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A) INTRODUCION E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Estamos nun Instituto de Secundaria que imparte: 

 
1) ESO ofertando en 4º as dúas opcións: 

 
-Ensinanzas académicas nas que se oferta Economía 

 
-Ensinanzas aplicadas nas que se oferta Iniciación a Actividade Emprendedora e Empresarial 

 
 
2) Bacharelato: En 1º dous grupos de Economía. En 2º un grupo de Economía da Empresa. 
 
 

 
O ser humano, tanto individual como colectivamente, vese sempre abocado a establecer prioridade entre as súas necesidades e a decidir 
cales delas, e en que medida, vai satisfacer cos recursos limitados dos que dispón. A ciencia económica pon á súa disposición unha ampla 
gama de instrumentos e solucións que perseguen a asignación eficiente deses recursos escasos entre as alternativas posibles. 

Ao longo da historia configuráronse distintos sistemas económicos que, desde unha determinada interpretación da realidade, cos 
coñecementos científicos e a tecnoloxía dispoñibles e, sobre todo, desde certos valores, deron resposta aos problemas básicos da 
Economía: que, como e para quen producir. A coexistencia e diálogo — enfrontamento en moitas ocasións — entre estes sistemas, abriron 
novas perspectivas que permitiron o nacemento de solucións máis flexibles. 

A medida que a Humanidade conquista metas máis ambiciosas na súa loita pola dignidade da persoa, esta toma conciencia máis clara das 
consecuencias das súas decisións económicas e esixe máis aos centros de decisión económica, en relación con problemas que afectan o 
benestar social e á súa calidade de vida. Por citar tan só algúns exemplos: o paro, os dereitos dos traballadores, a conservación do medio 
ambiente, a distribución desigual da riqueza ou a defensa dos consumidores e da competencia fronte a certas prácticas empresariais. 
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La conciencia dos países desenvolvidos viuse convulsionada por problemas que, como a inmigración ilegal, o tráfico e a explotación de 
persoas, o racismo e a xenofobia, afunden as súas raíces no profundo abismo que separa aos países ricos dos pobres, no que se veu a 
chamar a confrontación do Norte rico co Sur pobre aludindo ás zonas xeográficas que ocupan ambos os bloques. Actualmente levántanse 
voces cada vez máis potentes e reputadas fronte a conceptos e receitas económicas ortodoxas excesivamente ríxidos e reclaman, máis 
aló mesmo da solidariedade, solucións aos problemas débeda exterior, transferencia de tecnoloxía, globalización da economía, 
proteccionismo dos países ricos, etc.— que impiden a eses pobos saír do subdesarrollo e a miseria. 

De aí a necesaria referencia a sólidos valores éticos no deseño das políticas económicas e na toma de decisións. 

La Economía inclúese dentro das Ciencias Sociais. A súa adecuada comprensión leva a relacionala con disciplinas como a Historia, a 
Xeografía, a Psicoloxía ou a Filosofía, en particular coa Ética. Tamén garda relación con disciplinas doutros currículos como a Estatística, as 
Matemáticas ou a Informática. 

La Economía fornece un potente aparello conceptual que permite analizar e comprender as claves da realidade contemporánea. Os 
problemas económicos son presentados en relación co contexto sociocultural no que se atopa o alumno. 

Os distintos medios de comunicación, non só a prensa especializada, recollen a diario numerosas noticias de carácter económico. Iso 
permite seleccionar as noticias, datos e indicadores publicados relevantes para o tema que se trate nese momento e adoptar unha 
metodoloxía activa na clase.. 

Es necesario que o estudante coñeza o significado preciso dos conceptos económicos e que os empregue cun dominio suficiente como  
para interpretar adecuadamente datos, expor e analizar os problemas económicos e deseñar as correspondentes solucións. Nesta tarefa 
utilizarase a formalización mediante a linguaxe matemática — dentro do nivel alcanzado polo alumno nesta disciplina — e a análise 
gráfica. Para a confección destes datos utilízanse paquetes informáticos, en particular a folla de cálculo, e se acede, a través de Internet,  
a bases de datos relevantes. 

 
Dimensión formativa da Economía 

 
 
As principais achegas da Economía á formación dos alumnos son as seguintes: 

• Como ciencia social que é, a Economía precisa de actitudes reflexivas e críticas ante os problemas que se expoñen, máxime cando 
moitos deles son parte inherente da vida adulta de calquera persoa. O conflito entre a perspectiva económica e a ética debe 
resolverse a favor desta última ou, en todo caso, promovendo unha actitude crítica á vez que xusta e solidaria por parte do 
alumnado. 

• Proporcionar aos alumnos instrumentos e ferramentas de análises acordes coas súas capacidades para identificar e analizar os 
problemas económicos básicos. 
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• La materia levará discusións sobre as diferentes formas de solucionar os problemas, que implicarán o desenvolvemento da capacidade 

de diálogo entre os grupos partidarios dunhas ou outras teses. De tales discusións deberán saír, dunha maneira tolerante, consensos 
que ser virán aos alumnos para valorar devandito diálogo, como forma de achegarse ao mellores solucións achegadas entre todos os 
compoñentes dun grupo. 

• La ciencias auxiliares coas que se relaciona na súa aplicación e interpretación de problemas cotiáns e reais, completan e enriquecen a 
visión global da Economía como ciencia social. 

• La comprensión dos problemas económicos e as súas diferentes interpretacións non pode deixar de lado valores como a 
solidariedade, a tolerancia, o traballo en equipo, a postura crítica ante o consumismo, o respecto ao medio ambiente, etc. 

 
 

 
B) CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.CONCRECIÓN QUE RECOLLA A 
RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS 
PERFÍS COMPETENCIAIS 

 
Figuran detalladas na programación de aula 

 
C) CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
La materia de Economía de Bacharelato ha de contribuír a que o alumnado desenvolva os seguintes obxectivos : 

• Explicar o concepto de Economía como ciencia que se ocupa da administración de recursos escasos en relación coas necesidades que 
os individuos teñen deles. 

• Diferenciar tipos de escaseza e necesidades, así como bens e servizos. 

• Relacionar a escaseza económica coa necesidade de tomar decisións económicas que, por tanto, teñen un custo de oportunidade. 

• Explicar o papel que desempeñan as diversas actividades económicas. 

• Identificar e desenvolver o papel que desempeñan os factores de produción e os axentes económicos no desenvolvemento da 
actividade económica. 
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D)CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: 

 
1ºTemporalización 

 
 
La temporalización de unidades que a continuación se indica é meramente orientadora, posto que a lexislación vixente contempla que 
esta é unha das decisións que dependen de cada departamento didáctico; ademais, os profesores responsables, previa xustificación e 
aprobación por parte do seminario, poden variar as liñas xerais na medida en que as necesidades dos seus alumnos así o xustifiquen. 

La proposta que se fai para as diferentes unidades didácticas, do total de 140 horas, é a seguinte: 

Unidade 1: 10 horas 

Unidade 2: 10 horas 

Unidade 3: 10 horas 

Unidade 4: 10 horas 

Unidade 5: 10 horas 

Unidade 6: 8 horas 

Unidade 7: 10 horas 

Unidade 8: 10 horas 

Unidade 9: 10 horas 

Unidade 10: 8 horas 

Unidade 11: 10 horas 

Unidade 12: 8 horas 

Unidade 13: 10 horas 

Unidade 14: 8 horas 



8  

 
 

Unidade 15: 8 horas 
 
 

 
2º GRADO MÍNIMO DE CONSECUCION PARA SUPERAR A MATERIA: 

 

Todos os estándares teñen o mesmo grao mínimo de consecución (50%) 
 
3ºPROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 
-ORDINARIA 

� Observación sistemática 
- Observación directa do traballo no aula 

 
- Atención as explicacións do profesor 

- Rexistro anecdótico persoal para cada un dos alumnos. 
� Analizar as producións dos alumnos 
- Caderno de clase. 
- Resumos. 
- Actividades en clase (problemas, exercicios, respostas a preguntas, etc.). 
- Producións escritas. 
- Traballos monográficos. 
� Avaliar as exposicións orais dos alumnos 
- Debates 
- Postas en común. 
- Diálogos 
- Entrevista. 
- Exposición dos traballos 

 
� Realizar probas específicas 

 
- Exames escritos  segundo figura no apartado G 
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-EXTRAORDINARIA: 

 
En setembro o exame será de toda a materia e ademais o profesor esixirá os traballos non presentados. igual para todos os alumnos 
facendo especialmente fincapé  nos contidos mínimos 

 
 

E)CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 

 
Para desenvolver as capacidades e habilidades, a metodoloxía docente concretarase a través dos distintos tipos de actividades e dos 
diferentes xeitos de presentar os contidos en cada unidade didáctica. Consideramos que estes medios son o mellor elemento para 
espertar o interese sobre un tema, motivar, contextualizar un contido e transferir a súa aprendizaxe a outros ámbitos da súa vida cotiá. 

 
 
O expresado anteriormente traducirase no aula desenvolvendo as unidades de acordo co seguinte esquema de traballo: 

 
 
� Introdución á unidade de traballo co fin de motivar aos alumnos -as. 
Exposición por parte do profesor dos contidos que se van traballar, co fin de proporcionar unha visión global da unidade que axude aos 
alumnos a familiarizarse co tema que se vai a tratar. 

 
 
� Análise dos coñecementos previos dos alumnos-as. 
A través dunha serie de preguntas iniciais en cada unidade, o profesor realizará unha avaliación preliminar dos coñecementos de partida 
dos alumnos. Deste xeito, o alumnado entrará en contacto co tema e o profesor identificará os coñecementos previos que posúe o grupo, 
co que poderá introducir as modificacións necesarias para atender as diferenzas e, sobre todo, para previlas. 

 
 
� Exposición de contidos e desenvolvemento da unidade. 
O profesor desenvolverá os contidos esenciais da unidade didáctica, mantendo o interese e fomentando a participación do alumnado. 
Cando o estime oportuno, e en función dos intereses, demandas, necesidades e expectativas dos alumnos, poderá organizar o tratamento 
de determinados contidos de forma agrupada, ou reestruturalos, de maneira que lles facilite a realización de aprendizaxes significativas. 
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� Traballo individual dos alumnos-as desenvolvendo as actividades propostas. 
Os alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar e reforzar o apreso. Estas actividades sucédense no desenvolvemento 
dos contidos, afianzando os conceptos principais e a xeneralización dos mesmos. Todo iso realizado baixo a supervisión persoal do 
profesor, que analizará as dificultades e orientará e proporcionará as axudas necesarias. 

 
 
� Traballo en pequenos grupos para fomentar o traballo cooperativo. 
Os alumnos levarán a cabo actividades en pequenos grupos para desenvolver un traballo cooperativo que lles servirá tamén para mellorar 
a iniciativa e a investigación. A continuación, pódense comentar as liñas de investigación, as dificultades, os erros atopados, mediante 
unha discusión en clase moderada polo profesor e consistente nunha posta en común dos grupos. Con este tipo de actividades estaremos 
fomentando as competencias propias do Bacharelato. 

 
 
� Variedade de instrumentos didácticos. 
A presenza de distintos formatos (libro do alumno, recursos dixitais; textos continuos e descontinuos; cadros, gráficas, esquemas, etc.)  
no proceso de ensino-aprendizaxe contribúe a desenvolver as capacidades e as habilidades do alumnado, así como a enriquecer a súa 
experiencia de aprendizaxe e comprensión. 

 
 
� Técnicas específicas da materia. 
Os proxectos e investigacións que se propoñan no aula servirán para presentar as distintas técnicas que se empregan no estudo da 
materia. Estas técnicas axudarán aos alumnos a experimentar e reflexionar sobre os diferentes tipos de métodos e instrumentos 
utilizados, non só nesta materia, senón tamén, noutros contextos nos que poida ser relevante o seu coñecemento e utilización. 

 
 
� Resumo e síntese dos contidos da unidade. 
Ao finalizar cada lección intentarase vincular os contidos estudados na unidade, mediante un mapa conceptual, cos conceptos principais e 
a relación entre eles; desta forma, sintetizaranse as principais ideas expostas e repasarase aquilo que os alumnos comprenderon. 

 
Avaliación: 

 
• Análise de producións: caderno, comentarios, (Rúbricas) 
• Exposicións orais 

• Probas escritas 
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• Traballos individuais e en grupo 

• Observación do traballo na aula 
 
 

En resume o traballo de clase será o seguinte: 

Explicación do tema utilizando cadros sinópticos, e comparativos,presentacións 

Resolución das actividades propostas no libro 

Resolución de actividades fotocopiadas propostas polo profesor 

Comentarios de noticias  actuais da prensa 

Exposición individual dos traballos realizados polos alumnos 

Debate na clase sobre as gravacións de programas televisivos 

Debate na clase sobre películas proxectadas na clase 

 
 
F) MATERIAIS E RECURSOS DIDACTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR: 
Libro de texto recomendado Economía de Anxo Penalonga da editorial Mc Graw Hill 

Material bibliográfico principalmente relacionado coa estrutura económica de Galicia 

Fotocopias de actividades propostas pola profesora 

Fotocopias de prensa con noticias actuais 

Gravacións de programas televisivos de temas actuais como debates, presupostos etc 

Películas 

Páxinas web 

Pizarra dixital Prensa económica 

Calculadora non programable 

Aula virtual na que terán a súa disposición as presentacións, enlaces a pax web, exercicios.. 
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Presentacións elaboradas polo profesor/a 

 
G) CRITERIOS DE CUALIFICACION DO ALUMNADO e NORMAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS/EXAMES 

 
AVALIACIÓN ORDINARIA 

 
 
1.- A materia divídese en unidades didácticas. 

2.- Cada  dúas / tres unidades farase unha proba escrita 

3.-Despois de cada proba escrita poderase facer unha recuperación, se procede. A nota máxima desta recuperación non poderá ser 
superior a un seis (6). 

4.- A nota da avaliación configurarase do seguinte xeito: 

a) A nota media de todas as probas escritas realizadas no correspondente trimestre si todos eles estivesen superados. Esta nota 
media suporá o 65% da nota de avaliación. 

b) A nota media de todos os traballos realizados no trimestre sempre que estivesen superados. A nota dos traballos estará 
formada pola realización do traballo de acordo coas normas dadas polo profesor así como da súa exposición na clase. Terá un peso dun 
25% na nota da avaliación. En relación cos este apartado cabe sinalar dúas circunstancias: 

• De non realizarse traballo algún, este 25% pasará a incrementar a porcentaxe de nota que supoñen as probas escritas (así o 
valor da nota do exame será dun 90%) 

• Se o profesora propuxera algún traballo puntual sobre a estrutura económica de Galicia, sobre prensa económica, ou visita a 
empresa ou ige, poderá subir ata 1 punto a nota da avaliación 

Si un alumno/a tivese algunha proba escrita ou traballo non superado non poderá supera-la  avaliación. 

c) A observación do traballo na aula. Terá un peso do 10% na nota da avaliación e terá en conta a atención as explicacións do 
profesor, realización das actividades, a participación, etc en base aos seguintes criterios que se rexistrarán no caderno de aula 

d) Reducirase a nota da avaliación ata un máximo de dous puntos do seguinte xeito: 

o 0,10 puntos pola primeira chamada de atención por interromper a explicación do profesor/a (  por  falar sen permiso, 
manexar o móbil, levantarse, pasar material, etc.), faltar á clase sen xustificación, falta de puntualidade, etc. 

o 0, 15 puntos pola segunda chamada de atención (polas mesmas razóns expostas no punto anterior) 
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o 0. 25 puntos pola terceira, a cuarta e a quinta chamada de atención respectivamente, polas  causas  antes citada ou 
similares. 

5.- Recuperación dunha ou varias avaliacións non superadas: 

Aquel alumno que teña algunha avaliación suspensa deberá presentarse ao exame final no que deberá recuperar os exames non 
superados de cada avaliación (mantéñense as cualificacións dos exames superados), e, se procede, presentar os traballos non superados 
en cada unha das avaliacións pendentes. 

 
 
6.- A cualificación final do curso configurarase do seguinte xeito: 

• A nota media de todas as probas escritas se todas elas estivesen superadas. Terán un peso do 65% na cualificación final. 

• A nota media de tódolos traballos realizados durante o curso sempre que todos eles estivesen superados. Terá un peso do 25% 
na cualificación final. En relación cos este apartado cabe sinalar dúas circunstancias: 

o De non realizarse traballo algún, este 25% pasará a incrementar a porcentaxe de nota que supoñen as probas escritas (así 
o valor da nota do exame será dun 90%) 

o Se o profesora propuxera algún traballo puntual sobre a estrutura económica de Galicia ou sobre prensa económica, poderá 
subir ata 1 punto a nota da avaliación 

• A observación do traballo na aula. Terá un peso do 10% na nota da avaliación e terá en conta os criterios sinalados no punto 4, 
c deste mesmo apartado. 

d) Reducirase a nota da avaliación ata un máximo de dous puntos segundo o punto c deste mesmo apartado 
 
 

 
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
 
A proba extraordinaria de setembro farase sobre a totalidade da materia impartida durante o curso escolar. O peso na cualificación 
será do 100% 

 
 
NORMAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS/EXAMES: 
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A realización das probas e exames responderá aos seguintes criterios: 

• O alumnado acudirá aos exames coa melena recollida, se fora o caso. 

• Non poderá presentarse con ningún elemento que impida a visibilidade das orellas a efectos de que o profesor poida ver si están 
utilizando algún sistema para copiar. 

• Tampouco se permitirá o uso doutros aparellos como reloxos, calculadoras, móbiles e calquera outro dispositivo que poida servir 
para copiar. 

• No caso de que o profesor/a observara que algún alumno/a fai uso dalgún sistema para copiar nunha proba ou exame suporá o 
suspenso automático no dito exame e non se lle realizará o exame de recuperación previsto nesta programación aínda que 
manterá o dereito á avaliación final. 

 
 
 

H) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 
 
 

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica d ocente  
Escala 

 

(Indicadores de logro)     

Proceso de ensino:  1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado? 
    

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?     

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física? 
    

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?     
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5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado? 
    

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?     

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE? 
    

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?     

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado? 
    

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?     

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula? 
    

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?     

 
 
 
 
 
 

 

Práctica docente:  1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado     
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2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?     

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade     

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?     

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?     

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?     

7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?     

8.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe     

9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?     

10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?     

11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?     

12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?     

13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?     

14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?     

15.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares     
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16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,.. ?     

 
 

 
I) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACION E AVALIACION DAS MATERIAS 
PENDENTES 

 
Non procede pois os alumnos que cursan 1º BAC non poden ter materias pendentes 

 
J)ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO ACREDITAR OS 
COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO 

 
Non procede, esta materia so se cursa en 1º de Bac 

 
K)DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN 
ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

 
Realízase ao comezo do proceso para obter información sobre a situación de cada alumno e alumna, e para detectar a presenza de erros 
conceptuais que actúen como obstáculos para a aprendizaxe posterior. Isto levará unha atención ás súas diferenzas e unha metodoloxía 
adecuada para cada caso. Só se pretende coñecer o punto de partida para adaptarse ao nivel do alumnado. Non terá consecuencia 
algunha para o alumnado nos resultados da avaliación 

 
L)MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
La actual lexislación contempla o tratamento específico que se debe prestar aos alumnos que, polas súas circunstancias e capacidades, así 
o precisen e, en consecuencia, realizar as adaptacións curriculares oportunas. Por iso o texto introduce os contidos de forma construtiva e 
progresiva. En todo caso, compete ao profesor adecuar os contidos que se propoñen ás características e capacidades do alumnado. É no 
proceso avaliador onde resulta máis fácil realizar este tratamento diferenciado. Mediante a utilización das actividades, serán detectadas as 
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carencias do alumnado e se implementarán as tarefas e procedementos oportunos para lograr os obxectivos específicos para cada 
alumno. Ademais das actividades de tipo comentario de texto que se propón no libro do profesor e no propio libro de texto, cada unidade 
didáctica presenta: 

• Esquema conceptual de contidos e ideas principais. 

• Resumos cos conceptos fundamentais. 

• Actividades con diferentes graos de dificultade. 
 
• Las actividades que se presentan ao final de cada unidade tamén se poden graduar en canto á dificultade das respostas 

 
M)CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 
La Economía transcende a categoría de ciencia racional e está presente en multitude de trazos e comportamentos humanos. 

 
Educación ao consumidor 

Estúdase o consumo como actividade económica necesaria para a satisfacción das necesidades humanas, e aos consumidores ou familias 
como axentes económicos fundamentais. Abórdase a existencia das asociacións de consumidores como resposta aos abusos e poder das 
empresas. Estúdase a publicidade como medio de comunicación de masas entre consumidores e empresas, á vez que se reflexiona sobre 
a súa utilización para influír sobre a demanda das familias. Trátase o consumo en clave macroeconómica. En todo caso, procúrase 
deslindar os conceptos de consumo e consumismo. 

 
Os problemas dos países en vías de desenvolvemento 

Alúdese aos factores que orixinan as desigualdades entre nacións e que deron lugar a dous grandes  grupos de países, ricos e pobres, e 
sobre todo á responsabilidade dos primeiros na acentuación do problema dos segundos. 

 
Educación para a igualdade de oportunidades 

Ao estudar os mercados de factores, e en especial o mercado de traballo. Trátase o tema das desigualdades desde un punto de vista 
laboral. 

 
Formación e orientación laboral 

La Economía penetra aos alumnos no que vai ser o seu destino na maior parte dos casos: o mundo da empresa. Na maioría das unidades 
insistiuse nesta parcela en concreto para que o alumno coñeza máis de preto a unidade básica de produción así como o sistema de 
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economía mixta ao que, tarde ou cedo, incorporarase como traballador ou empresario. Fálase da formación profesional como alternativa 
válida para o acceso ao mundo laboral. 

 
Educación ambiental 

La educación ambiental trátase incidindo nos efectos negativos que sofre o medio natural como consecuencia do consumismo e os 
métodos de produción das empresas reclaman a reflexión e posicionamento dos alumnos para lograr o desarrollo sustentable. 

 
 

 
N)ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO 
DIDACTICO 

 
 
-PROPOSTA DE TRABALLOS COMPLEMENTARIOS PARA ECONOMIA 

 
 
Traballo primeiro trimestre : a bolsa (simulación) 

 
 
Obxectivos: 

-Que o alumno coñeza o funcionamento da Bolsa 

- Que o alumno coñeza os títulos que nela se negocian 

- Que o alumno coñeza e se familiarice coa linguaxe bursatil 

-Que o alumno poida planear nun futuro a inversión dos aforros familiares en Bolsa cos coñecementos mínimos. 
 
 
Bases: 

-O traballo será individual 

-O Capital inicial e ficticio será de 50 000 € 
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-A duración será ata quince días antes da avaliación 

- As ordes de compra venta daránselle o profesor o día anterior co seguinte formato: 
 
 
DATA NºTITULOS NOMBRE 

TITULO 

COMPRA 

VENTA 

COTIZACION 

( mirará na 
prensa do día 

Seguinte) 

     

     

     

 
 
 
 

-O mínimo de ordes de compra venta será de oito espaciadas durante o trimestre. Unha orde será a correspondente a unha data anque 
sexan varios títulos. 

-Puntuará: Que se empregue todo o capital, que se mova para conseguir mais plusvalías seguindo as evolucións diarios dos títulos 

-O alumno que consiga mais plusvalía terá un pen drive 

CONTIDO 

Cadro resume nº 1 
 

DATA Nº 

TITULOS 

NOMBRE 

TITULOS 

ORDEN 

COMPRA 

VENTA 

COTIZACIO 
N 

TOTAL ACUMULADO 

(diñeiro que 
teño sen 
investir) 
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Cadro resume nº2 

 

Nome N 
º 

Data Cotiza Total Data Cotiza Total Plusvalí Plusvalía 

Titulo Compra 
c 

Comp Vent 
c 

Vent 
a 

acumula 
  Comp ra a Venta a Minusva da 
  ra     lía  

          

          

          

 
Datos básicos das empresas 

Evolución das cotizacións das empresas 

Evolución do IBEX 

FONTES DE INFORMACION 

Internet, prensa diaria, prensa económica 
 
 

NOTA: 

Os alumnos que non entreguen ou suspendan o traballo da primeira avaliación deberán: 

1.-Empezar, de novo, o traballo da bolsa 

2.-Entregar dez artigos de prensa, un por semana, que deberán incluír o resume e unha nota na que se indique: nome do periódico,data e 
tema: 
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Poderán ser os seguintes: 

PIB, IPC, ACCIONS...,FONDOS DE INVERSION, MONOPOLIOS, COMPETITIVIDAD, OLIGOPOLIO, MERCADOS, DISTRIBUCIÓN DA RENTA, 
CONTAMINACION E EMPRESA, BENS PUBLICOS E NON RENTABLES 

Deberá entregar como mínimo un artigo dos temas anteriores 

A nota máxima será de 5 e a calificación será sobre 5 

 
Segundo trimestre: estrutura económica galega 

Obxectivos: 

Que o alumno coñeza o seu entorno económico 

Bases: 

- O traballo será individual: 

A cada alumno asignaráselle unha actividade para que busque datos sobre a súa relevancia en Galicia, que factores produtivos utiliza, 
que empresas, onde se encontran, programas de desarrollo etc 

-Os alumnos deberán expoñer os traballos en clase, deberán utilizar presentacións con gráficos, mapas etc. Para completar o 
traballo deberán presentar un vídeo, fotos, datos sobre unha das empresas 

 
-Fontes de información: 
Internet, libros, instituto de relacións laborais, informes Caixas, bancos, IGE, INE, consellerías etc. 

SECTOR PRIMARIO 

1.-Introdución(produción, situación xeográfica , tamaño do sector, emprego..... ) 

2.- A cada alumno asignaráselle unha actividade de forma que ningún traballo se repita 

Actividades polas que esta formado o sector primario: 

Agricultura: 

• Tipos de produción 

• Denominacións de orixe 



23  

 
 
• Empresas mais importantes 

• Situación xeográfica...... 

• Factores produtivos que utiliza: 
Terra (modalidade, cantidade,.....) 

Traballo (poboación activa, idades, ......) 

Capital (maquinaria.......) 

Gandería: 

• Tipos de produción 

• Denominacións de orixe 

• Empresas mais importantes 

• Situación xeográfica...... 

• Factores produtivos que utiliza: 
Terra (modalidade, cantidade,.....) 

Traballo (poboación activa, idades, ......) 

Capital (maquinaria.......) 

 
Minería e canteiras: 

• Tipos de produción 

• Empresas mais importantes 

• Situación xeográfica...... 

• Factores produtivos que utiliza: 
Terra (modalidade, cantidade,.....) 

Traballo (poboación activa, idades, ......) 

Capital (maquinaria.......) 
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Silvicultura: 

• Tipos de produción 

• Empresas mais importantes 

• Situación xeográfica...... 

• Factores produtivos que utiliza: 
Terra (modalidade, cantidade,.....) 

Traballo (poboación activa, idades, ......) 

Capital (maquinaria.......) 

Pesca,  e acuicultura: 

• Tipos de pesca 

• Empresas mais importantes 

• Situación xeográfica...... 

• Factores produtivos que utiliza: 
Terra (modalidade, cantidade,.....) 

Traballo (poboación activa, idades, ......) 

Capital (maquinaria.......) 

 
O  alumno  deberá presentar  e explicar  en detalle  unha  empresa  da actividade, utilizando por exemplo  vídeo, fotos etc  de sistema 
produtivo empregado 

E obrigatoria a utilización de mapas e gráficos, coa fonte da que proceden e data, para explicar cada actividade. Cada gráfico deberá ser 
comentado 

3.-Investigación, programas de desenvolvemento, axudas estatais, comunitarias.... 

4.-Evolución  e desenvolvemento do Sector 

5.-Situación do sector galego en España e Europa 
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6.-Bibliografía: e obrigatorio utilizar a pax do IGE , Consellería correspondente, Instituto de Relación Laborais e demais que crea convinte 

SECTOR SECUNDARIO 

1.-Introdución(produción, situación xeográfica , tamaño do sector, emprego..... ) 

2.- A cada alumno asignaráselle unha actividade de forma que ningún traballo se repita 

Actividades polas que esta formado: 

Eléctricas: 

• Tipos de produción 

• Empresas mais importantes 

• Situación xeográfica...... 

• Factores produtivos que utiliza: 
Terra (modalidade, cantidade,.....) 

Traballo (poboación activa, idades, ......) 

Capital (maquinaria.......) 

 
Construción: 

• Tipos de produción 

• Empresas mais importantes 

• Situación xeográfica...... 

• Factores produtivos que utiliza: 
Terra (modalidade, cantidade,.....) 

Traballo (poboación activa, idades, ......) 

Capital (maquinaria.......) 

 
Madeira: 
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• Tipos de produción 

• Empresas mais importantes 

• Situación xeográfica...... 

• Factores produtivos que utiliza: 
Terra (modalidade, cantidade,.....) 

Traballo (poboación activa, idades, ......) 

Capital (maquinaria.......) 

 
Téxtil: 

• Tipos de produción 

• Empresas mais importantes 

• Situación xeográfica...... 

• Factores produtivos que utiliza: 
Terra (modalidade, cantidade,.....) 

Traballo (poboación activa, idades, ......) 

Capital (maquinaria.......) 

Automoción: 

• Tipos de produción 

• Empresas mais importantes 

• Situación xeográfica...... 

• Factores produtivos que utiliza: 
Terra (modalidade, cantidade,.....) 

Traballo (poboación activa, idades, ......) 

Capital (maquinaria.......) 
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Naval: 

• Tipos de produción 

• Empresas mais importantes 

• Situación xeográfica...... 

• Factores produtivos que utiliza: 
Terra (modalidade, cantidade,.....) 

Traballo (poboación activa, idades, ......) 

Capital (maquinaria.......) 

 
Alimentación: 

• Tipos de produción 

• Empresas mais importantes 

• Situación xeográfica...... 

• Factores produtivos que utiliza: 
Terra (modalidade, cantidade,.....) 

Traballo (poboación activa, idades, ......) 

Capital (maquinaria.......) 

 
Siderurxia: 

• Tipos de produción 

• Empresas mais importantes 

• Situación xeográfica...... 

• Factores produtivos que utiliza: 
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Terra (modalidade, cantidade,.....) 

Traballo (poboación activa, idades, ......) 

Capital (maquinaria.......) 

Outras 

O  alumno  deberá presentar  e explicar  en detalle  unha  empresa  da actividade, utilizando por exemplo  vídeo, fotos etc  de sistema 
produtivo empregado 

E obrigatoria a utilización de mapas e gráficos, coa fonte da que proceden e data, para explicar cada actividade. Cada gráfico deberá ser 
comentado 

3.-Investigación, programas de desenvolvemento, axudas estatais, comunitarias.... 

4.-Evolución  e desenvolvemento do Sector 

5.-Situación do sector galego en España e Europa 

6.-Bibliografía: e obrigatorio utilizar a pax do IGE, Instituto de Relación Laborais, Consellería correspondente e demais que crea convinte 

SECTOR TERCIARIO 

1.-Introdución(produción, tamaño do sector, emprego..... ) 

2.- A cada alumno asignaráselle unha actividade de forma que ningún traballo se repita 

Actividades polas que esta formado: 

Transporte 

• Tipos 

• Empresas mais importantes 

• Situación xeográfica...... 

• Factores produtivos que utiliza: 
Terra (modalidade, cantidade,.....) 

Traballo (poboación activa, idades, ......) 

Capital (maquinaria.......) 
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Comercio 

• Tipos 

• Empresas mais importantes 

• Situación xeográfica...... 

• Factores produtivos que utiliza: 
Terra (modalidade, cantidade,.....) 

Traballo (poboación activa, idades, ......) 

Capital (maquinaria.......) 

Turismo y ocio 

• Tipos (camiño de Santiago, balnearios, cultural,senderismo, praias, neve...) 

• Empresas mais importantes 

• Situación xeográfica...... 

• Factores produtivos que utiliza: 
Terra (modalidade, cantidade,.....) 

Traballo (poboación activa, idades, ......) 

Capital (maquinaria.......) 

Financiaras 

• Tipos (bancos, caixas, cooperativas de crédito..) 

• Empresas mais importantes 

• Situación xeográfica...... 

• Factores produtivos que utiliza: 
Terra (modalidade, cantidade,.....) 

Traballo (poboación activa, idades, ......) 

Capital (maquinaria.......) 
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Comunicación 

• Tipos (prensa, radio,tv., revistas, dixital..) 

• Empresas mais importantes 

• Situación xeográfica...... 

• Factores produtivos que utiliza: 
Terra (modalidade, cantidade,.....) 

Traballo (poboación activa, idades, ......) 

Capital (maquinaria.......) 

Servizos a empresas 

• Tipos (leasing, publicidade, seguros, asesorías fiscais, xurídicas...) 

• Empresas mais importantes 

• Situación xeográfica......) 

• Factores produtivos que utiliza: 
Terra (modalidade, cantidade,.....) 

Traballo (poboación activa, idades, ......) 

Capital (maquinaria.......) 

Administración pública 

• Tipos (estatal, autonomía, local..) 

• Empresas mais importantes 

• Situación xeográfica...... 

• Factores produtivos que utiliza: 
Terra (modalidade, cantidade,.....) 

Traballo (poboación activa, idades, ......) 

Capital (maquinaria.......) 
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Outras 

O  alumno  deberá presentar  e explicar  en detalle  unha  empresa  da actividade, utilizando por exemplo  vídeo, fotos etc  de sistema 
produtivo empregado 

E obrigatoria a utilización de mapas e gráficos, coa fonte da que proceden e data, para explicar cada actividade. Cada gráfico deberá ser 
comentado 

3.-Investigación, programas de desenvolvemento, axudas estatais, comunitarias.... 

4.-Evolución  e desenvolvemento do Sector 

5.-Situación do sector galego en España e Europa 

6.-Bibliografía: e obrigatorio utilizar a pax do IGE ,Instituto de Relación Laborais , Consellería correspondente e demais que crea convinte 
 
 
Terceiro trimestre: prensa económica 

Obxectivos: 

Que o alumno coñeza a prensa económica que se ofrece no mercado, nos organismos oficiais, empresas privadas etc., 

Que saiba comentar artigos con contido económico 

Bases: 
 
Cada alumno conseguirá unha publicación distinta para poder intercambiar entre os seus compañeiros. Tamén utilizará a prensa dixital 
con un peso do 25% 

 
Una vez comenzado o intercambio, cada alumno comentará un artigo de cada publicación facendo ademais unha breve ficha da 
publicación (tema principal, a que publico se dirixe, periodicidade etc, ) 

Cada alumno anotará o seu nome no artigo para que non sexa repetido. 

Os artigos serán sobre os seguintes temas: 

-requisitos de constitución dunha franquicia 

-noticia sobre algunha franquicia 

-unha idea emprendedora 
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-dúas ofertas de emprego ( a ser posible sobre o mesmo traballo) 

-dous activos financeiros interesantes para os aforros das familias 

-unha fonte de financiación 

-actualidade 
 
NORMAS XERAIS SOBRE OS TRABALLOS DE ECONOMIA 
1.-Para os alumnos que non presentaron algúns dos traballos esixiráselles o mesmo traballo ou outro substitutivo, , no caso da primeira 
avaliación,  para aprobar a materia que consistirá no seguinte: 

Entregar dez artigos de prensa, un por semana, que deberán incluír o resume e unha nota na que se indique: nome do periódico,data e 
tema: 

Poderán ser os seguintes temas: 

PIB, IPC, ACCIONS...,FONDOS DE INVERSION, MONOPOLIOS, COMPETITIVIDAD, OLIGOPOLIO, MERCADOS, DISTRIBUCIÓN DA RENTA, 
CONTAMINACION E EMPRESA, BENS PUBLICOS E NON RENTABLES 

Deberá entregar como mínimo un artigo dos temas anteriores 

A nota máxima será de 5 e a cualificación será sobre 5 

2.-Si o profesor, que imparte a materia nun curso concreto, considera oportuno non esixir algúns dos traballos poderá facelo 
 
3.-Prazo de entrega: quince días antes da avaliación Cada día de retraso a puntuación restará 0,25 o primeiro día, despois será 0,5 por 
día e así progresivamente durante a primeira semana.Non se admitirá a entrega dos traballos unha semana despois da data fixada 
4. -Contará entre o 25% ao 30% da nota 

5.-Para aprobar a avaliación será imprescindible aprobar o traballo 
 
 

 
-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES : 

1. Visita o IGE en Santiago para que lles expliquen como se obteñen os datos económicos e como se manexan 
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2. VISITA A UNHA EMPRESA 
 
 
OBXECTIVO: 

Que os alumnos coñezan o proceso produtivo de algunha empresa do noso entorno 

Que se familiaricen co mundo empresarial. 

Que comprendan mellor os contidos da materia 

Que analicen e recollan datos de: sector económico, actividade, forma xurídica,, tecnoloxía , medidas para coidar o medio ambiente etc, 

PREPARAR PREVIAMENTE A VISITA:Deberase dedicarse unha clase a comentar información da empresa (vídeos etc)que deberan buscar 
os alumnos, de forma que cando realicen a visita coñezan a empresa 

 
 

 
UTILIZACION DA VISITA 

Cada alumno deberá escribir un artigo sobre a visita, en galego, en dúas paxinas, ben redactadas, e con fotografías. Deberá gardalo en 
formato dixital porque o seleccionado participará na revista do IES e no Blog. O profesor seleccionará os mellores que lles poderá subir a 
nota da avaliación ata un punto. Os non seleccionados terán unha puntuación menor 

Contido do artigo: Nome da empresa, forma xurídica, nº empregados, situación, actividade.... 

Descrición do proceso produtivo empregando fotos 

Descrición das materias primas empregadas e demais factores produtivos, empregando fotos 

Descrición dos produtos terminados, empregando fotos 

Comercialización dos produtos terminados 

Medidas que adopta para o coidado do medio ambiente, agotamento dos recursos naturais... 
 
Ñ)MECANISMOS DE REVISION, AVALIACIÓN E MODIFICACION DAS PROGRAMACIONS DIDACTICAS EN 
RELACION COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 
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2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica 
 

Escala 
 

(Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo? 
    

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?     

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización? 
    

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista? 
    

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia? 
    

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación? 
    

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento? 
    



35 
 

 
 
 

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula? 
    

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados? 
    

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?     

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma? 
    

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos? 
    

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.     

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación 
    

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria? 
    

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes? 
    

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?     
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26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE? 
    

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?     

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos? 
    

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)     

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso 
    

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia? 
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PROGRAMACION DIDACTICA DE AULA 

 
OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 

TEMA 1: A RAZON DE SER DA ECONOMIA 
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1.1. Definir e relacionar os conceptos básicos da 
economía: ciencia económica, necesidade, escaseza, 
factor produtivo, ben, servizo. 

1.2. Explicar o concepto de escaseza relativa. 

1.3. Explicar para que serve a economía. 

1.4. Clasificar distintos bens e necesidades. 

1.5. Explicar as actividades económicas básicas. 

1.6. Enumerar e definir os tipos de recursos 
produtivos, de necesidades e de bens. 

1.7. Relacionar o estudo da economía coa riqueza de  
distintos países. 

1.8. Explicar a economía como un conxunto de 
decisións interdependentes. 

1.9. Explicar a importancia do custo de oportunidad e 
nas nosas decisións e no logro da eficiencia 

1.10. Explicar as funcións dos axentes económicos. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 4, 5 e 7) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9 e 10) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
Tratamento da información e competencia dixital 
(Obxectivos 5 e 8) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 2, 3, 7, 8 e 10) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivo 1) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 8, 9 e 10) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9 e 10) 

 
Temporalización: 10 SESIÓNS LECTIVAS 
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TEMA 1: A RAZON DE SER DA ECONOMIA  

Bloque 1: Que é a economía?  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN /  
Tipo de actividade ou tarefa 

1.1. Economía e 
escaseza relativa. 
1.2. Economía: 
definición. 

Crit.LLE.1.1. Identificar a escaseza económica 
como concepto crave do que emana a 
definición da economía como ciencia. 

Est.LLE.1.1.1. Identifica a satisfacción de necesidades ilimitadas como 
o fin último da economía. 

1. Explica o concepto de escaseza relativa. 
2. Explica para que serve a economía. 

Poden realizarse actividades de avaliación inicial 
baseadas no debate a partir dos interrogantes 
económicos básicos. 

Est.LLE.1.1.2. Define os conceptos básicos como desenvolvemento da 
definición de ciencia económica: ciencia económica, necesidade, ben 
recursos produtivos, custo de oportunidade, escaseza. 

1. Explica o concepto de escaseza relativa. 
2. Explica para que serve a economía. 

Poden realizarse actividades de avaliación inicial 
baseadas no debate a partir dos interrogantes 
económicos básicos. 

 
 

Bloque 2: Elixir é renunciar: o custo de oportunida de 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo  
de actividade ou tarefa 

2.1. A necesidade 
de elixir 
2.2. O custo de 
oportunidade 

Crit.LLE.2.1. Identificar a necesidade de elixir 
como principio que orixina o custo de 
oportunidade. 

Est.LLE.2.1.1. Identifica o binomio de ideas escasez-elección 
como determinante da peculiaridade das cuestións económicas. 

1. Identifica a necesidade de elixir como punto de 
partida do comportamento económico.. 

Est.LLE.2.1.2. Define e aplica a noción de custo de 
oportunidade como valor económico medible en cantidades 
monetarias. 

1. Aplica o concepto de custo de  oportunidade a 
situacións relevantes da súa vida persoal. 

Actividade 4, p. 11 
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TEMA 1: A RAZON DE SER DA ECONOMIA  

Bloque 3: Necesidades, bens e servizos  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 

3.1. Necesidades 
primarias e secundarias 
3.2. Clases de bens e 
servizos 

 
 
 
 

Crit.LLE.3.1. Caracterizar os bens e servizos 
como satisfactores de necesidades de diversa 
índole. 

 
Est.LLE.3.1.1. Diferenza entre necesidades primarias e 
secundarias. 

1. Aplica a  distinción  entre  necesidades  de  
diferente prioridade a situacións relevantes da 
vida cotiá. 

Actividade 7, p. 13 
 
 

Est.LLE.3.1.2. Establece e utiliza diversas clasificacións de 
bens a efectos de facilitar o seu caracterización 
económica. 

1. Diferenza entre bens materiais e inmateriais 
(servizos). 

2. Diferenza entre bens económicos e libres. 
3. Diferenza entre bens intermedios e finais. 
4. Diferenza entre bens públicos e privados. 

Actividade 5, p. 13 

 
 

Bloque 4: Actividades económicas: consumo, produció n e distribución  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 

4.1. Consumo 
4.2. Produción 
4.3. Distribución 

 
 

Crit.LLE.4.1. Diferenciar produción, 
distribución e consumo como tres fases 
consecutivas da actividade económica. 

Est.LLE.4.1.1. Establece os trazos que caracterizan a produción, 
a distribución e o consumo como momentos diferenciados da 
actividade económica. 

1. Aplica  a  distinción  entre  produción, distribución e 
consumo a situacións relevantes da vida cotiá. 

 
Est.LLE.4.1.2. Identifica o carácter sucesivo de produción, 
distribución e consumo como tres fases dun proceso motivado 
pola procura de satisfacción de necesidades. 

1. Concibe a economía como ciencia que estuda a 
produción, distribución e consumo de bens e 
servizos que satisfán necesidades. 

Actividade 9, p. 15 
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TEMA 1: A RAZON DE SER DA ECONOMIA  

Bloque 5: Os decisores da economía  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 

5.1. As 
familias 
5.2. As 
empresas 
4.3. O sector 
público 

 
 
 
 
 
 

Crit.LLE.5.1. Recoñecer os diferentes axentes que interveñen 
na actividade económica e distinguir o seu papel 
complementario para o funcionamento da economía dun país. 

Est.LLE.5.1.1. Caracteriza a familias, empresas e sector 
público como axentes que toman decisións motivadas 
polo principio de racionalidade económica. 

1. Aplica a racionalidade económica a situacións 
relevantes da vida cotiá, tanto no caso de  
familias como de empresas e sector público. 

Actividade 10, p. 18. 
 
 

Est.LLE.5.1.2. Identifica os obxectivos de cada tipo de 
axente económico, así como os factores que inflúen na 
súa toma de decisións. 

1. Establece a importancia relativa da renda e as 
preferencias do consumidor na toma das súas 
decisións. 

2. Establece a importancia relativa da maximización 
do beneficio e doutros obxectivos na toma de 
decisións da empresa. 

Actividade 13, p. 18. 
 

Est.LLE.5.1.3. Establece a estrutura do sector público 
por ámbitos de influencia xeográfica. 

1. Identifica o tipo de decisións económicas  que 
toman os diversos niveis da Administración e 
outras entidades públicas. 

 
 

Bloque 6: O estudo da  economía  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 

6.1. Microeconomía e 
macroeconomía 
6.2. Economía positiva e 
economía normativa 

 
 
 
 
 

Crit.LLE.6.1. Aplica a distinción entre microeconomía 
e macroeconomía á caracterización de problemas 
ou situacións de relevancia económica. 

Est.LLE.6.1.1. Define a noción de modelo 
económico como representación simplificada da 
realidade económica. 

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

Actividade 14, p. 20. 
 

Est.LLE.6.1.2. Diferenza entre microeconomía e 
macroeconomía, establecendo o ámbito de 
estudo de ambas as sub-disciplinas. 

1. 
 

2. 

Recoñece as principais 
desde a microeconomía. 
Recoñece as principais 
desde a macroeconomía. 

cuestións 

cuestións 

que 

que 

se abordan 

se  abordan 

 
Est.LLE.6.1.3. Delimita o papel da economía 
positiva e da economía normativa na análise 
económica. 

1.    Establece a complementariedade de economía positiva  
e economía normativa en procesos de argumentación 
económica relativos a situacións relevantes. 

Actividade 15, p. 20 
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OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 
2.1. Enumerar e definir os tipos de recursos produtivos, 

de necesidades e de bens. 
2.2. Definir e representar a fronteira de posibilidades de 

produción. 
2.3. Explicar a importancia da tecnoloxía nas 

posibilidades de produción. 
2.4. Relacionar o custo de oportunidade coa fronteira de 

posibilidades de produción. 
2.5. Explicar o crecemento económico como ampliación 

de posibilidades produtivas. 
2.6. Expor as preguntas económicas básicas para a 

organización económica. 
2.7. Explicar os sistemas económicos como diferentes 

respostas a estas preguntas. 
2.8. Analizar as vantaxes e inconvenientes dos sistemas 

económicos en situacións cotiás. 
2.9. Explicar o fluxo circular da renda como relación 

entre os axentes e funcionamento da economía. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 2, 3, 4 e 5) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 1, 2, 5, 7 e 8) 
Tratamento da información e competencia dixital 
(Obxectivos 3 e 8) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 3, 4, 5, 6, 7 e 8) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivo 7) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 4, 6 e 8) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) 

TEMA 2: ORGANIZACION E CRECEMENTO  
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TEMA 2: ORGANIZACION E CRECEMENTO  

Bloque 1: Os recursos produtivos e a renda  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 

1.1. Os recursos 
produtivos. 
1.2. A renda. 

 
 
 
 

Crit.LLE.1.1. Caracterizar os recursos produtivos como 
elementos básicos na produción e distribución, por 
cuxos servizos son remunerados. 

 
Est.LLE.1.1.1. Identifica e clasifica os diferentes tipos 
de recursos produtivos en función da súa función 
económica. 

3. Explica o concepto de recurso. 
4. Distingue entre recursos naturais, traballo e bens de 

capital. 

Exercicio 1, p 48. 

 

Est.LLE.1.1.2. Establece a relación entre a función 
económica dos recursos produtivos e a renda como 
remuneración dos mesmos. 

3. Explica o concepto de renda como remuneración pola 
utilización de factores produtivos. 

Pode preguntarse en clase por experiencias dos alumnos 
nas que se lles compensou dalgún modo por contribuír 
nalgunha tarefa en casa. 

 
 

Bloque 2: As posibilidades de produción  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN /  
Tipo de actividade ou tarefa 

 
 
 
 
 
 
 

2.1. A tecnoloxía 
2.2. A fronteira de 
posibilidades de 
produción 

 
 
 
 
 
 
 

Crit.LLE.2.1. Comprender e utilizar a fronteira de posibilidades de 
produción como representación das opcións económicas dispoñibles 
dadas a tecnoloxía e a dotación de recursos produtivos. 

 
 
 

Est.LLE.2.1.1. Relaciona a tecnoloxía coas 
posibilidades de produción dunha economía. 

2. Define tecnoloxía como forma de 
combinación de recursos produtivos. 

3. Analiza e compara tecnoloxías a través 
do concepto de eficiencia. 

4. Establece a relación entre a tecnoloxía 
dispoñible e as posibilidades de 
produción dunha economía. 

Actividade 3, p. 32 
 
 

 
Est.LLE.2.1.2. Define e aplica a noción de custo 
de oportunidade como valor económico medible 
en cantidades monetarias. 

2. Representa, define e interpreta a 
fronteira de posibilidades de produción. 

3. Calcula o custo de oportunidade e 
relaciónao con l a fronteira de 
posibilidades de produción. 

4. Identifica combinacións de produción 
eficientes, ineficientes e imposibles ou 
inalcanzables. 

Actividade 4, p. 32 
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TEMA 2: ORGANIZACION E CRECEMENTO  

Bloque 3: O crecemento  económico  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN /  
Tipo de actividade ou tarefa 

 
 
 

3.1. Causas do 
crecemento 
3.2. Crecemento 
e FPP 

 
 
 
 

Crit.LLE.3.1. Explicar o crecemento económico diferenciando 
as súas causas, e interpretar o fenómeno a través do modelo 
da fronteira de posibilidades de produción. 

 

Est.LLE.3.1.1. Calcula a produtividade dos factores e é 
capaz de avaliar a súa mellora, situándoa como causa do 
crecemento económico. 

2. Calcula a produtividade dos factores e a 
súa evolución temporal a través de 
exemplos numéricos. 

3. Establece a relación entre a mellora da 
produtividade e o crecemento económico. 

Actividade 5, p. 34 
 

Est.LLE.3.1.2. Emprega o modelo da fronteira de 
posibilidades de produción para representar e comprender 
o fenómeno do crecemento económico. 

5. Representa graficamente o crecemento 
económico en termos de desprazamento 
da FPP. 

Actividade 9, p. 34 

 
 

Bloque 4: Os sistemas económicos  

Contidos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de actividade 
ou tarefa 

4.1. O 
sistema de 
economía 
de mercado 
4.2. O 
sistema de 
economía 
de 

Crit.LLE.4.1. Identificar os problemas económicos 
básicos dunha sociedade e razoar a forma de resolvelos 
nun sistema económico, valorando dun modo crítico os 
distintos modos de resolver as cuestións básicas da 
economía que deron lugar a sistemas económicos 
diversos ao longo da historia. 

Est.LLE.4.1.1. Explica as preguntas económicas 
básicas para a organización económica e a súa 
relación coa caracterización dos distintos 
sistemas económicos. 

2. Identifica o tres interrogantes económicos básicos que afronta a 
organización económica (que producir, como e para quen). 

3. Explica os sistemas económicos como diferentes respostas  a  
os interrogantes económicos básicos (que producir, como e para 
quen). 

Pode exporse en clase un debate de modo que os alumnos  
acheguen o seu punto de vista sobre como na sociedade actual 
respóndese os tres interrogantes. 
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planificación 
centralizada 
4.3. O 
sistema de 
economía 
mixta 

  
 

 
Est.LLE.4.1.2. Identifica os trazos distintivos da 
economía de mercado, do sistema de 
planificación centralizada e da economía mixta, 
valorando as vantaxes e as limitacións do tres 
tipos de sistemas económicos. 

2. Describe las características do sistema de economía de 
mercado. 

3. Identifica as limitacións do sistema de economía de mercado, 
formulando hipótese sobre as súas causas. 

4. Describe as características do sistema de planificación 
centralizada. 

5. Identifica as limitacións do sistema de planificación centralizada 
como factores crave que contribuíron ao seu desmantelamento. 

6. Identifica o rol do estado nas economías mixtas a través das 
funcións concretas que ten asignadas neste sistema. 

Actividade 11, p. 37. Actividades 12-15, p.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 2: ORGANIZACION E CRECEMENTO 

Bloque 5: O fluxo circular da renda  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN /  
Tipo de actividade ou tarefa 

 
 
 
 
 

5.1. O modelo de 
fluxo circular da 
renda 

 
 
 
 
 

Crit.LLE.5.1. Explicar o fluxo circular da 
renda como relación entre os axentes e 
funcionamento da economía. 

 
 
 
 
 

Est.LLE.5.1.1. Emprega o modelo do fluxo circular da renda para recoñecer 
os diferentes axentes que interveñen na actividade económica e distinguir o 
seu papel complementario para o funcionamento da economía dun país. 

 
 
 

2. Explica e representa o fluxo circular  da 
renda como a relación entre os axentes 
económicos. 

3. Explica as consecuencias no fluxo circular  
da renda de cambios na política das 
empresas e decisións do Sector Público. 

Actividade 16 e 17, p. 42 
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Temporalización : 10 SESIÓNS LECTIVAS 

 
 

 
OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 

3.1. Explicar o concepto de produción e representalo 
graficamente. 

3.2. Explicar a tecnoloxía como resposta a como 
producir. 

3.3. Definir e calcular os custos da produción. 
3.4. Definir e calcular a produtividade como medida da 

eficiencia produtiva. 
3.5. Definir o concepto de economías de escala e a súa 

relación cos custos unitarios. 
3.6. Explicar a importancia da función de distribución. 
3.7. Recoñecer e definir distintas canles de distribución. 
3.8. Definir os criterios para clasificar empresas. 
3.9. Definir e resumir nun esquema os compoñentes 

dunha empresa. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 1, 3, 4, e 5) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 2, 5 e 6) 
Tratamento da información e competencia dixital 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4 e 5) 
Competencia social e ciudadana 
(Obxectivos 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 1, 6 e 7) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 1, 2, 6 e 7) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) 

TEMA 3: PRODUCION E DISTRIBUCION  
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TEMA 3: PRODUCION E DISTRIBUCION  

Bloque 1: División do traballo e coordinación  

 

 
Contidos 

 

 
Criterios de avaliación 

 

 
Estándares de aprendizaxe 

INDICADORES 
DE      

AVALIACIÓN / 
Tipo de 

actividade ou 
tarefa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. A 
división do 
traballo e os 
mecanismos 
de 
coordinación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crit.LLE.1.1. Caracterizar á empresa como entidade 
especializada que coordina a produción e distribución de bens 
e servizos. 

 
 
 
 

Est.LLE.1.1.1. Identifica a especialización e o consecuente aumento da produtividade como 
principais vantaxes da división do traballo. 

5. Describe os 
aspectos 
sobre os cales 
é preciso 
formar 
acordos para 
realizar 
intercambios. 

Actividade 1, p 51 

 
 
 
 
 
 

Est.LLE.1.1.2. Establece a función da empresa, o mercado e o diñeiro como elementos de 
coordinación de decisións de axentes económicos e elementos favorecedores da división 
do traballo. 

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

Actividade 2, p.51 

Bloque 2: Perspectivas sobre a produción  

Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  INDICADORES 
DE      

AVALIACIÓN / 
Tipo de 
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   actividade ou 
tarefa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. A 
perspectiva 
funcional- 
utilitaria 
2.2. A 
perspectiva 
técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crit.LLE.2.1. Describir a finalidade da produción dentro do 
esquema do fluxo circular da renda, así como o contido deste 
proceso e os seus beneficios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Est.LLE.2.1.1. Explica o concepto de produción como creación de valor engadido. 

5. Describe e 
utiliza o 
concepto de 
valor engadido 
como utilidade 
suplementaria 
que  a 
produción 
achega. 

Pode pedirse aos 
alumnos que dean 
exemplos de 
tarefas cotiás que 
engaden valor a un 
ben, como cociñar 
alimentos ou pasar 
o ferro roupa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Est.LLE.2.1.2. Caracteriza a tecnoloxía como conxunto de procedementos relacionados coa 
produción, e determina a súa función no progreso empresarial. 

5. Define 
tecnoloxía 
como 
conxunto  de 
procedemento 
s equipos que 
combinan 
factores con 
fins 
produtivos. 

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

Actividade é 3 e 4, 
p. 53 
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TEMA 3: PRODUCION E DISTRIBUCION  

Bloque 3: Como  producir?  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN /  
Tipo de actividade ou tarefa 

 
 

3.1. Que tecnoloxía 
empregar? 
3.2. Que combinación 
de recursos 
seleccionar? 

 
 
 

Crit.LLE.3.1. Establecer a relación entre tecnoloxía e 
eficiencia, utilizando a produtividade como criterio para 
determinar esta última. 

 

Est.LLE.3.1.1. Identifica a tecnoloxía máis eficiente baixo a 
dobre perspectiva técnica e económica. 

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

5. Diferencia eficiencia técnica e eficiencia 
económica. 

Actividade 6, p. 55 
 

Est.LLE.3.1.2. Calcula a produtividade dos diversos factores e 
utiliza esta noción como indicador para determinar cal é a 
tecnoloxía máis eficiente. 

6. Calcula e  compara  as  produtividades  
dos factores asociadas a dúas 
tecnoloxías dadas. 

Exercicio 3, p. 68 

 
 

Bloque 4: Custos da  produción  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de actividade 
ou tarefa 

 
 
 

4.1. O custo 
produtivo 
4.2. Clases 
de custos 
4.3. A lei dos 
rendemento 
s 
decrecentes 
4.4. As 
economías 
de escala 

 
 
 
 
 
 
 

Crit.LLE.4.1. Relacionar os custos de produción, a lei 
dos rendementos decrecentes e as economías de 
escala. 

 
 

Est.LLE.4.1.1. Clasifica e calcula os diversos 
tipos de custos que afrontan as empresas na 
súa actividade produtiva. 

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

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

6. Calcula os custos medios ou unitarios a partir dos custos totais. 
7. Aplica a noción de custo marxinal a exemplos sinxelos de 

cálculos con incrementos. 
Exercicios 4 e 5, p. 68 

 
 

 
Est.LLE.4.1.2. Vincula a lei dos rendementos 
decrecentes e o concepto de economías de 
escala coa noción de custo. 

7. Establece o concepto de rendemento marxinal a partir das 
nocións de ingreso marxinal e custo marxinal. 

8. Conceptualiza a lei dos rendementos decrecentes como unha 
limitación ao incremento indefinido da produción para unha 
tecnoloxía dada. 

9. Establece a relación entre tecnoloxía e economías de escala. 
10. Recoñece a coexistencia de economías de escala coa lei de 

rendementos decrecentes. 

Actividade 7 e 8, p. 58 
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TEMA 3: PRODUCION E DISTRIBUCION  

Bloque 5:  Distribución  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 

 
5.1. Función da 
distribución 
5.2. Outros 
sistemas de 
distribución 

 
 
 
 
 

 
Crit.LLE.5.1. Explicar as funcións da 
distribución, os tipos de canles e de 
intermediarios. 

 
 

Est.LLE.5.1.1. Describe a función de distribución na súa 
concreción máis habitual a partir da noción de canle de 
distribución. 

4. Recoñece o significado da canle de distribución como 
elemento básico en torno ao cal se desenvolve a función 
de distribución da empresa. 

5. Explica a diferenza entre canles de distribución propios e 
alleos. 

6. Distingue entre intermediarios almacenistas e 
comerciantes polo miúdo. 

Actividades 9 e 10, p. 59 
 
 

Est.LLE.5.1.2. Coñece os sistemas de distribución de máis 
recentes, e formula xuízos argumentados sobre a súa 
idoneidade para sectores concretos. 

1. Identifica os elementos dun contrato de franquías, e 
explica o funcionamento deste tipo de canle de 
distribución. 

2. Describe o funcionamento de canles de distribución como 
a teletienda, a venda por Internet ou a venda mediante 
máquinas automáticas. 

Exercicio 8, p. 69 

 
 

Bloque 6: Clases de  empresas  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 

 
6.1. Tipos de 
empresas 

 
 
 

Crit.LLE.6.1. Describir os distintos tipos 
de empresas de acordo con varios 
criterios. 

 
 
 

Est.LLE.6.1.1. Clasifica as distintas formas de empresas de acordo 
coa súa actividade produtiva, a titularidade do seu capital e a súa 
estrutura xurídica. 

 
1. Diferenza entre empresas do sector primario, 

secundario e terciario. 
2. Diferenza entre empresas públicas e privadas. 
3. Diferenza entre empresarios individuais, Sociedades 

Limitadas, Sociedades Anónimas e outras formas de 
sociedade. 

Actividade 11 e 12, p. 61 
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TEMA 3: PRODUCION E DISTRIBUCION  

Bloque 7: Compoñentes da empresa  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo  
de actividade ou tarefa 

 
 

 
7.1. Elementos 
dunha empresa 

 
 
 

Crit.LLE.7.1. Describir os distintos elementos que 
compoñen unha empresa desde o punto de vista 
do seu funcionamento. 

 
 
 

Est.LLE.7.1.1. Clasifica os compoñentes da empresa en 
relación coa súa representación na organigrama da mesma e o 
seu papel no ciclo de compra e venda. 

1. Diferencia o papel dos recursos humanos e do 
capital no funcionamento da empresa. 

2. Distingue as áreas principais que integran a 
organización máis habitual nas empresas. 

3. Clasifica os distintos compoñentes da contorna 
empresarial segundo pertenzan á  contorna 
xeral ou ao específico. 

Actividade 13 e 15, p. 62 

 
 
 

Temporalización : 10 SESIÓNS LECTIVAS 
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OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 
4.1. Definir o concepto de mercado e a súa relación co 

diñeiro. 
4.2. Identificar as novas formas de diñeiro e a súa 

relación co desenvolvemento dos mercados. 
4.3. Definir o concepto de demanda e saber desprazala 

en función dos cambios nos seus factores 
condicionantes. 

4.4. Definir o concepto de oferta e saber desprazala en 
función dos cambios nos seus factores 
condicionantes. 

4.5. Saber representar o equilibrio de mercado e as súas 
alteracións 

4.6. Explicar a tendencia ao equilibrio que existe en 
situacións de desequilibrio. 

4.7. Saber calcular a elasticidade da demanda e explicar 
as súas consecuencias para oferta e demanda. 

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

Competencia matemática 
(Obxectivos 3, 4, 5, 6 e 7) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 1, 4 e 8) 
Tratamento da información e competencia dixital 
(Obxectivos 3, 4 e 7) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 2, 6 e 8) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 1, 2, 5 e 8) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 2, 6 e 8) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) 

TEMA 4:O FUNCIONAMENTO DO MERCADO  
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Bloque 1: O mercado e o  diñeiro  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 

1.1. Elementos 
fundamentais do 
mercado. 

 
 

Crit.LLE.1.1. Establecer a oferta, a demanda e 
o diñeiro como elementos indispensables para 
a existencia de mercados. 

 
 

Est.LLE.1.1.1. Define mercado como conxunto de 
actividades de compravenda dun determinado produto 
realizadas entre oferentes e demandantes. 

 
6.    Describe a interacción que se produce entre oferentes   

e demandantes nun mercado para acordar un prezo e 
unha cantidade comprada e vendida. 

Actividade 1, p. 71 

 
 

Bloque 2: A demanda  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 

2.1. Os factores que 
condicionan a demanda 
2.2. A curva da demanda 

 
 
 
 

Crit.LLE.2.1. Identificar os factores 
condicionantes da demanda e representala 
graficamente. 

 

Est.LLE.2.1.1. Explica a relación entre a cantidade 
demandada dun ben e o prezo doutros bens. 

6. Diferenza entre bens complementarios e sustitutivos 
achegando exemplos. 

7. Clasifica bens en inferiores, normais ou de luxo. 
Actividades 3 e 4, p. 74 

 
Est.LLE.2.1.2. Constrúe e interpreta a curva de 
demanda dun mercado a partir de datos matemáticos ou 
información sobre o produto ou servizo demandado. 

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

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

Actividade 5, p. 74 

TEMA 4:O FUNCIONAMENTO DO MERCADO  
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Bloque 3: A oferta  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 
 

3.1. Os factores que 
condicionan a oferta 
3.2. A curva de oferta 

 
 
 
 
 

Crit.LLE.3.1. Identificar os factores 
condicionantes da oferta e 
representala graficamente. 

 
 

Est.LLE.3.1.1. Describe os elementos que inflúen na oferta 
dunha empresa. 

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

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

Actividade 7, p. 77 

 
Est.LLE.3.1.2. Constrúe e interpreta a curva de oferta dun 
mercado a partir de datos matemáticos ou información 
sobre o produto ou servizo ofrecido. 

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

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

Exercicio 6, p. 77. Exercicio 8, p. 91 

 
 

Bloque 4: O equilibrio do mercado  

Contidos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de actividade 
ou tarefa 

 
4.1. A 
interacción 
entre oferta 
e demanda: 
o equilibrio 
de mercado 

 
 
 

Crit.LLE.4.1. Construír e interpretar analiticamente o 
equilibrio de mercado. 

 

 
Est.LLE.4.1.1. Determina graficamente o 
equilibrio como punto de intersección entre 
curvas de oferta e demanda. 

 
8. Interpreta graficamente o equilibrio de mercado como punto de 

coincidencia dos plans de produtores e consumidores. 
9. Calcula o punto de equilibrio como intersección de curvas de 

oferta e demanda obtidas por interpolación a partir de pares de 
datos cantidade-prezo. 

Exercicio 9, p. 91 

TEMA 4:O FUNCIONAMENTO DO MERCADO  
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Bloque 5: Os cambios nas condicións de mercado  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de actividade  
ou tarefa 

 
 

5.1. 
Cambios 
noutros 
factores que 
afectan á 
demanda 
5.2. 
Cambios 
noutros 
factores que 
afectan á 
oferta 

 
 
 
 
 

 
Crit.LLE.5.1. Explicar os efectos que levan cambios 
nas condicións de mercado distintas do prezo sobre o 
comportamento da oferta e a demanda. 

 
Est.LLE.5.1.1. Identifica os factores que 
provocan desprazamentos na curva de 
demanda, e distingue os cambios nas 
condicións de mercado que provocan expansión 
da demanda daqueles que causan unha 
contracción da mesma. 

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

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

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

Actividade 12, p. 83 

Est.LLE.5.1.2. Identifica os factores que 
provocan desprazamentos na curva de oferta, e 
distingue aqueles cambios nas condicións de 
mercado que provocan expansión da oferta 
daqueles que causan unha contracción da 
mesma. 

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

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

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

Exercicio 3, p. 90 

 
 
 

Temporalización : 10 SESIÓNS LECTIVAS 

TEMA 4:O FUNCIONAMENTO DO MERCADO  
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OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 
5.1. Identificar os criterios que distinguen os mercados. 
5.2. Explicar as barreiras que existen nos mercados. 
5.3. Explicar as características dos principais tipos de 

mercado. 
5.4. Distinguir e explicar a estratexia máis conveniente 

para a empresa en cada mercado. 
5.5. Identificar en noticias de actualidade o tipo de 

mercado. 
5.6. Analizar a evolución da tipoloxía dos mercados 

actuais. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 1 e 4) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 2 e 6) 
Tratamento da información e competencia dixital 
(Obxectivos 5 e 6) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 2, 4 e 5) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 2 e 6) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 4, 5 e 6) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 

TEMA 5:TIPOS DE MERCADO  
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TEMA 5:TIPOS DE MERCADO 

Bloque 1: O mercado e a competencia  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo  
de actividade ou tarefa 

 

 
1.1. Competencia perfecta e 
competencia imperfecta 

 
 

Crit.LLE.1.1. Clasificar os distintos tipos de 
mercado en función do grao de competencia que 
presentan. 

 
Est.LLE.1.1.1. Caracteriza a competencia perfecta, 
a competencia monopolística, o oligopolio e o 
monopolio como tipos de mercado de crecente 
grao de concentración. 

7. Diferencia os mercados de competencia perfecta 
daqueles de competencia imperfecta. 

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

Actividade 1 e 2, p. 93 

 
 

Bloque 2: Os criterios para clasificar os mercados  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. O grao de 
concentración e a 
influencia no prezo 
2.2. As barreiras dun 
mercado 

 
 
 
 
 
 
 

Crit.LLE.2.1. Clasificar os distintos tipos de 
mercado atendendo ao seu grao de 
concentración, á capacidade de cada 
empresa para influír no prezo, á 
transparencia na información e á existencia 
ou non de barreiras de entrada e saída. 

Est.LLE.2.1.1. Clasifica os mercados de competencia 
perfecta e imperfecta atendendo ao dobre criterio do seu 
grao de concentración e a capacidade de cada empresa 
para influír no prezo. 

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

Exercicio 1, p. 110 

 
Est.LLE.2.1.2. Compara os diversos mercados 
atendendo ao grao de homoxeneidade do produto, á 
intensidade da competencia, ao grao de transparencia e 
ao grao de liberdade de entrada ou saída de 
competidores. 

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

4. Determina o grao de competencia dun mercado 
determinado. 

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

Actividade 3, p. 96 
 
 

Est.LLE.2.1.3. Identifica as barreiras de entrada e saída 
nun mercado, e establece a relación entre estas e a 
intensidade da competencia. 

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

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

Exercicio 2, p.110 
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TEMA 5:TIPOS DE MERCADO 

Bloque 3: O mercado de competencia perfecta  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 

3.1. Características do 
mercado de 
competencia perfecta 
3.2. A evolución do 
mercado de 
competencia perfecta 

 
 
 
 
 

Crit.LLE.3.1. Identificar as características que 
definen aos mercados de competencia 
perfecta, establecendo a relación de estas coa 
evolución temporal deste tipo de mercados. 

 
 

Est.LLE.3.1.1. Describe os trazos distintivos dos 
mercados de competencia perfecta. 

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

Actividade 5, p. 98 
 

 
Est.LLE.3.1.2. Utiliza os elementos a través dos 
cales se caracterizan os mercados de 
competencia perfecta para establecer e xustificar 
a evolución que estes mercados experimentan. 

9. Determina si un mercado de competencia perfecta atópase 
en fase de crecemento, saturación, estancamento ou 
estabilización. 

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

Actividade 8, p. 98 

 
 

Bloque 4: A competencia monopolística  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de actividade 
ou tarefa 

 
4.1. O 
funcionamento 
dos mercados 
de 
competencia 
monopolística 

 

 
Crit.LLE.4.1. Explicar o funcionamento dos 
mercados de competencia monopolística a partir 
das súas características esenciais. 

 
 

Est.LLE.4.1.1. Utiliza os elementos a través dos 
cales se caracterizan os mercados de competencia 
monopolística para explicar o funcionamento 
destes mercados. 

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

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

Actividade 9, p. 100 
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TEMA 5:TIPOS DE MERCADO  

Bloque 5: O oligopolio  

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade ou tarefa 

5.1. O funcionamento dos 
oligopolios 

Crit.LLE.5.1. Identificar as 
características que definen aos 
mercados de oligopolio, 
establecendo a relación destas co 
funcionamento deste tipo de 
mercados e, especialmente, co 
fenómeno da colusión. 

Est.LLE.5.1.1. Describe os trazos que 
distinguen aos oligopolios, e explica o 
funcionamento dos mesmos cando non 
ten lugar a colusión. 

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

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

Actividade 11, p. 102 

Est.LLE.5.1.2. Describe o tipo de acordos 
aos que adoitan chegar as empresas que 
deciden cooperaren mercados de 
oligopolio, explicando o comportamento e 
os incentivos das empresas baixo 
acordos de colusión. 

6. Define o concepto de cártel a partir 
da noción de colusión. 

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

Exercicio 12, p. 102 
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Bloque 6: O monopolio  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

6.1. O funcionamento 
do monopolio 

Crit.LLE.6.1. Explicar o funcionamento dos 
mercados de monopolio a partir das súas 
características esenciais. 

Est.LLE.6.1.1. Utiliza os elementos a través dos cales se 
caracterizan os mercados de monopolio para explicar o 
funcionamento destes mercados. 

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

2. Diferencia o monopolio natural e o monopolio legal. 
3. Explica o comportamento de mercado da empresa 

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

Actividade 13 e 14, p. 104 

 
Temporalización : 10 SESIÓNS LECTIVAS 
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OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 
6.1. Explicar as distintas causas que poden facer que 

falle o mercado. 
6.2. Explicar a inestabilidade cíclica e describir a 

capacidade estabilizadora das políticas 
macroeconómicas. 

6.3. Presentar o concepto de bens públicos, describindo 
o papel do sector público na súa provisión. 

6.4. Analizar as externalidades positivas e negativas na 
produción e no consumo. 

6.5. Presentar a contaminación como un fallo de 
mercado de consecuencias mundiais. 

6.6. Describir o papel das políticas públicas, e 
especialmente da política ambiental, fronte ás 
externalidades negativas. 

6.7. Evidenciar as implicacións da competencia 
imperfecta e describir o contido das políticas de 
defensa da competencia. 

6.8. Recoñecer a magnitude da desigualdade da renda, 
así como o sentido da política distributiva. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 6 e 8) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 1, 2, 4, 5 e 6) 
Tratamento da información e competencia dixital 
(Obxectivos 2, 4 e 7) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 1 e 5) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 1, 5 e 8) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) 

TEMA 6:OS FALLOS  DO 
MERCADO 
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TEMA 6:OS FALLOS  DO MERCADO   

Bloque 1: As limitacións do mercado  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 

1.1. Os fallos do 
mercado 

 
 

Crit.LLE.1.1. Explicar o concepto de fallo de 
mercado. 

 
Est.LLE.1.1.1. Caracteriza os fallos de mercado como 
situacións nas que o mecanismo de mercado produce 
resultados ineficientes. 

 
9. Identifica situacións reais nas que se    producen fallos 

de mercado. 

Actividade 1, p. 113 

 
 

Bloque 2: A inestabilidade dos ciclos económicos  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 

 
2.1. Os ciclos 
económicos 
2.2. A intervención do 
sector público: política 
macroeconómica 
(función estabilizadora) 

 
 
 
 
 

Crit.LLE.2.1. Explicar o contido das políticas 
macroeconómicas fronte á inestabilidade 
cíclica da economía. 

 
Est.LLE.2.1.1. Describe os ciclos económicos como 
alternancia entre fases expansivas e recesivas da 
economía. 

9. Caracteriza a inestabilidade cíclica como expresión 
das flutuacións da economía. 

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

Actividade 3, p. 115 

 
 

Est.LLE.2.1.2. Recoñece o potencial estabilizador das 
políticas macroeconómicas fronte ás flutuacións da 
economía. 

 

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

Actividade 4, p.115 



63 
 

 
 
 
 

TEMA 6:OS FALLOS  DO MERCADO   

Bloque 3: A existencia de bens públicos  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

3.1. Concepto de ben público 
3.2. A intervención do sector 
público: subministración de 
bens públicos 

Crit.LLE.3.1. Explicar o comportamento do 
Estado na provisión de bens públicos 
atendendo ás características destes. 

Est.LLE.3.1.1. Distingue os bens públicos de loe 
privados a través das peculiaridades no seu 
consumo. 

9. Diferenza entre ben excluible e non excluible, propondo 
exemplos de ambos. 

10. Diferenza entre ben rival e non rival, propondo exemplos 
de ambos. 

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

Actividade 5, p. 116 

Est.LLE.3.1.2. Identifica a necesidade de implicación 
do sector público na subministración de bens 
públicos, e distingue as diferentes formas de 
efectuala. 

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

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

Exercicio 6, p. 128 

 
 

Bloque 4: As externalidades  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo  de actividade 
ou tarefa 

 
 

4.1. 
Concepto de 
externalidade 
4.2. A 
intervención 
do sector 
público: 
política 
ambiental 

 
 
 
 
 

Crit.LLE.4.1. Clasificar os diferentes tipos de 
externalidades e caracterizar as políticas ambientais 
como actuacións fronte a externalidades negativas. 

 
Est.LLE.4.1.1. Recoñece a importancia das 
externalidades nas actividades económicas de 
produción e consumo. 

12. Diferenza entre externalidade positiva e externalidade negativa. 
13. Diferenza entre externalidade na produción e externalidade no 

consumo. 
Actividade 7 e 8, p. 119 

 
 

Est.LLE.4.1.1. Identifica as principais liñas de 
actuación do sector público en materia 
ambiental como políticas fronte a 
externalidades negativas. 

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

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

3. Describe os compoñentes económico, social e ambiental do 
desenvolvemento sustentable. 

Actividades 9 e 10, p. 119 
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TEMA 6:OS FALLOS  DO MERCADO   

Bloque 5: A competencia imperfecta  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 

5.1. Vantaxes da libre 
competencia 
5.2. A intervención do sector 
público: defensa da libre 
competencia 

 
 
 

Crit.LLE.5.1. Describir e xustificar 
as principais políticas de defensa 
da competencia. 

 
Est.LLE.5.1.1. Caracteriza os efectos negativos da 
competencia imperfecta como ausencia dos elementos 
positivos da competencia perfecta. 

12. Identifica a ausencia de innovación, a escaseza de 
competidores e o escaso acceso a bens ou servizos dun 
mercado como síntomas da falta de competencia no  
mesmo. 

Actividade 11, p. 120 
 

Est.LLE.5.1.2. Describe a intervención do sector público, 
especialmente a través dela Comisión Nacional da 
Competencia, para defender a libre competencia. 

8. Recoñece as tarefas de instrución, arbitraxe, fomento da 
transparencia e elaboración de informes que desempeña a 
Comisión Nacional da Competencia. 

Actividade 12, p. 120 

 
 

Bloque 6: A distribución desigual da renda  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

6.1. A desigualdade na 
distribución da renda 
6.2. A intervención do sector 
público: política 
macroeconómica (función 
redistribuidora da renda) 

Crit.LLE.6.1. Recoñecer a 
magnitude da desigualdade da 
renda, así como as políticas 
destinadas a reducila. 

Est.LLE.6.1.1. Clasifica as diferentes políticas públicas 
con efectos redistributivos da renda. 

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

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

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

Actividade 13, p. 122. Actividades 1-4 do texto de apoio, p.123 

 
Temporalización : 8 SESIÓNS LECTIVAS 
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OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 
7.1. Describir as variables críticas dunha economía. 
7.2. Comprender as variables que miden o crecemento 

económico. 
7.3. Comprender a importancia de que os indicadores 

macroeconómicos melloren. 
7.4. Definir o PIB e as súas características. 
7.5. Explicar os métodos de cálculo do PIB. 
7.6. Explicar os límites do PIB para medir o nivel de 

vida. 
7.7. Explicar os efectos da inflación no PIB. 
7.8. Calcular magnitudes derivadas do PIB encadradas 

no sistema de contabilidade nacional. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 4, 5, 7 e 8) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 1, 2, e 6) 
Tratamento da información e competencia dixital 
(Obxectivos 4, 5, 7 e 8) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 1, 3 e 6) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 1 e 6) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 3, 6 e 8) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) 

TEMA 7:OS INDICADORES ECONÓMICOS: A PRODUCION  
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TEMA 7:OS INDICADORES ECONÓMICOS: A PRODUCION  

Bloque 1: A perspectiva macroeconómica  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 
 
 

1.1. Variables críticas 
da economía 
1.2. Importancia dos 
indicadores 
económicos 

 
 
 
 
 
 
 

Crit.LLE.1.1. Identificar as variables críticas da 
economía e conceptualizar a macroeconomía como a 
disciplina que trata do seu estudo. 

 
 

Est.LLE.1.1.1. Formula as cuestións 
fundamentais que afectan o conxunto da 
economía. 

10. Identifica produción, emprego, prezos e crecemento como 
variables esenciais de l a economía. 

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

Actividade 1, p. 133 

 
 
 

Est.LLE.1.1.2. Recoñece a relación entre 
variables e indicadores, e identifica os 
máis importantes. 

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

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

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

Actividade 2, p. 133 
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TEMA 7:OS INDICADORES ECONÓMICOS: A PRODUCION  

Bloque 2: A produción: o Produto Interior Bruto (PI B) 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

INDICADORES DE 
AVALIACIÓN / Tipo de 

actividade ou tarefa 

2.1. Características 
do PIB 
2.2. Métodos para 
calcular o PIB 
2.3. Diferenza entre 
o PIB nominal e o 
real 
2.4. Limitacións do 
PIB 
2.5. A Contabilidade 
Nacional 

 
 
 
 

Crit.LLE.2.1. Describir as 
características do PIB con 
vistas a calcular devandito 
indicador. 

 
 
 
 

Est.LLE.2.1.1. Define o PIB como 
valor monetario de todos os bens e 
servizos finais producidos por un país 
nun período de tempo. 

 
 
 
 

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

Exercicio 3, p. 148 

Crit.LLE.2.2. Calcular o PIB 
pola tripla vía do gasto, o valor 
engadido e a renda. 

 
 

Est.LLE.2.2.1. Calcula o PIB polo 
método do gasto en bens e servizos 
finais. 

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

8. Calcula o PIB polo método do gasto 
a partir de datos estatísticos. 

Exercicio 5, p. 148 

 
 

Est.LLE.2.2.2. Calcula o PIB polo 
método do valor engadido. 

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

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

Exercicio 7, p. 148 

Est.LLE.2.2.3. Calcula o PIB polo 
método dos ingresos ou da renda. 

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

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

Actividade 3, p. 141 
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Crit.LLE.2.3. Describir as 
limitacións do PIB e utilizar 
outros indicadores que o 
complementan, entre eles os 
provenientes da Contabilidade 
Nacional. 

 
 
 

Est.LLE.2.3.1. Concibe as limitacións 
do PIB como consecuencia do modo 
en que se define e constrúe este 
indicador económico. 

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

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

Actividade 6, p. 141 
 
 
 

Est.LLE.2.3.2. Coñece e calcula os 
indicadores máis importantes 
recollidos na Contabilidade Nacional. 

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

2. Calcula o Produto Nacional Bruto, 
Renda Nacional e Renda Persoal 
Dispoñible a partir de datos 
simplificados. 

Exercicio 17, p. 148 

 
Temporalización : 10 SESIÓNS LECTIVAS 
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TEMA 8:OS INDICADORES ECONÓMICOS: EMPREGO E PREZOS   

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 
8.1. Comprender a importancia do desemprego como un 

dos problemas económicos máis importantes. 
8.2. Definir a política de emprego polo seu obxectivo de 

combater o desemprego. 
8.3. Coñecer, calcular e interpretar os indicadores 

básicos de emprego. 
8.4. Coñecer e utilizar as estatísticas de emprego. 
8.5. Clasificar os diversos tipos de desemprego e 

determinar as políticas de emprego relacionadas 
con eles. 

8.6. Comprender a importancia da inflación como 
problema económico. 

8.7. Explicar as causas e consecuencias da inflación. 
8.8. Coñecer, calcular e interpretar o IPC. 
8.9. Explicar en termos xerais as forzas que inflúen na 

economía dun país. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 3, 4 e 8) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 2 e 9) 
Tratamento da información e competencia dixital 
(Obxectivos 1, 3, 4, 6 e 8) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 1, 2, 6, 7 e 9) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 1 e 9) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 1, 3, 4, e 9) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) 
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TEMA 8:OS INDICADORES ECONÓMICOS: EMPREGO E PREZOS   

Bloque 1: A política de  emprego  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 
 

 
1.1. Características 
da poboación 
1.2. Estatísticas de 
emprego 
1.3. Clases de 
desemprego 

 
 
 

 
Crit.LLE.1.1. Construír indicadores de emprego a partir 
dos datos de actividade, emprego e paro. 

 
 
 

 
Est.LLE.1.1.1. Constrúe indicadores de emprego a 
partir de fontes estatísticas oficiais. 

 
12. Diferenza entre poboación total, poboación activa e 

poboación desempregada. 
13. Calcula taxas de actividade, de paro e de ocupación a 

partir de datos estatísticos. 
14. Coñece e é capaz de consultar a Enquisa de 

Poboación Activa, o rexistro de afiliación á Seguridade 
e as series estatísticas do SEPE. 

Actividade 3, p. 156 

 
 

Crit.LLE.1.2. Analizar o fenómeno do desemprego 
segundo as súas orixes diversas e describir as 
principais medidas de política de emprego. 

 
 

Est.LLE.1.2.1. Explica as clases de desemprego e 
os seus efectos sobre a economía, así como as 
políticas de emprego. 

1. Diferenza entre desemprego cíclico, estacional, 
estrutural. 

2. Explica os efectos do desemprego nunha economía. 
3. Describe as principais políticas de emprego  en 

función das clases de desemprego que buscan 
reducir. 

Actividade 2 e 4, p. 156 
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TEMA 8:OS INDICADORES ECONÓMICOS: EMPREGO E PREZOS   

Bloque 2: O nivel medio de prezos: a inflación  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Causas da inflación 
2.2. Consecuencias da 
inflación 
2.3. Medición da inflación 
2.4. Outros tipos de 
inflación 
2.5. Limitacións do IPC 

 
 
 
 
 
 

Crit.LLE.2.1. Definir a noción de inflación, 
establecer as súas causas e prever as súas 
consecuencias. 

 
 

Est.LLE.2.1.1. Analiza unha situación de inflación 
establecendo as súas causas. 

12. Describe a inflación de demanda e diferencia as súas 
causas. 

13. Describe a inflación de custos e diferencia as súas 
causas. 

Actividade 7, p. 163 

 
 

Est.LLE.2.1.2. Explica as consecuencias da inflación en 
termos de grupos prexudicados e grupos beneficiados 
por ela. 

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

2. Explica como os procesos inflacionarios benefician aos 
debedores en xeral. 

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

Actividade 6, p. 163 

 
 
 
 
 
 

Crit.LLE.2.2. Calcular e interpretar 
indicadores de inflación a partir do IPC, 
valorando as limitacións deste indicador. 

 
 

Est.LLE.2.2.1. Describe o IPC e a súa composición, e 
calcula taxas de inflación a partir de series estatísticas 
deste indicador. 

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

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

11. Calcula taxas de inflación a partir de series de datos  
do IPC. 

Exercicio 11, p. 170 
 
 

Est.LLE.2.2.2. Describe e utiliza indicadores de prezos 
complementarios do IPC como medio para liquidar as 
limitacións de leste. 

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

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

5. Identifica as principais limitacións do IPC como índice 
de prezos. 

Exercicio 5, p. 163 
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TEMA 8:OS INDICADORES ECONÓMICOS: EMPREGO E PREZOS   

Bloque  3: A realidade económica dun país  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 

3.1. Perturbacións 
externas, forzas internas 
do mercado e intervención 
do sector público 

 
 
 
 

Crit.LLE.3.1. Describir a relación entre as 
forzas que inflúen na economía e os 
obxectivos e resultados das políticas 
públicas. 

 
 
 
 

Est.LLE.3.1.1. Establece a relación multicausal entre a 
realidade económica dun país, as súas variables críticas 
e os obxectivos en materia de política macroeconómica. 

 

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

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

Actividades 9 e 10, p. 164 

 
Temporalización : 10 SESIÓNS LECTIVAS 
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TEMA 9: AS FORZAS INTERNAS DO MERCADO  

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 
9.1. Describir os factores que condicionan o consumo e 

o aforro. 
9.2. Definir, calcular e interpretar a propensión marxinal 

ao consumo e ao aforro. 
9.3. Describir as clases de investimento empresarial que 

existen e explicar os factores que condicionan dita 
variable macroeconómica. 

9.4. Explicar, calcular e interpretar o multiplicador do 
investimento. 

9.5. Definir e representar a demanda e oferta 
agregadas. 

9.6. Explicar o equilibrio macroeconómico e as 
consecuencias dos seus cambios. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 2, 4, 5 e 6) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 1 e 3) 
Tratamento da información e competencia dixital 
(Obxectivos 2, 4, 5 e 6) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 1 e 3) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 1 e 3) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 1, 3 e 6) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
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TEMA 9: AS FORZAS INTERNAS DO MERCADO  

Bloque 1: A economía no seu conxunto  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo  
de actividade ou tarefa 

 
 
 
 

1.1. A demanda 
agregada e o PIB 

 
 
 
 

Crit.LLE.1.1. Interpretar a oferta e demanda 
agregadas como forzas internas de mercado. 

 
 
 
 

Est.LLE.1.1.1. Interpreta a demanda agregada a través 
do PIB como forza interna do mercado. 

 
15. Diferenza entre a oferta dun mercado concreto 

e a oferta agregada. 
16. Diferenza entre a demanda dun mercado 

concreto e a demanda agregada. 
17. Concibe o PIB como indicador do nivel de 

demanda agregada. 

Actividade 1, p. 174 
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Bloque 2: O consumo e o aforro privados  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 
 
 

2.1. Factores que 
condicionan o consumo 
2.2. O aforro 
2.3. Propensión marxinal a 
consumir e aforrar 

 
 
 
 
 
 
 

Crit.LLE.2.1. Identifica os factores que 
condicionan o consumo e o aforro, e utiliza 
indicadores económicos para medir ambas 
as magnitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Est.LLE.2.1.1. Establece a relación entre a renda 
dispoñible, consumo e aforro. 

 

14. Diferenza entre consumo duradeiro e consumo non 
duradeiro. 

15. Describe a renda dispoñible, a renda permanente, a 
hipótese do ciclo vital e o efecto riqueza como factores 
condicionantes das decisións de consumo. 

16. Identifica o consumo e o investimento como 
macromagnitudes que recollen o volume da renda 
dispoñible. 

17. Diferenza entre aforro e investimento. 
18. Identifica o aforro das familias, o superávit público e os 

beneficios das empresas como fontes do aforro da 
economía. 

19. Explica, calcula e interpreta a propensión marxinal a 
consumir e a aforrar. 

Actividade 4, p. 178 
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TEMA 9: AS FORZAS INTERNAS DO MERCADO 

Bloque 3: O investimento empresarial  

Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de actividade ou t arefa  

 
 
 
 
 
 

3.1. Clases de 
investimento 
3.2. Factores que 
condicionan o 
investimento 
3.3. O efecto 
multiplicador do 
investimento 

 
 
 
 
 
 
 

Crit.LLE.3.1. Explicar o os 
determinantes do 
investimento empresarial e 
determinar a capacidade 
desta para influír na 
economía. 

 
 
 
 

Est.LLE.3.1.1. Describe o investimento 
en relación cos bens de capital e 
explica as funcións que cumpre na 
economía. 

 
 
 

3. Interpreta o investimento como adquisición de bens de capital. 
4. Explica as funcións do investimento no conxunto da economía. 
5. Diferenza entre investimento en planta e equipo, construción e variación de 

existencias. 
Actividades 7 e 8, p. 182 

 

 
Est.LLE.3.1.2. Describe as causas do 
investimento e analiza 
cuantitativamente a súa influencia 
sobre a economía. 

 
1. Identifica os ingresos asociados ao ciclo, os custos, a capacidade produtiva 

utilizada e as expectativas futuras como factores relevantes en calquera 
investimento. 

2. Explica, calcula e interpreta o efecto multiplicador do investimento a partir de 
datos simplificados. 

Actividades 9 e 10, p. 182 
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TEMA 9: AS FORZAS INTERNAS DO MERCADO  

Bloque 4: A demanda e a oferta agregadas  

Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de actividade ou t arefa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1. A curva da 
demanda agregada 
4.2. A oferta agregada 
e a súa curva 
4.3. O equilibrio 
macroeconómico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crit.LLE.4.1. Explicar analítica 
e graficamente o equilibrio 
macroeconómico como 
interacción da oferta e a 
demanda agregadas. 

 

 
Est.LLE.4.1.1. Describe, representa e 
interpreta a función da demanda 
agregada, describindo graficamente 
os efectos dos cambios nos seus 
factores determinantes. 

 

 
1. Identifica o nivel medio de prezos, a cantidade de diñeiro na economía, o nivel de  

renda e os impostos como factores que condicionan a función da demanda agregada. 
2. Explica, representa graficamente e interpreta en termos económicos a función da 

demanda agregada. 
Actividade 11, p. 184 

 
 

Est.LLE.4.1.2. Describe, representa e 
interpreta a función da oferta 
agregada, describindo graficamente 
os efectos dos cambios nos seus 
factores determinantes. 

 
 

1. Identifica o nivel medio de prezos, os custos de produción e as expectativas 
empresariais como factores que condicionan a función da oferta agregada. 

2. Explica, representa graficamente e interpreta en termos económicos a función da oferta 
agregada. 

Actividade 11, p. 184 

 
 
 
 

Est.LLE.4.1.2. Explica analiticamente 
o equilibrio macroeconómico e 
describe as súas características. 

 
 

3. Describe o equilibrio macroeconómico como resultado da interacción das forzas 
internas do mercado, as políticas macroeconómicas e as perturbacions externas ao 
mercado. 

4. Interpreta graficamente o equilibrio de mercado como intersección entre as curvas da 
oferta e a demanda agregadas. 

5. Determina a existencia de recursos ociosos e o carácter temporal como peculiaridades 
do equilibrio macroeconómico. 

Actividade 12, p. 184 

 
 
 

Temporalización : 10 SESIÓNS LECTIVAS 
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TEMA 10:AS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS: A POLÍTICA FI SCAL 

 

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 
10.1. Coñecer os obxectivos e criterios da política 

macroeconómica. 
10.2. Describir as variables sobre as que actúa a 

política macroeconómica. 
10.2. Relacionar as funcións do Estado cos diversos 

tipos de política macroeconómica. 
10.3. Definir a política fiscal e describir os tipos de 

políticas fiscais discrecionais, así como os 
estabilizadores automáticos máis importantes. 

10.4. Explicar os efectos da política fiscal sobre a 
economía. 

10.5. Interpretar os Orzamentos Xerais do Estado como 
documento e como instrumento de política fiscal. 

10.6. Clasificar os distintos ingresos e gastos que 
compoñen os Orzamentos Xerais do Estado. 

10.7. Calcular e interpretar o saldo orzamentario, 
explicando a aparición de déficit e as opcións para 
financialo. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 4, 5, 6 e 7) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 1 e 3) 
Tratamento da información e competencia dixital 
(Obxectivos 1, 5, 6 e 7) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 1, 2, 5, 6 e 7) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 1 e 7) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 2, 5 e 7) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 
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TEMA 10:AS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS: A POLÍTICA FI SCAL 

Bloque 1: As políticas  macroeconómicas  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN /  
Tipo de actividade ou tarefa 

 
 
 
 
 
 

1.1. Obxectivos ou fins 
1.2. Criterios de 
política 
macroeconómica 
1.3. Tipos de política 
macroeconómica 

 
 

Crit.LLE.1.1. Establecer a relación entre as variables e 
indicadores sobre os que actúa o sector público e os 
obxectivos e resultados das políticas 
macroeconómicas. 

 
 
 

Est.LLE.1.1.1. Describe os obxectivos e criterios das 
políticas macroeconómicas en termos medibles por 
indicadores macroeconómicos. 

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

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

Actividade 1, p. 195 

 
 

 
Crit.LLE.1.2. Relacionar as distintas políticas 
macroeconómicas cos seus respectivos obxectivos e 
as súas variables económicas de actuación. 

 
 
 

Est.LLE.1.2.1. Relaciona cada política macroeconómica co 
obxectivo ou función que persegue e cos indicadores 
mediante os cales concreta os seus obxectivos e valora os 
seus resultados. 

 
1. Describe as variables económicas de 

actuación das políticas fiscal, monetaria, 
exterior e de rendas. 

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

Actividade 2, p. 195 
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Bloque 2: A política fiscal  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Tipos de política fiscal 

 
 
 
 
 
 
 

Crit.LLE.2.1. Clasificar as diversas medidas 
de política fiscal e determinar os seus 
efectos sobre a economía. 

 
 
 
 
 
 
 

Est.LLE.2.1.1. Describe os efectos de cada un dos 
instrumentos da política fiscal sobre a produción, o 
emprego e o nivel xeral de prezos. 

 
20. Define a política fiscal como actuación intencionada do 

sector público sobre o seu propia estrutura ingresos e 
gastos para influír na economía. 

21. Identifica os programas de obras públicas, os plans de 
emprego, as transferencias e a modificación de tipos 
impositivos como os principais instrumentos de política 
fiscal discrecional. 

22. Identifica os impostos proporcionais e progresivos, así 
como as cotizacións á Seguridade Social e as 
prestacións por desemprego, como principais 
estabilizadores automáticos. 

23. Explica os efectos dunha política fiscal expansiva ou 
restritiva sobre lle produción, o emprego e os prezos, a 
través da influencia da política fiscal na renda 
dispoñible e a demanda agregada. 

Actividade 3 e 4, p. 197 

 
TEMA 10:AS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS: A POLÍTICA FI SCAL 
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TEMA 10:AS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS: A POLÍTICA FI SCAL 

Bloque 3: Os Orzamentos Xerais do Estado (PGE)  

Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de actividade ou t arefa  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Os ingresos 
públicos dos PGE 
3.2. Os gastos 
públicos dos PGE 
3.3. O saldo 
orzamentario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crit.LLE.3.1. Calcular e 
interpretar o saldo 
orzamentario, explicando a 
aparición de déficit e as 
opcións para financialo. 

 
 
 
 

Est.LLE.3.1.1. Interpreta os 
Orzamentos Xerais do Estado, 
identificando as súas partidas 
principais de ingresos e gastos. 

 
6. Explica os Orzamentos Xerais do Estado como documento que ordena os 

ingresos a súa orixe e os gastos segundo o seu destino. 
7. Identifica os tributos e as cotizacións sociais como principais fontes de ingresos 

do Estado en España. 
8. Coñece outros tipos de ingresos do Estado, como os patrimoniais ou o 

alleamento de investimentos. 
9. Diferenza entre gastos correntes, gastos de investimento, transferencias e 

subvencións. 
10. Identifica o lugar do gasto público na demanda agregada. 
Actividades 5 e 6, p. 202 

 
 
 

Est.LLE.3.1.2. Describe unha situación 
de déficit público, identificando a súa 
natureza e as posibles opcións de 
política macroeconómica para reducilo. 

 
 

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

4. Explica a diferenza entre déficit cíclico e déficit estrutural 
5. Identifica a emisión de débeda, a subida de impostos e o aumento do diñeiro en 

circulación como opcións a curto prazo para financiar o déficit público. 
Actividade 8, p. 202 

 
 
 

Temporalización : 8 SESIÓNS LECTIVAS 



83  

 
 
 

TEMA 11: O DIÑEIRO, OS BANCOS E A POLÍTICA MONETARI A  

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 
11.1. Explicar a natureza do diñeiro e a súa función na 

economía. 
11.2. Explicar os determinantes da demanda de diñeiro 

e do tipo de interese como prezo do diñeiro. 
11.3. Describir os agregados monetarios que se utilizan 

para analizar a oferta monetaria. 
11.4. Explicar o proceso de creación de diñeiro 

bancario. 
11.5. Explicar a natureza da política monetaria e as 

variables sobre as que actúa. 
11.6. Explicar o impacto da política monetaria en el nivel 

de vida das persoas. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 3, 4 e 6) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
Competencia no coñecemento e a interacción co mundo  natural 
(Obxectivos 1 e 6) 
Tratamento da información e competencia dixital 
(Obxectivos 1, 2, e 6) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 1, 2, 5 e 6) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 1 e 6) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 1, 4 e 6) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 



84  

 
 
 
 

TEMA 11: O DIÑEIRO, OS BANCOS E A POLÍTICA MONETARI A 

Bloque 1: Que é o diñeiro?  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 

1.1. Funcións do 
diñeiro 
1.2. A demanda de 
diñeiro 
1.3. O prezo do 
diñeiro 
1.4. Clases de diñeiro 
fiduciario 
1.5. O diñeiro no 
conxunto da 
economía 

 

 
Crit.LLE.1.1. Explicar a natureza do diñeiro e a súa 
función na economía. 

 

 
Est.LLE.1.1.1. Describe a natureza do diñeiro fiduciario 
a través das funcións que cumpre na sociedade. 

20. Define o diñeiro como medio de pago. 
21. Diferencia diñeiro mercadoría e diñeiro fiduciario. 
22. Explica o tres funciones básicas do diñeiro: medio  

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

Actividade 1, p. 214 

 
 
 
 

Crit.LLE.1.2. Explicar os determinantes da 
demanda de diñeiro e do tipo de interese entendido 
como prezo do diñeiro. 

 
 
 
 

Est.LLE.1.2.1. Describe os determinantes da demanda 
de diñeiro e do tipo de interese, así como os 
agregados monetarios. 

3. Identifica o nivel de prezos, a renda, o prezo do 
diñeiro e o risco como factores que condicionan a 
demanda de diñeiro. 

4. Define o tipo de interese como prezo do diñeiro, 
relacionándoo coa noción de custo de oportunidade. 

5. Identifica o risco, a liquidez e a duración da 
operación como determinantes do tipo de interese 
dun préstamo. 

6. Diferenza entre diñeiro legal e diñeiro bancario. 
7. Coñece os agregados monetarios M1, M2, M3  e 

ALP. 
Actividade 2 e 4, p. 214. 
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Bloque 2: Os bancos e a creación de diñeiro bancari o 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 

2.1. Os bancos de 
reservas fraccionarias 
2.2. A creación de diñeiro 
bancario 

 
 
 

 
Crit.LLE.2.1. Explicar a orixe do diñeiro 
bancario e o proceso de creación del 
mesmo. 

 
 
 
 
 

Est.LLE.2.1.1. Describe o proceso de creación de 
diñeiro bancario a partir do coeficiente de caixa. 

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

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

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

27. Explica mediante un exemplo numérico sinxelo o 
proceso de creación de diñeiro bancario. 

Actividade 5 e 6, p. 217 
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Bloque 3: A política monetaria  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 
 
 
 

3.1. A política monetaria 
única 
3.2. Tipos de política 
monetaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

Crit.LLE.3.1. Explicar a natureza da política 
monetaria e os efectos que produce na 
economía. 

 
 
 
 
 
 
 

Est.LLE.3.1.1. Describe os obxectivos da política 
monetaria, os seus instrumentos e o dobre sentido que 
esta pode asumir, explicando os seus efectos nos 
indicadores macroeconómicos clave. 

 

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

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

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

14. Diferenza entre unha política monetaria expansiva e 
outra contractiva. 

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

Actividades 9 e 10, p. 222 

 
 
 

Temporalización : 10 SESIÓNS LECTIVAS 

TEMA 11: O DIÑEIRO, OS BANCOS E A POLÍTICA MONETARI A 
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OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 
12.1 Coñecer e explicar a función do sistema 

financeiro. 
12.2. Coñecer e explicar a función dos intermediarios 

financeiros bancarios. 
12.3. Coñecer e explicar as funcións concretas dos 

principais intermediarios financeiros non 
bancarios. 

12.4. Explicar a estrutura e o funcionamento da Bolsa 
de valores. 

12.5. Enumerar os principais índices bolsistas españois 
e mundiais. 

12.6. Explicar as razóns das variacións das cotizacións 
bolsistas e a súa incidencia na vida das familias. 

12.7. Relacionar os mercados financeiros coas 
diferentes opcións de financiamento das 
empresas. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 5, 6 e 7) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 1 e 6) 
Tratamento da información e competencia dixital 
(Obxectivos 2, 3, 5 e 6) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 1, 6 e 7) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 1 e 6) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 4, 5 e 6) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 

TEMA 12: O SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL, A BOLSA  
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TEMA 12: O SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL, A BOLSA  

Bloque 1: O sistema financeiro  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 

1.1. A función 
económica do sistema 
financeiro 
1.2. Estrutura do 
sistema financeiro 
español 

 
 
 
 
 

Crit.LLE.1.1. Describir a función 
económica e a estrutura do sistema 
financeiro español. 

 
 

Est.LLE.1.1.1. Describe a función do sistema financeiro na 
economía e caracteriza os produtos financeiros como 
instrumentos para o cumprimento de devandita función. 

23. Caracteriza a intermediación entre aforradores e 
investidores como función básica do sistema 
financeiro. 

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

Actividade 1, p. 232 

 
 

Est.LLE.1.2.1. Describe a estrutura xeral do sistema financeiro 
español. 

8. Diferenza entre intermediarios bancarios e non 
bancarios. 

9. Identifica a posición central do Banco de España no 
conxunto do sistema financeiro, como entidade 
reguladora e supervisora do mesmo. 

Actividade 2, p. 232. 

 
 

Bloque 2: Os intermediarios financeiros bancarios  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 

2.1. O Banco de España e 
o Sistema Europeo de 
Bancos Centrais 
2.2. Banca privada 
2.3. Caixas de aforro 
2.4. Cooperativas de 
crédito 

 
 
 

Crit.LLE.2.1. Describir os tipos de 
intermediarios bancarios que existen no 
sistema financeiro español. 

 
 
 

Est.LLE.2.1.1. Compara a natureza e funcións do Banco 
de España e dos diversos tipos de banca que operan no 
sistema financeiro español. 

 
28. Describe as funcións concretas do Banco de España 

como banco central nacional e como membro do 
Eurosistema. 

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

Actividade 4 e 5, p. 234 
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TEMA 12: O SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL, A BOLSA  

Bloque 3: Os intermediarios financeiros non bancari os: a bolsa  

Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de actividade  ou tarefa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1. A Bolsa de 
valores e os 
indicadores 
bolsistas 
3.2. O mercado de 
renda variable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crit.LLE.3.1. Describir a Bolsa 
de valores e explicar o 
funcionamento deste mercado. 

 
 
 
 

Est.LLE.3.1.1. Explica a estrutura e 
funcionamento da Bolsa de valores 
española. 

 
 

16. Caracteriza as bolsas de valores como asociacións civís de servizo ao público. 
17. Diferencia os mercados de débeda pública, de renda variable, de renda fixa e de 

derivados. 
18. Explica de maneira sinxela as funcións das bolsas de valores que resumen o seu 

comportamento habitual. 
19. Describe a xerarquía de institucións que constitúen a organización da Bolsa de 

valores española. 
Actividade 7, p. 238 

 
 

Est.LLE.3.1.2. Describe e compara 
diversos índices bolsistas, estudado a 
súa evolución no tempo. 

 
1. Describe os índices bolsistas como indicadores sintéticos da evolución dos 

mercados financeiros. 
2. Compara os índices Ibex-35, Dow Jones, Euro STOXX e Nasdaq-100. 
3. Interpreta gráficos que recolle a evolución de índices bolsistas. 
Exercicio 17, p. 248 

 
 

Est.LLE.3.1.3. Describe as 
características e o funcionamento do 
mercado bolsista de renda variable. 

1. Diferenza entre mercado primario ou de emisión e mercado secundario ou de 
negociación. 

2. Describe o mercado Continuo ou SIBE como sistema que permite a negociación de 
valores bolsistas en tempo real. 

Actividade 8, p. 238 
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TEMA 12: O SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL, A BOLSA  

Bloque 4: Financiamento das empresas  

Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de actividade ou tarefa  

 
 
 
 

 
4.1. Fontes de 
financiamento das 
empresas 

 
 
 
 
 

Crit.LLE.4.1. Comparar a 
natureza das diversas fontes 
de financiamento das 
empresas. 

 
 
 
 
 

Est.LLE.4.1.1. Describe as diversas 
fontes de financiamento das 
empresas, ordenándoas e 
comparándoas pola súa natureza. 

 
 

 
1. Diferenza entre fontes de financiamento interno e externo. 
2. Identifica as achegas dos socios e as reservas como opcións de autofinanciación das 

empresas. 
3. Diferenza entre o crédito comercial e o resto de formas de financiamento alleo. 
4. Describe os préstamos, os créditos, os empréstitos e os fondos espontáneos como 

formas de financiamento alleo das empresas. 
Actividades 9 e 10, p. 222 

 
Temporalización : 8 SESIÓNS LECTIVAS 
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OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 
13.1. Coñecer e explicar as vantaxes do comercio 

internacional e a teoría da vantaxe comparativa. 
13.2. Coñecer e explicar as diferenzas entre o 

proteccionismo e o libre comercio. 
13.3. Coñecer e explicar a estrutura da balanza de 

pagos. 
13.4. Explicar o concepto de relación real de 

intercambio e a influencia do tipo de cambio no 
PIB. 

13.5. Explicar o funcionamento do mercado de divisas e 
os sistemas de fixación do tipo de cambio. 

13.6. Explicar a evolución da balanza de pagos 
española. 

13.7. Explicar as consecuencias das variacións no tipo 
de cambio do euro. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 1, 3, 4, 5, 6 e 7) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 1 e 2) 
Tratamento da información e competencia dixital 
(Obxectivos 3, 5, 6 e 7) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 1, 2, 6 e 7) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 1 e 2) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 5, 6 e 7) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 

TEMA 13: O COMERCIO INTERNACIONAL  
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TEMA 13: O COMERCIO INTERNACIONAL  

Bloque 1: O comercio internacional  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 

1.1. Causas do comercio 
internacional 
1.2. Especialización e 
vantaxe comparativa 

 
 
 

 
Crit.LLE.1.1. Caracterizar o fenómeno do comercio 
internacional e explicalo a través da teoría da vantaxe 
comparativa. 

 
 
 

 
Est.LLE.1.1.1. Explica a existencia de comercio 
internacional a través da noción de vantaxe 
comparativa. 

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

26. Explica a diferenza entre comercio internacional e 
exterior. 

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

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

Actividades 1 e 2, p. 253 

 
 

Bloque 2: O libre comercio  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 

2.1. Vantaxes do libre 
comercio 

 
 
 

Crit.LLE.2.1. Explicar o libre comercio e 
enumerar os principais argumentos no seu 
favor. 

 
 
 

Est.LLE.2.1.1. Define o libre comercio e identifica os 
fundamentos teóricos dos principais argumentos no seu 
defensa. 

 
30. Interpreta o libre comercio como ausencia de barreiras 

comerciais entre países. 
31. Identifica a mellora na eficiencia, o fomento da 

competencia, a maior variedade de produtos e as 
economías de escala como principais argumentos en 
favor do libre comercio. 

Actividade 3, p. 254 
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TEMA 13: O COMERCIO INTERNACIONAL  

Bloque 3: O proteccionismo  

Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de actividade ou t arefa  

 
 
 

3.1. Argumentos e 
prácticas comerciais 
do proteccionismo 
3.2. A relación real de 
intercambio 

 
 
 

Crit.LLE.3.1. Explicar o 
proteccionismo como 
conxunto de medidas 
económicas apoiadas en 
argumentos concretos. 

 
 
 

Est.LLE.3.1.1. Define o 
proteccionismo e identifica os 
principais argumentos teóricos no seu 
defensa, así como as medidas 
proteccionistas máis destacadas. 

 
20. Define o proteccionismo como conxunto de actuacións destinadas a reducir a entrada  

de produtos estranxeiros. 
21. Identifica os principais argumentos en favor do proteccionismo. 
22. Describe as medidas proteccionistas máis habituais. 
23. Diferenza entre arancel específico e arancel ad valorem. 
24. Define o concepto de relación real de intercambio e calcúlaa a partir de datos 

simplificados. 
Actividade 5 e 6, p. 256 

 
 

Bloque 4: A balanza de  pagos  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 

 
4.1. Estrutura e función da 
balanza de pagos 
4.2. A balanza de pagos 
española 

 
 
 
 
 
 

Crit.LLE.4.1. Describir a balanza de pagos 
e os seus compoñentes, interpretando a 
balanza de pago da economía española. 

 
 
 
 
 

 
Est.LLE.4.1.1. Explica a estrutura da balanza de pagos, 
e interprétaa a partir de exemplos reais. 

 
5. Explica analiticamente a contribución das importacións 

e das exportacións á demanda agregada. 
6. Caracteriza a balanza de pagos como documento 

contable de partida dobre. 
7. Describe a estrutura da balanza de pagos, 

diferenciando a balanza por conta corrente, a de 
capital e a financeira. 

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

9. Analiza a balanza de pagos española, interpretando as 
magnitudes e os saldos das súas balanzas. 

Actividades 8 e 10, p. 260 
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TEMA 13: O COMERCIO INTERNACIONAL  

Bloque 5: O mercado de divisas  

Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de actividade ou t arefa  

 
 
 
 

 
5.1. Tipo de cambio 
do mercado 

 
 
 
 

Crit.LLE.5.1. Explicar o 
funcionamento dos mercados 
de divisas en termos de 
equilibrio entre oferta e 
demanda. 

 
 
 
 

Est.LLE.5.1.1. Describe o 
funcionamento dun mercado de 
divisas en flotación libre a partir dos 
elementos que condicionan a oferta e 
a demanda. 

 
 

 
1. Define o tipo de cambio como o prezo dunha moeda en termos doutra. 
2. Explica os motivos polos que os axentes económicos recorren aos mercados de divisas. 
3. Describe o funcionamento do mercado de divisas en termos de oferta e demanda, 

representando graficamente os efectos de cambios nos factores determinantes da oferta e 
a demanda dunha divisa. 

Actividade 11, p. 262 

 
 

Bloque 6: Os sistemas monetarios internacionais  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 

 
6.1. Clases de sistemas 
monetarios internacionais 

 
 
 

 
Crit.LLE.6.1. Relacionar as clases de 
sistemas monetarios internacionais coas 
consecuencias económicas das variacións 
en   o tipos de cambio. 

 
 
 
 
 

Est.LLE.6.1.1. Describe as diversas clases de sistemas 
monetarios internacionais en relación co obxectivo de 
amortecer as flutuacións nos tipos de cambio. 

 
 
 

1. Define os sistemas monetarios internacionais como 
formas de fixación dos tipos de cambio. 

2. Diferenza entre sistemas de flotación libre, sucia, 
axustable e fixo. 

3. Explica as consecuencias das variacións no tipo de 
cambio do euro. 

Actividades 13 e 14, p. 263 

 
 
 

Temporalización: 10 SESIÓNS LECTIVAS 
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OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 
14.1. Explicar os tipos de integración económica que se 

dan na actualidade e os motivos do auxe deste 
proceso. 

14.2. Coñecer as institucións fundamentais da UE, en 
especial os organismos de maior contido 
económico. 

14.3. Explicar as políticas comúns, especialmente a 
política rexional e a política orzamentaria. 

14.4. Coñecer a política económica da UE. 
14.5. Coñecer a historia da UE. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 3 e 4) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1 2, 3, 4 e 5) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 3 e 4) 
Tratamento da información e competencia dixital 
(Obxectivos 2 e 3) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 2, 3 e 5) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 2 e 5) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 1, 3 e 5) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4 e 5) 

TEMA 14: A UNION 
EUROPEA 



96 
 

 
 
 
 

TEMA 14:  A UNION EUROPEA 

Bloque 1: A integración económica  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 

 
1.1. Os procesos de 
integración económica 

 
 
 
 

Crit.LLE.1.1. Explicar o auxe dos procesos de 
integración económica na actualidade, así como as 
clases de integración económica. 

Est.LLE.1.1.1. Coñece os tipos de integración 
económica máis habituais na actualidade e é capaz 
de dar exemplos dos mesmos. 

29. Explica a diferenza entre unha área de libre 
comercio, un mercado común, unha unión 
aduaneira e unha unión económica. 

30. Indica exemplos de áreas de libre comercio, 
mercados comúns, unións aduaneiras e unións 
económicas. 

31. Explica as razóns do auxe dos procesos de 
integración económica en termos dunha maior 
eficiencia e economías de escala. 

Actividades 1 e 2, p. 274 

 

 
Est.LLE.1.1.2. Relaciona as causas da crecente 
integración económica no mundo coas vantaxes do 
libre comercio. 
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TEMA 14: A UNION EUROPEA  

Bloque 2: A Unión  Europea (UE)  

Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de actividade ou t arefa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Institucións da 
UE 
2.2. Organismos 
económicos 
2.3. Historia da UE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crit.LLE.2.1. Coñecer a 
finalidade e o funcionamento 
das institucións fundamentais 
da UE, en especial os 
organismos de maior contido 
económico. 

 
 
 

Est.LLE.2.1.1. Describe a arquitectura 
institucional básica da UE e identifica 
o corpo xurídico no que se asenta. 

 
 

32. Caracteriza os tratados internacionais como base xurídica da UE. 
33. Sitúa o papel do Consello Europeo, a Comisión Europea, os Comités consultivos, o Banco 

Central Europeo e o Banco Europeo de Investimentos na arquitectura institucional de lle 
UE. 

Actividade 3, p. 274 

 
 

Est.LLE.2.1.2. Coñece as institucións 
europeas de relevancia económica e 
describe brevemente a súa misión e 
funcionamento. 

 
 

1. Describe as funcións básicas do Tribunal de Contas, o Banco Central Europeo e o Banco 
Central de Investimentos como institucións de finalidade máis directamente económica na 
UE. 

Actividade 3, p. 274 

 
 
 

Est.LLE.2.1.3. Coñece a historia da 
integración europea. 

 
 

1. Coñece as principais fases na historia da construción europea desde a firma do Tratado de 
Roma até a actualidade. 

2. Coñece as sucesivas ampliacións da UE que se produciron ao longo da súa historia. 
3. Concibe as institucións europeas como resultado dun proceso histórico de evolución. 
Actividades 1, 2 e 3 do texto de apoio, p.283 
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TEMA 14: A UNION EUROPEA  

Bloque 3: As políticas  comúns  

Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de actividade ou t arefa  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. A política 
rexional 
3.2. A política 
económica 
(orzamentaria) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Crit.LLE.3.1. Explicar a 
finalidade e o contido das 
políticas comúns da UE, en 
especial a política rexional e a 
orzamentaria. 

 
 

 
Est.LLE.3.1.1. Describe o contido e 
finalidade da política de cohesión, e 
sitúaa no contexto máis xeral das 
políticas económicas da UE. 

 
25. Sitúa as políticas económicas no contexto máis amplo dos diversos ámbitos  de 

política europea. 
26. Diferencia os obxectivos de política económica e de política rexional. 
27. Identifica a creación de emprego, a competitividade, o crecemento, a mellora da 

calidade de vida e o desenvolvemento sustentable como obxectivos da política 
rexional europea. 

28. Diferenza entre fondos estruturais e fondos de cohesión. 
29. Coñece a distribución relativa do orzamento da UE por volume de gasto. 
Actividade 5 e 6, p. 276 

 
 
 

Est.LLE.3.1.2. Describe o contido e 
finalidade da política orzamentaria da 
UE, vinculándoa cos mecanismos de 
supervisión multilateral. 

 

1. Coñece as principais fontes de ingresos das institucións comunitarias, así como a súa 
importancia relativa. 

2. Describe os criterios de supervisión multilateral, vinculándoos co Pacto de 
Estabilidade e o Crecemento. 

3. Coñece o Pacto Fiscal Europeo e explica a súa finalidade en relación coa situación 
económica que o propiciou. 

Actividades 7 e 9, p. 282 

 
Temporalización: 8 SESIÓNS LECTIVAS 



99 
 

 
 
 

 
 

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 
15.1. Comprender o papel de distintos organismos na 

cooperación internacional: ONU, FMI, Banco 
Mundial, a OMC e a OCDE. 

15.2. Describir o fenómeno da globalización, así como 
as súas causas e consecuencias. 

15.3. Explicar as causas e as consecuencias do 
subdesarrollo e das desigualdades internacionais. 

15.4. Explicar as implicacións da deterioración 
ambiental para a economía mundial e as políticas 
internacionais que loitan contra el. 

15.5. Describir as causas e consecuencias económicas 
do fenómeno da migración internacional. 

Competencia matemática 
(Obxectivos 3 e 5) 
Competencia en comunicación lingüística 
(Obxectivos 1 2, 3, 4 e 5) 
Competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo natural 
(Obxectivos 2 e 4) 
Tratamento da información e competencia dixital 
(Obxectivos 1, e 3) 
Competencia social e cidadá 
(Obxectivos 2, 3, 4 e 5) 
Competencia artística e cultural 
(Obxectivos 2 e 3) 
Competencia para aprender a aprender 
(Obxectivos 1, 3 e 5) 
Iniciativa e espírito emprendedor 
(Obxectivos 1, 2, 3, 4 e 5) 

TETEMA 15: A GLOBALIZACIÓN E OS DESEQUILIBRIOS DA E CONOMÍA MUNDIAL  
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TEMA 15: A GLOBALIZACIÓN E OS DESEQUILIBRIOS DA ECO NOMÍA MUNDIAL  

Bloque 1: A cooperación internacional  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 

 
1.1. Os organismos de 
cooperación económica 
internacional 

 
 
 

 
Crit.LLE.1.1. Describe o papel de distintos 
organismos na cooperación internacional: ONU, 
FMI, Banco Mundial, a OMC e a OCDE. 

 
 
 

 
Est.LLE.1.1.1. Describe os obxectivos e principios de 
actuación das organizacións de cooperación 
internacional máis importantes. 

33. Diferencia os organismos internacionais de 
cooperación económica dos de cooperación 
política. 

34. Identifica a estabilidade cambiaría, a liquidez 
internacional e o crédito como funcións principais 
do FMI e do Banco Mundial. 

35. Describe a función da Organización Mundial do 
Comercio e describe os seus principios básicos. 

36. Identifica a coordinación e a consulta entre  
países como finalidade básica da OCDE. 

Actividades 1 e 2, p. 292 
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Bloque 2: A globalización  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 
 

2.1. Factores da 
globalización 
2.2. Ámbitos da 
globalización 
2.3. Os fallos da 
globalización 

 
 
 
 
 
 

Crit.LLE.2.1. Describir a globalización como 
proceso alentado por uns factores 
concretos e cunha serie de consecuencias 
económicas. 

 
 
 
 
 
 

Est.LLE.2.1.1. Describe o proceso de globalización 
como creación dun mercado mundial, alentado por 
factores económicos concretos e que leva vantaxes e 
problemas determinados. 

 
 

34. Concibe la globalización como proceso de  creación 
dun mercado mundial sen fronteiras xeográficas. 

35. Identifica a tecnoloxía, a normalización, o 
financiamento, a homoxeneización e o liberalismo 
económico como factores que potencian a 
globalización. 

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

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

Actividades 4 e 5, p. 294 
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TEMA 15: A GLOBALIZACIÓN E OS DESEQUILIBRIOS DA ECO NOMÍA MUNDIAL  

Bloque 3: Desigualdades e subdesarrollo  

Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de actividade ou t arefa  

 
 
 

3.1. O subdesarrollo 
3.2. Desenvolvemento 
humano e económico 

 
 
 

Crit.LLE.3.1. Explicar as 
causas e as consecuencias 
do subdesarrollo e das 
desigualdades internacionais. 

 
 

Est.LLE.3.1.1. Explica as causas do 
subdesarrollo, diferenciando entre 
crecemento e desenvolvemento, e 
entre desenvolvemento económico e 
humano. 

 
 
 

30. Identifica os trazos que caracterizan á maioría dos países subdesarrollados. 
31. Describe o círculo vicioso da pobreza. 
32. Diferencia desenvolvemento económico e desenvolvemento humano. 
Actividades 8 e 9, p. 296 

 
 

Bloque 4: A deterioración  ambiental  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de  
actividade ou tarefa 

 
 
 
 
 

4.1. Problemas e políticas 
ambientais 

 
 
 
 

Crit.LLE.4.1. Describir as políticas 
ambientais que se desenvolven no marco 
da UE para frear a deterioración ambiental. 

 
 
 
 

Est.LLE.4.1.1. Relaciona as políticas ambientais da UE 
coas diversas facetas da deterioración do medio 
ambiente. 

 
1. Describe os ámbitos de actuación e resultados en 

materia ambiental na UE. 
2. Explica as principais clases de medidas que levan a 

cabo os estados para resolver os problemas 
ambientais. 

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

Actividade 11 e 12, p. 298 
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TEMA 15: A GLOBALIZACIÓN E OS DESEQUILIBRIOS DA ECO NOMÍA MUNDIAL  

Bloque 5: A emigración  

Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  INDICADORES DE AVALIACIÓN / Tipo de actividade ou t arefa  

 
 
 
 
 

5.1. Tipos de 
emigración 
5.2. Os desafíos 
das emigracións 

 
 
 
 
 

Crit.LLE.5.1. Describir as 
causas e consecuencias 
económicas do fenómeno da 
migración internacional. 

 
 
 
 
 

Est.LLE.5.1.1. Identifica as causas e 
os problemas que levan os procesos 
migratorios internacionais, describindo 
recomendacións internacionais en 
materia de políticas migratorias. 

 
 
 

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

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

3. Relaciona os retos da emigración cos dereitos humanos dos emigrantes. 
4. Describe as recomendacións da Organización Internacional do Traballo en materia de 

políticas migratorias. 
Actividade 13 e 14, p. 300 

 
Temporalización: 8 SESIÓNS LECTIVAS 
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