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INTRODUCIÓN  

O Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo 

básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, recolle que o estudo e 

a formación en economía fanse absolutamente necesarios nun contexto moi 

globalizado, no que as relacións económicas son cada vez máis complexas. A 

economía está presente en todos os aspectos da nosa vida cotiá, calquera cidadán 

necesita coñecer as regras básicas que explican os acontecementos económicos e a 

linguaxe específica que é utilizado polos economistas e os medios de comunicación 

para analizar eses feitos. A realidade non pode entenderse correctamente sen 

considerar o comportamento económico, individual e colectivo, das persoas na 

procura da satisfacción das súas necesidades, así como a produción e organización 

dos bens e servizos que se necesitan para iso, e a distribución dos recursos escasos. 

O estudo da economía axuda a percibir e coñecer o mundo que nos rodea, e 

posibilita analizar e profundar nas relacións humanas desde aspectos micro e 

macroeconómicos, incluíndo diferentes variables de contexto; facilita a comprensión 

dos conceptos utilizados habitualmente na economía e no mundo empresarial, 

potencia as habilidades e destrezas de razoamento, abstracción e interrelación, e 

proporciona ferramentas para examinar de forma crítica a sociedade na que nos 

desenvolvemos; ademais, contribúe a desenvolver a curiosidade intelectual, a 

capacidade analítica, o rigor e a amplitude de perspectivas ao facer fronte ao estudo 

e investigación de diversos temas, o coñecemento de variables como o crecemento, a 

pobreza, a educación, a saúde, a riqueza, o medio ambiente, etc., un coñecemento 

matemático e estatístico, así como unha habilidade de comunicación oral e escrita 

para explicar e transmitir as ideas e conclusións con argumentos e evidencias 

empíricas, un sólido sentido da ética e respecto ao ser humano, así como unha 

intensa capacidade de traballo, tanto individual como en equipo. 

Quizais o que mellor distingue á economía como disciplina doutras nas ciencias 

sociais non é o seu obxecto, senón o seu enfoque. A día de hoxe cobran máis valor, 

se cabe, os coñecementos económicos pola importancia de contar con cidadáns 

solventes e informados e pola relevancia dunha boa administración dos recursos dun 

país, o que mostra a gran transcendencia social da economía pois o seu coñecemento 

contribúe a fomentar a mellora na calidade de vida, o progreso e o benestar social. 

O estudo da economía proporciona, xunto coa formación técnica, unha serie de 

competencias en traballo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa e 

liderado, así como o estímulo do espírito emprendedor. 
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CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

Competencia lingüística (CCL): A materia esixirá dos alumnos/as que utilicen as 

diversas formas da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita. Os 

alumnos e as alumnas veranse obrigados a expresar pensamentos, a xerar ideas, 

formarse xuízos críticos, a dialogar, a organizar a información (tanto a propia como 

a xerada por outros). Así mesmo, a materia préstase a que os alumnos/as 

desenvolvan as capacidades lingüísticas orais, expoñendo as ideas, presentando 

proxectos e produtos, promocionándoos e relacionándose cos potenciais clientes e 

provedores. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT): A materia contribuirá a facilitar aos alumnos e as alumnas a utilización 

de ferramentas de cálculo (especialmente no relativo aos custos e aos beneficios). 

Tamén será frecuente o uso de información cuantitativa para poder valorar 

diferentes alternativas, xunto cos elementos e razoamentos matemáticos como 

ferramenta de axuda para resolver problemas relacionados coas situacións da vida 

cotiá e na toma de decisións o traballar directamente ca información que procede 

da redes e utilizar material didáctico xerado na mesma terán traballado as novas 

tecnoloxías 

Competencia dixital (CD): Os alumnos/as veranse obrigados a buscar, obter, 

procesar e comunicar información para transformala en coñecemento. A utilización 

das tecnoloxías da información e da comunicación serán un elemento 

imprescindible para o desenvolvemento da materia. Así mesmo, contribuirase ao 

desenvolvemento da capacidade dos alumnos e as alumnas para transformar a 

gran cantidade de información que as novas tecnoloxías poñen á nosa disposición 

en coñecemento útil, facilitando que os alumnos poidan resolver problemas tanto 

propios como alleos: detectar necesidades insatisfeitas, ofertar produtos novidosos 

ao mercado, utilizar as novas tecnoloxías para a promoción e as vendas dos 

produtos. A forma de proveer o material didáctico da asignatura así como a busca 

de información obrigará os alumnos a traballar a materia dixitalmente. 

Competencia para aprender a aprender (CAA): Foméntase a adquisición por 

parte do alumnado da conciencia das propias capacidades, do que pode facer un 

por si mesmo e do que se pode chegar a facer coa axudas dos demais. Alumnos 

que en ocasións desconectan dos contidos educativos máis académicos e 

tradicionais, conseguen contactar co sistema a través de materias como esta que 

teñen un forte carácter práctico e que lles permiten desenvolver a competencia 
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persoal, que os estimula e os motiva, fomentando a confianza en si mesmo e o 

gusto por aprender. Contribúe tamén a que tomen conciencia de que as 

capacidades das persoas son diferentes, de que cada un ten as súas, pero todas 

son válidas e de que xuntas poden chegar a producir bos resultados. Pon de 

manifesto a posibilidade de emprender proxectos persoais, dividíndoos en metas 

alcanzables a curto, medio e longo prazo e vendo a necesidade de aplicar o 

esforzo á aprendizaxe de forma progresiva e realista. 

Competencia social e cívica (CSC): A presenza das empresas como elemento 

fundamental da actividade económica é incuestionable. A través das capacidades 

desenvolvidas nesta materia, os alumnos adquirirán conciencia da importancia do 

papel coordinador das empresas, e do asociacionismo en xeral, axudándoos a 

comprender a realidade social e económica do mundo en que viven.  

Tamén aprenderán a asumir responsabilidades, a comprender a dimensión 

multicultural da realidade social actual e como a actividade económica non pode 

ser allea a ela. Desenvolverán habilidades sociais relativas á xestión de conflitos e 

á necesidade de negociación presentes en calquera organización social (e a 

empresa non deixa de selo). Asumirán que a actividade económica e empresarial 

ten unha dimensión ética e unha responsabilidade social cada vez máis 

ineludibles. Así mesmo, os alumnos e as alumnas comezarán o exercicio da súa 

cidadanía achegándose ao contacto coa lexislación económica e laboral, ao 

coñecemento e exercicio dos dereitos e deberes dos cidadáns, partindo da dobre 

dimensión de patróns e traballadores. 

Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): Esta 

materia axuda aos estudantes a desenvolver a confianza en si mesmos e a 

motivación por actuar. Verán que todos temos ideas, como se poden seleccionar 

aquelas máis axeitadas e levalas á práctica. Contribúe a elevar a autoestima, a 

autocrítica e o coñecemento de si mesmo. A necesidade de tomar decisións, de 

elixir cun criterio propio, calculando os riscos e avaliándoos para despois asumir 

as consecuencias das nosas decisións, serán capacidades que se desenvolvan 

nesta materia. O desenvolvemento de proxectos emprendedores contribúe a que 

os alumnos e as alumnas se habitúen a transformar as ideas en accións 

planificadas, propoñéndose obxectivos, planificando e deseñando, levando a cabo 

os proxectos e avaliándoos finalmente. Tamén implica desenvolver habilidades 

relacionadas co liderado de proxectos, que inclúen a confianza nun mesmo, a 

empatía, o espírito de superación, a capacidade de organización. En suma, a 
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capacidade de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou proxectos 

individuais ou colectivos con creatividade, responsabilidade e sentido crítico.  

Competencia en conciencia e expresión cultural (CCEC):  Podemos destacar 

que o contacto coas diferentes realidades culturais no mundo actual obriga ás 

empresas a adaptar os produtos ás diferentes sensibilidades e necesidades 

sociais e culturais. As empresas deben coñecer e respectar esas diferenzas e 

ofrecer  diferentes  posibilidades  e  alternativas  que  satisfagan  os  potenciais 

clientes. Por outro lado, as necesidades de deseñar (logos, imaxes de marca, 

envases, campañas de publicidade) contribuirán a desenvolver as capacidades 

artísticas, de iniciativa, imaxinativas, o fomento da creatividade en suma dos nosos 

alumnos/as. 

OBXECTIVOS  

O Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, madurez 

intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lles permitan desenvolver 

funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. 

Así mesmo, capacitará ao alumnado para acceder á educación superior. 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle 

permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha con-ciencia 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. 



PABLO ALVARADO GONZÁLEZ ECONOMÍA 1º BACHARELATO CURSO 2020/2021 

6 
 

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. 

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. 

Os obxectivos que pretende alcanzar a materia de Economía en 1º de bacharelato 

son os relacionados cas seguintes letras: 

a, b, c, d, g, h, i, l, m, p 
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CONTIDOS DO CURSO 

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 

BLOQUE OBXECTIVOS TÍTULO DESCRIPCIÓN 

BLOQUE1 
(B1) 

a, h, I, l 

Economía e 
escaseza. A 

organización da 
actividade 
económica 

Abórdase a orixe da ciencia 
económica, a economía  e a 
escaseza, continuando coa 
organización da actividade 
económica para estudar a estrutura 
dos sistemas económicos. 

BLOQUE2 
(B2) 

a, h, i, l, m, p 
A actividade 

produtiva 
Descríbese a produción como 
principal actividade económica. 

BLOQUE3 
(B3) 

a, h, i, l, m 
O mercado e o 

sistema de prezos 

Repásase a principal institución na 
fixación de prezos e asignación de 
recursos. 

BLOQUE4 
(B4) 

a, g, h, i, l, m, p A macroeconomía 
Céntrase na medición da actividade 
económica  e no estudo  do  
mercado de traballo. 

BLOQUE5 
(B5) 

a, d, h, i, l, p 
Aspectos 

financeiros da 
economía 

Faise un repaso da vertente 
financeira da actividade 
económica. 

BLOQUE6 
(B6) 

a, b, g, h, i, l, p 
O contexto 

internacional da 
economía 

Aborda a análise do sector 
exterior e dos fenómenos de 
integración económica e 
globalización. 

BLOQUE7 
(B7) 

a, b, c, i, l 

Desequilibrios 
económicos e o 

papel do Estado na 
economía 

Reflexiónase sobre o carácter 
cíclico da actividade económica e o 
papel do Estado para mitigar e 
corrixir os desequilibrios xurdidos 
do funcionamento económico. 

 

A realización de contidos por bloque e a seguinte  

BLOQUE CONTIDOS 

B1 

Economía e escaseza. 

A organización da 

actividade económica 

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. 



PABLO ALVARADO GONZÁLEZ ECONOMÍA 1º BACHARELATO CURSO 2020/2021 

8 
 

B2 

A actividade produtiva 

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

interdependencia. 

B2.2. División técnica do traballo. 

B2.3. Identificar os efectos da actividade empresarial  para  a 

sociedade e a vida das persoas. 

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. 

B3 

O mercado  

e o sistema de prezos 

B3.1. Curva de demanda. Movementos ao longo da curva de de-

manda e desprazamentos na curva de demanda. Elasticidade da 

de-manda.  

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. 

B4 

A macroeconomía 

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. 

B4.5. 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. 

B5 

Aspectos financeiros 

da economía 

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. 
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B6 

O contexto internacional 

da economía 

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. 

B7 

Desequilibrios 

económicos e o papel 

do Estado na 

económica 

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. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

INSTRUMENTOS DE AVALACIÓN 

Nesta sección relacionarase cada contido co seus criterios de avaliación 

estándares de aprendizaxe e competencias clave segundo aparecen na Orde 

ECD/65/2015, do 21 de xaneiro e o 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. 
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RELACIÓN DOS ESTÁNDARES AVALIABLES COS PROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
 

B1 Economía e escaseza. A organización da actividade económica 

ESTÁNDARES AVALIABLES SESIONS PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

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. 

3 

1) Explica o concepto de escaseza relativa. 
2) Explica para que serve a economía. 
3) Identifica a necesidade de elixir como punto de 

partida do comportamento económico.. 
4) Aplica o concepto de custo de oportunidade 

a situacións relevantes da súa vida persoal. 

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

4 

1) Identifica los tres interrogantes económicos básicos 
que afronta la organización económica (que producir, 
como y para quen). 

2) Explica los sistemas económicos como  diferentes 
respostas a los interrogantes económicos básicos 
(que producir, como y para quen). 

3) Describe las características del sistema de economía 
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de mercado. 
4) Identifica las limitacións del sistema de economía de 

mercado, formulando hipóteses sobre súas causas. 
5) Describe las características del sistema de 

planificación centralizada. 
6) Identifica las limitacións del sistema de planificación 

centralizada como factores clave que contribuíron ao 
seu desmantelamento. 

7) Identifica el rol del estado en las economías mixtas a 
través de las funciones concretas que ten asignadas 
en este sistema. 

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. 

1 

1) Explica os cambios económicos no mundo a partires 
da 2ª guerra mundial 

2) Explica e analiza os cambios na URSS, China e Cuba 

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

1 
1) Compara os sistemas económicos de distintos 

países do noso entorno 

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

1 

1) Identifica cando una proposición pertence a economía 
positiva e cando a normativa. 

2) Establece a complementariedade de economía 
positiva e economía normativa nos procesos de 
argumentación económica relativos a situacións 
relevantes 

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

1 1) Establece a utilidade de simplificar a 
realidade a efectos de analizala. 

 
 

B2 A actividade produtiva 

ESTÁNDARES AVALIABLES SESIONS PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

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 

1 

1) Sitúa o papel da empresa como coordinadora de 
persoas e de recursos produtivos, establecendo os 
motivos polos cales fomenta a especialización. 

ECB2.2.1. Relaciona o proceso de 
división técnica do traballo coa 
interdependencia económica nun  
contexto global 

1 

1) Identifica a división do traballo no contexto social 
cercano e no proceso económico global 

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

4 

1) Define tecnoloxía como conxunto de 
procedementos equipos que combinan factores con 
fins produtivos. 

2) Describe a empresa como sistema que fornece 
bens e servizos utilizando tecnoloxías e recursos 
produtivos. 

3) Define o concepto de eficiencia e a súa relación coa 
tecnoloxía. 

4) Diferencia eficiencia técnica e eficiencia económica. 
5) Calcula e compara as produtividades dos factores 

asociadas a dúas tecnoloxías dadas. 
6) Define a fronteira de posibilidades de produción, 

puntos eficientes, ineficientes e inalcanzables 
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7) Localiza nunha gráfica da FPP os puntos eficientes, 
ineficientes e os inalcanzables 

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

1 

1) Lee e identifica en textos o impacto da  actividade 
empresarial na economía 

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

1 
1) Define obxectivo e función das empresas 
2) Distingue obxectivos e función das empresas 

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

1 

1) Describe mediante un esquema a creación de valor 
das empresas 

2) Distingue inputs e outputs 
3) 3)  Calcula mediante un exemplo numérico a 

creación de valor dunha empresa 

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 

4 

1) Define e distingue os costes fixos, variables, totais, 
medios ou unitarios, marxinais 

2) Calcula os custos totais como a suma de custos 
fixos e custos variables. 

3) Calcula os custos medios ou unitarios a partir dos 
custos totais. 

4) Aplica a noción de custo marxinal a exemplos 
sinxelos de cálculos con incrementos. 

5) Debuxa e interpreta gráficos dos distintos tipos de 
custos 

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

1 

1) Obtén a cifra de beneficios dunha empresa como 
diferencia entre os seus ingresos totais e os seus 
custos totais. 

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

2 

1) Calcula a produción media e marxinal ou unitarios a 
partir dun suposto dado 

2) Aplica a noción de produción marxinal a exemplos 
sinxelos de cálculos con incrementos. 

3) Debuxa e interpreta gráficos dos distintos tipos de 
produción 

 

B3 O mercado e o sistema de prezos 

ESTÁNDARES AVALIABLES SESIONS PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

3 

1) Describe a interacción que se produce entre 
oferentes e demandantes nun mercado para 
acordar un prezo e unha cantidade comprada e 
vendida. 

2) Identifica o prezo do ben en cuestión, os custos dos 
recursos produtivos e os obxectivos empresariais 
como factores condicionantes da oferta das 
empresas. 

3) Identifica o prezo, o gusto dos consumidores, as 
modas como factores condicionantes da Demanda 

4) Indica mediante exemplos as consecuencias de 
variacións en cada un dos factores determinantes 
da oferta sobre esta última 

5) Diferenza entre bens complementarios e 
substitutivos achegando exemplos. 

6) Clasifica  bens en inferiores, normais ou de luxo. 

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

5 

1) Constrúe a curva de demanda por interpolación a 
partir de pares de datos cantidade-prezo. 

2) Interpreta en termos económicos a pendente 
negativa da función de demanda. 

3) Constrúe a curva de oferta por interpolación a partir 
de pares de datos cantidade-prezo. 



PABLO ALVARADO GONZÁLEZ ECONOMÍA 1º BACHARELATO CURSO 2020/2021 

17 
 

4) Interpreta en termos económicos a pendente positiva 
da función de oferta. 

5) Interpreta graficamente o equilibrio de mercado como 
punto de coincidencia dos plans de produtores e 
consumidores. 

6) Calcula o punto de equilibrio como intersección de 
curvas de oferta e demanda obtidas por interpolación 
a partir de pares de datos cantidade-prezo. 

7) Diferenza entre movementos ao longo da curva de 
demanda e desprazamentos da curva de demanda. 

8) Explica os efectos das variacións no prezo dos bens 
relacionados, a renda dispoñible e as preferencias 
sobre a curva de demanda. 

9) Interpreta graficamente os efectos dos cambios nas 
condicións de demanda como desprazamentos da 
curva de demanda. 

10) Diferenza entre movementos ao longo da curva de 
oferta e desprazamentos da curva de oferta. 

11) Explica os efectos das variacións nos custos de 
produción e nos obxectivos empresariais sobre a 
curva de oferta. 

12) Interpreta graficamente os efectos dos cambios nas 
condicións de demanda como desprazamentos da 
curva de demanda. 

ECB3.1.3. Analiza as elasticidades 
de demanda e de oferta, 
interpretando os cambios en prezo e 
cantidades, así como os seus 
efectos sobre os ingresos totais 

2 

1) Define e interpreta a elasticidade dunha curva de 
demanda 

2) Define e interpreta a elasticidade dunha curva de 
oferta 

3) Calcula a elasticidade dunha curva dada tanto de 
oferta como de demanda 

ECB3.2.1. Analiza e compara o 
funcionamento dos tipos de 
mercados, e explica as súas 
diferenzas. 

5 

1) Diferencia os mercados de competencia perfecta 
daqueles de competencia imperfecta. 

2) Reflexionar criticamente sobre as consecuencias 
que ten a falta de competencia sobre o 
funcionamento dos mercados. 

3) Caracteriza os mercados de competencia perfecta, 
competencia monopolística, oligopolio e monopolio 
atendendo ao seu grao de concentración e á 
capacidade de cada empresa para influír no prezo. 

4) Identifica o grao de homoxeneidade do produto nun 
mercado, comparándoo con outros mercados. 

5) Determina o grao de competencia dun mercado 
determinado. 

6) Identifica o grao de transparencia da información 
nun mercado, comparándoa con outros mercados. 

7) Identifica e diferencia barreiras de entrada e de 
saída como elementos presentes nalgúns 
mercados, establecendo hipóteses sobre as 
consecuencias no grao de competencia nos 
mesmos. 

8) Identifica as vantaxes en custos, a diferenciación de 
produto e os investimentos de capital como 
barreiras de entrada, propoñendo exemplos reais 
das mesmas. 

9) Identifica a liberdade de entrada e saída, o gran 
número de empresas prezo-aceptantes, a 
homoxeneidade do produto, a forte competencia e a 
transparencia de prezos como elementos distintivos 
dos mercados de competencia perfecta. 

10) Determina se un mercado de competencia perfecta 
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atópase en fase de crecemento, saturación, 
estancamento ou estabilización. 

11) Describe e explica cada unha das catro fases polas 
que atravesan os mercados de competencia 
perfecta utilizando as nocións de competidor, 
beneficio, entrada e saída de empresas. 

12) Identifica a existencia de gran cantidade de 
produtores e a diferenciación de produto como 
trazos distintivos dos mercados de competencia 
monopolística. 

13) Explica o comportamento das empresas nos 
mercados de competencia monopolística, 
especialmente no relativo a imaxe de marca e 
publicidade. 

14) Identifica a existencia de poucas empresas, a 
homoxeneidade do produto e a existencia de 
barreiras de entrada como elementos distintivos dos 
mercados de oligopolio. 

15) Describe as políticas de anticipación, as guerras de 
prezos e o liderado en prezos como opcións 
estratéxicas das empresas que compiten nun 
oligopolio. 

16) Define o concepto de cártel a partir da noción de 
colusión. 

17) Reflexiona razoadamente sobre os incentivos que 
teñen as empresas que operan en mercados de 
oligopolio para chegar a acordos de colusión e para 
rompelos. 

18) Identifica determinados tipos de barreiras de 
entrada como elementos que orixinan a existencia 
de monopolios. 

19) Diferencia o monopolio natural e o monopolio legal. 
20) Explica o comportamento de mercado da empresa 

monopolista en función da elasticidade da demanda 
con respecto ao prezo. 

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

1 

1) Identifica un tipo de mercado dado un caso concreto 
do seu entorno 

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

1 

1) Identifica os axentes intervenientes nun mercado 
real e analiza a súas actitudes dende un punto de 
vista crítico 

 

B4 A macroeconomía 

ESTÁNDARES AVALIABLES SESIONS PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

ECB4.1.1. Mide, interpreta e 
expresa as principais magnitudes 
macroeconómicas como indicadores 
da situación económica dun país. 

1 

1) Define macroeconomía como a disciplina que 
estuda a economía no seu conxunto, en 
contraposición á microeconomía 

2) Identifica produción, emprego, prezos e crecemento 
como variables esenciais da economía. 

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

5 

1) Identifica o PIB, as taxas de desemprego e IPC 
como indicadores de produción, emprego e prezos, 
respectivamente. 

2) Reflexiona criticamente sobre as limitacións dos 
indicadores anteriores e describe o IDH como 
exemplo de indicador que pretende superar 
algunhas delas. 

3) Describe o conxunto de elementos que se inclúen 
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na definición do PIB, así como aqueles que quedan 
excluídos deste indicador. 

4) Concibe o PIB como suma dos diversos 
compoñentes da demanda agregada. 

5) Calcula o PIB polo método do gasto a partir de 
datos estatísticos 

6) Concibe o PIB como suma dos valores engadidos 
das diversas ramas da economía. 

7) Calcula o PIB polo método do valor engadido a 
partir de datos simplificados. 

8) Concibe o PIB como suma das diversas rendas 
pagas nunha economía. 

9) Calcula o PIB polo método da renda a partir de 
datos simplificados. 

10) Define e interpreta en termos económicos os 
indicadores de Produto Nacional Bruto, Renda 
Nacional e Renda Persoal Dispoñible. 

11) Calcula o Produto Nacional Bruto, Renda Nacional e 
Renda Persoal Dispoñible a partir de datos 
simplificados 

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 

2 

1) Razoa as consecuencias positivas do control da 
inflación, da redución do desemprego e da 
existencia de crecemento económico 

2) Identifica elementos concretos da economía que 
non son medidos polo PIB, como a economía 
mergullada, as externalidades ou calidade dos bens 
producidos. 

3) Detecta a incapacidade do PIB e do PIB per cápita 
para dar conta da desigualdade na distribución da 
renda. 

ECB4.2.1. Utiliza e interpreta a 
información contida en táboas e 
gráficos de variables 
macroeconómicas e a súa evolución 
no tempo 

1 

1) Analiza a situación española e galega a partires dos 
datos proporcionados polo INE 

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

1 

1) Busca datos macroeconómicos nas distintas fontes 
oficiais datos macroecomómicos actuais 

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

3 

1) Realiza un estudio da evolución dunha variable 
macroeconómica a través do tempo e reflexiona 
sobre a súa evolución 

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

 

1) Diferenza entre poboación total, poboación activa e 
poboación desempregada. 

2) Calcula taxas de actividade, de paro e de ocupación 
a partir de datos estatísticos. 

3) Coñece e é capaz de consultar a Enquisa de 
Poboación Activa, o rexistro de afiliación á 
Seguridade e as series estatísticas do SEPE. 

4) Diferenza entre desemprego cíclico, estacional, 
estrutural. 

5) Explica os efectos do desemprego nunha 
economía. 

6) Describe as principais políticas de emprego en 
función das clases de desemprego que buscan 
reducir. 
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ECB4.3.2. Valora a relación da 
educación e a formación coas 
probabilidades de obter un emprego 
e mellores salarios 

1 

1) Define e calcula a produtividade salarial. 
2) Explica o concepto de diferencia salarial, capital 

humano, discriminación e salario de eficiencia 

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

1 

1) Coñece o concepto de globalización e o relaciona 
cos salarios 

2) Describe a relación existente entre cambio 
tecnolóxico, emprego e salarios 

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

4 

1) Describe o IPC como indicador do nivel xeral de 
prezos composto a partir dunha cesta da compra. 

2) Constrúe un índice de prezos ao consumo 
simplificado a partir de datos de prezos e consumos. 

3) Calcula taxas de inflación a partir de series de datos 
do IPC. 

4) Describe o IPC harmonizado como estándar para 
comparacións internacionais de niveis de prezos. 

5) Explica a inflación subxacente como indicador da 
evolución dos prezos a longo prazo. 

6) Identifica as principais limitacións do IPC como 
índice de prezos. 

 

B5 Aspectos financeiros da economía 

ESTÁNDARES AVALIABLES SESIONS PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

1 

1) Define o diñeiro como medio de pago. 
2) Diferencia diñeiro mercadoría e diñeiro fiduciario. 
3) Explica as tres funciones básicas do diñeiro: medio  

de cambio, depósito de valor e unidade de conta 
común. 

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

4 

1) Describe a inflación de demanda e diferencia as súas 
causas. 

2) Describe a inflación de custos e diferencia as súas 
causas. 

3) Explica por que os traballadores, pensionistas, 
aforradores e empresas exportadoras son os 
principais colectivos prexudicados por situacións de 
inflación. 

4) Explica  como  os  procesos  inflacionarios 
benefician aos debedores en xeral. 

5) Valora os  efectos  globais  da inflación  en termos 
dunha maior incerteza. 

6) Interpreta os datos das estatísticas oficiais con 
respecto a inflación (IPC) 

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 

4 

1) Define a actividade bancaria como captación de   
diñeiro para financiar aos axentes económicos. 

2) Coñece as nocións de reserva fraccionaria e 
coeficiente legal de caixa, e relaciónaas coa 
creación de diñeiro bancario 

3) Explica, calcula e interpreta o multiplicador do 
diñeiro bancario como panca do incremento do 
diñeiro legal dentro do sistema bancario. 

4) Explica mediante un exemplo numérico 
5) Caracteriza a intermediación entre aforradores  e 

investidores como función básica do sistema 
financeiro. 

6) Identificar liquidez, risco e rendibilidade como 
factores diferenciadores dos produtos financeiros 
entre si. 

7) Diferenza entre intermediarios bancarios e non 
bancarios. 
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8) Identifica  a posición central  do  Banco de 
España no conxunto do sistema financeiro, como 
entidade reguladora e supervisora do mesmo. 

9) Describe as funcións concretas do Banco de España 
como banco central nacional e como membro do 
Eurosistema. 

10) Explica as diferenzas que existen entre a banca 
comercial, as caixas de aforros e as cooperativas  
de  crédito  en  canto  á  súa natureza e á súa 
forma de operar no sistema financeiro 

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

3 

1) Concibe a política monetaria como conxunto de 
medidas adoptadas por unha autoridade monetaria 
a través da cantidade de diñeiro na economía e o 
tipo de interese. 

2) Identifica  a  estabilidade  de  prezos  como 
obxectivo principal da política monetaria única. 

3) Identifica o mecanismo de reservas mínimas, as 
operacións de mercado aberto e as facilidades 
permanentes como instrumentos  da  política  
monetaria  única común. 

4) Diferenza entre unha política monetaria expansiva e 
outra contractiva. 

5) Explica os efectos dunha política monetaria 
expansiva ou contractiva sobre a produción, o 
emprego e o nivel xeral de prezos. 

ECB5.5.1. Identifica os obxectivos e 
a finalidade do Banco Central 
Europeo, e razoa sobre o seu papel 
e o seu funcionamento 

1 

1) Identifica os obxectivos e a finalidade do Banco 
Central Europeo e razoa sobre o seu papel e 
funcionamento. 

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

1 
1) Identifica as subidas e baixadas de tipos de interese 

como os xeradores de cambios macroeconómicos 
na economía 

 

B6 O contexto internacional da economía 

ESTÁNDARES AVALIABLES SESIONS PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

ECB6.1.1. Identifica e describe os 
fluxos comerciais internacionais 

4 

1) Diferenza os distintos sistemas de intercambio 
comercial a través da historia 

2) Explica os fluxos comerciais internacionais na 
actualidade 

3) Interpreta o libre comercio como ausencia de 
barreiras comerciais entre países. 

4) Identifica a mellora na eficiencia, o fomento da 
competencia, a maior variedade de produtos e as 
economías de escala como principais argumentos 
en favor do libre comercio. 

5) Define o proteccionismo como conxunto de 
actuacións destinadas a reducir a entrada de 
produtos estranxeiros. 

6) Identifica os principais argumentos en favor do 
proteccionismo. 

7) Describe as medidas proteccionistas máis habituais. 
8) Diferenza entre arancel específico e arancel ad 

valorem. 

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 

1 

1) Describe o proceso de integración de España na 
Unión Europea 

2) Describe as vantaxes e desvantaxes que supón 
este proceso para España 
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ECB6.3.1. Expresa as razóns que 
xustifican o intercambio económico 
entre países 

1 

1) Identifica os custos de produción e a demanda como 
factores de fondo que potencian o comercio 
internacional. 

2) Explica a diferenza entre comercio internacional e 
exterior. 

3) Explica  mediante  un  exemplo  numérico sinxelo 
a noción de vantaxe comparativa. 

4) Describe o lugar da vantaxe comparativa na 
explicación económica da especialización 
internacional. 

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. 

3 

1) Define o concepto de relación real de intercambio e 
calcúlaa a partir de datos simplificados. 

2) Explica analiticamente a contribución das 
importacións e das exportacións á demanda 
agregada. 

3) Caracteriza a balanza de pagos como documento 
contable de partida dobre. 

4) Describe a estrutura da balanza de pagos, 
diferenciando a balanza por conta corrente, a de 
capital e a financeira. 

5) Interpreta a información dunha balanza de pagos 
construída con datos simplificados. 

6) Analiza a balanza de pagos española, interpretando 
as magnitudes e os saldos das súas balanzas. 
Define o tipo de cambio como o prezo dunha moeda 
en termos doutra. 

7) Explica os motivos polos que os axentes 
económicos recorren aos mercados de divisas. 

8) Describe o funcionamento do mercado de divisas en 
termos de oferta e demanda, representando 
graficamente os efectos de cambios nos factores 
determinantes da oferta e a demanda dunha divisa. 

 

B7 Desequilibrios económicos e o papel do Estado na económica 

ESTÁNDARES AVALIABLES SESIONS PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

2 

1) Identifica produción, emprego, prezos e crecemento  
como variables esenciais da economía. 

2) Identifica as perturbacións externas, as forzas 
internas do mercado e a intervención do sector 
público como as principais forzas que  inflúen  na  
realidade  económica  dun país. 

3) Describe a causalidade entre as forzas que inflúen 
na economía, as variables críticas e a definición 
dos obxectivos ou a concreción dos resultados da 
política macroeconómica. 

4) Identifica a distribución desigual da renda como 
resultado negativo do mecanismo de mercado. 

5) Describe as políticas macroeconómicas con maiores  
efectos sobre a distribución do ingreso. 

6) Explica os fundamentos do Estado de benestar, así 
como os seus instrumentos de política 
macroeconómica e as súas limitacións 

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

1 

1) Define os conceptos de crecemento e 
desenvolvemento 

2) Identifica no seu entorno crecemento e 
desenvolvemento 

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

2 
1) Concibe a globalización como proceso de creación    

dun mercado mundial sen fronteiras xeográficas. 
2) Identifica a tecnoloxía, a normalización, o 
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ambiente e sobre a calidade de vida financiamento, a homoxeneización e o liberalismo 
económico como factores que potencian a 
globalización. 

3) Describe diferenciadamente  os ámbitos 
comercial,    produtivo e financeiro da globalización. 

4) Identifica a inestabilidade, a desigualdade e a 
degradación do medio ambiente como procesos 
negativos que se agravaron coa globalización. 

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 

1 

1) Identifica os trazos que caracterizan á maioría dos 
países subdesarrollados. 

2) Describe o círculo vicioso da pobreza. 
3) Diferencia desenvolvemento económico e 

desenvolvemento humano. 

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

1 

1) Describe as principais medidas tomadas polo sector 
público fronte á contaminación. 

2) Explica as reaccións posibles das empresas fronte 
ás políticas ambientais. 

3) Describe os compoñente económico, social  e  
ambiental do 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. 

1 

1) Describe os ámbitos de actuación e resultados en 
materia ambiental na UE. 

2) Explica as principais clases de medidas que levan a 
cabo os estados para resolver os problemas 
ambientais. 

3) Describe os principios de cautela, acción preventiva,  
prevención na fonte e «quen contamina paga» como 
normas reitoras das políticas ambientais no ámbito 
da UE. 

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. 

1 

1) Diferenza entre externalidad positiva e externalidad 
negativa. 

2) Diferenza entre externalidad na produción e 
externalidad no consumo. 

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

2 

1) Caracteriza a inestabilidade cíclica como expresión 
das flutuacións da economía. 

2) Describe os mecanismos polos cales os fluxos de    
mercadorías e financeiros potencian os fluxos de 
persoas. 

3) Diferencia  os  principais  colectivos  de 
emigrantes atendendo ao seu grao de cualificación 
profesional. 

4) Relaciona os retos da emigración cos dereitos 
humanos dos emigrantes. 

5) Describe as recomendacións da Organización 
Internacional do Traballo en materia de políticas 
migratorias. 

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

2 

1) Identifica o crecemento, o pleno emprego e a 
estabilidade de prezos como principais 
obxectivos da política macroeconómica. 

2) Identifica a sustentabilidade e a equidade como 
criterios que condicionan a concreción das políticas 
macroeconómicas. 

3) Describe as variables económicas de actuación das 
políticas fiscal, monetaria, exterior e de rendas. 

4) Relaciona funciónelas provedora, reguladora, 
estabilizadora, redistributiva e fiscal do Estado 
cos obxectivos da política económica. 
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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 

3 

1) Identifica situacións reais nas que se producen 
fallos de mercado. 

2) Valora as consecuencias de que o Estado 
interveña  ou  non  no  caso  dunha  crise 
económica. 

3) Describe mecanismos concretos polos que o  
sector  público, a través das políticas 
macroeconómicas,   pode reactivar   unha 
economía en crise. 

4) Diferenza entre ben excluible e non excluible, 
propoñendo exemplos de ambos. 

5) Diferenza entre ben rival e non rival, propoñendo 
exemplos de ambos. 

6) Aplica  os  conceptos  de  excluibilidade  e 
rivalidade para identificar bens públicos. 

7) Argumenta a necesidade de intervención do sector 
público na provisión de bens públicos sobre a 
tendencia do mercado para producir unha cantidade 
insuficiente dos mesmos. 

8) Diferenza entre a produción propia, a adquisición a 
empresas ou a subvención como mecanismos 
utilizados polo Estado para a subministración de 
bens públicos. 

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 

3 

1) Explica os Orzamentos Xerais do Estado como 
documento que ordena os ingresos a súa orixe e os 
gastos segundo o seu destino. 

2) Identifica os tributos e as cotizacións sociais como  
principais fontes de ingresos  do Estado en España. 

3) Coñece outros tipos de ingresos do Estado, como 
os patrimoniais ou o alleamento de investimentos. 

4) Diferenza entre gastos correntes, gastos de 
investimento, transferencias e subvencións. 

5) Identifica o lugar do gasto público na demanda 
agregada. 

6) Interpreta o saldo orzamentario como diferencia 
entre os ingresos e os gastos do Estado nun 
período determinado. 

7) Explica a diferenza entre déficit cíclico e déficit 
estrutural 

8) Identifica a emisión de débeda, a subida de 
impostos e o aumento do diñeiro en circulación 
como opcións a curto prazo para financiar o déficit 
público. 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

As unidades didácticas na que se van dividir os contidos son as seguintes : 
 
Unidade 1. Que é a economía? 
- A toma de decisións 
- Principio de escaseza 
- Principio custo-beneficio 
- Principio dos incentivos 
- Principio eficiencia e equidade 
- Economía do coñecemento 

 
Unidade 2. Sistemas económicos 
- Costume, autoridade e mercado 
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- Economía mixta 
- Valoración dos sistemas económicos 
- O mecanismo de mercado 
- Fallos de mercado 
- Dereitos de propiedade 
- Economía de escala. 

 
Unidade 3. Pensar como un economista 
- A economía como ciencia 
- Os modelos económicos 
- As posibilidades de produción 
- Teoría e política 
- Microeconomía e macroeconomía 

 
Unidade 4. División do traballo 
- Os sectores económicos 
- Historia do intercambio 
- División do traballo, comercio e interdependencia 
- Comercio interpersoal e internacional 
- Economía e territorio 

 
Unidade 5. Produción 
- A produción 
- Ciclo de actividade 
- Produción no curto prazo 
- Custos de produción 
- Decisión de canto producir 
- Produción no longo prazo 

 
Unidade 6. O mercado 
- A demanda 
- A oferta 
- O equilibrio de mercado 
- Control de prezos 
- Variacións no equilibrio 
- A elasticidade 

 
Unidade 7. Tipos de mercado 
- Estrutura do mercado 
- Competencia perfecta 
- Monopolio 
- Oligopolio 
- Competencia monopolística 
- Fallos do mercado 

 

Unidade 8. Renda e riqueza 
- Renda e riqueza 
- Mercado de factores de produción 
- O mercado de traballo 
- Diferencias salariais 
- Globalización e salarios 
- Cambio tecnolóxico e salarios 

 

Unidade 9. Produto nacional 
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- Medición do produto nacional 
- Tipos de produto nacional 
- Problemas de medición 
- Compoñentes do PIB 
- Modelo oferta e demanda agregadas 
- Os ciclos económicos 

 
Unidade 10. O sector público 
- O sector público 
- Funcións do sector público 
- Ingresos públicos 
- Gasto público 
- O estado do benestar 
- O déficit público 

 

Unidade 11. Política económica 
- Política fiscal 
- Política monetaria 
- Política de oferta 
- Política fiscal e oferta agregada 

- Desemprego 
- Desemprego-inflación 

 
Unidade 12. O diñeiro 
- Que é o diñeiro? 
- Historia do diñeiro 
- Creación de diñeiro 
- A inflación 
- Sistema financeiro 
- Mercado de capitais 

 

Unidade 13. O comercio internacional 
- Vantaxes do comercio internacional 
- Resistencia ao comercio internacional 
- Crecemento e política comercial 
- Integración económica 
- Balanza de pagos 
- Mercado de divisas 

 

Unidade 14. Unión Europea 
- Un mundo en chamas 
- Resentimento e desconfianza 
- O nacemento de Europa 
- Europa crece 
- Paradas e avances 
- Europa avanza 
 
Unidade 15. Desenvolvemento e globalización 

-         O crecemento económico 
-         Niveis de pobreza 
-         Causas da pobreza 
-         Saír da pobreza 
-         A globalización 
-         Redes globais de produción 
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Unidade 16. Economía sustentable 
-         Impacto ambiental 
-         Políticas ambientais 
-         O consumo 
-         Bens comúns globais 
-         Mercado de carbono 
-         Instrumentos de Kioto 

TEMPORALIZACIÓN 

A temporalización é meramente orientadora, posto que a lexislación vixente 

contempla que esta é unha das decisións que aínda que depende do 

departamento, tamén depende dos profesores responsables, os cales poden variar 

as liñas xerais na medida en que as circunstancias do curso e as necesidades dos 

seus alumnos así o xustifiquen. 

A proposta que se fai para as diferentes Unidades Didácticas é a seguinte:  

Primeiro trimestre: 1, 2, 3, 4 e 5 

Segundo trimestre: 6, 7, 8, 9 e 10 

Terceiro trimestre: 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 

METODOLOXÍA 

Metodoloxía didáctica é o conxunto de estratexias, procedementos e accións 

organizadas e planificadas polo profesorado, de maneira consciente e reflexiva, 

coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos 

expostos. 

En xeral, en cada unha das unidades didácticas seguiranse os seguintes pasos:  

- Indagar o nivel de coñecemento do alumno. 

- Relacionar os contidos da unidade didáctica coa actualidade. 

- Exposición  teórica por parte do profesor. 

- Realización de actividades prácticas e lecturas por parte dos alumnos. 

- Investigación e exposición por parte dos alumnos de actividades relacionadas 

cos conceptos da unidade. 

- Visionado, se e posible, dun fragmento de película ou vídeo que ilustre os 

contidos da unidade 
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- Uso, dependendo da dispoñibilidade do centro e do acceso dos alumnos, da aula 

virtual para ilustrar ou completar as actividades do aula 

- Pedirase os alumnos que esteen pendentes das noticias económicas en prensa 

radio e televisión e se comentarán en clase. 

- Poderanse utilizar recortes de prensa de actualidades para ilustrar e comentar os 

conceptos teóricos vistos en clase. 

En consecuencia, a metodoloxía xeral do curso seguirá as seguintes pautas: 

 Partir dos coñecementos previos, o que permite actuar sobre a diversidade 

tratando de xeito diferente os que se atopan en situación diferente.  

 Interesar ó alumno/a polo obxecto de estudo. Trátase de desenvolver no 

alumno/a unha actitude positiva ante a realidade económica, que lle faga 

cuestionarse os problemas reais e a maneira de solucionalos. 

 Facer que o alumno/a tome conciencia das súas propias ideas. O proceso 

de aprendizaxe debe ser resultado de acadar nova información pero partindo dos 

coñecementos previos do alumno/a. 

 Poñer en cuestión as ideas previas, por exemplo confrontando ideas cos 

compañeiros en debates. 

 Introducir novos conceptos e procedementos. Farase mediante actividades 

de distinto tipo: información oral, escrita, audiovisual,... É importante que o 

alumno/a sexa capaz de buscar e manexar por si mesmo a información que 

precisa. 

 Recompilar e reflexionar sobre as novas ideas adquiridas, esforzándose por 

elaborar e comunicar as conclusións obtidas. 

 Relacionar a Economía con outras ciencias sociais. Para comprender os 

cambios sociais que se produciron na relación económica entre home e natureza 

necesítase vincular o estudio desta materia a outras ciencias como a historia, a 

bioloxía, a antropoloxía, a socioloxía, a ecoloxía, etc. Trátase de estudar a 

evolución do económico en consonancia con outros campos do coñecemento 

científico, á vista dos problemas que presentan as sociedades industriais de hoxe, 

dándolle un enfoque multidisciplinar. 

 Limitar a aplicación das matemáticas e desenvolver o razoamento lóxico 

pois ao tratarse dun curso de introdución á Economía, dáse máis importancia á 

descrición, interpretación e explicación da realidade económica seguindo un 
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razoamento lóxico segundo os coñecementos adquiridos, que á resolución de 

problemas mediante a linguaxe matemática. 

Metodoloxia  en situación semipresencial e a distancia. 

Ante a situación excepcional deste ano, priorizarase a metodoloxía dixital. Os bloques 

de contidos están diseñados para poder desenvolverse en clases ordinarias, es clases 

semipresenciales ou  a distancia, según se requiran as necesidades do momento. En 

situacións de semipresencialidade ou a distancia, se traballaría coa aula virtual 

entregando e recollendo material e actividades, asi como  conexión periódicas a través 

de plataformas de videocoferencias, para explicacións e dúbidas.  

A temporalización debería seguir co programado, en cada un dos casos, aínda que se 

daría máis tempo para a entrega das actividades. 

A temporaliación deberia seguir co programado, en cada un dos casos. 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

Usarase como guías presentacións efectuadas nas clases, as cales se entregarán 

o alumnado o rematar os temas. Entre a bibliografia recomendada de apoio 

destcamos o libro  de “Economía” de Mc Graw Hill e o libro “Economía” da editorial 

SM. 

Engadirase o material os exercicios qeu se irán efectuando na aula o logo do 

curso. 

Se é posible usaranse fragmentos de películas e vídeos que ilustren os contidos 

de cada unidade. 

INFORMES: 

 ANUARIOS: El País, El Mundo, La Voz de Galicia. 

 GALICIA EN CIFRAS (varios anos). IGE. 

 Varios autores. A economía galega. Informe (varios anos). Fundación Caixa 

Galicia. 

REVISTAS/PRENSA: ACTUALIDADE ECONÓMICA, 5 DIAS, ACTUALIDADE 

FINANCEIRA, EXPANSIÓN, CONTABILIDADE E FINANZAS, EL ECONOMISTA, 

DIÑEIRO, EL PAÍS, EMPRENDEDORES, LA VOZ DE GALICIA, INVERSIÓN, 

FARO DE VIGO 
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PÁXINAS WEB: 

Banco de España: www.bde.es 

Entidades de Valores e Bolsa:  www.ibersecurities.es  

 www.santanderbroker.com  

Entidades bancarias: www.bbva.es  

 www.bsch.es 

 www.caixagalicia.es 

 www.caixanova.es 

 www.cajamadrid.es 

Bolsa de Madrid: www.bolsamadrid.es  

Seguridade Social  www.seg-social.es   

Instituto Nacional de Emprego:  www.inem.es 

Comisión Nacional do Mercado de Valores:  www.cnmv.es  

Sindicatos: www.ccoo.es 

 www.ugt.es 

 www.ciga.es 

Información financeira e bursátil: www.inversis.com 

 www.invertia.com  

 www.infobolsa.es  

 www.bolsamania.com  

 www.expansiondirecto.com  

Patronais: www.cepyme.es  

 www.ceoe.es 

Portais Laborais: www.canaltrabajo.com 

 www.empleo.com 

 www.infojobs.net 

Confederación de Xoves Empresarios: www.ceaje.es  

Xoves empresarios:  www.ajemad.es  

Ventanilla Única Empresarial: www.vue.es  

 www.ventanillaempresarial.org 

Instituto de Crédito Oficial:  www.ico.es   

Ministerio de Adms. Públicas  www.map.es 

Guía para a creación de empresas: www.creaciondempresas.com  

Ministerio de Educación e Ciencia www.mec.es 

Xunta de Galicia www.xunta.es 

Ministerio de Trabajo e Asuntos Sociais www.mtas.es   

Tribunal Defensa Competencia www.meh.es/tdc 

Ministerio de Economía  www.mineco.es 

Presupostos Xerais do Estado www.igae.minhac.es 

http://www.bde.es/
http://www.bde.es/
http://www.bde.es/
http://www.santanderbroker.com/
http://www.bbva.es/
http://www.caixanova.es/
http://www.bolsamadrid.es/
http://www.caixanova.es/
http://www.caixanova.es/
http://www.cajamadrid.es/
http://www.inem.es/
http://www.inem.es/
http://www.ugt.es/
http://www.inversis.com/
http://www.invertia.com/
http://www.invertia.com/
http://www.infobolsa.es/
http://www.bolsamania.com/
http://www.expansiondirecto.com/
http://www.cepyme.es/
http://www.ceoe.es/
http://www.canaltrabajo.com/
http://www.empleo.com/
http://www.ceaje.es/
http://www.ajemad.es/
http://www.ajemad.es/
http://www.vue.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.map.es/
http://www.mec.es/
http://www.mtas.es/
http://www.mtas.es/
http://www.mineco.es/
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Axencia Estatal da Administración Tributaria www.aeat.es 

Oficina Española de Patentes e Marcas www.oepm.es  

Banco Central Europeo  www.ecb.int 

Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es  

Banco Mundial  www.worldbank.org 

 www.bancomundial.org 

Instituto Nacional de Consumo  www.consumo-inc.es  

Unión de consumidores de España www.uce.org 

Organiz.Cooperación e o Desenvolvemento Económico  www.ocde.org 

FAO www.fao.org 

Publicacións e medios de comunicación www.emprendedores.com  

 www.capital.es  

 www.economistadigital.com 

Greenpeace www.greenpeace.org  

Portais e páxinas de Economía de Bacharelato www.ecobachillerato.com 

 www.econoaula.com 

Materiais e recursos en situación de semipresencialidade e a distancia 

Como anteriormente se indicou, prirorizarase os recursos dixitais fronte os  de papel. 

En caso de semipresencialidad entregaráselles o material a través da aula virtual, 

pedirase as actividades tamén pola aula virtual, mantendo contacto directo co correo 

electrónico e coas conexións por videoconferencia). 

 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

A avaliación concíbese como un procedemento educativo retroalimentador:  

 Os procedementos e instrumentos de avaliación deben ser parte integrante da 

actividade cotiá na aula, como mecanismo de axuste da aprendizaxe do 

alumnado.  

 Avaliaranse non só os resultados finais, senón tamén o propio proceso de 

aprendizaxe, as actitudes e intereses dos alumnos.  

Valoraranse os seguintes aspectos:  

 A comprensión e asimilación dos coñecementos fundamentais.  

 A obtención e utilización de información.  

 A participación no traballo, tanto individual como en grupo.  

 A iniciativa dos alumnos.  

 A presentación e exposición dos traballos propostos.  

http://www.ecb.int/
http://www.ine.es/
http://www.worldbank.org/
http://www.bancomundial.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.uce.org/
http://www.uce.org/
http://www.emprendedores.com/
http://www.capital.es/
http://www.greenpeace.org/
http://www.ecobachillerato.com/
http://www.econoaula.com/
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 A cantidade e calidade das tarefas realizadas.  

 As probas escritas e orais que se consideren oportunas.  

Teranse en conta os seguintes instrumentos e procedementos de avaliación: 

A. Nas resolución de probas escritas de avaliación: Probas de control de carácter 

individual, onde o alumnado deberá mostrar os seus coñecementos e a súa 

capacidade de expresión e comprensión (claridade na expresión e capacidade 

de síntese).  

B. Nas producións do alumnado, a través dos traballos que cada alumno realiza 

dentro e fóra da aula (apuntes, comentarios, traballos de investigación, 

exposicións orais,  etc., co fin de determinar o seu progreso e avaliar as súas 

actitudes e hábitos en relación co seu traballo, o seu interese e a súa 

participación nas tarefas tanto individuais como colectivas, entre as que se 

atopan:  

 Exposicións e intervencións individuais orais  

 Participación na aula.  

 Comentarios de texto.  

 Resolución de exercicios prácticos.  

C. A observación directa de todo o que acontece no proceso de aprendizaxe 

dentro e fóra da aula, é dicir, iniciativa e interese polo traballo, participación e 

relación cos compañeiros, intervencións na aula, capacidade de traballo en 

equipo, hábitos de traballo e destrezas manuais, intelectuais e sociais.  

 

Instrumentos de avaliación en semipresencialidade e a distancia 

En caso de ensino non presencial, mantemos os criterios de avaliación, mentres que  

nos instrumentos as  probas escritas faranse online,a través da aula virtual, puidendo 

ser cambiadas estas probas pola entrega de traballos que abranguen os contidos 

traballados. Valorarase tamén a producción do alumnado da mesma maneira que en 

presencialidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

De cara á superación da materia levarase a cabo un proceso de avaliación dos 

contidos anteriormente expostos de acordo cos criterios de avaliación 

establecidos. A nota final reflectirá a evolución do alumno/a ao longo do curso.  

As probas escritas propostas constarán de dúas partes: 
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- Cuestións sobre conceptos teóricos a responder mediante probas tipo test 

ou preguntas a desenvolver, tendo como base as presentacións e os 

traballos feitos na clase. 

- Casos prácticos e exercicios os correspondentes ao libro de texto e outros 

facilitados pola profesora, se é o caso, dos que se deduza a asimilación 

correcta dos coñecementos teóricos, así como o desenvolvemento axeitado 

dos contidos aprendidos.  

Realizarase dous probas por avaliación, que valoraranse do 0 o 10. Sendo 

necesario obter un mínimo en cada una das partes que forman el exame (teórica e 

práctica) de un 4 sobre 10.  

Na avaliación global da asignatura, as probas escritas terán un peso do 80% e as 

producións dos alumnos e a observación directa o 20% restante 

Debido a que a materia impártese un conxunto de alumnos moi heteroxéneo os 

procedementos e instrumentos de avaliación poderán ser modificados a criterio do 

profesorado para adaptalos as dinámicas concretas de cada grupo de alumnado. 

A nota de cada avaliación calcularase como a media aritmética das probas 

realizadas en ese período.  Esta media non se calculará se a nota en calquera 

delas é inferior a 4 puntos.  

Como as notas que figuran a efectos administrativos son números enteiros o 

achegamento ao número enteiro, a alta ou a baixa, realizarase seguindo o criterio 

do redondeo matemático.  

Considerarase aprobada a avaliación se, tras a aplicación dos anteriores criterios, 

obtense unha nota media igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 

As probas escritas non se repiten. O alumno que non asista na data e hora 

prevista polo motivo que sexa será examinado da materia no exame de 

recuperación correspondente. 

A nota do curso será a media das tres avaliacións. Aqueles alumnos/as con 

algunha avaliación suspensa ou non presentada realizarán no mes de xuño, ao 

remate do curso unha proba global sobre o conxunto da materia pendente, que lles 

permita recuperar a materia e que substitúa a nota media das avaliacións.  

Copiar nos exames implicará o suspenso da proba. 

Excepcionalmente e en casos xustificados, se o finalizar o curso houbese algún 

alumno/a que tivese como única asignatura suspensa a economía valorarase a 
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posibilidade de aprobalo para a súa posible promoción, sempre e cando a 

valoración global de todos os criterios a ter en conta se considere positiva.  

No mes de setembro efectuarase unha proba extraordinaria dos contidos mínimos 

específicos de todo o curso. 

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN 

E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

En caso de non superaren as probas escritas, é necesario establecer un 

procedemento para a recuperación das mesmas. Establecese como procedemento 

principal de recuperación a repetición da proba non superada, sendo esta avaliada 

da mesma forma que a avaliación ordinaria. 

No caso de que a cualificación da avaliación non se considere superada, por non 

haber obtido o mínimo de 5 puntos, o alumno repetirá a proba escrita cuxa nota 

non supere os 4 puntos. 

Para o alumnado de segundo de bacharelato coa materia de primeiro de 

bacharelato pendente: 

 Todos os alumnos/as deberán seguir as presentación e exercicios  

entregadas o alumnado. 

 Realizaranse dúas probas escritas sobre contidos mínimos ao longo do 

curso: 1ª parte: unidades 1 a la 7, 2ª parte: unidades de la 8 a la 16 

Datas concretas a fixar e notificar polo centro, que serán expostas con tempo 

suficiente nos taboleiros de anuncios. 

As probas escritas terán unha estrutura similar ao descrito nos procedementos de 

avaliación. A media das dúas probas será a nota final, debendo superar os 4 

puntos en cada proba par poder facela media. Non presentarse ao primeiro exame 

parcial supón perder o dereito a presentarse ao segundo.  

Alumnado que decida non presentarse aos dous parciais, ou non supere a materia 

por esta vía: 

No caso de que os alumnos/as non acaden o aprobado na media dos parciais, ou 

decidan non presentarse a algún dos mesmos, terán dereito a unha proba xeral a 

principios de maio de toda a materia. Esta proba será similar ás probas 

extraordinarias de setembro.  
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En setembro efectuarase un único exame de toda a materia teoría e práctica, a 

valoración do exame suporá a nota obtida, que se corrixirá polo libo de  texto 

utilizado na aula durante todo o curso académico. 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 

SEUS RESULTADOS. 
 

A formación económica básica do alumnado intégrase na área das ciencias sociais 

da educación secundaria obrigatoria como unha parte que teñen que adquirir en 

relación ao medio social. O bacharelato esixe a axuda para que xenere interese no 

fundamento nesa formación, o que supón unha aproximación cada vez máis 

analítica e especializada que, sen perder a perspectiva global, permita a 

construción de coñecementos máis precisos e axustados. Por outra parte, trátase 

dunha disciplina que se presta especialmente a un enfoque multidisciplinar, pois 

precisa doutras ciencias. 

O feito de ter superado a etapa da ESO acredita que o alumnado posúe os 

coñecementos previos precisos para abordar a materia de 1º curso, por esta unha 

materia de introdución á economía. 

O ser unha materia nova para a maioría dos alumnos a proba de avaliación inicial 

constará dunha serie de preguntas que tentarán recoller o nivel información que do 

seu entorno mais cercano ten o alumno con respecto da economía. Segundo o 

resultado do mesmo poderase establecer o nivel de transmisión de información 

cara ó alumnado, xa que non é igual un alumnado informado e consciente que un 

alumnado que aínda non coñece os rudimentos básico das relación micro e 

macroeconómicas 

Seguindo os criterios anteriores proponse a seguinte batería de preguntas:  

1. Con cantas persoas perceptoras de rendas de traballo ou outras convives? 

2. Delas, cantas son traballadoras por conta propia?, cantas por conta allea? 

E perceptoras doutro tipo? 

3. Define coas túas palabras o que é a inflación 

4. Define coa túa palabras o que é un monopolio 

5. Para que serve a seguridade social? 

6. Ultimamente fálase moito nos medios de comunicación do Produto Interior 

Bruto Que é? 

7. Cando les a prensa, como pasas polas noticias económicas? 
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a. Non leo a prensa. 

b. Paso sen facelas caso.  

c. Léoas por encima. 

d. Con interese. 

8. Cando escoitas os informativos sobre temas económicos, cal é o teu nivel 

de comprensión? 

a. Nada. 

b. Moi pouco. 

c. Decátome a medias 

d. Bastante. 

9. Explica brevemente que é para ti o diñeiro e que función cumpre na 

economía 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A lexislación contempla o tratamento específico aos alumnos/as que polas súas 

circunstancias e/ou capacidades, así o precisen. Para elo a programación dos 

diferentes contidos faise de xeito construtivo e progresivo. En todo caso, 

trataranse de adecuar os contidos ás características e capacidades do alumnado, 

e, en caso de precisalo, sería demandado o apoio do Departamento de 

Orientación do centro. 

Prestarase atención a aqueles alumnos/as que dentro do grupo destaquen polo 

seu alto nivel de asimilación, en cuxo caso proporánselle actividades de reforzo 

para aproveitar o seu potencial; ou ben, polo seu baixo nivel de asimilación, en 

cuxo caso proporánselle actividades de repaso. 

En xeral, mediante a utilización de diversas actividades de avaliación, serán 

detectadas as carencias do alumnado e implementaránse as tarefas e 

procedementos oportunos para lograr os obxectivos. En cada unidade proporanse 

actividades de reforzo tales como: 

 Esquemas conceptuais de contidos e ideas principais. 

 Resumes dos conceptos fundamentais. 

 Cuestións tipo test. 

 Actividades e casos prácticos con diferentes graos de dificultade. 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 
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Educación ao consumidor: Nas dúas primeiras unidades analízase unha visión do 

consumo como relación necesaria para a satisfacción das necesidades humanas e 

aos consumidores como axentes económicos fundamentais. Na unidade 4, sobre o 

mercado, analízase o consumo desde un punto de vista técnico e individual. Na 

unidade 8 como variable macroeconómica que influirá na economía nacional e na 

unidade 15 analízanse os problemas do consumo en relación coa pobreza. Os 

problemas dos países en vías de desenvolvemento: Trátase de xeito especial na 

unidade 15, relacionándoos cos factores que fan posibles as desigualdades.  

Educación para a igualdade de oportunidades: O estudio do mercado de factores 

na unidade 6 trata o tema das desigualdades desde un punto de vista labora l. 

Formación e orientación laboral: Todo o estudio da economía adentra ao 

alumnado no mundo da empresa. Serve para que coñezan o mundo da produción, 

as empresas, os mercados e os elementos mais básicos dun sistema económico 

ao que se incorporarán como traballadores. Educación ambiental: A educación 

medioambiental é tratada na Unidade 7, 10 e 15. 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. 

Ao longo da programación farase alusión así mesmo aos seguintes temas para a 

educación en valores fundamentalmente a través da utilización da prensa escrita e 

das actividades e lecturas que se proporán en cada unidade: 

· Educación para a saúde. 

· Educación para os dereitos humanos e a paz. 

· Educación para a igualdade entre sexos. 

· Educación multicultural. 

· Educación para a convivencia. 

Debido á profusión ao longo do curso de valores ligados ó diálogo e o consenso 

para solucionar os problemas nacionais e internacionais, promovendo actitudes 

pacíficas, pódese dicir que proporciónase unha educación para a paz e a 

convivencia. 

A Economía comparte coas demais ciencias sociais un importante papel na 

formación cívica do alumnado. Inclúense valores e actitudes de igualdade e 

solidariedade de forma constante ao longo do curso, e incídese na igualdade entre 

homes e mulleres. Especialmente desenvólvense actividades que suscitan hábitos 
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de solidariedade, tales como as relacións no mercado nacional e internacional, os 

sistemas de mercado e a redistribución da renda. Así mesmo, enfócase con estes 

criterios a exposición do papel económico do sector público, como asignador e 

redistribuídor da renda, corrixindo algúns dos fallos do mercado. 

O coñecemento de diversos problemas económicos, como o paro e o 

subdesenvolvemento, préstanse tamén á transmisión de valores cívicos. No 

tratamento destes temas inclúense diversas actividades que poden fomentar 

hábitos de integración social, participación cívica e educación para o 

desenvolvemento e para os dereitos humanos. O que permite afirmar que hai 

tamén unha educación para a igualdade entre os individuos e razas en xeral, e 

entre os sexos en particular. Por último, salientar a nivel xeral a intención de 

espertar o espírito crítico nos alumnos e alumnas ao longo do desenvolvemento da 

programación, especialmente tomando como referencia o noso sistema económico 

capitalista, as grandes desigualdades que xera e as limitacións que presenta o 

funcionamento do mercado como mecanismo coordinador da actividade 

económica. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Saída didáctica para coñecelas instalacións de empresas. 

O obxectivo básico das visitas didácticas é que o alumnado identifique a 

importancia da distribución do traballo en distintos departamentos, a importancia 

do traballo en grupo e a identificación das tarefas realizadas por cada 

departamento e a necesaria coordinación entre estes. 

De todos xeitos ao longo do curso, de ser posible, valorarase a realización de 

outras visitas. 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

A avaliación dos aspectos recollidos nesta programación, os seus contidos e 

secuenciación, será realizada polos membros do departamento de economía ao 

longo das reunións-sesións de departamento. Terase especial atención a 

valoración do desenvolvemento da actividade docente, o cumprimento da 

temporalización prevista e a consecución dos obxectivos propostos. A avaliación 

da programación servirá de base para a adaptación da metodoloxía aos diferentes 

requisitos de cada alumno/a e de cada grupo, valorando dun xeito especial as 
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características propias do centro Así mesmo, terase en conta a opinión do 

alumnado no relativo ao desenvolvemento das clases, profundidade dos contidos, 

temporalización, cualificación... 

O seguimento por parte do profesor do traballo diario na aula será a base para 

establecer se é preciso realizar algunha modificación a programación proposta, en 

especial a secuenciación e temporalización dos contidos a desenvolver. 

Para isto será preciso prestar unha especial atención ao desenvolvemento do 

traballo na aula, tanto individual como en grupo que permita establecer as medidas 

precisas de atención á diversidade, adaptando ao nivel de coñecemento de cada 

alumno/a o traballo a realizar. 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 
 

INDICADORES VALORACIÓN 
( DE 1 A 10) 

OBSERVACIÓNS VALORACIÓN E 
PROPOSTAS DE 
MELLORA 

1 Presento e propoño un plan de traballo, explicando 
a súa finalidade, antes de cada unidade. 

   

2 Expoño situacións introdutorias previas ao tema que 
se vai a tratar (traballos, diálogos, lecturas?) 

   

3 Manteño o interese do alumnado partindo llas súas 
experiencias, cunha linguaxe clara e adaptada... 

   

4 Comunico a finalidade das aprendizaxes, a súa 
importancia, funcionalidade, aplicación real? 

   

5 Dou información dos progresos conseguidos así 
como das dificultades atopadas 

   

6 Relaciono os contidos e actividades cos intereses e 
coñecementos previos dos meus alumnos. 

   

7 Estruturo e organizo os contidos dando unha visión 
xeral de cada tema ( mapas conceptuais, esquemas, 
que teñen que aprender, que é importante, ...) 

   

8  Facilito a adquisición de novos contidos a través 
dos pasos necesarios, intercalando preguntas 
aclaratorias, sintetizando, exemplificando, ... 

   

9  Expoño actividades que aseguran a adquisición dos 
obxectivos didácticos previstos e as habilidades e 
técnicas instrumentais básicas. 

   

10 Propoño aos meus alumnos actividades variadas 
(de diagnóstico, de introdución, de motivación, de 
desenvolvemento, de síntese, de consolidación, de 
recuperación, de ampliación e de avaliación). 

   

11 Nas actividades que propoño existe equilibrio entre 
as actividades individuais e traballos en grupo. 

   

12 Distribúo o tempo adecuadamente: (breve tempo 
de exposición e o resto do mesmo para as actividades 
que os alumnos realizan na clase). 

   

13 Adopto distintos agrupamentos en función do 
momento, da tarefa para realizar, dos recursos para 
utilizar... etc., controlando sempre que o adecuado 
clima de traballo. 
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14 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuais, 
informáticos, técnicas de aprender a aprender...), 
tanto para a presentación dos contidos como para a 
práctica dos alumnos, favorecendo o uso autónomo 
por parte dos mesmos. 

   

15 Comprobo, de diferentes modos, que os alumnos 
comprenderon a tarefa que teñen que realizar: 
facendo preguntas, facendo que verbalicen o 
proceso? 

   

16 Facilito estratexias de aprendizaxe: como solicitar 
axuda, como buscar fontes de información, pasos 
para resolver cuestións, problemas, dou ánimos e 
asegúrome a participación de todos?. 

   

17 Controlo frecuentemente o traballo dos alumnos: 
explicacións adicionais, dando pistas, feedback,? 

   

18 As relacións que establezo cos meus alumnos 
dentro da aula e as que estes establecen entre si son 
correctas, fluídas e desde unhas perspectivas non 
discriminatorias. 

   

19 Favorezo a elaboración de normas de convivencia 
coa achega de todos e reacciono de forma ecuánime 
ante situacións conflitivas. 

   

20 Fomento o respecto e a colaboración entre os 
alumnos e acepto as súas suxestións e achegas, 
tanto para a organización das clases como para as 
actividades de aprendizaxe 

   

21 Proporciono situacións que facilitan aos alumnos o 
desenvolvemento da afectividade como parte da súa 
educación 

   

22 Reviso e corrixo frecuentemente os contidos, 
actividades propostas -dentro e fose da aula, 
adecuación dos tempos, agrupamentos e materiais 
utilizados. 

   

23 Proporciono información ao alumno sobre a 
execución das tarefas e como pode melloralas e, 
favorezo procesos de autoevaluación e coevaluación. 

   

24 En caso de obxectivos insuficientemente 
alcanzados propoño novas actividades que faciliten a 
súa adquisición 

   

25 En caso de obxectivos suficientemente 
alcanzados, en curto espazo de tempo, propoño 
novas actividades que faciliten un maior grao de 
adquisición. 

   

26 Teño en conta o nivel de habilidades dos alumnos, 
os seus ritmos de aprendizaxes, as posibilidades de 
atención, etc,e en función deles, adapto os distintos 
momentos do proceso de ensino- aprendizaxe 
(motivación, contidos, actividades, ...). 

   

27 Coordínome con outros profesionais (profesores 
de apoio, Equipos de Orientación Educativa e 
Psicopedagóxica, Departamentos de Orientación), 
para modificar e/ou adaptar contidos, actividades, 
metodoloxía, recursos? Aos diferentes ritmos e 
posibilidades de aprendizaxe. 

   

 

ANEXO 

Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior 
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Sendo esta asignatura DE 1º curso de bacherelato, é unha materia nova que non 

garda relación con asiganturas de anos anteriores. (aínda que existe unha optativa 

de 4º de ESO, non todo o alumnado cursou a asignatura. Introdúcese o 

coñecemento básico da economía, enfoques micro y macroeconómico. Polo que 

non nos atopamos con ningún aprendizaxe non adquirido en cursos anteriores. 

De tódolos xeitos adoptando unha metodoloxía de aprendizaxe significativa, 

partiremos en cada unidade de conceptos traballados en outras aulas, ou de 

coñecementos previos que posee o alumnado. 

Ensinanza presencial, semipresencial e a distancia 

Enseañnza presencial 

Tal e como se indicou anteriormente, priorizarase o uso de material dixital, fronte o 

analóxico. Na presencialidade combinanse as explicacións maxistrais coa 

resolución de exercicios, ou cuestións relativas o contido, tanto colectivamente 

como individualmente. Entregarase todo o material utilizado na aula virtual, para 

que poidan contar con el todo o alumnado (o presencial e o que se encontre en 

corentena).Traballaranse exercicios, test, tarefas, cuestións de reflexións acerca 

do traballado, en función do máis adecuado en cada momento. 

Ensinanza semipresencial e a distancia 

En caso dunha situación que nos leve a un confinamento ou unha situación de 

semipresencialidade, intentarase que o cambio sexa o mínimo posible. En canto a 

metodoloxía e o material, as explicacións e a realización dalgúns exercicios 

realizaranse por videoconferencia. O material seguirase entregando a t ravés da 

aula virtual. Da mesma maneira pediranse a realización de diferentes tarefas a 

traves da aula virtual, usando os foros e o correo para aclaracións e resolución de 

dúbidas. 

As probas de avaliación, intentaranse que se fagan presencialmente. De non ser 

posible esta situación, realizarase a través da aula virtual, podendo en este caso 

mudar a proba escrita pola realización e entrega dun traballo.  

Os criterios de cualificación, manteranse tal e como se definiron nesta 

programación. 
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