 

alumnado regular 

Avaliación sumativa, ao finalizar cada bloque temático, valorarase a consecución de 

obxectivos. 

Realizarase unha proba escrita que incluirá os aspectos máis importantes do bloque 

temático e versará sobre contidos, tanto teóricos como prácticos 

Na cualificación, valorarase do seguinte modo: 

d) Proba escrita: 80% 

e) Entrega de traballos e realización das actividades encomendadas: 10% 

f)    Participación e traballo en clase, interese, intervencións voluntarias para resolución 

de cuestións: 10% 

 A nota de cada avaliación será o resultado de aplicar as anteriores ponderacións, 

considerarase aprobado/a o alumno/a que obteña unha nota igual ou superior a 4,5. 

 A nota final de Xuño será a nota media das tres avaliacións. 

O alumnado que falsee as/os probas/exames apoiándose en materiais ou asesoramento non 

autorizado expresamente será cualificado nesa proba cun cero. 

Co obxectivo de motivar ao alumnado poderanse realizar pequenas probas, individuais ou 

colectivas, sen necesidade de previo aviso. 

 

En canto aos instrumentos de avaliación teranse en conta tanto as probas escritas, como as 

táboas de observación nas cales o docente irá anotando, día a día, o desenvolvemento do 

alumnado nas aulas. Asemade realizaranse ao longo do curso exposicións de traballos a través 

de medios audiovisuais, estes traballos serán recollidos e valorados a través da aula virtual. 

 

Trala avaliación da avaliación, en caso de non superar o grao mínimo de consecución 

de cada un dos estándares de aprendizaxe para cada trimestre, o alumno/a disporá dunha 

recuperación por avaliación a realizar despois de entregados os resultados da proba ordinaria, 

que consistirá nunha proba escrita de similares características ás descritas no apartado de 

avaliación. 
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Aos alumnos con deficiencias conceptuais ou procedementais, entregaránselle 

actividades e casos prácticos que deberán resolver na casa e entregar ao profesor para a súa 

corrección. 

Os alumnos que non superen a materia deberán recuperala en Setembro mediante 

unha proba escrita sobre toda a materia. 

Todo o alumnado de 2º bacharelato que deba examinarse da materia de Economía deberá 

presentarse as probas escritas nas datas establecidas pola xefatura de estudos, nestas probas 

deben acadar unha puntuación mínima de 5 puntos para superala materia. De non superalas 

deberán examinarse das partes suspensas da data que se estableza pola xefatura de estudos. 

 

5. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

Ao remate de cada avaliación, o departamento de economía reunirase para avaliar o proceso 
de ensino e a práctica docente. 
As conclusións desa análise debe quedar reflectida no libro de actas do departamento de 
economía. Para a axuda desa análise e a elaboración de conclusións que permitan a mellora 
do proceso de ensino e a práctica docente utilizarase a seguinte táboa 
  
ÁNALISIS DOS RESULTADOS DO DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA. 
AVALIACIÓN:    
             

GRUPO Nº 
ALUMNOS 

APROBADOS SUSPENSOS 
MOTIVOS FRACASO 

ESCOLAR 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 

      

      

      

      

 
 
 
 
 
Nas reunións do departamento de economía, realizarase un seguemento da programación para 
determinar si transcorre según o previsto, esta avaliación quedará reflectida no libro de actas 
do departamento de economía. 
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Ao finalizar o curso, o departamento elaborará unha memoria na que se avalíe a programación 
impartida. 
 Para a axuda desa análise e a elaboración de conclusións que permitan a mellora  da 
programación para vindeiros cursos utilizarase a seguinte táboa: 
 
 

ASIGNATURA  

CURSO  

PROFESOR/A (ES/AS)  

A. Porcentaxe de cumprimento da programación 
 

 A.1 Xustificacións da parte da programación non impartida 
 

B. Modificacións introducidas durante o curso en relación coa 
programación 
 

 B.1 Motivo ou motivos das modificacións feitas ó longo do curso 
 

C. Análise dos resultados das avaliacións. 
 

 
Cualificación Nº de alumnos/as 

0 
1 
2 
3 
4 

 

Suspensos  
5 
6 

 

7  
8  
9 

10 
 

Aprobados  
 

D. Propostas de mellora para a programación didáctica do próximo curso 
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTERIAS E EXTRAESCOLARES PREVISTAS 

- Charla no propio centro educativo sobre “Consumo” por parte dunha asociación 

de consumidores ou dunha asociación que colabore á integración social e laboral 

de persoas con necesidades especiais. 

- Participación no concurso de Simulación Empresarial de YBT. 

- Participación nun xogo de bolsa para comprender o funcionamento do mercado 

bolsista. 

- Participación no Clube de debate organizado polo Colexio de Economistas. 

- Visita a unha cooperativa a través do programa de visitas escolares da asociación 

AGACA. 

- Visita a Pull&Bear en Narón. 

- Visita ao Banco de España na Coruña. 

 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Entendemos como medidas específicas de atención á diversidade aquelas que non se 

formulan con carácter xeral para todos os alumnos senón que son deseñadas especialmente 

para un alumno/a en particular ou para un grupo de alumnos que requiran unha actuación 

común, pero claramente diferenciada da programación da aula. Algúns dos factores desta 

diversidade son: a intelixencia, o rendemento escolar, as capacidades, o ámbito sociocultural, 

personalidade, etc. Esta é un labor moi importante que debe estar presente en todo o proceso 

educativo. O profesor debe axustar a axuda pedagóxica ás diferentes necesidades do 

alumnado, e facilitar recursos variados que permitan dar resposta ás diversas motivacións, 

intereses e capacidades que presentan os alumnos nesta etapa. 

É fundamental sinalar que, no caso de alumnos con necesidades educativas especiais 

unha decisión desta natureza non debe ser tomada de forma individual dende unha área. É 

preciso facer unha análise global da situación e así tomar unha decisión co resto do 

profesorado e se é necesario co departamento de orientación, así como poñer os medios 

materiais e instrumentos que poden facilitar o proceso de ensino e aprendizaxe, é dicir o 

equipamento necesario que facilite a autonomía, o desprazamento, a visión e a audición, en 

definitiva que facilite e potencie os niveis de comunicación, tanto oral como escrita, dos 

alumnos con necesidades educativas especiais e deste xeito poidan participar ao máximo da 

programación ordinaria prevista. 

A atención á diversidade, dende o punto de vista metodolóxico, debe estar presente en 

todo o proceso educativo e levar o profesor a: 

- Detectar os coñecementos previos dos alumnos ao empezar o tema e conectar os que 

se vaian ensinar con eles. Aos alumnos nos que se detecte algunha lagoa nos seus 

coñecementos, débeselles propoñer algún tipo de ensino compensatorio, que cubra 

esas deficiencias. 
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- Ter en conta o ritmo de aprendizaxe dos alumnos., polo que se debe ter previsto un 

número suficiente de actividades para cada un dos contidos, con distinto nivel de 

dificultade, que permita traballar estes con distintas esixencias. 

- Tamén se debe ter en conta, os alumnos con ritmos de aprendizaxe rápidos, para os 

que se proporán actividades de ampliación, afondando sobre aspectos específicos da 

economía co fin de que poidan progresar dun modo acorde as súas capacidades. 

 

8. TEMAS TRANSVERSAIS 

 
- A medida que se expoñen e estudan os contidos e se realizan as diversas 

actividades, trataranse temas transversais tratando de espertar e fomentar valores nos 

alumnos que estudan esta materia. 

Farase especial referencia aos seguintes temas transversais: 
 
A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, e a comunicación audiovisual 

En cada unidade didáctica, lerase, algún artigo de prensa seleccionado polo profesor 

relacionado coa materia e traballarase sobre el, tamen se procederá ao visionado de 

documentais e fragmentos de películas, así os alumnos observarán a relación dos contidos coa 

realidade económica, e permitirá, estudar a materia nun contexto totalmente actualizado. 

As tecnoloxías da información e da comunicación 

A aplicación das tecnoloxías da información e a comunicación ao traballo da aula convértese 

nunha peza clave na educación e formación das novas xeracións 

Debemos beneficiarnos das vantaxes de Internet, para iso os alumnos acudirán á aula de 

informática con frecuencia, co obxecto de obter información que poidan necesitar para realizar 

traballos e actividades. 

Empregarase a aula virtual. 

 

Educación cívica e constitucional 

No primeiro bloque estúdase o consumo como actividade económica necesaria 

para a satisfacción das necesidades humanas, e aos consumidores ou familias como axentes 

económicos fundamentais. 

. No bloque 3 estúdase a publicidade como medio de comunicación de masas entre 

consumidores e empresas, ao tempo que se reflexiona sobre a súa utilización para influír sobre 

a demanda das familias. En todo caso, procúrase deslindar os conceptos de consumo e 

consumismo. 

A educación ambiental é tratada de forma especial no bloque 2. 

Os efectos negativos que sofre o medio natural como consecuencia do consumismo e os 

métodos de produción das empresas reclaman a reflexión e posicionamento dos alumnos para 

lograr o desenvolvemento sostible. 

 

Educación para a igualdade entre homes e mulleres 
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Ao estudar os mercados de factores e en especial o mercado de traballo no bloque 4, trátase o 

tema das desigualdades dende un punto de vista laboral. 

Evitaranse os comportamentos , os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación, procurando poner exemplos de presidentas, directoras de empresa… 

O Emprendemento 

A economía introduce aos alumnos no que vai ser o seu destino na maior parte dos casos: o 

mundo da empresa. Na maioría das unidades insístese en esta parcela en concreto para que o 

alumno coñeza máis de preto a unidade básica de producción,especialmente no bloque 2. 

Os alumnos realizarán ao longo do curso diferentes traballos en grupo, e participarán no 

concurso Young Business Talents de simulación empresarial o que lle permitirá afianzar o 

espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de competencias como a creatividade, a 

autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo e a confianza nun mesmo. 

 

Santiago de Compostela, a 16 de setembro de 2019 

 

O xefe do departamento de economía, 

 

Asdo.: Javier Benito Torres 


