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1-OBXECTIVOS 

Os obxectivos da ESO que establece a norma pódense concretar na materia de Economía: 

-Coñecer qué trata de resolver a ciencia económica. Estudar a relación entre as necesidades e 
a escaseza. 

-Distinguir os recursos produtivos e os axentes económicos. 

-Recoñecer os elementos que caracterizan as empresas, o papel  que fan na actividade 
económica e os tipos de empresas. 

-Valorar a importancia dos recursos financeiros para as inversións das empresas. Recoñecer os 
ingresos e costos mais importantes nas empresas. 

-Identificar os impostos que recaen na actividade empresarial. 

-Aprender a xestionar os ingresos e gastos da economía persoal. A importancia do aforro nas 
etapas da vida persoal. Recoñecer os riscos das inversións. 

-Identificar os tipos de diñeiro e a función que cumpre o diñeiro na economía. 

-Recoñecer os elementos do contrato das contas correntes. 

-Recoñecer os elementos dun contrato de seguro e os tipos de seguros de persoas e de danos. 

-Coñecer a actividade financeira do Estado e valorar a importancia dos orzamentos públicos. 

-Diferenciar e relacionar o déficit público coa débeda pública. 

-Coñecer o significado do tipo de xuro e a importancia deste na actividade económica. 

-Valorar a importancia da inflación na capacidade de compra. Recoñecer os distintos tipos de 
inflación. 

-Identificar os elementos do mercado de traballo. Recoñecer as características do mercado de 
traballo en España. 

-Valorar as consecuencias do desemprego e as políticas que se poden aplicar para combatelo. 

-Identificar os aspectos que definen a globalización. 

-Recoñecer as políticas no comercio internacional e os instrumentos que se aplican. 

-Identificar as fases de construción da U.E. Recoñecer as asimetrías existentes na U.E. 

-Valorar a importancia do crecemento e desenrolo sostible na economía. Identificar obxectivos 
mundiais para a consecución dun desenrolo sostible. 
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2- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA 1- A  ECONOMÍA COMO CIENCIA 

CONTIDOS DA 
U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓ
N 

GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓ
N PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

1.1-Qué é a 
economía 

  1.2- A 
necesidade de 
elixir   e o custo 
de 
oportunidade. 
 1.3-O estudio 
da economía: 
microeconomía 
e 
macroeconomí
a. 
1.4-Economía 
positiva e 
economía 
normativa 

E.A.1.Entende 
e valora  a 
razón de ser 
da economía 
como ciencia.  
E.A.2.Recoñec
e os 
conceptos 
básicos da 
economía e a 
terminoloxía 
empregada 
pola materia. 
E.A.3. 
Diferenza 
entre 
métodos 
indutivos e 
dedutivos. 
E.A.4. 
Comprende e 
valora o custo 
de 
oportunidade.  
 

9  sesións. -Coñecer e 
valorar a 
necesidade da 
economía 
como ciencia. 
-Identificar e 
clasificar os   
elementos e 
conceptos 
básicos da 
materia.     
-Comprender e 
analizar o 
custo de 
oportunidade. 
-Representar e 
identificar ós 
axentes 
económicos e 
a súa relación 
no fluxo 
circular da 
renda. 

-Proba escrita de 
pregunta curta 
para definir os 
conceptos 
estudados. 
- Achega dun 
comentario 
persoal e crítico 
sobre algún 
artigo  
identificando o 
estudado na 
unidade. 

-Exercicios e 
actividades  do 
libro de texto. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA2- A EMPRESA (I) 

CONTIDOS DA 
U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓ
N 

GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓ
N PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

1.1-O 
concepto de 

E.A.1.Entende 
o concepto de 

12  sesións. -Coñecer e 
valorar a 

-Proba escrita de 
pregunta curta 
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empresa e os 
elementos da 
mesma. 
1.2-O 
concepto de 
empresario. 
Aspectos 
xurídicos e 
legais do 
termo. 
1.3- A 
empresa 
individual. 
Dereitos e 
deberes do 
autónomo. 
1.4-A 
empresa 
social: 
concepto e 
tipoloxía de 
sociedades. 
1.5-O proceso 
produtivo.  A 
produtividade
. 
1.6-Factores 
de produción 
fixos e 
variables. 

1.7-A lei de 
rendementos 
decrecentes. 

empresa e os 
elementos da 
mesma. 
E.A.2.Entende 
a importancia 
do empresario 
e comprende 
os aspectos 
xurídicos 
desta figura. 
E.A.3. 
Diferenza 
entre os 
distintos tipos 
de sociedades 
segundo 
distintas 
clasificacións. 
E.A.4. Valora a 
importancia 
do proceso 
produtivo na 
actividade 
económica. 
E.A.5.Diferenz
a ós factores 
de produción 
fixos e 
variables dun 
proceso 
produtivo. 

necesidade da 
empresa na 
actividade 
económica. 
-Identificar e 
clasificar a 
tipoloxía das 
empresas. 
-Identificar ó 
empresario 
individual. 
-Comprender  
a importancia 
dos procesos 
produtivos e a 
produtividade. 
-Identificar e 
clasificar os 
factores fixos e 
os factores 
variables nun 
proceso 
produtivo. 

para definir os 
conceptos 
estudados. 
- Achega dun 
comentario 
persoal e crítico 
sobre algún 
artigo  
identificando o 
estudado na 
unidade. 

-Exercicios e 
actividades  do 
libro de texto. 
-Listas de cotexo 
de factores  
implicados nos 
diversos procesos 
produtivos. 
-Listas de cotexo 
da tipoloxía de 
empresas 
segundo as 
distintas 
clasificacións que 
se poidan facer 
das mesmas. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA3- A EMPRESA (II) 

CONTIDOS 
DA U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓ
N 

GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓ
N PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

1.1-O 
concepto de 
financiación
. As 
necesidades 
de 

E.A.1.Entende 
a importancia 
da financiación 
para as 
empresas. 
E.A.2.Diferenz

12  sesións. -Valorar a 
importancia da 
financiamento 
na empresa. 
-Identificar e 
clasificar as 

-Proba escrita de 
pregunta curta  
para definir os 
conceptos 
estudados. 
- Achega dun 
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financiación 
das 
empresas. 
1.2-A 
tipoloxía 
das fontes 
de  
financiación 
segundo 
diversos 
criterios. 
1.3-O 
beneficio 
empresarial. 
Os ingresos 
e os costes 
da 
actividade 
empresarial. 
1.4-A 
fiscalizade 
das 
empresas. 

 

a ós distintos 
tipos de 
financiamento 
que utilizan as 
empresas. 
E.A.3.Clasifica 
e diferenza a 
financiación ó 
longo prazo e 
a curto prazo. 
E.A.4. 
Recoñece os 
distintos tipos 
de ingresos e 
costos das 
empresas. 
E.A.5. Valora a 
importancia do 
beneficio 
empresarial. 
E.A.5.Recoñec
e e diferenza 
os impostos 
que recaen na 
actividade 
dunha 
empresa. 

fontes 
financeiras 
segundo 
diversos 
criterios. 
-Identificar  a 
tipoloxía de 
ingresos e 
costos nunha 
empresa. 
-Defender a 
importancia da 
obtención de 
beneficio nas 
empresas. 
-Identificar os 
impostos que 
gravan a 
actividade 
empresarial. 

comentario 
persoal e crítico 
sobre algún 
artigo 
relacionadoco 
estudado na 
unidade. 

-Exercicios e 
actividades  do 
libro de texto. 
-Listas de cotexo 
de ingresos e 
gastos segundo 
distintas 
actividades 
empresariais. 
-Listas de cotexo 
dos impostos que 
gravan a 
actividade 
empresarial. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 4- ECONOMÍA PERSOAL 

CONTIDOS DA 
U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACI
ÓN 

GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓ
N PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENT
OS E 
INSTRUMENTO
S DE 
AVALIACIÓN 

1.1-Os ingresos 
e gastos 
persoais. 
1.2-O 
orzamento. As 
vantaxes de 
realizar un 
orzamento 
para a 
economía 
persoal. 
1.3-O aforro e 

E.A.1.Valora a 
utilidade  dun 
orzamento 
para a 
economía 
persoal. 
E.A.2. 
Recoñece as 
vantaxes do 
aforro  
E.A.3.Recoñece 
as vantaxes do 

12  sesións. -Valorar a 
importancia do 
orzamento na 
vida persoal. 
-Identificar as 
vantaxes do 
aforro. 
-Identificar as 
vantaxes do 
endebedament
o. 
-Calcular os 

-Proba escrita 
para definir os 
conceptos 
estudados. 
- Achega dun 
comentario 
persoal e crítico 
sobre algún 
artigo 
relacionadoco 
estudado na 
unidade. 
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o 
endebedament
o. As vantaxes 
de 
endebedarse. 
1.4-Os plans de 
pensións. 
1.5-Os riscos 
financeiros. A 
diversificación 
das inversións 
que facemos 
cos aforros. 

 

endebedament
o. Identifica os 
límites do 
mesmo e a súa 
utilidade. 
E.A.4. Coñece 
as vantaxes e 
os 
inconvenientes 
dos plans de 
pensións. 
E.A.5. Valora a 
importancia da 
diversificación 
das inversións 
que se fan ó 
longo do ciclo 
vital. 
E.A.5.Recoñece 
os distintos 
riscos das 
inversións das 
familias. 

límites de 
endebedament
o cos distintos 
exemplos. 
-Identificar as 
vantaxes e os 
inconvenientes 
dos plans de 
pensións. 
-Recoñecer a 
utilidade da 
diversificación 
das inversións. 
-Identifica os 
riscos dos tipos 
de inversións 
que se fan nas 
unidades 
familiares. 

-Exercicios e 
actividades  do 
libro de texto. 
-Listas de cotexo 
cos tipos  de 
inversións e os 
riscos que inclúe 
cada unha. 
 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 5- DIÑEIRO, SEGUROS E CRÉDITO. 

CONTIDOS DA 
U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓ
N 

GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓ
N PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

1.1-O 
diñeiro.Función
s que cumpre. 
1.2-O diñeiro 
fiduciario e o 
diñeiro 
bancario.  
1.3-O papel do 
Banco Central 
Europeo. 
1.3-A conta de 
aforro. 
Elementos dun 
contrato 
financeiro. 
1.4-O contrato 

E.A.1.Valora a 
utilidade  do 
diñeiro na 
economía. 
E.A.2. 
Recoñece as 
diferenzas 
entre o 
diñeiro 
fiduciario e o 
bancario. 
E.A.3.Identific
a o papel do 
B.C.E. no 
control do 
diñeiro. 

12  sesións. -Valorar a 
importancia 
do diñeiro na 
vida persoal. 
-Recoñecer o 
diñeiro 
fiduciario. 
-Coñecer o 
proceso de 
creación do 
diñeiro 
bancario. 
-Identificar os 
elementos 
dunha conta 
corrente. 

-Proba escrita 
para definir os 
conceptos 
estudados. 
-Exercicios e 
actividades  do 
libro de texto. 
-Listas de cotexo 
cos tipos  de 
seguros. 
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de seguro. 
Elementos dun 
contrato de 
seguro. 
1.5-Os tipos de 
seguros. 

 

E.A.4. Coñece 
os elementos 
dunha conta 
de aforro.  
E.A.5. Coñece 
os elementos 
dun contrato 
de seguro. 
E.A.5.Recoñec
e os distintos 
tipos de 
seguros. 

-Identificar os 
elementos dun 
contrato de 
seguro. 
-Identificaos 
tipos de 
seguros de 
persoas e de 
danos. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 6-O SECTOR PÚBLICO. 

CONTIDOS 
DA U.D. 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓ
N 

GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓ
N PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

1.1-A 
actividade 
financeira do 
Estado. A 
xustificación 
de dita 
intervención. 
1.2-Os 
ingresos 
públicos e os 
gastos 
públicos. 
1.3-O gasto 
público. As 
políticas de 
gasto. 
1.4-O déficit 
público e a 
débeda 
pública. 
1.5-A 
distribución 
da renda. A 
desigual 
distribución 
da renda. As 
ferramentas 

E.A.1. 
Comprende e 
valora a 
actividade 
financeira do 
Estado. 
E.A.2. Identifica 
os distintos 
tipos de 
ingresos e 
gastos públicos. 
E.A.3.Comprend
e e explica a 
diferenza entre 
o déficit público 
e a débeda 
pública. 
E.A.4.Coñece a 
relación da 
débeda pública 
co déficit 
pública. 
E.A.5.Analiza a 
desigual 
distribución da 
renda. Recoñece 
os instrumentos 

12 sesións -Valorar a 
actividade 
económica do 
Estado e 
recoñecer o 
sentido  da 
intervención 
do mesmo na 
economía. 
-Identificar 
distintos 
gastos e 
ingresos 
públicos. 
-Explicar a 
diferenza entre 
déficit público 
e débeda 
pública e a 
relación que 
teñen. 
-Explicar as 
diferenzas  na 
distribución da 
renda. 
-Coñecer os 
instrumentos 

-Proba escrita 
para definir os 
conceptos 
estudados. 
-Exercicios e 
actividades  do 
libro de texto. 
-Listas de cotexo 
cos tipos de 
ingresos e gastos. 
-Comentario 
persoal e por  
escrito dalgún 
texto o artigo 
relacionado coa 
unidade. 
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de 
redistribució
n da renda. 

de 
redistribución 
da renda. 
 
 

de 
redistribución 
da renda. 
 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 7-O INTERES E A INFLACIÓN. 

CONTIDOS 
DA U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓ
N 

GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓ
N PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

1.1-O tipo de 
xuro. 
1.2-O tipo de 
xuro e a 
actividade 
económica. 
1.3-A 
inflación.  A 
relación entre 
a inflación e o 
aforro. 
1.4-Como se 
mide a 
inflación. 
Hiperinflación
, inflación 
galopante e 
deflación. 

E.A.1. 
Identifica, 
calcula e 
valora o tipo 
de xuro. 
E.A.2. 
Relaciona o 
tipo de xuro 
coa actividade 
económica. 
E.A.3. Coñece  
a inflación. 
E.A.4.Coñece e 
valora a 
importancia e 
a relación da 
inflación coa 
actividade 
económica. 
E.A.5.Diferenz
a entre os 
distintos 
grados de 
inflación. 
 
 

12 sesións -Valorar o 
significado do 
tipo de xuro e a 
súa 
importancia na 
actividade 
económica. 
-Recoñecer o 
significado da 
inflación e os 
valores que 
pode tomar a 
mesma. 
-Relacionar a 
inflación coa 
actividade 
económica. 
 

-Proba escrita 
para definir os 
conceptos 
estudados. 
-Exercicios e 
actividades  do 
libro de texto. 
-Listas de cotexo 
cos tipos de xuro 
para distintos 
produtos de 
aforro e inversión. 
-Listas de cotexo 
da inflación por 
países ou por 
períodos. 
-Comentario 
persoal e por  
escrito dalgún 
texto o artigo 
relacionado coa 
unidade. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 8-O DESEMPREGO. 

CONTIDOS 
DA U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓ
N 

GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓ
N PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

1.1-O 
mercado de 
traballo. 
1.2-O 
desemprego. 
Tipos de 
desemprego. 
1.3-O 
mercado de 
traballo en 
España. 
1.4-As 
consecuencia
s económicas 
do 
desemprego. 
1.5-As 
políticas para 
loitar contra 
o 
desemprego. 
1.6-O 
desemprego 
e o sistema 
educativo. 

E.A.1. 
Identifica os 
compoñentes 
do mercado de 
traballo. 
E.A.2.Diferenz
a os tipos de 
desemprego. 
E.A.3.Recoñec
e as 
características 
mais 
importantes 
do mercado de 
traballo en 
España. 
E.A.4.Coñece e 
valora a 
importancia 
do 
desemprego 
para as 
persoas e para 
a sociedade. 
E.A.5.Diferenz
a entre os 
distintos tipos 
de políticas 
que se aplican 
na loita contra 
o desemprego. 
E.A.6.Relacion
a e valora a 
educación e 
formación e o 
desemprego. 
 

12 sesións -Identificar os 
elementos do 
mercado de 
traballo. 
-Recoñecer os 
tipos de 
desemprego 
segundo as 
causas que os 
crean e 
segundo a 
poboación á 
que afectan. 
-Identificar as 
características 
do mercado de 
traballo en 
España. 
-Valorar as 
consecuencias 
do 
desemprego. 
-Recoñecer as 
políticas que 
loitan contra o 
desemprego. 
-Relacionar e 
valorar o 
desemprego e 
a formación. 

-Proba escrita 
para definir os 
conceptos 
estudados. 
-Exercicios e 
actividades  do 
libro de texto. 
-Listas de cotexo 
cos tipos de 
desemprego. 
-Comentario 
persoal e por  
escrito dalgún 
texto o artigo 
relacionado coa 
unidade. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 9- A ECONOMÍA INTERNACIONAL. 

CONTIDOS DA 
U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓ
N 

GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓ
N PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

1.1- A 
globalización. 
1.2-O comercio 
internacional. 
As políticas 
comerciais e os 
instrumentos 
comerciais.  
1.3-A Unión 
Europea. As 
fases de 
construción da 
U.E. 
1.4-A Unión 
Económica e 
Monetaria. 
Asimetrías na 
U.E.M. 
1.5-A 
desenrolo e a 
sostenibilidade
. 
 

E.A.1. 
Identifica as 
características 
da 
globalización. 
E.A.2.Diferenz
a as políticas 
comerciais e 
os 
instrumentos 
do comercio 
internacional. 
E.A.3.Recoñec
e as fases mais 
importantes 
da construción 
da U.E. 
E.A.4.Coñece 
e valora as 
diferenzas que 
se atopan na 
UEM. 
E.A.5.Valora o 
desenrolo 
sostible. 
 

12 sesións -Identificar os 
elementos da 
globalización. 
-Recoñecer os 
tipos de 
políticas 
comerciais e os 
instrumentos 
no comercio 
internacional. 
-Identificar as 
fases da 
formación da 
U.E. 
-Recoñece as 
asimetrías da 
U.E.M. 
-Valorar o 
desenrolo 
sostible. 

-Proba escrita 
para definir os 
conceptos 
estudados. 
-Exercicios e 
actividades  do 
libro de texto. 
-Comentario 
persoal e por  
escrito dalgún 
texto o artigo 
relacionado coa 
unidade. 
 

 

3-CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

A  avaliación do alumnado seguirá un proceso que consistirá na valoración das probas escritas 
que se convoquen ó longo do trimestre e a cualificación de outros traballos ou participacións 
ou comentarios orais e/ou escritos que se apoien en calquera outro instrumento como artigos 
ou documentais ou lecturas.  
 Os exames ou probas escritas convocadas previamente,  mínimo dun exame ó 
trimestre.  A superación dos mesmos conséguese cunha nota mínima de 5 sobre 10, o que 
supón que esa parte queda superada.  Con todo, pode aprobar a avaliación un/a alumno/a que 
ó facer a media teña mais dun cinco, sempre e cando as notas dos exames sexan superiores a 
4, senón non se fará a media e a avaliación quedará suspensa.  
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A nota resultante das probas escritas convocadas será polo menos o 80% da nota da avaliación 
trimestral.  As cualificacións doutros traballos, comentarios, exercicios do libro de texto nos 
que se traballe durante o trimestre correspondente suporá como máximo o 20% restante da 
nota do trimestre. 
Haberá unicamente unha recuperación no mes de xuño. Nesta recuperación a cualificación  
mínima para superala será de 5 sobre 10.  Na nota final de curso formará parte da media que 
se faga coas notas obtidas nas avaliacións aprobadas, substituíndo ás cualificacións dos 
exames suspensos. 
No proceso de cualificación e valoración do resto de instrumentos propostos pode darse o 
caso de ter que facer de novo algún comentario ou análise crítica dunha lectura , artigo 
exercicio  etc. ata que quede superada a proba correspondente si así é considerado pola 
profesora pola súa importancia na consecución das competencias e dos obxectivos na materia. 
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3-CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA A MATERIA DE INICIACIÓN Á ACTIVIDADE 
EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL DE 4º DE ESO. 

Segundo o DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 
Galicia,  dentro do artigo 10. Obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria 
concrétanse  para a materia os seguintes: 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e 
a igualdade 
de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha 
sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 
supoñan discriminación 
entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no 
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 
na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura 
e no estudo da literatura. 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 
homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras 
culturas do mundo. 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar 
a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa 
diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 
consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa 
conservación e á súa mellora. 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
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diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 
desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 
 

4- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN. RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EN RELACIÓN COS PERFÍS 
COMPETENCIAIS.      

  UNIDADE DIDÁCTICA 1- A INICIATIVA EMPRENDEDORA.                                                 

CONTIDOS DA 
U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓ
N 

GRAO 
MÍNIMO 
PARA 
SUPERAR A 
MATERIA. 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN. 

1.1-A iniciativa 
emprendedor
a. 
1.2-As 
calidades do 
emprendedor. 

 IAEEB1.1.1. 
Identifica as 
calidades 
persoais, as 
actitudes, as 
aspiracións e a 
formación 
propias das 
persoas con 
iniciativa 
emprendedor
a, e describe a 
actividade 
dos/das 
empresarios/a
s e o seu papel 
na xeración de 
traballo e 
benestar 
social 
 

9 sesións -Identificar 
os distintos 
conceptos do 
termo 
emprendedo
r. 
-Analizar a 
importancia 
de 
determinada
s calidades 
no entorno 
emprendedo
r e/ou 
empresarial. 
 

-Lectura e 
comentario de 
artigos sobre a 
materia. 
-Listas de cotexo 
con empresas 
da zona e o 
sector no que 
traballan. 
-Glosario de 
termos 
específicos da 
materia. 

 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 2-A CARREIRA PROFESIONAL E A BUSCA DE EMPREGO 
 
CONTIDOS 
DA U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAX
E 

TEMPORALIZACIÓ
N 

GRAO 
MÍNIMO 
PARA 
SUPERAR A 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
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MATERIA 
2.1-A 
actividade 
económica. 
2.2-
Requisitos 
para 
traballar e 
busca de 
emprego. 
2.3-O 
autoempreg
o 
2.4-A 
carreira 
profesional. 
 

IAEEB1.1.2. 
Investiga con 
medios 
telemáticos 
as áreas de 
actividade 
profesional 
do seu 
contorno, os 
tipos de 
empresa que 
as 
desenvolven 
e os postos 
de traballo 
en cada 
unha, 
razoando os 
requisitos 
para o 
desempeño 
profesional 
en cada un 
deles 
IAEEB1.2.1. 
Deseña un 
proxecto de 
carreira 
profesional 
propia 
relacionando 
as 
posibilidades 
do ámbito 
coas 
calidades e as 
aspiracións 
persoais, e 
valorando a 
opción do 
autoemprego 
e a 
necesidade 
de formación 
ao longo da 
vida 

9 sesións -Comprender 
en qué 
consiste a 
actividade 
económica. 
-Valorar a 
importancia 
dos  distintos 
requisitos 
para traballar 
e o deseño da 
carreira 
profesional 
-Identificar os 
distintos 
accesos á 
vida laboral. 
-As 
posibilidades 
do 
autoemprego 
na realidade 
e os sectores 
mais 
afectados 
polo 
autoemprego
. 

-Busca na rede  
ou noutras 
fontes das 
calidades mais 
demandadas 
para distintos 
postos de 
traballo. 
-Elaboración dun 
C.V. 
-Deseño de 
distintas 
alternativas de 
carreira 
profesional. 
-Listas de cotexo 
cos accesos a 
portais para a  
busca de 
emprego e 
outras vías mais 
tradicionais. 
-Análise das 
vantaxes e 
inconvenientes 
do autoemprego. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 3- O TRABALLO E AS RELACIÓNS LABORAIS. A SEGURIDADE 
SOCIAL. 
 
CONTIDOS DA  
U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIAZCIÓ
N 

GRAO 
MÍNIMO 
`PARA  
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENT
OS E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

3.1-O traballo. 
Dereitos e 
deberes no 
traballo. 
3.2-O 
contrato de 
traballo.  
3.3-A 
negociación 
colectiva. 
3-4-A 
Seguridade 
Social. 
Funcionament
o da S.S. 
3.5-Obrigas 
das empresas 
e dos 
traballadores 
coa S.S. 
3.6-Os riscos 
laborais e a 
saúde laboral. 

IAEEB1.3.1. 
Identifica as 
normas e as 
institucións 
que 
interveñen nas 
relacións entre 
os/as 
traballadores/
as e as 
empresas, en 
relación co 
funcionament
o do mercado 
de traballo. 
IAEEB1.3.2. 
Distingue os 
dereitos e as 
obrigas que se 
derivan das 
relacións 
laborais, e 
compróbaos 
en contratos 
de traballo e 
documentos 
de negociación 
colectiva. 
IAEEB1.3.3. 
Describe as 
bases do 
sistema da 
Seguridade 
Social e as 
obrigas 
dos/das 

9 sesións -Identificar as 
normas que 
interveñen 
nas relacións 
laborais. 
-Identificar as 
característica
s dun 
contrato de 
traballo. 
-Valora a 
importancia 
da 
negociación 
colectiva. 
-Coñecer dun 
xeito básico o 
funcionament
o da 
Seguridade 
Social. 
-Valorar a 
importancia 
do respecto 
ás normas de 
seguridade 
no traballo. 
-Recoñecer as 
obrigas de 
empresarios e 
traballadores 
coa 
Seguridade 
Social. 

-Lectura e 
interpretación  
dalgunha parte 
dun convenio 
colectivo. 
-Listas de 
cotexo de 
dereitos e 
deberes dos 
traballadores 
no ámbito 
laboral. 
-Investigación 
de riscos 
laborais en 
determinados 
postos e 
sectores de 
actividade. 
-Análise e 
valoración da 
importancia da 
Seguridade  
Social. 
-Proba escrita 
sobre os 
contidos da 
unidade. 
-Busca na rede, 
nos sitios 
oficiais dos 
tipos de 
contratos de 
traballo. 
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traballadores/
as e dos/das 
empresarios/a
s dentro deste, 
así como as 
prestacións 
mediante 
procuras nas 
web 
institucionais, 
valorando a 
súa acción 
protectora ante 
as 
continxencias 
cubertas. 
 IAEEB1.3.4. 
Identifica as 
situacións de 
risco laboral 
máis habituais 
nos sectores de 
actividade 
económica máis 
salientables no 
ámbito, e indica 
os métodos de 
prevención 
legalmente 
establecidos, así 
como as 
técnicas de 
primeiros 
auxilios 
aplicables en 
caso de 
accidente ou 
dano. 

 
UNIDADE DIDÁCTICA 4- A IDEA DE NEGOCIO E OS ELEMENTOS DA EMPRESA. 
 
CONTIDOS 
DA U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓ
N 

GRAO 
MÍNIMO 
PARA 
SUPERAR  A 
MATERIA 

PROCEDIMENT
OS E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACION 

4.1-A 
empresa. 
Estrutura e 

IAEEB2.1.1. 
Determina a 
oportunidade 

6 sesións -Determinar 
a estrutura 
dunha 

-Probas escritas 
sobre os 
elementos 
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elementos da 
empresa. 
4.2-Variables 
da iniciativa 
empresarial. 
4.3-Ideas de 
negocio e 
oportunidad
es 
empresariais. 
4.4-Axudas á 
creación de 
empresas. 

dun proxecto 
de empresa, 
identificando as 
características e 
tomando parte 
na actividade 
que a empresa 
desenvolve. 
IAEEB2.1.2. 
Identifica as 
características 
internas e 
externas da 
empresa en 
proxecto, así 
como os 
elementos que 
constitúen o 
contono 
específico desta 
(mercado, 
provedores/as, 
clientela, 
sistemas de 
produción e/ou 
comercializació
n, almacenaxe, 
etc.). 

empresa e os 
elementos da 
mesma. 
-Analizar as 
variables a 
ter en conta 
na iniciativa 
empresarial. 
-Recoñecer 
as 
oportunidad
es de 
negocio. 
-Coñecer 
algúns tipos 
de axudas 
para a 
creación de 
empresas. 

dunha empresa. 
-Listas de 
cotexo das 
variables á 
analizar na idea 
de negocio. 
-Busca de 
información 
sobre as axudas 
ao 
emprendedor/a
. 
-Lecturas de 
artigos 
especializados 
sobre as 
oportunidades 
de negocio. 
-Defensa oral 
dalgunha das 
novas 
oportunidades 
de negocio coa 
análise das súas 
vantaxes e 
posibles 
inconvenientes. 

 
UNODADE DIDÁCTICA 5- O PLAN DE EMPRESA 
 
CONTIDOS 
DA U.D. 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓN GRAO 
MÍNIMO 
PARA 
SUPERAR 
A 
MATERIA 

PROCEDIMENTOS 
E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

5.1-O plan 
de empresa. 
Pasos dun 
plan de 
empresa. 
5.2-
Orientacións 
para crear 
un plan de 
empresa. 

IAEEB2.1.3. 
Describe a 
relación da 
empresa 
proxectada co 
seu sector, a súa 
estrutura 
organizativa e as 
funcións de cada 
departamento, e 

6 sesións -
Identificar 
os pasos a 
seguir 
para a 
creación 
dun plan 
de 
empresa. 
-Deseñar 

-Busca na rede 
de plans de 
empresas 
analizando os 
pasos 
recomendados. 
-Presentación 
oral e escrita dun 
plan de empresa 
propio. 
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identifica os 
procedementos 
de traballo no 
desenvolvemento 
do proceso 
produtivo ou 
comercial. 
IAEEB2.1.4. 
Elabora 
documentos para 
a planificación 
das funcións da 
empresa en 
proxecto, tanto a 
longo como a 
curto prazo 

un plan 
de 
empresa 
 

-Listas de cotexo 
sobre as 
orientacións a ter 
en conta na 
elaboración dun 
plan de empresa. 
-Análise crítico 
escrito e/ou oral 
das funcións e 
elementos da 
empresa 
proxectada. 

 
UNIDADE DIDÁCTICA 6-A INFORMACIÓN NA EMPRESA 
 
CONTIDO DA 
U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAX
E 

TEMPORALIZACIÓ
N 

GRAO 
MÍNIMO 
PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENROS 
DE AVALIACIÓN 

6.1-A 
información 
contable. 
6.2-
Documentación 
relacionada coa 
compravenda. 
6.3-
Correspondenci
a comercial 

IAEEB2.2.1. 
Manexa como 
usuario/a de 
nivel básico 
aplicacións 
informáticas 
de control e 
seguimento 
de clientela, 
provedores/a
s e outros, 
aplicando as 
técnicas 
básicas de 
contabilidade, 
xestión 
financeira e 
comercial e 
administració
n de persoal, 
para a 
organización 
da 

6 sesións -Manexar 
como 
usuario 
básico 
aplicacións 
de control 
e 
seguiment
o de 
clientes e 
provedores
. 
-Transmite 
informació
n entre as 
áreas da 
empresa e 
entre a 
clientela 
posible 
aplicando 
protocolos 
axeitados. 

-Elaboración de 
documentación 
comercial básica. 
-Elaboración de 
información 
diversa sobre as 
distintas áreas 
da empresa. 
-Busca de 
documentación 
e  diversos 
modelos da 
realidade 
empresarial, 
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información 
da empresa 
proxectada. 
IAEEB2.2.2. 
Transmite 
información 
entre as 
áreas e a 
clientela da 
empresa en 
proxecto, 
recoñecendo 
e aplicando 
técnicas de 
comunicación 
e 
negociación, 
e aplicando o 
tratamento 
protocolario 
axeitado 
mediante 
medios 
telemáticos e 
presenciais 
 

 
UNIDADE DIDÁCTICA 7-A ÁREA DE PRODUCIÓN. A ÁREA COMERCIAL E O MARKETING 
 
CONTIDOS 
DA U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓ
N 

GRAO 
MÍNIMO 
PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

7.1-As 
actividades 
básicas do 
proxecto 
empresarial
. 
7.2-A área 
de 
produción. 
7.3-A área 
comercial 

IAEEB2.3.1. 
Crea materiais 
publicitarios e 
para a difusión 
dos produtos 
e/ou servizos 
obxecto do 
proxecto, e 
elabora un plan 
de 
comunicación 
en internet e en 
redes sociais, 

6 sesións -Elaborar 
material 
publicitario 
dos produtos 
da empresa. 
-Crear un 
plan de 
comunicació
n para as 
redes sociais 
e para 
internet. 
-Elaborar 

- Material 
publicitario para 
as redes e 
internet. 
-Plans de 
produción 
segundo as 
variables 
consideradas 
-Deseño dunha 
web corporativa. 
-Lista de cotexo 
de empresas do 
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aplicando os 
principios do 
márketing. 
IAEEB2.3.2. 
Desenvolve 
tarefas de 
produción e/ou 
comercializació
n na empresa 
en proxecto 
segundo os 
plans de control 
prefixados: 
simulando a 
toma de 
decisións para 
cumprir os 
prazos e os 
obxectivos 
establecidos e 
propondo 
melloras, 
mediante o 
traballo en 
equipo 

plans sobre a 
produción da 
empresa. 

sector 
analizando  a súa 
imaxe e 
estratexia 
comercial. 
-Estudio  
valorando as 
melloras que se 
poidan 
implementar nos 
departamentos 
de produción e 
de markéting. 

 
UNIDADE DIDÁCTICA 8-FORMAS XURÍDICAS DAS EMPRESAS. 
 
CONTIDOS 
DA U.D. 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACI
ÓN 

GRAO 
MÍNIMO PAR 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENT
OS E 
INSTRUMENTO
S DE 
AVALIACIÓN 

8.1-Tipos de 
empresas 
8.2-A posta 
en marcha 
dunha 
empresa. 
8.3-Apoios e 
asesoramen
to á 
creación de 
empresas. 

IAEEB2.3.3. 
Compila datos 
sobre os apoios á 
creación de 
empresas tanto 
do contorno 
próximo como do 
territorial, estatal 
ou europeo, e 
selecciona as 
posibilidades que 
se axusten ao 
proxecto de 
empresa 

9 sesións -Investigar 
nas páxinas 
oficiais os 
apoios á 
creación de 
empresas. 
-Coñecer as 
formas 
xurídicas das 
empresas que 
son mais 
comúns e as 
característica
s mais 

-Lista de cotexo 
das 
administracións 
que nos 
distintos 
ámbitos 
territoriais 
apoian ós 
emprendedore
s. 
-Lista de cotexo 
coas 
características 
mais 
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formulado. 
IAEEB3.1.1. 
Distingue as 
formas xurídicas 
das empresas e 
indica as 
esixencias de 
capital e 
responsabilidade
s propias de cada 
tipo. 
IAEEB3.1.2. 
Identifica e 
enumera as 
administracións 
públicas 
implicadas na 
posta en marcha 
de empresas, e 
compila por vía 
telemática os 
principais 
documentos 
necesarios para a 
posta en 
funcionamento 
 IAEEB3.1.3. 
Valora as tarefas 
de apoio, 
rexistro, control 
e fiscalización 
que realizan as 
autoridades no 
proceso de 
creación de 
empresas, e 
describe os 
trámites que se 
deben realizar.  
IAEEB3.1.4. 
Selecciona a 
forma xurídica 
máis axeitada en 
cada caso 
segundo a 
actividade que se 
vaia desenvolver, 
o número de 

importantes 
para cada 
unha. 
-Identificar ás 
administració
ns públicas 
implicadas  na 
posta en 
marcha 
dunha 
empresa. 
-Valorar o 
apoio dos 
organismos e 
autoridades 
no proceso de 
creación de 
empresas. 
-Describir de 
xeito xeral os 
trámites que 
hai que facer 
no momento 
da creación 
dunha 
empresa. 
-Elixir 
razoadament
e a forma 
xurídica mais 
axeitada ó 
tipo de 
empresa que 
se pretende 
crear. 

importantes 
das distintas 
formas 
xurídicas. 
-Lista de cotexo 
cos 
documentos e 
trámites a 
realizar para a 
creación dunha 
empresa. 
-Análise da 
forma xurídica 
elixida para a 
empresa 
segundo as 
características 
da mesma. 
-Investigación e 
valoración das 
formas 
xurídicas  de 
empresas na 
realidade 
segundo datos 
de rexistros 
oficiais.  
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emprendedores/
as, o alcance da 
responsabilidade 
que se vaia 
asumir, a 
complexidade 
organizativa, a 
dispoñibilidade 
financeira e a 
fiscalidade 

 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 9-INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO 
 
CONTIDOS DA 
U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE
. 

TEMPORALIZACIÓ
N 

GRAO 
MÍNIMO 
PARA 
SUPERAR A  
MATERIA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

9.1-O 
investimento 
9.2-As fontes 
de 
financiamento
. 
9.3-O 
patrimonio 
empresarial. 
9.4-A 
viabilidade 
económico- 
financeira da 
empresa. 

IAEEB3.2.1. 
Determina os 
investimentos 
necesarios 
para a posta 
en marcha 
dunha 
empresa, e 
distingue as 
principais 
partidas 
relacionadas 
nun balance de 
situación 
IAEEB3.2.2. 
Caracteriza de 
xeito básico as 
posibilidades 
de 
financiamento 
das empresas, 
diferenciando 
o 
financiamento 
externo e o 
interno, a 
curto e a longo 
prazo, así 
como o custo 
de cada unha e 
as implicacións 

9 sesións -Recoñecer 
os 
investimento
s necesarios 
nunha 
empresa. 
-Identificar as 
distintas 
posibilidades 
de 
financiament
o para as 
empresas. 
-Relacionar 
os 
investimento
s e as fontes 
de 
financiament
o coas 
partidas dun 
balance de 
situación. 
-Presentar un 
estudo de 
viabilidade 
económico- 
financeiro da 

-Lista de cotexo 
dos posibles 
investimentos 
da empresa. 
-Lista de cotexo 
das fontes de 
financiamento 
dispoñibles. 
-Elaboración de 
balances de 
situación. 
-Presentación e 
análise dun plan 
de viabilidade 
para a empresa. 



EXTRACTO   PROGRAMACIÓN   IAEE      2019/2020  
 

12 
 

na marcha da 
empresa 
IAEEB3.3.1. 
Presenta un 
estudo de 
viabilidade 
económico-
financeiro a 
medio prazo 
do proxecto de 
empresa, 
aplicando 
condicións 
reais de 
produtos 
financeiros 
analizados e 
previsións de 
vendas, 
segundo un 
estudo do 
ámbito 
mediante unha 
aplicación 
informática 
tipo folla de 
cálculo, 
manexando 
razóns 
financeiras 
básicas 
IAEEB3.3.2. 
Analiza os 
produtos 
financeiros 
máis axeitados 
de entre as 
entidades 
financeiras do 
ámbito para 
cada tipo de 
empresa, 
valorando o 
custo e o risco 
de cada un, e 
selecciona os 
máis acaído 
para o 
proxecto de 
empresa. 

empresa. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 10-A EMPRESA E OS IMPOSTOS 
 
CONTIDOS 
DA U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIIZAXE 

TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO 
PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDIMENTOS 
E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

10.1-Os 
impostos 
10.2-Os 
impostos 
que 
afectan ás 
empresas. 

IAEEB3.3.3. 
Identifica as 
obrigas fiscais 
das empresas 
segundo a súa 
actividade e a 
súa forma 
xurídica, sinala 
o 
funcionamento 
básico do IAE, 
IVE, IRPF e IS, e 
indica as 
principais 
diferenzas 
entre eles. 
IAEEB3.3.4. 
Valora a achega 
que supón a 
carga 
impositiva das 
empresas á 
riqueza 
nacional e ao 
sostemento das 
cargas do 
Estado 

6 sesións -Identificar os 
elementos dos 
impostos. 
-Valorar a 
importancia 
dos impostos 
para soster o 
gasto público 
-Coñecer os 
impostos que 
afectan á 
empresa 
-Coñecer O 
funcionamento 
básico do IAE, 
IS,IRPF IVE. 

-Listas de cotexo 
cos impostos que 
afectan ás 
empresas. 
-Lectura e 
valoración dalgún 
artigo sobre a 
importancia e 
necesidade de 
pagar impostos. 
-Investigación da 
recadación dos 
impostos mais 
importantes. 

 
 
 
7-CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 
Tanto os criterios de avaliación recollidos no currículo da materia como os procedementos e 
instrumentos de avaliación sinalados para cada unidade didáctica aparecen en sendos 
apartados deste documento. 
En canto ós criterios de cualificación serán os que se detallan a continuación:  

1. Traballo na aula 50% da nota. En concreto se valorará o seguimento adecuado das 
clases, a elaboración das tarefas indicadas cada día, a ausencia de queixas, a non 
interrupción, a proactividade,  a colaboración co traballo da profesora e dos/as 
compañeiros, e o traballo que houbera que facer na casa nalgunhas ocasións. Neste 
apartado o alumnado deberá obter como mínimo un 3 para poder sumar o resto de 
puntos dos apartados restantes. É importante sinalar que a nota máxima por este 
apartado soamente se obtén si todo estivera  perfectamente realizado. 
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2.  Presentación completa e adecuada dos resultados do traballo 10%. A orden e  limpeza 
serán imprescindibles para a suma desta porcentaxe. 

3. Interese pola materia: supón a aportación de materiais obtidos e traballados polo 
alumnado de xeito voluntario e coma unha proposta  de afondar no tema 
correspondente 20% 

4. Probas escritas realizadas para algún ou todos dos contidos do trimestre 20% 
Para o caso que alguén non superase a materia haberá un exame escrito ó final do curso no 
que se avaliará ó alumno/a das unidades traballadas nese trimestre no que non acadou o 
aprobado.  A nota obtida só servirá para aprobar a materia.  
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3-OBXECTIVOS 

Os obxectivos que se pretenden para o 1º curso de bacharelato na materia de economía son 
os seguintes: 

3.1-Identificar e comprender o ciclo da actividade económica 

3.2- Distinguir os diferentes sistemas económicos e formar un xuízo persoal sobre as vantaxes 
e inconvenientes de cada un deles 

3.3- Comprender o funcionamiento do  sistema de economía de mercado, e as súas 
repercusións na sociedade. 

3.4- Describir o funcionamiento dos mercados. Coñecer os  límites dos mismos utilizando 
ferramentas conceptuáis, analíticas e gráficas e formulando un xuízo crítico do sistema e do 
papel do sector público. 

3.5-Reflexionar de manera crítica acerca do funcionamiento do sistema financeiro e da 
necesidade da súa regulación. 

3.6-Manifestar interese por coñecer e interpretar con sentido crítico e solidario os grandes 
problemas económicos actuais, en especial as desigualdades 
económicas, a sobreexplotación de recursos naturais e os derivados da globalización da 
actividade económica. 

3.7- Relacionar feitos económicos significativos co seu contexto social, político e cultural e 
natural aplicando a reflexión ás situacións cotiás, formulando 
xuízos de valor fundamentados. 

3.8- Coñecer e comprender os trazos característicos da situación e perspectivas da economía 
española e de Galicia, analizando os efectos da súa integración ou participación no contexto 
económico internacional, e no europeo en particular. 

3.9- Formular xuízos persoais achega de problemas económicos de actualidade, comunicar as 
súas opinións, argumentando con precisión e rigor, e aceptar a 
discrepancia e os puntos de vista distintos como vía de enriquecemento persoal. 

3.10- Interpretar as mensaxes, datos e informacións de contido económico que aparecen nos 
medios de comunicación ou internet sobre desaxustes 
económicos actuais e contrastar medidas correctoras de política económica que se propoñan, 
formulando xuízos persoais sobre as mesmas e comprendendo 
que as decisións implican en ocasións ter que elixir entre obxectivos en parte contraditorios, 
para os diferentes axentes económicos. 

3.11-Analizar e valorar criticamente as repercusións do crecemento económico sobre o 
medioambiente e a calidade de vida das persoas, e recoñecer a 
importancia que ten para a sociedade a consecución de obxectivos de desenvolvemento 
sostenible. 
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3.12- Coñecer a realidade económica e social da contorna, abordando de forma autónoma e 
razoada os seus problemas económicos, utilizando os procedementos de indagación das 
ciencias sociais e diversas fontes e medios de información, entre eles as tecnoloxías da 
información e comunicación. 
Trasladar esta reflexión ás situacións cotiás nas que se desenvolve o alumnado. 

3.13- Coñecer e comprender o uso e significado das principais magnitudes macroeconómicas 
como indicadores da situación económica dun país ou rexión. 

3.14- Reflexionar sobre a conveniencia ou non, da intervención da Administración pública na 
economía, e dos seus efectos 

4- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA E 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

UNIDADE DIDÁCTICA 1-A CIENCIA ECONÓMICA 

CONTIDOS 
DA U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓ
N 

GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓ
N PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

1.1-A 
ciencia 
económica 
1.2-As 
necesidade
s humanas 
1.3-Os bens 
que 
satisfán as 
necesidade
s 
1.4-A 
actividade 
económica 

E.A.1.Recoñece 
a escaseza e a 
correspondent
e necesidade 
de elixir  como 
problema máis 
determinante 
en todo 
sistema 
económico. 
E.A.2.Recoñece 
as necesidades 
humanas e o 
papel que 
teñen os bens 
que as satisfán. 
E.A.3. Entende 
qué é 
actividade 
económica. 

8 sesións. -Coñecer a 
importancia 
da escaseza 
na Economía. 
-Valorar a 
tipoloxía das 
necesidades e 
reflexionar 
sobre as 
diferenzas das 
mesmas 
segundo sexa 
a sociedade e 
o momento a 
avaliar-  
-Clasificar os 
tipos de bens. 
-Explicar o 
concepto de 
actividade 
económica. 

-Proba escrita de 
pregunta curta 
para definir os 
conceptos 
estudados. 
-Traballo persoal  
de reflexión 
sobre as 
necesidades. 
-Visualización e 
comentario de 
películas e/ou 
documentais. 
- Achega dun 
comentario 
persoal e  crítico 
da prensa;  de  
noticias que 
teñan relación 
cos conceptos da 
unidade ou non.  
-Exercicios e 
actividades  do 
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libro de texto. 
 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 2-FACTORES E  AXENTES ECONÓMICOS 

CONTIDOS 
DA U.D. 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓ
N 

GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓ
N PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

2.1-Os 
factores 
produtivos         
2.2-Os 
axentes 
económico
s 
2.3-O fluxo 
circular da 
renda 
 

E.A.1. Recoñece 
os distintos 
factores 
produtivos 
E.A.2.Diferenza 
os  axentes 
económicos e o 
papel que 
desempeñan na 
economía. 
E.A.3.Represent
a a relación 
entre ambos a 
través do fluxo 
circular da 
renda 

8 sesións. -Identificar 
exemplos de 
factores ou 
recursos 
produtivos. 
-Diferenciar o 
papel de cada 
axente 
económico. 
-Representar 
o fluxo 
circular da 
renda e 
interpretar a 
seu 
significado. 

-Listas de 
cotexo. 
-Probas escritas. 
- Elaboración de 
mapas 
conceptuais. 
-Achega dun 
comentario 
persoal e  crítico 
da prensa;  de 
noticias 
relacionadas ou 
non c a unidade. 
-Exercicios e 
actividades  do 
libro de texto. 
-Busca e 
consulta de 
fontes de 
información e 
documentación. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 3- OS SISTEMAS ECONÓMICOS  

 

CONTIDOS 
DA U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓ
N 

GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓ
N PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

3.1-O 
sistema 
económico 

E.A.1. 
Recoñece as 
características 

8 sesións -Identificar un 
sistema 
económico e o 

-Listas de cotexo. 
-Probas escritas. 
-Esquemas. 
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3.2-A 
tradición 
como 
sistema 
económico
. 
3.3- A 
economía 
planificada. 
3.4-A 
economía 
de 
mercado. 
3.5- As 
economías 
mixtas 

dun sistema 
económico e o 
papel deste na 
sociedade. 
E.A.2. 
Diferenza 
entre os 
distintos tipos 
de sistemas 
económicos e 
recoñece os 
aspectos 
positivos e 
negativos de 
cada un deles. 
E.A.3.Critica 
de forma 
razoada as 
vantaxes e 
inconveniente
s de cada tipo 
de sistema 
para a 
sociedade en 
xeral. 

papel deste na  
sociedade. 
-Identificar as 
vantaxes e 
desventajas 
do sistemas 
de economía 
planificada, de 
mercado e 
mixtos. 
-Valorar os 
sistemas 
económicos 
dun xeito 
crítico. 

-Achega dun 
comentario 
persoal e  crítico 
da prensa;  de 
noticias que 
teñan relación 
cos conceptos da 
unidade ou non. 
-Exercicios e 
actividades  do 
libro de texto. 
-Comentario de 
películas ou 
documentais en 
relación coa 
unidade. 
 -Busca e 
consulta de 
fontes de 
información e 
documentación. 
 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 4- A PRODUCIÓN E A EMPRESA 

CONTIDOS 
DA U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓ
N 

GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓ
N PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

4.1-A 
produción. 
4.2-A F.P.P. 
4.3-As 
economías 
de escala. 
4.4-Os 
costos de 
produción. 
4.5-A 
maximizació
n dos 

E.A.1.Identific
a a produción 
e a 
importancia 
da mesma na 
actividade 
económica. 
E.A.2. Valora a 
importancia 
do modelo da 
F.P.P.  
E.A.3. 

8 sesións  -Recoñecer a 
importancia 
da produción 
na actividade 
económica. 
-Realizar  
exemplos a 
través do 
modelo da 
F.P.P. 
-Explicar o 
concepto de 

-Listas de 
cotexo. 
-Probas escritas. 
-Esquemas. 
-Achega dun 
comentario 
persoal e  crítico 
da prensa. 
-Exercicios de 
clasificación e 
identificación 
dos custos da 
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beneficios. 
 

Identifica o 
concepto de 
economías de 
escala. 
Recoñece a 
súa 
importancia 
na produción 
empresarial. 
E.A.4.Identific
a e mide cada 
tipo de costo 
que aparece 
na produción.  
E.A.5.Recoñec
e a 
importancia 
do beneficio e 
como 
maximizar 
este na 
produción. 

economías de 
escala, 
valorando a 
súa 
importancia 
nos sistemas 
produtivos. 
-Realizar 
táboas de 
custos e 
distinguir 
cada un 
destes. 
 

empresa. 
-Comentario 
dalgunha 
película ou 
documental. 
-Elaboración e 
interpretación 
de gráficas, 
curvas e táboas 
de custos.  
-Busca e 
consulta de 
fontes de 
información e 
documentación. 
 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 5- O MERCADO 

CONTIDOS DA 
U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓ
N 

GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓ
N PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

5.1-Supostos 
de partida 
5.2-A oferta 
5.3-A 
demanda 
5.4- A 
elasticidade. 
5.5-O 
equilibrio do 
mercado. 
5.6-O 
desprazament
o da oferta e 
da demanda. 

 E.A.1. 
Identifica a 
demanda e a 
oferta dun 
mercado e os 
parámetros 
que as 
condicionan. 
E.A.2.Recoñec
e o equilibrio 
de mercado e 
as condicións 
que deben 
darse para 
variar este. 

8 sesións - Representar 
graficamente 
a oferta e a 
demanda nun 
mercado. 
-Identificar  
as variables 
que afectan 
aos 
movementos 
das curvas de 
demanda e 
de oferta. 
-Analizar as 
variables que 

-Listas de 
cotexo. 
-Probas escritas. 
-Elaboración de 
mapas 
conceptuais. 
-Achega dun 
comentario 
persoal e  crítico 
da prensa;  de 
noticias que 
teñan relación 
cos conceptos 
da unidade. 
-Realización e 
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E.A.3 
Representa as 
curvas, os 
movementos 
da demanda e 
da oferta nun 
mercado 
calquera. 
E.A.4. Valora a 
importancia 
do concepto 
da 
elasticidade 
dun ben ou 
servizo. 
 

definen as 
distintas 
elasticidades 
de oferta e 
demanda. 
-Calcular e 
definir os 
distintos 
tipos de 
elasticidades. 

interpretación 
de gráficas de 
oferta e 
demanda e os 
seus 
desprazamentos
. 
-Exercicios e 
actividades do 
libro de texto. 
-Cálculo e 
interpretación 
de elasticidades 
para distintos 
produtos. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 6- O MERCADO E OS SEUS FALLOS. A FUNCIÓN DO ESTADO 

CONTIDOS DA 
U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓ
N 

 

GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓ
N PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

6.1-
Clasificación 
dos 
mercados. 
6.2-O 
mercado de 
competencia 
perfecta. 
6.3-A 
competencia 
imperfecta. 
6.4-Os bens 
públicos e os 
bens de 
propiedade 
común. 
6.5-As 
externalidade
s. 
5.6-A 
información 

E.A.1.Recoñec
e a tipoloxía 
de mercados. 
E.A.2. 
Identifica as 
externalidade
s positivas y 
negativas que 
se poden 
producir 
nunha 
sociedade. 
E.A.3. Valora 
a importancia 
da 
información 
nun mercado. 

8 sesións. - Analizar os 
tipos de 
mercados. 
-Observar a 
tipoloxía de 
mercados que 
presenta a 
realidade. 
-Valorar as 
externalidade
s como un dos 
fallos dos 
mercados.  
-Recoñecer 
exemplos na 
realidade das 
externalidade
s. 
-Aportar  
exemplos de 
información 

-Listas de 
cotexo. 
-Probas escritas. 
-Esquemas. 
-Achega dun 
comentario 
persoal e  crítico 
da prensa;  de 
noticias que 
teñan relación 
cos conceptos 
da unidade.  
-Exercicios e 
actividades do 
libro de texto 
-Análise e 
interpretación 
de 
documentación  
sobre a 
actividade do 
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imperfecta. 
 
 

imperfecta da 
realidade. 

Estado na 
economía. 
-Comentario 
sobre algunha 
película ou 
documental que 
trate o tema 
central da 
unidade. 
 -Busca e 
consulta de 
fontes de 
información e 
documentación. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 7- A DISTRIBUCIÓN DA RENDA 

CONTIDOS 
DA U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓN 
 

GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 
PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENTOS 
E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

7.1-A renda 
dos 
axentes: o 
mercado 
de factores. 
7.2-A 
distribución 
da renda. 
7.3-A 
función 
distributiva 
do Estado. 

E.A.1. 
Identifica  
cada unha 
das rendas 
que perciben 
os axentes 
económicos. 
E.A.2. Valora 
e critica  a 
importancia 
da función do 
Estado na 
redistribución 
das rendas. 

8 sesións. -Identificar as 
rendas dos 
distintos 
axentes 
económicos. 
-Realizar unha 
análise da 
función 
redistributiva 
do Estado. 
-Razoar a 
importancia 
das tarefas do 
Estado no seu 
papel como 
redistribuidor 
da renda. 
-Valorar os 
exemplos mais 
importantes 
nos que se 
concentra este 
papel dos 

-Listas de cotexo. 
-Probas escritas. 
-Esquemas. 
-Achega dun 
comentario 
persoal e  crítico 
da prensa;  de 
noticias que 
teñan relación 
coa unidade. 
 -Exercicios e 
actividades do 
libro de texto. 
-Interpretación 
de documentos e 
gráficos sobre 
datos  reais do 
aprendido na 
unidade. 
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Estados.  
 

UNIDADE DIDÁCTICA 8- O CRECEMENTO ECONOMICO E  O DESENVOLVEMENTO 

CONTIDOS 
DA U.D. 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAX
E 

TEMPORALIZACIÓ
N 
 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 
PARA SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

8.1-Os 
indicadores 
de 
crecement
o 
económico. 
8.2-O 
crecement
o 
económico. 
8.3-A 
política de 
crecement
o. 
8.4-Os 
límites do 
crecement
o. 
 

E.A.1. 
Calcula  os 
indicadores 
de 
crecemento 
económico. 
E.A.2. 
Analiza a 
importancia 
do 
crecemento 
económico 
dunha 
sociedade e 
os límites do 
mesmo. 
E.A.3.Valora 
a necesidade 
das políticas 
de 
crecemento 
e a tipoloxía 
delas  que 
poden 
aplicar os 
gobernos.   

8 sesións -Calcular os mais 
importantes 
indicadores 
macroeconómico
s. 
-Describir o 
concepto de 
crecemento. 
-Valorar os 
aspectos 
positivos e 
negativos do 
crecemento 
económico. 
-Investigar as 
teorías contrarias 
ó crecemento 
económico ou ó 
limite deste. 
-Criticar as 
políticas 
aplicadas para 
impulsar este. 

-Listas de cotexo. 
-Probas escritas. 
-Mapas 
conceptuais. 
-Achega dun 
comentario 
persoal e  crítico 
da prensa;  de 
noticias que 
teñan relación 
cos conceptos da 
unidade. 
 -Exercicios e 
actividades do 
libro de texto. 
-Exercicios de 
cálculo de 
macromagnitude
s. 
-Busca e 
interpretación de 
datos das 
magnitudes mais 
utilizadas. 
-Crítica dalgún 
documental ou 
película. 
 -Busca e 
consulta de 
fontes de 
información e 
documentación. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 9- AS POLIÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN. EMPREGO E ESTABILIDADE 
DE PREZOS 

CONTIDOS ESTÁNDARES TEMPORALIZACIÓ GRAO PROCEDIMENTO
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DA U.D. DE 
APRENDIZAXE 

N 
 

MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓ
N PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

9.1-Os ciclos 
económicos. 
9.2-O 
desemprego
. 
9.3-A 
inflación. 

E.A.1. 
Identifica as 
distintas fases 
dun ciclo 
económico. 
E.A.2. Valora e 
critica  a 
importancia 
do 
desemprego 
na sociedade. 
E.A.3.Recoñec
e os distintos 
tipos de 
desemprego,e 
as distintas 
fontes de 
datos do 
mesmo. 
E.A.4. Calcula 
a inflación 
dunha 
economía nun 
período. 
Interpreta e 
analiza a 
importancia 
destes datos.  

8 sesións. -Identificar as 
variables que 
definen ós 
ciclos 
económicos e 
as fases dos 
mesmos. 
-Valorar a 
importancia 
das cifras de 
desemprego e 
as distintas 
fontes de 
datos de 
desemprego. 
-Coñecer as 
taxas de 
desemprego 
do entorno 
económico. 
-Definir os 
tipos de 
desemprego. 
-Razoar as 
distintas 
teorías 
económicas 
acerca das 
causas do 
desemprego. 
-Calcular as 
taxas de 
inflación 
dunha 
economía. 
-Valorar as 
repercusións 
da inflación 
na sociedade. 

-Listas de 
cotexo. 
-Probas escritas. 
-mapas 
conceptuais. 
-Achega dun 
comentario 
persoal e  crítico 
da prensa, de 
noticias que 
teñan relación 
cos conceptos da 
unidade. 
 -Exercicios e 
actividades do 
libro de texto. 
-Exercicios de 
cálculo de taxas 
de paro e de 
taxas de 
inflación. 
-Comentario 
crítico dalgún 
documental ou 
película sobre a 
importancia do 
desemprego e 
da existencia dos 
ciclos 
económicos e as 
crises que 
provocan. 
- Busca e 
consulta de 
fontes de 
información e 
documentación. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 10- A POLÍTICA FISCAL 

CONTIDOS 
DA U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓ
N 
 

GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓ
N PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

12.1-
Obxectivos e 
instrumento
s do sector 
público 
12.2-Os 
ingresos 
públicos 
12.3-O gasto 
público 
12.4-O 
déficit 
público 
12.5-A 
política 
fiscal 

E.A.1. 
Describe os 
obxectivos e 
instrumentos 
do sector 
público. 
E.A.2. 
Diferenza os 
tipos de 
ingresos 
públicos. 
E.A.3.Recoñec
e as partidas 
para clasificar 
o gasto 
público 
segundo 
criterios 
económicos. 
E.A.4.Valora a 
importancia 
do déficit 
público. 
E.A.5.Diferenz
a a distintas 
formas de 
financiar o 
déficit. 
E.A.6.Valora a 
importancia 
da política 
fiscal como 
instrumento 
do sector 
público. 

6 sesións. -Diferenciar 
os tipos de 
ingresos 
públicos. 
-Recoñecer os 
impostos. 
-Define os 
elementos da 
estrutura dun 
imposto. 
-Valorar a 
importancia 
do gasto 
público. 
-Coñecer as 
distintas 
formas de 
financiar o 
déficit. 
-Valorar a 
importancia 
da política 
fiscal para a 
economía. 
-Valorar de 
xeito crítico a 
utilidade do 
sistema 
tributario e o 
gasto público 
para unha 
sociedade. 

-Listas de 
cotexo. 
-Probas escritas. 
-Mapas 
conceptuais. 
-Achega dun 
comentario 
persoal e  crítico 
da prensa;  de 
noticias que 
teñan relación 
cos conceptos 
da unidade ou 
non. 
 -Exercicios e 
actividades do 
libro de texto. 
 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 11- O DIÑEIRO E O SISTEMA FINANCEIRO 

CONTIDOS ESTÁNDARES TEMPORALIZACIÓ GRAO MÍNIMO PROCEDIMENTO
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DA U.D. DE 
APRENDIZAXE 

N 
 

DE 
CONSECUCIÓN 
PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

11.1-O 
diñeiro. 
11.2-O 
sistema 
financeiro. 
11.3-A 
supervisió
n do 
sistema 
financeiro. 

E.A.1. Analiza 
e explica o 
funcionament
o do diñeiro e 
do sistema 
financeiro 
nunha 
economía. 
E.A.2. Valora o 
papel do 
sistema 
financeiro 
como 
elemento 
canalizador do 
aforro ao 
investimento, 
e identifica os 
produtos e os 
mercados que 
o compoñen. 
E.A.3.Identifica 
os 
supervisores 
financeiros e a 
importancia 
dos mesmos 
para o 
correcto  
funcionament
o do sistema e 
para a 
protección da 
sociedade. 

8 sesións. -Describir as 
funcións do 
diñeiro e os 
tipos de 
diñeiro. 
-Coñecer o 
funcionament
o do sistema 
financeiro e o 
papel deste na 
economía. 
-Valorar a 
importancia 
dos 
supervisores  
financeiros. 
-Criticar o 
papel do 
sistema 
financeiro na 
crise actual. 

-Listas de cotexo. 
-Probas escritas. 
-Mapas 
conceptuais. 
-Achega dun 
comentario 
persoal e  crítico 
da prensa;  de 
noticias que 
teñan relación 
cos conceptos da 
unidade. 
 -Exercicios e 
actividades do 
libro de texto. 
-Comentario de 
películas ou 
documentais 
sobre o papel do 
sistema 
financeiro. 
-Elaboración e 
interpretación de 
información dos 
supervisores d 
sistema 
financeiro. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 12- A POLÍTICA MONETARIA 

CONTIDOS 
DA U.D. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAX
E 

TEMPORALIZACIÓ
N 
 

GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓ
N PARA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
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SUPERAR A 
MATERIA 

12.1-O 
mercado 
monetario. 
12.2-As 
consecuencia
s da política 
monetaria. 

E.A.1. 
Describe o 
mercado 
monetario. 
E.A.2. Critica 
as políticas 
monetarias e 
os efectos 
que poden 
promover 
nunha 
economía. 
E.A.3. Valora 
a 
importancia 
do tipo de 
xuro para os 
distintos 
axentes 
económicos. 

6 sesións. -Identificar o 
mercado 
monetario. 
-Coñecer as 
ferramentas 
utilizadas 
polas políticas 
monetarias. 
-Analizar  a 
importancia 
do tipo de 
xuro nas 
operacións 
mais comúns. 

-Listas de 
cotexo. 
-Probas escritas. 
-Mapas 
conceptuais. 
-Achega dun 
comentario 
persoal e  crítico 
da prensa;  de 
noticias que 
teñan relación 
cos conceptos da 
unidade ou non. 
 -Exercicios e 
actividades do 
libro de texto. 
 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 13- O COMERCIO INTERNACIONAL 

CONTIDOS 
DA U.D 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓ
N 
 

GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 
PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

13.1-O 
comercio 
internacional
. 
13.2-Asa 
causas do 
comercio 
internacional
. 
13.3-As 
vantaxes e 
os 
inconvintes 
do comercio 
internacional

E.A.1. Valora 
a importancia 
do comercio 
internacional 
no mundo 
actual. 
E.A.2.Identific
a e describe 
os fluxos 
internacionais 
mais 
importantes. 
E.A.3.Valora 
de xeito 
crítico a 

6 sesións. -Recoñecer  a 
importancia 
do comercio 
internacional 
no mundo 
actual. 
-Representar 
os fluxos 
internacionais 
na 
actualidade. 
-Buscar as 
organizacións 
internacionais 
de comercio 

Listas de cotexo. 
-Probas escritas. 
-Mapas 
conceptuais. 
-Achega dun 
comentario 
persoal e  crítico 
da prensa;  de 
noticias que 
teñan relación 
cos conceptos 
da unidade. 
 -Exercicios e 
actividades do 
libro de texto. 
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. 
13.4-Os 
instrumento
s de 
protección 
comercial. 
13.5-A 
integración 
económica. 

integración 
económica en 
estruturas 
internacionais
. 

mais 
representativa
s e describir o 
papel que 
desempeñan. 

--Busca de 
información e 
documentación 
e interpretación 
da mesma. 
 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 14- A BALANZA DE PAGAMENTOS E OS FLUXOS FINANCEIROS 
INTERNACIONAIS 

CONTIDOS 
DA U.D 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAX
E 

TEMPORALIZACIÓ
N 
 

GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓ
N PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

14.1-A 
balanza de 
pagos. 
14.2-O 
mercado de 
divisas. 
14.3.-A 
globalizació
n 
económica. 

E.A.1.  
Recoñece a 
importancia 
da balanza de 
pagos como 
instrumento 
de análise 
dunha 
economía. 
E.A.2. 
Describe o 
mercado de 
divisas. 
E.A.3. Analiza 
e critica o 
proceso de 
globalización 
económica 
no mundo 
actual, 
valorando os 
aspectos 
positivos e 
negativos da 
mesma para 
os países 
afectados 

6 sesións. -Identificar a 
balanza de 
pagamentos 
dun pais e o 
que este 
modelo 
representa. 
-Valorar de 
xeito crítico a 
globalización 
económica 
unha vez 
coñecidas as 
súas 
características
. 
-Criticar os 
efectos 
positivos e 
negativos da 
globalización. 
 
 

Listas de cotexo. 
-Probas escritas. 
-Mapas 
conceptuais. 
-Achega dun 
comentario 
persoal e  crítico 
da prensa;  de 
noticias que 
teñan relación 
cos conceptos da 
unidade ou non. 
 -Exercicios e 
actividades do 
libro de texto. 
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neste 
proceso. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 15- OS DESEQUILIBRIOS ESTRUTURAIS DA ECONOMÍA MUNDIAL 

CONTIDOS DA U.D ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACI
ÓN 
 

GRAO 
MÍNIMO DE 
CONSECUCI
ÓN PARA 
SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDIMENT
OS E 
INSTRUMENT
OS DE 
AVALIACIÓN 

15.1-Os 
desequilibrios 
estruturais como 
problemas 
económicos. 
15.2-O 
subdesenvolveme
nto. 
15.3-O medio 
ambiente e o 
desenvolvemento 
sustentable. 

E.A.1.Recoñec
e os principais 
problemas e 
retos da 
economía no 
mundo actual. 
E.A.2. Analiza 
as causas do 
desenvolveme
nto dos países. 
E.A.3. 
Reflexiona 
sobre os 
problemas 
ambientais e a 
súa relación co 
impacto 
económico 
internacional 
analizando as 
posibilidades 
dun 
desenvolveme
nto 
sustentable. 
 

8 sesións. -Identificar 
os principais 
problemas  
da 
economía 
na 
actualidade. 
-Valorar os 
retos  
-Investigar  
as distintas 
achegas  
que tratan 
de 
solucionar 
ós 
problemas 
da 
economía  
no mundo 
global. 
-Reflexionar 
sobre os 
cambios 
propostos 
dende 
algunhas 
institucións 
para estes 
problemas. 

-Listas de 
cotexo. 
-Mapas 
conceptuais. 
-Achega dun 
comentario 
persoal e  
crítico da 
prensa;  de 
noticias que 
teñan relación 
cos conceptos 
da unidade. 
 -Elaboración 
dun traballo 
en grupo 
acerca dos 
problemas 
mais 
relevantes e os 
retos da 
economía no 
mundo actual. 
-Crítica dalgún 
documental 
ou película 
sobre os 
desequilibrios 
no eido 
económico 
actual. 
-Busca de 
información e 
documentació
n e 
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interpretación 
da mesma. 
 
 

 

 7-CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 

A  avaliación do alumnado seguirá un proceso que consistirá na valoración das probas 
escritas que se convoquen ó longo do trimestre e a cualificación de outros traballos ou 
participacións ou comentarios orais e/ou escritos que se apoien en calquera outro 
instrumento como artigos ou películas ou lecturas, análise de gráficos, estatísticas 
relativas ó tema etc. 
 Os exames ou probas escritas convocadas previamente serán dous ou tres en 
cada avaliación, de dous temas cada un, ou nalgúns casos, tres temas. A superación 
dos mesmos conséguese cunha nota mínima de 5 sobre 10, o que supón que esa parte 
queda superada. Para aprobar a avaliación será necesario aprobar os exames. Con 
todo, pode aprobar a avaliación un/a alumno/a que ó facer a media entre os exames, 
teña mais dun cinco, sempre e cando as notas dos exames sexan superiores a 4, senón 
non se fará a media e a avaliación quedará suspensa. Si aproba un exame e outro 
suspéndeo con menos dun 4, entón non se fará a media,e a avaliación quedará 
suspensa, pero se lle conserva a nota do exame aprobado. 
A nota resultante das probas escritas convocadas será polo menos o 80% da nota da 
avaliación trimestral. O 20% restante será como máximo 2 puntos que poderán subir a 
nota do trimestre en función da participación do alumno/a correspondente nas outras 
actividades desenvolvidas en relación coas unidades estudiadas. Inclúense dentro 
deste grupo os comentarios feitos de xeito voluntario e/ou obrigatorio sobre artigos, 
documentais, libros, actividades do libro de texto e a participación na clase de xeito 
crítico,  e proactivo coa materia. Para sumar estos  2 puntos como máximo é necesario 
ter como mínimo un 4 nas probas escritas. 
Haberá unicamente unha recuperación final da materia en xuño para recuperar as 
partes suspensas das avaliacións non superadas por non poder compensar co outro 
exame. Nesta última proba a cualificación  mínima para superala será de 5 sobre 10.  
Na nota final de curso formará parte da media que se faga coas notas obtidas nas 
avaliacións aprobadas. 
No proceso de cualificación e valoración do resto de instrumentos propostos pode 
darse o caso de ter que facer de novo algún comentario ou análise crítica dunha 
lectura , película  etc. ata que quede superada a proba correspondente. 
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