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A programación didáctica de Economía de 1º Bacharelato pretende a concreción dos elementos do currículo actual, coa finalidade de lograr 

os obxectivos así como o desenvolvemento das competencias clave expresadas na normativa, contribuíndo, do xeito que esta determina, ao 

logro das finalidades do bacharelato nos ámbitos de aplicación da LOMCE. 

Esta programación redáctase de acordo cos criterios preceptivos expresados na normativa vixente: 

• L.O.M.C.E. (Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora de Calidade Educativa) 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do 

Bacharelato. (B.O.E. 3 de xaneiro de 2015). 

• Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

(D.O.G. 29 de xuño de 2015). 

• Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, (B.O.E. 29 de xaneiro) pola que se describen as relacións entre as competencias, os 

contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. 

Nos últimos anos a economía está ocupando un importante espazo de interese público, de tal sorte que moitos indicadores económicos como o 

paro, a inflación, o PIB, o déficit público, a prima de risco, etc. espertan unha atención permanente dos medios de comunicación. A importancia 

destes asuntos e a forma tan directa na que nos afectan xerou unha crecente demanda de información e formación acerca de decisións e 

situacións económicas nas que nos sentimos implicados: a xeración de emprego, a determinación dos prezos dos bens e servizos no mercado, 

as causas da inflación e a deflación e as súas negativas consecuencias, como e en que contía se crea o diñeiro, como se pode propiciar o 

crecemento e o desenvolvemento económico, como facer compatible o desenvolvemento económico e o benestar colectivo co respecto ao 

medio ambiente, etc. Estes e outros moitos exemplos ilustran a necesidade dunha formación económica como base imprescindible para poder 

comprender, participar e tomar decisións nun mundo globalizado como o actual no que os fenómenos económicos adquiren unha presenza cada 

vez maior. 

A economía está presente en todos os aspectos da nosa vida cotiá, a calquera cidadán, por tanto, pode resultarlle útil coñecer as regras básicas 

que explican os acontecementos económicos e a linguaxe específica que utilizan os economistas e os medios de comunicación para analizar 

estes feitos. A realidade non pode entenderse correctamente sen considerar o comportamento económico, individual e colectivo, das persoas 

na procura da satisfacción das súas necesidades a partir de recursos escasos, así como a produción e organización dos bens e servizos que se 

necesitan con tal fin. 

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 



O estudo da economía axuda a percibir e coñecer o mundo que nos rodea, e posibilita analizar e profundar nas relacións humanas dende 

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 como o 

crecemento económico, a política fiscal e monetaria, o papel do sistema financeiro, o subdesenvolvemento e a pobreza, etc., así como as 

habilidades 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. 

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 grande 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 ademais da formación técnica, unha serie de competencias en traballo en equipo, habilidades de 

comunicación, iniciativa e liderado, así como un estímulo ao espírito emprendedor. 

A materia de Economía de 1º de bacharelato emprega un esquema mixto de presentación, herdado de deseños curriculares anteriores e 

baseado principalmente na análise da economía como ciencia, do papel dos axentes económicos e do funcionamento das principais institucións 

económicas e os seus elementos. Estrutúrase en sete bloques: no primeiro abórdase a o principal problema orixe da ciencia económica, a 

economía e a escaseza, continuando coa organización da actividade económica para estudar a estrutura dos sistemas económicos; nun 

segundo bloque ("A actividade produtiva") descríbese a produción como principal actividade económica; no terceiro ("O mercado e o sistema de 

prezos") repásase a principal institución na fixación de prezos e asignación de recursos; o seguinte bloque ("A macroeconomía") céntrase na 

medición da actividade económica e no estudo do mercado de traballo; no quinto ("Aspectos financeiros da economía") faise un repaso da 

vertente financeira da actividade económica; o sexto ("O contexto internacional da economía") aborda a análise do sector exterior e dos 

fenómenos de integración económica e globalización; e, finalmente, no bloque titulado "Desequilibrios económicos e o papel do Estado na 

económica", reflexiónase sobre o carácter cíclico da actividade económica e o papel do Estado para mitigar e corrixir os desequilibrios xurdidos 

do funcionamento económico. 

Esta programación vai dirixida ao alumnado de 1º bacharelato do IES Soutomaior de Soutomaior que cursa a materia de economía como 

troncal no Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais. Os/as alumnos/as que estudan bacharelato no noso centro proceden 

fundamentalmente dos concellos de Soutomaior e Vilaboa municipios situados na área metropolitana de Vigo, a pouco máis de 20 minutos do 

centro da cidade olívica, comunicado coas principais ciudades da sua contorna, Vigo cara o sur e Pontevedra cara o norte pola estrada N 550 



que atravesa o termo municipal de norte a sur paralelo a costa pasando polo núcleo de Arcade. O concello de Soutomaior, ten unha superficie 

de 24,9 km2 e conta cunha poboación aproximada de 7.200 habitantes situado no fondo da ría de Vigo, como un area de transición entre esta e 

a serra do Suido. O seu territorio se distribúe en dúas parroquias: Santiago de Arcade na costa e San Salvador de Soutomaior mais no interior. 

O principal sector económico de Soutomaior, tanto en relación a ocupación da poboación activa como ao tecido empresarial, constitúe o sector 

servizos sendo un dos piares da economía fundamental. O comercio en retallo, a reparación de vehículos a hostalaría concentran mais do 60% 

das empresas nas que a media de traballadores non supera os dous por empresa. No tocante a industria a meirande parte dos traballadores 

desprázanse diariamente o cinto industrial vigués posto que o concello non dispón dun sector industrial desenvolto. O sector primario engloba 

un 5% de ocupación da poboación relacionada coas actividades da pesca principalmente marisqueo. En canto o aproveitamento da terra o 

cultivo do viñedo é o maioritario. 

O concello conta con catro centros de ensino: o IES de Soutomaior, o CEIP Manuel Padín Truiteiro e a EEI de Romariz, de titularidade pública, e 

o centro Santiago Apóstol, de titularidade privada en réxime de concerto. O noso centro está situado na estrada provincial que vai de Arcade a 

Soutomaior, na parroquia de Santiago de Arcade, foi inaugurado neste curso 2018-2019 e ten en funcionamento os catro cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria distribuidos en tres unidades por curso e o 1º curso de Bacharelato de Ciencias e Humanidades e Ciencias Sociais. Para 

o curso 2019-2020 está previsto que se implante o segundo curso de bacharelato de ambas ramas.  

 
 

 
 

De acordo coa LOMCE todas as materias do currículo deben participar no desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. 

Estas son: 
 

1º Comunicación lingüística (CCL). 

2º Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

3º Competencia dixital (CD). 

4º Aprender a aprender (CAA). 

5º Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

(CSIEE).  

7º Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

2. COMPETENCIAS CLAVE 



 A materia de Economía en 1º de bacharelato potencia o desenvolvemento da competencia de comunicación lingüística (CCL). Esta 

competencia desenvolve as habilidades de escoita, comprensión e exposición de mensaxes orais e escritas, que nesta etapa requiren un 

maior nivel de desenvolvemento e uns recursos máis complexos para manexarse nuns contextos comunicativos máis diversos e de nivel 

cognitivo superior. Non se limita esta competencia á mellora das habilidades lingüísticas pois inclúe o desenvolvemento de todos os 

elementos expresivos, en especial os de carácter audiovisual. 

 A materia de Economía emprega unha terminoloxía propia que permitirá ao alumnado incorporar esta linguaxe e os seus termos para 

utilizalos nos momentos axeitados coa suficiente propiedade. Así mesmo, a comunicación dos resultados de pequenas investigacións e 

outros traballos que realicen favorece o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. As lecturas e os debates que se 

levarán a cabo nas unidades didácticas da materia permitirán familiarizarse co uso da linguaxe económica e contribuirán a fomentar as 

habilidades sociais e unha maior motivación do alumnado. 

 En canto á competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) tamén se traballan na materia. 

Para desenvolvelas, o alumnado aplicará estratexias para definir problemas, resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar 

solucións, analizar resultados, etc., valorando en todo o proceso a importancia do método científico na área das ciencias sociais. 

 A competencia dixital (CD) desenvólvese fomentando a procura, selección e utilización de información en medios dixitais, ademais de 

permitir que o alumnado se familiarice cos diferentes códigos, formatos e linguaxes nas que se presenta a información (datos 

estatísticos, representacións gráficas, táboas...). A utilización das tecnoloxías da información e a comunicación na aprendizaxe da 

economía para comunicarse, obter información, simular e visualizar situacións, para a obtención e o tratamento de datos, etc., é un 

recurso útil que contribúe a mostrar unha visión actualizada da situación económica dun país. 

O amplísimo caudal de información que se pode obter de internet, en permanente aumento, debe ser adquirido, seleccionado 

axeitadamente e asimilado para transformalo nun coñecemento axeitado. Tratarase de mellorar a busca selectiva de información (oral, 

impresa, audiovisual, dixital o multimedia), a súa análise, ordenación e interpretación, para proceder á síntese e á elaboración de 

pequenos informes, para ser expostos e debatidos na aula. 

 A adquisición da competencia para aprender a aprender (CAA) fundaméntase nesta materia no carácter instrumental de moitos dos 

coñecementos adquiridos. Ao tempo de operar con modelos teóricos tamén se fomenta a imaxinación, a análise, as dotes de 

observación do contorno, a iniciativa, a creatividade e o espírito crítico, o que favorece a aprendizaxe autónoma. Expóñense os 

diferentes modelos existentes sobre temas económicos clave, como son a inflación, o desemprego ou a intervención do Estado na 

economía. O alumnado vai construíndo o seu propio coñecemento e fundamentando as súas argumentacións a favor e en contra. 



 Esta materia favorece o traballo en equipo para a resolución de actividades fomentando o desenvolvemento de actitudes como a 

cooperación, a solidariedade e o respecto cara as opinións dos demais, o que contribúe á adquisición das competencias sociais e 

cívicas (CSC). Así mesmo, os coñecementos económicos son unha parte fundamental da cultura cidadá, sensibilizada cada vez máis 

con estes temas pola súa presenza nos medios de comunicación e a súa importancia nas economías familiares. A materia de economía de 

bacharelato permite formarse una opinión fundamentada en feitos e datos reais sobre os problemas económicos reais. 

 A materia de economía cimenta as bases do sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), xa que educa en actitudes e 

capacidades emprendedoras e garante a comprensión dos conceptos económicos básicos, que inclúe o desenvolvemento de certas 

calidades persoais: a elección de recursos, a planificación, a resolución de problemas e a revisión de resultados. Todo isto fomenta a 

iniciativa persoal e a motivación por un traballo organizado e con iniciativas propias. 

 A elaboración de modelos simples que representen a realidade económica na materia de economía de 1º de Bacharelato, contribúen 

tamén ao desenvolvemento da conciencia e expresións culturais (CCEC). 



 

 
 

No Bacharelato, a materia de Economía afonda e desenvolve os coñecementos adquiridos na Educación Secundaria Obrigatoria, analizando con 

maior detalle moitos deles, como é o papel do estado na economía, a dinámica dos mercados, a explicación de problemas económicos básicos 

como a inflación ou o desemprego; para ir introducindo tamén multitude de novos coñecementos, e conformando así unha visión ampla e 

realista do funcionamento do noso sistema económico. 

A Economía de bacharelato serve tamén como introdución á materia de Economía da Empresa que se estudará en 2º de bacharelato.  

Concretamente como obxectivos xerais da materia en 1º de bacharelato nos formulamos os seguintes: 

1. Identificar e comprender o ciclo da actividade económica. 

2. Distinguir os diferentes sistemas económicos e formar un xuízo persoal acerca das vantaxes e inconvenientes de cada un deles. 

3. Comprender o funcionamento do sistema de economía de mercado, sinalando as súas vantaxes e inconvenientes, así como as 

interrelacións entre o sistema e os acontecementos sociais. 

4. Describir o funcionamento dos mercados e os seus límites, utilizando ferramentas conceptuais, analíticas e gráficas, e formulando un 

xuízo crítico do sistema e do papel regulador do sector público. 

5. Reflexionar de xeito crítico acerca do funcionamento do sistema financeiro e da necesidade da súa regulación. 

6. Manifestar interese por coñecer e interpretar con sentido crítico e solidario os grandes problemas económicos actuais, en especial as 

desigualdades económicas, a sobreexplotación de recursos naturais e os derivados da globalización da actividade económica. 

7. Relacionar feitos económicos significativos co seu contexto social, político e cultural e natural aplicando a reflexión ás situacións cotiás, 

formulando xuízos de valor fundamentados. 

8. Coñecer e comprender os trazos característicos da situación e perspectivas da economía española e de Galicia, analizando os efectos da 

súa integración ou participación no contexto económico internacional, e no europeo en particular.

3. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 



 

Economía. 1º de bacharelato 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

Grao mínimo de 
consecución 

Unidade 
didáctica 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

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

 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. 

 CAA 

 CMCCT 

 Recoñece cal é o 
problema económico 
básico: recursos 
escasos vs. 
necesidades ilimitadas. 

 

1 

 
EO, PE, PT, OM, 
OB 

 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. 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 É quen de responder a 
que, como e para quen 
se produce en cada 
sistema económico. 

 

1 

 
EO, PE, PT, OM, 
OB 

 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. 

 CSC 

 CD 

 CAA 

 É quen de interpretar 
cales son as 
circunstancias políticas, 
económicas, sociais e 
tecnolóxicas que 
explican determinadas 
situacións económicas. 

 

 

3 

 

 
EO, PE, PT, OM, 
OB 

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

 CAA 

 CD 

 CSC 

 Compara axeitadamente 
dous países con 
sistemas económicos 
distintos. 

 

3 

 

EO, PE, PT, OB 

 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. 

 CAA 

 CMCCT 

 Distingue entre “o que 
é” en Economía e “o 
que debera ser”. 

 
1 

 

EO, PE, PT, TA, 
OM, OB 

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

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 Interpreta e comenta 
modelos simples da 
realidade económica. 

 

 

 

2 

 

 

 
EO, PE, PP, OM, 
OB 

Bloque 2. A actividade produtiva 
 
  



 

 

Economía. 1º de bacharelato 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

Grao mínimo de 
consecución 

Unidade 
didáctica 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

 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. 

 CAA 

 CCL 

 CSC 

 Expresa de xeito 
correcto cales son os 
factores de produción e 
como interveñen no 
proceso de produción. 

 

 2 

 
EO, PE, PT, OM, 
OB 

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

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

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

 CSC 

 CMCCT 

 Relaciona a división do 
traballo coa necesaria 
interacción económica 
que isto supón. 

 

2 

 
EO, PE, PT, OM, 
OB 

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

 CMCCT 

 CCL 

 Identifica os factores 
produtivos, analiza a 
súa produtividade. 

 
1,2 

 

PE, PT, PP, OM, 
OB 

 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. 

 CSIEE 

 CCL 

 Analiza algunha das 
repercusións da 
actuación das 
empresas. 

 

2 

 
EO, PE, TA, OM, 
OB 

 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. 

 CSIEE 

 CAA 

 Interpreta e diferencia 
os obxectivos e as 
funcións das empresas. 

 
4 

 

EO, PE, PT, OM, 
OB 

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

 CD 

 CCL 

 Explica en que consiste 
a creación de valor 
engadido polas 
empresas. 

 
4 

 
EO, PE, OM, OB 

 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. 

 CD 

 CMCCT 

 Distingue procesos de 
produción eficientes e 
ineficientes 
tecnicamente 
/economicamente. 

 

 
4 

 

 
PT, PP, OM, OB 

 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. 

 CMCCT 

 CD 

 Calcula e clasifica os 
custos en fixos e 
variables, totais e 
medios. 

 
4 

 

PE, PT, PP, OM, 
OB 

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

 CMCCT  A partir de datos de 
ingresos e custos, 
calcula e interpreta 

4 PE, PT, PP, OM, 
OB 



 

Economía. 1º de bacharelato 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

Grao mínimo de 
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  CD correctamente os 

beneficios ou perdas 
dunha empresa. 

  

 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. 

 CMCCT 

 CD 

 Interpreta gráficos de 
produto total, medio e 
marxinal. 

 

4 

 
PE, PT, PP, OM, 
OB 

Bloque 3. O mercado e o sistema de prezos 

 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. 

 CMCCT 

 CD 

 Interpreta os motivos de 
desprazamento das 
curvas de oferta e 
demanda de mercado. 

 

5 

 
EO, PE, PT, PP, 
OM, OB 

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

 CMCCT 

 CCL 

 Define as variables que 
afectan á oferta e a 
demanda de mercado. 

 
5 

 

EO, PE, PT, PP, 
OM, OB 

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

 CMCCT 

 CD 

 Analiza correctamente o 
significado de supostos 
de oferta e demanda 
elásticas e inelásticas. 

 

 
5 

 

EO, PE, PT, PP, 
OM, OB 

 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. 

 CMCCT 

 CCL 

 Explica as diferenzas 
existentes entre os 
distintos tipos de 
mercados. 

 
6 

 

EO, PE, PT, OM, 
OB 

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

 CAA 

 CSC 

 É quen de poñer 
exemplos dos distintos 
tipos de mercado a 
partir de casos reais. 

 

6 

 

EO, PE, OM, OB 

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

 CSC  Analiza criticamente os 
efectos da existencia de 
mercados de 
competencia imperfecta 
para os consumidores. 

 

 
6 

 

 
EO, PE, OB 
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Bloque 4. 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. 

 B4.1. 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. 

 CMCCT 

 CD 

 CSC 

 CCL 

 Interpreta correctamente 
o significado das 
principais 
macromagnitudes como 
indicadores da situación 
económica dun país. 

 

 
8 

 
 

EO, PE, PT, PP, 
TA, OM, OB 

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

 CAA 

 CSC 

 Compara as 
macromagnitudes de 
distintos países 
axeitadamente. 

 
8 

 
EO, PT, PP, OB 

 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. 

 CSC  É quen de observar e 
criticar as limitacións 
dalgunhas 
macromagnitudes como 
indicadores de calidade 
de vida. 

 

 
8 

 

 
EO, PE, TA, OB 

 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. 

 CMCCT 

 CD 

 Interpreta táboas e 
gráficos de variables 
Macroeconómicas 
correctamente. 

 

8 

 
EO, PE, PT, PP, 
TA, OM, OB 

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

 CAA 

 CD 

 É quen de pescudar nas 
fontes de datos algúns 
dos principais indicadores 
económicos. 

 

5,6,8 

 
PE, PT, PP, TA, 
OM, OB 

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

 CD 

 CMCCT 

 É quen de traballar 
nunha folla de cálculo 
con táboas e gráficos 
para analizar os distintos 
indicadores e a súa 
evolución. 

 

 
5,6,8 

 

 
PE, PP, TA, OB 

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

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

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

 CMCCT 

 CD 

 Interpreta correctamente 
os principais datos do 
mercado de traballo. 

 
7 

 

EO, PE, PT, PP, 
TA, OM, OB 

 ECB4.3.2. Valora a relación da educación e a 
formación 

 CSC  Valora educación e 
formación 

7 EO, TA, OB 
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especial o desemprego. coas probabilidades de obter un emprego e 

mellores salarios. 
 CAA con maior 

empregabilidade futura. 

  

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

 CAA 

 CD 

 Recoñece cales son as 
tendencias de emprego 
na actualidade. 

 
7 

 
EO, PE, TA, OB 

 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. 

 CD 

 CSIEE 

 É quen de valorar 
distintas alternativas para 
solucionar o problema do 
desemprego. 

 Recoñece as 
consecuencias negativas 
da inflación e a deflación 
e a importancia neste 
sentido do papel do BCE 
como garante da 
estabilidade de prezos. 

 

 

 

 
7,12 

 

 

 

EO, PE, PT, PP, 
TA, OM, OB 

Bloque 5. Aspectos financeiros da Economía 

 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. 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 Explica cal é o papel do 
diñeiro e analiza a 
importancia do bo 
funcionamento do sistema 
financeiro para a  
economía dun país. 

 

 
12 

 
 

EO, PE, PT, OM, 
OB 

 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. 

 CSC 

 CD 

 Recoñece as principais 
causas de inflación. 

 Recoñece as principais 
consecuencias negativas 
da inflación. 

 

 

12 

 

 
EO, PE, PT, TA, 
OM, OB 

 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. 

 CAA 

 CSC 

 CD 

 Identifica a importancia do 
sistema financeiro e é 
quen de comprender 
algúns dos principais 
produtos financeiros, 
mercados financeiros e 
intermediarios financeiros 
que o integran. 

13 EO, PE, PT, OM, 
OB 
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 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. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 Razoa correctamente 
cales son as 
consecuencias dunha 
política monetaria  
expansiva ou restritiva. 

 

12 

 
EO, PE, PT, OM, 
OB 

 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. 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 Identifica a estabilidade 
de prezos como 
obxectivo principal do 
BCE. 

 

12 

 
EO, PE, PT, TA, 
OM, OB 

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

 CMCCT 

 CCL 

 Comprende algunhas 
consecuencias das 
variacións dos tipos de 
xuro. 

 
12 

 

EO, PE, PT, TA, 
OM, OB 

Bloque 6. O contexto internacional da 
economía 

 B6.1.Comercio 
internacional: causas e 
teorías. 

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

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

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

 CSC 

 CCL 

 CMCCT 

 Entende os conceptos 
de exportación e 
importación 
axeitadamente. 

 

 
 

14 

 

 
EO, PE, PT, TA, 
OM, OB 

 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. 

 CSC 

 CCL 

 Recoñece as principais 
institucións e políticas 
no ámbito económico 
desenvolvidas pola UE. 

 

 
15 

 

EO, PE, PT, TA, 
OB 

 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. 

 CSC 

 CCL 

 É quen de argumentar 
causas que expliquen o 
desenvolvemento do 
comercio internacional. 

 

15 

 

EO, PE, OB 

 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. 

 CAA 

 CD 

 Describe que entende 
por globalización e 
identifica o papel 
dalgunhas institucións 

15 EO, PE, PT, TA, 
OM, OB 
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 CMCCT 

 CSC 

económicas a nivel 
internacional (FMI, 
Banco Mundial, OMC). 

  

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

 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. 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 Identifica os factores 
que favorecen o 
crecemento económico 
e o desenvolvemento 
dun país. 

 

 8,9 

 
EO, PE, PT, OM,OB 

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

 CCL 

 CMCCT 

 Diferenza crecemento 
(concepto cuantitativo) e 
desenvolvemento 
(concepto cualitativo). 

 

    10,16 

 
EO, PE, PT, TA, 
OM, OB 

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

 CSC 

 CCL 

 Explica algunhas das 
consecuencias do 
crecemento económico 
sobre o medio ambiente 
e a calidade de vida. 

 

 
8,16 

 

 
EO, PE, TA, OB 

 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. 

 CAA 

 CSC 

 CD 

 Analiza cales son os 
modelos de 
desenvolvemento das 
potencias emerxentes. 

 

16 

 

EO, PE, TA, OB 

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

 CSC 

 CMCCT 

 Reflexiona sobre a 
importancia de 
conseguir un 
desenvolvemento 
sustentable. 

 

16 

 
EO, PE, PT, TA, 
OB 

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

 CSC 

 CAA 

 Desenvolve unha 
actitude positiva de cara 
á necesaria protección 
do medio ambiente 
cando se toman 
decisións económicas. 

 

 
16 

 

EO, PE, PT, TA, 
OB 

 ECB7.1.7. Identifica os bens ambientais como 
factor de 

 CSC  Identifica o medio 
ambiente 

16 EO, PE, TA, OB 
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produción escaso, que proporciona inputs e 
recolle refugallos e residuos, o que supón 
valorar os custos asociados. 

 CMCCT como xerador de 
recursos e receptor de 
refugallos (o enfoque da 
Economía ecolóxica). 

  

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

 CMCCT 

 CSC 

 Recoñece a existencia 
de ciclos económicos e 
interpreta correctamente 
os gráficos que os 
representan. 

 

16 

 
EO, PE, PT, PP, 
TA, OM, OB 

 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. 

 CCL 

 CMCCT 

 Explica algunhas das 
principais funcións do 
Sector público. 

 
11 

 

EO, PE, PT, OM, 
OB 

 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. 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 Identifica a existencia 
dalgúns dos 
denominados fallos de 
mercado: as 
externalidades 
negativas na produción, 
a competencia 
imperfecta ou a 
información asimétrica. 

 

 

11 

 

 
EO, PE, PT, OM, 
OB 

 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. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 Describe correctamente 
as principais partidas de 
gastos e ingresos nos 
Orzamentos Xerais do 
Estado. 

 

11 

 
EO, PE, PT, TA, 
OM, OB 



PRIMEIRA AVALIACIÓN: 

UNIDADE 1: PRINCIPIOS BASICOS DA ECONOMÍA 

Temporalización: 7 sesións lectivas 

Contidos: 

A ciencia económica. O conflito entre recursos escasos e necesidades 
ilimitadas. 

Tipos de necesidades 

Os bens e servizos que satisfacen necesidades 

Como elixir en Economía. 

UNIDADE 2: A PRODUCIÓN E O CRECEMENTO ECONOMICO 

Temporalización: 8 sesións lectivas 

Contidos: 

Os factores de produción. 

Eficiencia e produtividade. 

Modelos económicos. 

Fronteira de posibilidades de produción (FPP) 

Claves do crecemento económico 

UNIDADE 3: AXENTES E SISTEMAS ECONOMICOS 

Temporalización: 6 sesións lectivas 

Contidos: 

Os axentes económicos 

Fluxo circular da renda 

Os sistemas económicos: capitalista, socialista e mixto 

O pensamento económico: liberalismo, marxismo e neoliberalismo 

UNIDADE 4: A EMPRESA E AS SUAS FUNCIONS 

Temporalización: 8 sesións lectivas 

Contidos: 

As funcions da empresa 

Obxectivos da empresa 

A eficiencia na produción 

Costes ingresos e beneficios 

O umbral de rendabilidade 

Tipos de empresa 

Crecemento das empresas 

UNIDADE 5: A OFERTA, A DEMANDA E O EQUILIBRIO DE MERCADO 

Temporalización: 8 sesións lectivas 

Contidos: 

A demanda do mercado 

Desprazamento da curva de demanda 

A oferta do mercado 

Desprazamento da curva de oferta 

Lei de oferta e demanda 

Calculo das elasticidades prezo-demanda 

 

SEGUNDA AVALIACIÓN: 

UNIDADE 6: MODELOS DE MERCADO 

Temporalización: 8 sesións lectivas 

Contidos: 

A estrutura dos mercados. 

Os mercados de competencia perfecta. 

A competencia imperfecta: o monopolio, o oligopolio e a competencia 
monopolística. 

A discriminación de prezos. 

UNIDADE 7: MERCADO DE TRABALLO E O EMPREGO 

Temporalización: 8 sesións lectivas 

Contidos: 

O mercado de traballo: a oferta e a demanda de traballo. 

Aspectos cuantitativos do factor traballo: poboación activa, inactiva. Cálculo 
das taxas de actividade e paro. 

O problema do desemprego. 

Tipos de desemprego 

A intervención do Estado no mercado de traballo.  

UNIDADE 8: OS INDICADORES MACROECONOMICOS 

Temporalización: 8 sesións lectivas 

Contidos: 

A Macroeconomía e as macromagnitudes. 

A medición da actividade económica. 

O PIB como magnitude de síntese da actividade económica.  

As tres vías de cálculo do PIB: gasto, renda e valor engadido.  

O PIB a prezos de mercado e o PIB a custo dos factores. 

Magnitudes correntes ou nominais e magnitudes constantes ou reais. 

 O consumo de capital fixo: de magnitudes brutas a netas.  

Outras macromagnitudes macroeconómicas. 

O deflactor do PIB. 

Distribución da renda 

UNIDADE 9: INTERVENCION DO ESTADO NA ECONOMIA 

Temporalización: 8 sesións lectivas 

Contidos: 

Os ciclos económicos.  

As externalidades. 

Os bens públicos. 

A competencia imperfecta. 

A función do estado: a política económica. 

O estado do benestar 

UNIDADE 10: O EQUILIBRIO E OS CAMBIOS NA ECONOMIA 

Temporalización: 8 sesións lectivas 

Contidos: 

Funcionamento global da economía: Consumo, aforro e inversión 
 

A oferta e a demanda agregadas. Compoñentes da DA. Os   
desprazamentos da oferta e a demanda agregadas. 

Os cambios no equilibrio. A economía sumerxida. 

UNIDADE 11: A POLITICA FISCAL E AS CONTAS PUBLICAS 

Temporalización: 7 sesións lectivas 

Contidos: 

A estrutura do sector público 

Os orzamentos públicos: Gastos públicos e Ingresos públicos  

A política fiscal. Os impostos 
TERCEIRA AVALIACIÓN: 
UNIDADE 12: A POLITICA MONETARIA E O DIÑEIRO 

Temporalización: 8 sesións lectivas 

Contidos: 

A política monetaria  

O diñeiro e as súas funcións. A oferta e a demanda monetaria 

O prezo do diñeiro: o tipo de interese 

A inflación: causas e efectos. O IPC 
UNIDADE 13: O SISTEMA FINANCIEIRO 

Temporalización: 8 sesións lectivas 

Contidos: 

O sistema financeiro e os seus intermediarios 

O mercado de valores e a Bolsa. Os índices bursatiles 

O mercado de bonos. O mercado de futuros: os derivados financeiros 
UNIDADE 14: O COMERCIO INTERNACIONAL 

Temporalización: 8 sesións lectivas 

Contidos: 

O comercio internacional. Teorías clásicas do comercio internacional. 

Obstáculos ao libre comercio entre países. O libre comercio fronte ao 
proteccionismo. 

A Balanza de Pagamentos. 

Tipos de cambio e mercado de divisas.  
UNIDADE 15: GLOBALIZACIÓN DA ECONOMÍA E INTEGRACIÓN 

 Temporalización: 8 sesións lectivas 

Contidos: 

Globalización económica. Factores e dimensións. 

O proceso de construción da UE. Principais institucións da UE. 

O orzamento da UE. Políticas comúns da UE. A Unión Económica e 
Monetaria. O euro. 
UNIDADE 16: RETOS DA ECONOMÍA ACTUAL 

 Temporalización: 8 sesións lectivas 

Contidos: 

Economía e medioambiente.  

As desigualdades e a pobreza no mundo.  

Crecemento económico e desenvolvemento. 

 

 

 

 
4. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 



 

 

A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para 

subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias coas súas aplicacións prácticas. En Bacharelato, a relativa especialización das materias 

determina que a metodoloxía didáctica estea fortemente condicionada polo compoñente epistemolóxico de cada materia e polas esixencias do 

tipo de coñecemento propio de cada unha. Ademais, a finalidade propedéutica e orientadora da etapa esixe o traballo con metodoloxías 

específicas e que estas comporten un importante grao de rigor científico e de desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel 

(analíticas, explicativas e interpretativas). En relación co exposto anteriormente, os criterios metodolóxicos que guiarán o desenvolvemento 

desta programación son os seguintes: 

• Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades diversificadas de acordo coas capacidades intelectuais 

propias da etapa (analíticas, explicativas, interpretativas). 

• Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo. 

• Actividade: fomentar a participación do alumnado na dinámica xeral da aula, combinando estratexias que propicien a individualización 

con outras que fomenten a socialización. 

• Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle propón. 

• Integración e interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, formulando as interrelacións entre os contidos da 

Economía e os doutras disciplinas afíns, como por exemplo, a historia, as matemáticas, etc. 

• Funcionalidade: fomentar a proxección práctica dos contidos e a súa aplicación ao ámbito, co fin de asegurar a funcionalidade das 

aprendizaxes en dous sentidos: o desenvolvemento de capacidades para ulteriores adquisicións e a súa aplicación na vida cotiá. 

• Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi diversas. 

Para conseguir estes obxectivos resulta conveniente utilizar estratexias didácticas variadas, que combinen, do xeito en que cada un considere 

máis apropiado, as estratexias expositivas, acompañadas de actividades de aplicación e as estratexias de indagación. 

As estratexias expositivas serán empregadas para presentacións introdutorias e para ensinar feitos e conceptos; especialmente aqueles máis 

abstractos e teóricos, que dificilmente o alumnado pode alcanzar só con axudas indirectas. 

No entanto, resulta moi conveniente que esta estratexia se acompañe da realización polo alumnado de actividades ou traballos 

complementarios de aplicación ou indagación, que posibiliten o engarzamento dos novos coñecementos cos que xa posúe. 

Estruturarase a aprendizaxe dos contidos dende o xeral ao particular, dende a teoría á práctica; e dende os conceptos e feitos aos 

procedementos e actitudes. As estratexias de indagación tamén serán empregadas para que o alumnado estruture unha serie de materiais 

seguindo unhas determinadas pautas de actuación. 

5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 



Trátase de enfrontalo a situacións problemáticas nas que debe poñer en práctica e utilizar reflexivamente conceptos, procedementos e 

actitudes para así adquirilos de forma consistente. O emprego destas estratexias está máis relacionado coa aprendizaxe de procedementos, 

aínda que estes levan consigo á súa vez a adquisición de conceptos, dado que tratan de poñer o alumnado en situacións que fomenten a súa 

reflexión e poñan en xogo as súas ideas e conceptos. Tamén son moi útiles para a aprendizaxe e o desenvolvemento de hábitos, actitudes e 

valores. 

As técnicas didácticas en que poden traducirse estas estratexias poden consistir en: 

• Tarefas sen unha solución clara e pechada, nas que as distintas opcións son igualmente posibles e válidas, para facer reflexionar o 

alumnado sobre a complexidade dos problemas humanos e sociais, sobre o carácter relativo e imperfecto das solucións achegadas para 

eles e sobre a natureza provisional do coñecemento humano. 

• Estudo de casos ou feitos e situacións concretas como instrumento para motivar e facer máis significativo o estudo dos fenómenos xerais 

e para abordar os procedementos de causalidade múltiple. 

• Os proxectos de investigación, estudos ou traballos habitúan ao alumnado a afrontar e a resolver problemas con certa autonomía, a 

formularse preguntas, e a adquirir experiencia na busca e a consulta autónoma. Ademais, facilítanlle unha experiencia valiosa sobre o 

traballo dos especialistas na materia e o coñecemento científico. 

A aprendizaxe significativa require non obstante crear na aula un clima que favoreza a autonomía do alumnado na toma de decisións, a 

participación na organización do proceso de ensino-aprendizaxe, a responsabilidade como persoa pertencente a un grupo, a coordinación de 

intereses e a superación de calquera tipo de discriminación, entre outras cuestións. 

En calquera das estratexias didácticas adoptadas é esencial a realización de actividades por parte do alumnado, posto que cumpren os 
obxectivos seguintes: 

• Afianzan a comprensión dos conceptos e permiten ao profesorado comprobalo. 

• Son a base para o traballo cos procedementos característicos do método científico. 

• Permiten dar unha dimensión práctica aos conceptos. 

• Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado. 

Tanto nos apuntamentos como na web, formúlanse actividades de diverso tipo que serán seleccionadas de acordo cos seguintes criterios: 

• Que desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, utilizando diversas estratexias. 

• Que proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e leven a reflexionar e a xustificar as afirmacións 

ou as actuacións. 

• Que estean perfectamente interrelacionadas cos contidos teóricos. 

• Que teñan unha formulación clara, para que o alumnado entenda sen dificultade o que debe facer. 

 



• Que sexan variadas e permitan afianzar os conceptos; traballar os procedementos (textos, imaxes, gráficos, mapas), desenvolver 

actitudes que colaboren á formación humana e atender á diversidade na aula (teñen distinto grao de dificultade). 

• Que dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñecementos á realidade. 

• Que sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a temas actuais ou relacionados co seu ámbito. 

Sobre a base destes criterios, as actividades programadas responden a unha tipoloxía variada que se encadra dentro das categorías seguintes: 

• Actividades de ensino-aprendizaxe: son actividades, xeralmente, de localización, afianzamento, análise, interpretación e ampliación de 

conceptos. Así, por exemplo, ao final de cada unidade didáctica propóñense actividades de definición, afianzamento e síntese de 

contidos. 

• Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao ámbito do alumnado. Este tipo de actividades, nuns casos, refírense a un 

apartado concreto do tema e, polo tanto, inclúense entre as actividades formuladas ao fío da exposición teórica; noutros casos, 

preséntanse como interpretación de experiencias, ou ben como traballos de campo ou de indagación. 

• Actividades encamiñadas a fomentar a concienciación, o debate, o xuízo crítico, a tolerancia, a solidariedade... 

Por outra parte, as actividades programadas presentan diversos niveis de dificultade. Desta forma permiten dar resposta á diversidade do 

alumnado, posto que poden seleccionarse aquelas máis acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos seus intereses. 

O nivel de dificultade pode apreciarse no propio enunciado da actividade: localiza, define, analiza, compara, comenta, consulta, descobre, 

recolle información, sintetiza, aplica, etc. A maioría corresponden a un nivel de dificultade medio ou medio-alto, o máis apropiado para un 

curso de Bacharelato. 

A corrección das actividades fomenta a participación do alumnado en clase, aclara dúbidas e permite ao profesorado coñecer, de forma case 

inmediata, o grao de asimilación dos conceptos teóricos, o nivel co que se manexan os procedementos e os hábitos de traballo. 



 

 
 

Os alumnos/as de 1º de bacharelato utilizarán como materiais de referencia os elaborados e recompilados polo profesor da materia e que 

poñerá a disposición do alumnado en formato papel.  

Por outra parte, aproveitaremos como material complementario a enorme cantidade de recursos dispoñibles na rede. 

• O libro gratuíto que o profesor José Sande ofrece na súa web: http://josesande.com/ 

• Acceso a textos xornalísticos da prensa diaria ou especializada e uso da prensa dixital, así como gravacións de espazos televisivos onde 

se traten temas relacionados coa materia e que presenten propostas concretas de actividades que sirvan para vincular os contidos 

desenvolvidos na aula cos acontecementos económicos cotiáns. A integración das tecnoloxías da información e comunicación serán 

fundamentais ao longo de todo o curso: consulta de páxinas web de determinados organismos públicos, institucións ou empresas que 

poden proporcionar información interesante para a materia coa finalidade da realización de traballos individuais ou en grupo do 

alumnado, con exposición posterior das ideas propias ou dos resultados dos traballos realizados. 

 
Ademais tamén serán empregados algúns recursos procedentes dalgúns dos libros de texto enviados como mostra polas distintas editoriais nos 

últimos anos e dispoñibles no departamento. 

 
 

Nº Autor Título Editorial 
1 Cabrera Bautista, Andrés Economía 1º Bach. SM 

2 Penalonga, Anxo Economía 1º Bach.  McGraw-Hil 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

http://josesande.com/


   RECURSOS NA WEB: 

Portais educativos: 

Aula Virtual do Banco de España: 

http://aulavirtual.bde.es/ 

Instituto Galego de Estatística: 

www.ige.eu/estatico/educacion/index.htm 

Portal de educación cívico-tributaria da Axencia Tributaria: 

http://www.aeat.es/educacioncivicotributaria/ 

Portal da Unión Europea: 

http://europa.eu/index_es.htm 

Finanzas: 

Banco de España: 

www.bde.es 

Entidades bancarias: 

www.bbva.es 

www.bsch.es 

www.ingdirect.es 

https://www.abanca.com/gl/ 

www.bankia.es 

www.banesto.es 

Tarxetas: 

www.mastercard.com 

www.visa.es 

Comisión Nacional do Mercado de Valores: 

www.cnmv.es 

www.hipotecasyeuribor.com 

Bolsa de Madrid: 

www.bolsamadrid.es 

Bolsa de Nova York: 

www.nyse.com 

Footsie da Bolsa de Londres: 

www.ftse.com 

Bolsa de París: 

www.bourse-de-paris.fr 

EuroStoxx: 

www.stoxx.com 

Axencias de rating: 

www.fitchratings.com 

www.moodys.com 

www.standardandpoors.com 

Laboral: 

Seguridade Social 

www.seg-social.es 

Ministerio de Traballo: 

www.mtas.es 

Servizo Público de Emprego Estatal: 

www.sepes.es 

Sindicatos: 

www.ccoo.es 

www.ugt.es 

www.ciga.es 

Patronais: 

www.cepyme.es 

www.ceoe.es 

www.ceg.es 

Creación de Empresas: 

Ventanilla Única Empresarial: 

www.ventanillaempresarial.org 

Instituto de Crédito Oficial: 

www.ico.es 

Guía para a creación de empresas: 

www.bicgalicia.org 

www.creaciondempresas.com 

www.todoexpertos.com 

Colexio Oficial de Xestores Administrativos: 

www.gestores.net 

Contabilidade: 

http://www.icac.meh.es/ 

Comercio Exterior: 

Compañía Española de Seguros de Crédito á Exportación 

www.cesce.es 

Consello Superior de Cámaras de Comercio 

www.camaras.org 

Instituto Español de Comercio Exterior 

www.icex.es 

Base de datos do TARIC 

www.taric.es 

AENOR 

www.aenor.es 

Organismos e Institucións Autonómicos 

Galicia 

www.xunta.es 

Organismos e Institucións estatais 

Administración Xeral do Estado 

www.060.es 

Presidencia do Goberno 

www.la-moncloa.gob.es 

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas 

www.minhap.gob.es 

Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación 

www.maec.es 

Ministerio de Educación, Cultura e Deportes 

www.educacion.gob.es 

Ministerio de Fomento 

www.fomento.gob.es 

Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente 

www.magrama.gob.es 

Ministerio de Emprego 

www.empleo.gob.es 

Ministerio de Economía e Competitividade 

www.mineco.gob.es 

Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo 

www.minetur.gob.es 

http://aulavirtual.bde.es/
http://www.ige.eu/estatico/educacion/index.htm
http://www.aeat.es/educacioncivicotributaria/
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.bde.es/
http://www.bbva.es/
http://www.bsch.es/
http://www.ingdirect.es/
http://www.abanca.com/gl/
http://www.cajamadrid.es/
http://www.banesto.es/
http://www.mastercard.com/
http://www.visa.es/
http://www.cnmv.es/
http://www.hipotecasyeuribor.com/
http://www.bolsamadrid.es/
http://www.nyse.com/
http://www.ftse.com/
http://www.bourse-de-paris.fr/
http://www.stoxx.com/
http://www.fitchratings.com/
http://www.moodys.com/
http://www.satandardandpoors.com/
http://www.seg-social.es/
http://www.mtas.es/
http://www.sepes.es/
http://www.ccoo.es/
http://www.ugt.es/
http://www.ciga.es/
http://www.cepyme.es/
http://www.ceoe.es/
http://www.ceg.es/
http://www.ventanillaempresarial.org/
http://www.ico.es/
http://www.bicgalicia.org/
http://www.creaciondempresas.com/
http://www.todoexpertos.com/
http://www.gestores.net/
http://www.icac.meh.es/
http://www.cesce.es/
http://www.camaras.org/
http://www.icex.es/
http://www.taric.es/
http://www.aenor.es/
http://www.xunta.es/
http://www.administracion.es/
http://www.la-moncloa.es/
http://www.map.es/
http://www.maec.es/
http://www.mepsyd.es/
http://www.mfom.es/
http://www.mma.es/
http://www.mtas.es/
http://www.minhac.es/
http://www.mityc.es/


Axencia Estatal da Administración Tributaria 

www.aeat.es 

Consello Económico e Social 

www.ces.es 

Tribunal Defensa Competencia 

www.meh.es/tdc 

Defensor do Pobo 

www.defensordelpueblo.es 

Presupostos Xerais do Estado 

http://www.sgpg.pap.meh.es 

Oficina Española de Patentes e Marcas 

www.oepm.es 

Axencia de Protección de Datos 

www.agenciaprotecciondatos.org 

Boletín Oficial do Estado 

www.boe.es 

Consello Superior de Investigacións Científicas 

www.csic.es 

Centro de Investigacións Sociolóxicas 

www.cis.es 

Congreso dos Deputados 

www.congreso.es 

Senado 

www.senado.es 

Instituto Nacional de Estatística. 

www.ine.es 

Instituto Nacional de Consumo 

www.consumo-inc.es 

Organismos Internacionais: 

Banco Mundial 

www.worldbank.org 

www.bancomundial.org 

Banco Central Europeo 

www.ecb.int 

CIA. Informes sobre países 

www.cia.gov 

Fondo Monetario Internacional 

www.imf.org 

Organización das Nacións Unidas 

www.un.org 

Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento 

Económico 

www.ocde.org 

Parlamento Europeo 

www.europarl.es 

Organización de Nacións para a Cultura, a Educación e a Ciencia 

www.unesco.org 

UNICEF 

www.unicef.org 

Unión Europea 

www.europe.eu.int 

OMC 

www.wto.org 

FAO 

www.fao.org 

Greenpeace 

www.greenpeace.org 

Publicacións e medios de comunicación 

www.emprendedores.com 

www.capital.es 

www.economistadigital.com 

Portais e páxinas de Economía de Bacharelato 

www.eumed.net 

www.ecobachillerato.com 

www.econoaula.com 

www.5campus.com 

www.ecomur.com 

Recursos didácticos ESO-Bacharelato: 

www.pntic.mec.es/recursos/index.html 

Globalización: 

www.globalizationabout.com 

 
REVISTAS: 

• CEF-Gestión: Revista de Actualización Empresarial. 

• Actualidade económica http://www.actualidad-economica.com/ 

• Emprendedores www.emprendedores.es 

• Forbes: http://www.forbes.es/ 

  
PRENSA: 

• 5 Días http://www.cincodias.com/ 

• Expansión http://www.expansion.com/ 

• El Economista http://www.eleconomista.es/ 

• El País http://www.elpais.com/economia/ 

• La Voz de Galicia http://www.lavozdegalicia.es/dinero/index.htm?idioma=galego 

http://www.aeat.es/
http://www.ces.es/
http://www.meh.es/tdc
http://www.defensordelpueblo.es/
http://www.sgpg.pap.meh.es/
http://www.oepm.es/
http://www.agenciaprotecciondatos.org/
http://www.boe.es/
http://www.csic.es/
http://www.cis.es/
http://www.congreso.es/
http://www.senado.es/
http://www.ine.es/
http://www.consumo-inc.es/
http://www.worldbank.org/
http://www.bancomundial.org/
http://www.ecb.int/
http://www.cia.gov/
http://www.imf.org/
http://www.un.org/
http://www.ocde.org/
http://www.europarl.es/
http://www.unesco.org/
http://www.unicef.org/
http://www.europa.eu.int/
http://www.wto.org/
http://www.fao.org/
http://www.greenpeace.org/
http://www.emprendedores.navegalia.com/
http://www.capital.es/
http://www.economistadigital.com/
http://www.eumed.net/
http://www.ecobachillerato.com/
http://www.econoaula.com/
http://www.5campus.com/
http://www.ecomur.com/
http://www.pntic.mec.es/recursos/index.html
http://www.globalizationabout.com/
http://www.actualidad-economica.com/
http://www.emprendedores.es/
http://www.forbes.es/
http://www.cincodias.com/
http://www.expansion.com/
http://www.eleconomista.es/
http://www.elpais.com/economia/
http://www.lavozdegalicia.es/dinero/index.htm?idioma=galego


 

 
 

No cadro realizado para o apartado 3 desta programación aparecen incluídos os criterios de avaliación e os procedementos e instrumentos de 

avaliación. Neste apartado, descríbense os procedementos e instrumentos de avaliación así como os criterios de cualificación: 

 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

Nome Descrición 

Exposición oral (EO) 
Método para medir obxectivos que teñen que ver coa expresión oral. Instrumentarase a través da 
defensa dun traballo, unha presentación en grupo, unha entrevista profesor- alumno ou un debate ou 
posta en común. 

Proba escrita de 
resposta aberta 
(PE) 

Control no que o alumno constrúe a súa resposta ao redor dun tema. Pódese conceder o dereito a 
consultar material de apoio. 

Proba obxectiva 
(tipo test) (PT) 

Exame escrito estruturado con diversas preguntas nas que o/a alumno/a non elabora a resposta, só 
terá que sinalala ou completala, pero que permite avaliar sobre unha ampla base de coñecementos. 

Proba práctica (PP) Análise e resolución dunha situación práctica para que se expoña unha solución apropiada. 

Traballo académico 
(TA) 

Desenvolvemento dun proxecto que pode ir desde traballos breves e sinxelos até traballos amplos e 
complexos. 

One minute paper 
(OM) 

Son preguntas que se realizan durante ou ao finalizar unha clase, útiles para aprender a escoitar e 
aprender na mesma clase. 

Proxecto (PR) 
É unha estratexia didáctica na que os estudantes desenvolven un produto novo e único mediante a 
realización dunha serie de tarefas e o uso efectivo de diversos recursos. 

Observación (OB) 
Estratexia baseada na recollida sistemática de datos no propio contexto de aprendizaxe: execución de 
tarefas, mapas conceptuais, casos prácticos, … observables a través do caderno, traballo na aula, 
traballos realizados na aula virtual, ... 

 
Nas devanditas probas ou traballos observaranse os seguintes aspectos: 

• A correcta utilización de conceptos, definicións e características propias do mundo económico e empresarial. 

• Xustificacións teóricas axeitadas que se acheguen no desenvolvemento das respostas. 

• Claridade, orde e coherencia na exposición. 

• Precisión na aplicación práctica dos conceptos teóricos. 

• Deberán figurar as operacións de modo que poida reconstruírse a argumentación lóxica e os cálculos do alumno. 

• Nun traballo terase en conta o desenvolvemento, a presentación, a expresión, as faltas de ortografía, o uso de conceptos e a orixinalidade. 

7. AVALIACIÓN: CRITERIOS DE AVALIACIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 



Para valorar o grao de consecución dos estándares de aprendizaxe fixados para esta materia realizarase unha proba específica de avaliación 

con preguntas curtas e/ou tipo test por cada unidade didáctica desenvolvida. Estes controis poderán ser realizados a través da aula virtual do 

centro pero de forma presencial nas instalacións do mesmo. Ademais serán realizadas tres probas escritas ao longo do curso, unha por cada 

avaliación. Estas probas poden estar estruturadas en tres partes: 

1. Cuestións sobre conceptos teóricos e/ou cuestións tipo test ou de verdadeiro falso. (PT) 

2. Dar resposta a varias cuestións abertas que se propoñan relacionadas cos contidos abordados. A través da súa redacción os alumnos 

deberán mostrar os seus coñecementos teóricos, a súa capacidade para expoñelos de xeito claro, a axeitada utilización dos termos 

económicos aprendidos, así como a emisión de xuízos persoais e valoracións críticas debidamente argumentados. (PE) 

3. Casos prácticos e exercicios dos que se deduza a asimilación correcta dos coñecementos teóricos, así como o desenvolvemento axeitado 

dos procedementos aprendidos. (PP) 

 
Por outra banda, en cada unha das avaliacións parciais e na avaliación final en xuño, será tido en conta o traballo desenvolvido polos alumnos/as 

ao longo do curso. A valoración do traballo desenvolvido virá determinada por: 

• A participación activa na aula, a realización de exposicións e presentacións orais empregando as TIC, a correcta intervención e 

argumentación nos debates que se propoñan, o interese polas actividades complementarias propostas,... ; de todo o cal se desprenda o 

desenvolvemento das competencias e o cumprimento dos mínimos de consecución dos estándares de aprendizaxe. (EO, OB) 

• A realización de pequenos traballos de investigación, resumes, comentarios, casos prácticos (exercicios e problemas), ben en material 

impreso ou ben en soporte dixital, que deben ser arquivados de forma ordenada. (PR, TA, OB) 

• A realización das lecturas obrigatorias que se propoñan ao longo do curso en relación cos temas desenvolvidos. (EO, OB) 

• A observación sistemática do alumnado a través de preguntas directas na aula, do traballo individual do alumno, da súa actitude fronte 

ao traballo en equipo, a posta en común da información solicitada, as súas explicacións e participación en clase ou nas actividades 

realizadas fóra do centro, os hábitos de traballo, a súa iniciativa e interese. Algunhas destas observacións pódense realizar mediante as 

actividades presentes no texto. (EO, OB) 

• Coavaliación: para algunhas tarefas terase en conta a valoración respectuosa sobre o traballo e actitude dos compañeiros. (OM) 

• Autoavaliación: que será unha reflexión crítica que cada alumno debe facer sobre a súa propia aprendizaxe. (OB) 



SISTEMA DE CUALIFICACIÓN: 

• Realizaranse dous exames mínimo por avaliación. A media dos exames equivalen ao 80% da calificación do trimestre sendo 

necesario acadar unha calificación mínimade 3 puntos para que a proba faga media coas outras probas do periodo. 

• O traballo do alumno suporá o 20% da calificación do trimestre. Dentro deste punto se incluirán as tarefas diarias, os traballos 

escritos específicos, presentacións académicas, revisión do caderno, participación na aula, lectura dun libro dos recomendados e 

reallización dun posterior traballo.  

• O redondeo, á alza ou á baixa realizarase en función do resultado obtido da suma dos puntos anteriores. Se o resultado ten unha parte 

decimal inferior ou igual a 0,50 puntos, redondearase a baixa, e se é superior redondearase a alza.  

• Considérase superada a avaliación cunha nota mínima de 5 puntos. 

• Para superar a materia en Xuño é necesario ter as tres avaliacións superadas. Neste caso a nota final sairá da media das tres 

avaliacións, e a calificación redondearase do xeito indicado anteriormente. 

• Aquel alumno que teña algunha avaliación suspensa terá a posibilidade de recuperala na proba extraordinaria de Xuño, onde deberá 

realizar aqueles parciais que non teña superado. Esta proba unicamente outorga a calificación de apto ou non apto. Aquela avaliación 

superada cun apto equivale a un 5, que fara media coas calificacións das avaliacións restantes; no caso non superar dita proba, a 

materia quedará suspensa. 

• Aqueles alumnos que non superen a materia en Xuño, por presentar algunha avaliación suspensa, terán a posibilidade de recuperala na 

convocatoria extraordinaria de Setembro. Nesta proba, o alumno deberá facer un único exame que inclúe contidos de toda a 

materia, independentemente das avaliacións superadas durante o curso. A calificación final do exame, co sistema de redondeo 

establecido, supón a calificación final na materia, sendo imprescindible acadar un 5 para que se considere superada. 

• Aqueles alumnos que sexan vistos copiando nun exame obterán unha calificación de 0 puntos, o que implica o suspenso na avaliación. 

 
 
 
 
  



 
 

 
 

Os indicadores de logro a empregar refírense a catro ámbitos: a planificación das clases, a motivación do alumnado, o desenvolvemento do proceso de ensinanza 
e o seguimento e avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 
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INDICADORES 

1. Programa a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe previstos na normativa educativa. 

2. Programa a materia tendo en conta o tempo dispoñible para o seu desenvolvemento. 

3. Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos da programación de aula tendo en conta as particularidades de cada un dos grupos de 
estudantes. 

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

5. Planifica as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos axustados ás necesidades e aos intereses do alumnado. 

6. Establece os criterios, procedementos e os instrumentos de avaliación e autoavaliación que permiten facer o seguimento do progreso de 
aprendizaxe dos alumnos e alumnas. 

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

1. Proporciona un plan de traballo ao principio de cada unidade. 

2. Plantea situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, diálogos…). 

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

4. Informa sobre os progresos conseguidos e as dificultades atopadas. 

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

6. Estimula a participación activa dos estudantes en clase. 

7. Promove a reflexión dos temas tratados. 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 



 

 
 

INDICADORES 
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 1. Resume as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a unha nova unidade ou tema con esquemas, mapas conceptuais, ... 

2. Cando introduce conceptos novos, os relaciona, se é posible, cos xa coñecidos; intercala preguntas aclaratorias; pon exemplos, ... 

3. Ten predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer asesorías dentro e fóra da aula. 

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

5. Utiliza axuda audiovisual para apoiar os contidos na aula. 

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

7. Desenvolve os contidos dunha forma ordenada e comprensible para os alumnos e as alumnas. 

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

9. Formula actividades complementarias atractivas. 
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1. Realiza a avaliación inicial ao inicio do curso para axustar a programación ao nivel dos estudantes. 

2. Detecta os coñecementos previos en cada unidade didáctica. 

3. Revisa os traballos propostos na aula e fóra dela. 

4. Proporciona a información necesaria sobre a resolución das tarefas. 

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

6. Utiliza suficientes instrumentos de avaliación que atendan de xeito equilibrado a avaliación dos diferentes contidos. 

7. Favorece os procesos de autoavaliación e coavaliación. 

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

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



9. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL  

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 

Ao comezo do curso realizarase unha proba de tipo obxectivo ao alumnado que cursa esta materia en 1º Bacharelato. Dita proba estará 

baseada nos estándares de aprendizaxe do currículo da materia de Economía en 4º ESO. Dado que na aula pode haber alumnos/as que non 

tivesen cursado dita materia, analizaranse os resultados tendo en conta dita circunstancia e sen ningún efecto sobre o desenvolvemento 

da materia, en cada unidade didáctica desenvolvida non se require de coñecementos previos específicos da materia de Economía. 

 

 

A lexislación contempla o tratamento específico aos alumnos que polas súas circunstancias e capacidades así o precisen. Para iso 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 

reforzo. 

En xeral, mediante a utilización de actividades diversas, serán detectadas as carencias do alumnado e proporanse as tarefas e procedementos 

oportunos para lograr o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe establecidos para superar a materia. 

Un dos principios básicos que ha de ter en conta a intervención educativa é o da individualización, consistente en que o sistema educativo 

ofreza a cada estudante a axuda pedagóxica que este necesite en función das súas motivacións, intereses e capacidades de aprendizaxe. No 

Bacharelato, etapa na que as diferenzas persoais en capacidades específicas, motivación e intereses adoitan estar bastante definidas, a 

organización do ensino permite que o propio alumnado resolva esta diversidade mediante a elección de modalidades e optativas. Non obstante, 

é conveniente dar resposta, xa dende as mesmas materias, a un feito constatable: a diversidade de intereses, motivacións, capacidades e 

estilos de aprendizaxe que o alumnado manifesta. É preciso, entón, ter en conta os estilos diferentes de aprendizaxe do alumnado e adoptar as 

medidas oportunas para afrontar esta diversidade. Hai estudantes reflexivos (detéñense na análise dun problema) e estudantes impulsivos 

(responden moi rapidamente); estudantes analíticos (pasan lentamente das partes ao todo) e estudantes sintéticos (abordan o tema dende a 



globalidade); uns traballan durante períodos longos e outros necesitan descansos; algúns necesitan ser reforzados continuamente e outros non; 

hai os que prefiren traballar sós e os hai que prefiren traballar en pequeno ou gran grupo. 

Dar resposta a esta diversidade non é tarefa doada, pero si necesaria, pois a intención última de todo proceso educativo é lograr que o 

alumnado alcance os obxectivos propostos. 

Como actividades de detección de coñecementos previos realizaranse: 

• Debates e actividades pregunta-resposta sobre o tema introducido, co fin de facilitar unha idea precisa sobre de onde se parte. 

• Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión da unidade, tomando nota das lagoas ou 

dificultades detectadas. 

• Introdución de cada termo económico novo, sempre que iso sexa posible, mediante as semellanzas coa lingua 

propia do alumnado. Como actividades de consolidación: 

• Realización de cuestionarios e exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin de afianzar os contidos 

traballados na unidade. Esta variedade de exercicios cumpre, así mesmo, a finalidade que perseguimos. Coas actividades de 

recuperación-ampliación, atendemos non só o alumnado que presenta problemas no proceso de aprendizaxe, senón tamén a aqueles 

que alcanzaron no tempo previsto os obxectivos propostos. 

• As distintas formas de agrupamento do alumnado e a súa distribución na aula inflúen, sen dúbida, en todo o proceso. Entendendo o 

proceso educativo como un desenvolvemento comunicativo, é de grande importancia ter en conta o traballo en grupo, recurso que se 

aplicará en función das actividades que se vaian realizar concretamente, por exemplo, nos pequenos traballos de investigación, ou nos 

debates propostos, pois consideramos que a posta en común de conceptos e ideas individuais xera unha dinámica creativa e de interese 

no alumnado. 

• Concederase, non obstante, grande importancia noutras actividades ao traballo persoal e individual; en concreto, aplicarase nas 

actividades de síntese/resumo e nas de consolidación, así como nas de recuperación e ampliación. 

Acometerase pois, o tratamento da diversidade no Bacharelato dende dúas vías: 

1. A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: a información xeral e a información básica, 

que se tratará mediante esquemas, resumos, glosarios, etc. 

2. A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades constitúen un excelente instrumento de atención ás 

diferenzas individuais do alumnado. A variedade e a abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a 

adaptación ás diversas capacidades, intereses e motivacións. 



 

 
 

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 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 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. 

Salientar os seguintes elementos a fomentar ao longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe: 

 

• O desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a importancia do fomento da igualdade de oportunidades e os 

valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. Ao 

estudar, por exemplo, o mercado de traballo, abordaranse os temas das desigualdades e discriminacións no ámbito laboral. 

• A aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos 

valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o 

respecto aos homes e mulleres por igual, ás persoas con discapacidades e o rexeitamento de calquera tipo de violencia. 

• A prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas discapacitadas, da violencia terrorista e de calquera forma de 

violencia, racismo ou xenofobia. 

• A análise crítica de comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación. 

 

• O estudo do desenvolvemento sostible e o medio, dos riscos de explotación e abuso sexual, o abuso e maltrato ás persoas pertencentes 

a minorías étnicas ou sociais, as situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes. 

• A educación medioambiental será abordada en varias unidades: en concreto, cales son os efectos negativos que sufre o medio natural 

como consecuencia de certos métodos de produción e certos hábitos de consumo. Un tema que reclama a reflexión e o posicionamento 

 

11. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 



dos alumnos/as para lograr o desenvolvemento sostible. 

• O desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor e a adquisición de competencias para a creación e desenvolvemento dos 

diversos modelos de empresas, así como a importancia de levar a cabo este tipo de actuacións baixo principios de ética empresarial e 

responsabilidade social. 

• Os problemas dos países subdesenvolvidos: aludirase aos factores que orixinan as desigualdades entre nacións e que deron lugar a dous 

grupos de países, ricos e pobres, e sobre todo á responsabilidade dos primeiros na acentuación do problema dos segundos. 

• Educación en consumo: entre os contidos da materia estúdase o consumo como actividade económica necesaria para a satisfacción das 

necesidades humanas, abordándose a existencia de institucións públicas e asociacións de consumidores como resposta aos abusos e 

poder das empresas. Por outra parte 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. Noutras unidades trátase o consumo en clave 

macroeconómica e as grandes desigualdades en canto a consumo entre os diferentes países e/ou clases sociais. Ademais procúranse 

deslindar os conceptos de consumo e consumismo. 

• Por último, salientar a nivel xeral a intención de espertar o espírito crítico nos alumnos e alumnas ao longo do desenvolvemento das 

distintas unidades didácticas, especialmente tomando como referencia o sistema económico capitalista, as grandes desigualdades que 

xera e as limitacións que presenta o funcionamento do mercado como mecanismo coordinador da actividade económica. 



 

 
 

Entre os materiais e recursos didácticos para o desenvolvemento da programación das materias que dependen deste departamento, 

citáronse expresamente a prensa xeral e, máis especificamente, a prensa económica que serán utilizadas como recursos didácticos que 

contribuirán a achegar ao alumnado á actualidade económica ademais de desenvolver a súa comprensión lectora e enriquecer o seu 

vocabulario. 

Por outra parte, en relación coa promoción da lectura recoméndase ao alumnado que cursa algunha das materias que imparte este 

departamento, a lectura e/ou consulta dalgunha das obras que aparecen a continuación: 

Alumnado Economía 1º bacharelato: 

 

• A Bolsa. Funcionamento e técnicas para investir. Oriol Amat. Deusto. 

• Introdución á Economía. Unha guía para todos (ou case). J.K. Galbraith. Ed. Crítica. Biblioteca de bolsillo. 

• Viajes por Econolandia. A. Pulido. Ed. Pirámide. 

• Os novos amos do mundo. Jean Ziegler. Ed. Destino. 

• El retorno de la economia de la depresión y la crisis actual. Paul Krugman. Ed. Crítica. 

• El economista naturalista. Robert Frank. Ed. Península. 

• Como facer que funcione a globalización. Joseph E. Stiglitz. Taurus. 

• El fin de la pobreza. Jeffrey Sachs. Debate. 

• El economista camuflado. Tim Harford. Ed. Temas de Hoy (Grupo Planeta). 

• La crisis ninja y otros misterios, de Leopoldo Abadía 

• 50 cosas que hay que saber sobre economía Edmund Conway. Ed Ariel 
• Homo Economicus Anxo Penalonga 
• La economía de mercado José Luis San Pedro 
• El vendedor de tiempo Fernando Trías de Bes 
• La empresa explicada de forma sencilla Paco López 

 
Libros de consulta: 

 

• Diccionario de Economía y finanzas, Ramón Tamames e Santiago Gallego. Alianza editorial. 

• Economía, teoría y política. Francisco Mochón. Ed. McGraw-Hill. 

12. CONTRIBUCIÓN DO DEPARTAMENTO A PROMOCIÓN DA LECTURA  



 

 
 

En todas as materias impartidas por este departamento fomentarase o uso das novas tecnoloxías da información para obter o máximo 

aproveitamento á hora de realizar as actividades e traballos propostos, así como para os proxectos de investigación que no seu caso se 

leven a cabo. A utilización das tecnoloxías da información e a comunicación na aprendizaxe da economía para obter información, simular 

e visualizar situacións, para a obtención e o tratamento de datos, etc., é un recurso útil que contribúe a mostrar unha visión actualizada 

da situación económica dun país. Neste sentido como recursos didácticos foron recompiladas na webgrafía que aparece no apartado de 

recursos e materiais didácticos desta programación, un conxunto de sitios webs de interese para o alumnado.  

A realización guiada de procuras na web constitúe un medio para o desenvolvemento da competencia dixital e desenvólvese fomentando 

a procura, selección e utilización de información en medios dixitais, ademais permite que o alumnado se familiarice cos diferentes 

códigos, formatos e linguaxes nas que se presenta a información (datos estatísticos, representacións gráficas, táboas...) Tamén se 

procura desenvolver no alumnado a capacidade de utilizar a información de maneira crítica e sistemática, avaliando a súa pertinencia e 

diferenciando entre información real e virtual, salvagardando en todo caso a súa necesaria privacidade así como o debido respecto aos 

dereitos de autor (en relación coa utilización de imaxes por exemplo). 

 
Nas aulas, o profesor fará uso dos encerados dixitais dispoñibles cando así o requira a unidade didáctica a desenvolver, invitando ao 

alumnado a participar activamente na aula facendo un uso apropiado do mesmo. En ocasións que os contidos das unidades didácticas así 

o requiran, previa reserva da Aula de Informática do centro, o alumnado traballará nos equipos informáticos do centro baixo as directrices 

do profesor. 

Dende o departamento promoverase así mesmo a utilización de ferramentas colaborativas (Google Drive para compartir moitos arquivos, 

Google sites para a creación de páxinas web simples, Google docs...) 

 
Por outra parte, os contidos, criterios e estándares de avaliación da materia incorporan o coñecemento e uso das principais aplicacións 

informáticas: os programas de tratamento de textos, follas de cálculo, presentación de diapositivas, etc. Neste sentido o departamento 

promocionará a utilización de software libre á hora de utilizar programas de tratamento de textos, follas de cálculo, presentacións de 

diapositivas. 

 

 

13. CONTRIBUCIÓN DO DEPARTAMENTO COAS TIC 



Outra capacidade potenciada é a de utilizar ferramentas informáticas para producir, presentar e comprender información de complexidade 

progresiva e ter a habilidade necesaria para acceder a servizos baseados en Internet, buscalos e utilizalos; pero, ao mesmo tempo, 

tamén a capacidade de saber como empregar as TIC en apoio do pensamento crítico, a creatividade e a innovación. 

A utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación faise imprescindible para a adquisición de actitudes e destrezas no manexo de 

ferramentas e programas informáticos e na correcta utilización de software específico de xestión empresarial, así como para alcanzar algúns 

dos obxectivos establecidos nas actividades ou tarefas que se programen ao longo do proceso de ensinanza-aprendizaxe e para a creación e 

difusión de contidos que permitan expoñer os resultados dos traballos realizados. 

 
Outras ferramentas TIC utilizadas polo departamento nalgunhas unidades didácticas: 

• En relación coa visualización e subida de videos á rede: 

https://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es 

https://vimeo.com/ 

• En relación coa elaboración de murais e outras tarefas colaborativas: Padlet, Pinterest. 
https://es.padlet.com/dashboard 

https://www.pinterest.es/ 
 

• Prezi, ferramenta utilizada para algunhas presentacións: 
https://prezi.com 

 

• Para pequenos traballos proxectos de investigación, poderanse utilizarse blogues ademais de Google Sites: 
https://www.blogger.com 
https://es.wordpress.com/ 

 

 

https://www.youtube.com/?gl=ES&amp;hl=es
https://www.youtube.com/?gl=ES&amp;hl=es
https://www.youtube.com/?gl=ES&amp;hl=es
https://www.youtube.com/?gl=ES&amp;hl=es
https://www.youtube.com/?gl=ES&amp;hl=es
https://es.padlet.com/dashboard
https://es.padlet.com/dashboard
https://es.padlet.com/dashboard
https://www.pinterest.es/
https://prezi.com/
https://prezi.com/
https://prezi.com/
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/
https://es.wordpress.com/


 

 
 

• En colaboración coa Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra (AJE) promoverase a realización dunha charla no noso 

centro, dirixido a todolos grupos de docencia do departamento, sobre a exposición dun caso real de emprendemento o cal correra 

a cargo do fundador da empresa ASC Construcciones (Data:15 de novembro de 2018). 

  

• Visitas para o alumnado que cursa a materia de Economía 1º bacharelato e para o alumnado que cursa Iniciación a 

Actividade Económica e Emprendedora e Economía de 4º ESO: 

➢ Visita á sede de Pull&Bear, en Narón, do grupo multinacional do sector téxtil Inditex, S.A., prevista para o segundo trimestre 

do curso (Data: 26 de febreiro de 2019). 

 

• Traballarase no Portal de Educación Cívico-Tributaria, creado pola Axencia Estatal de Administración Tributaria e que ten como 

obxectivo primordial transmitir valores e actitudes favorables á responsabilidade fiscal e contrarios ás condutas defraudadoras. Así 

mesmo, os alumnos/as terán a oportunidade de traballar parte do resto dos contidos da materia a través doutros portais como o 

Portal do Cliente bancario, creado polo Banco de España; o Portal da Unión Europea, Gepeese (Programa de Ed. 

Financeira do Banco de España e a CNMV), etc. 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 



 

 
 

Conxuntamente cos indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente, os mecanismos de revisión, avaliación e 

modificación da programación didáctica irán encamiñados á incorporación, cambio ou supresión de aqueles elementos que poidan 

mellorar a programación. Neste sentido os mecanismos que se propoñen recollen tres aspectos fundamentais relacionados coa 

programación: o proceso de planificación, a aplicación e desenvolvemento da programación e os resultados obtidos. A partir da súa 

análise, permitirán establecer un proceso de “feed- back” ou retroalimentación coa finalidade tanto de mellorar os resultados como de 

modificar aqueles aspectos susceptibles de mellora. 

 

Aspectos susceptibles de analizar como parte da revisión, avaliación e modificación da programación didáctica: 

Planificación: 

 Os estándares de aprendizaxe avaliables están organizados e secuenciados oportunamente en relación ás unidades 
didácticas previstas. 

 Definíronse os indicadores de logro vinculados aos estándares de aprendizaxe. 

 Asociáronse aos estándares de aprendizaxe avaliables os instrumentos de avaliación e indicadores de logro. 

 Deseñouse a avaliación inicial e definíronse as consecuencias dos resultados. 

 A temporalización e secuenciación planificada para cada unidade didáctica foi axeitada. 

 Establecéronse canles de coordinación co resto do profesorado que imparte clase no mesmo grupo. 

Aplicación: 

 Definíronse actividades de apoio, reforzo e recuperación vinculados aos estándares de aprendizaxe. 

 Contémplanse medidas de atención á diversidade axeitadas. 

 Presentáronse artigos, revistas e libros relacionados coa materia para a animación á lectura e o desenvolvemento da 
compresión e expresión oral e escrita. 

 Adoptáronse medidas para incorporar as TIC aos procesos de ensinanza e aprendizaxe 

 Aplicouse a metodoloxía didáctica establecida na programación. 

 Realizouse unha selección axeitada dos recursos didácticos. 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  



 

 Desenvolvéronse os temas transversais nas diferentes unidades didácticas programadas. 

 Houbo unha oferta desde o departamento de economía axeitada de actividades complementarias e/ou extraescolares. 

Resultados: 

 Informouse ao alumnado sobre os estándares de aprendizaxe avaliables, os procedementos e instrumentos de avaliación e 
os criterios de cualificación. 

 Empregáronse procedementos e instrumentos de avaliación variados. 

 Identificáronse os instrumentos de avaliación aplicables a cada estándar de aprendizaxe. 

 Os criterios de cualificación resultaron comprensibles para o alumnado. 

 Houbo algunha reclamación as cualificacións finais por parte do alumnado. 

 


