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DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA curso 

2019/2020 

A programación completa da materia cos criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

competencias clave, están a disposición dos membros da comunidade educativa en Dirección. 

Procedemento de avaliación 

Faremos unhas probas das unidades didácticas, despois de cada unidade. No caso de non 

superar a materia nunha avaliación, realizarase unha proba de recuperación na seguinte 

avaliación e entregaranse os traballos suspensos pendentes, a nota máxima será un 5. 

Haberá unha proba final de curso para o alumnado que non acade o aprobado na media 

aritmética das tres avaliacións, a referencia para a citada proba serán os indicadores de “grao 

mínimo de consecución para superar a materia” que aparecen nas páxinas seguintes. 

A cualificación na avaliación final ordinaria será a media das tres avaliacións (ou da recuperación 

se é máis favorable) e o redondeo será á alza. De non superar o 4,5 terá que facelo na 

convocatoria de setembro. 

A avaliación final extraordinaria será unha proba escrita adaptada a unha hora de realización, 

en base aos indicadores do “grao mínimo de consecución para superar a materia”. 

O alumnado que faga un exame ou traballo fraudulento terá un 0 e non terá dereito a repetir a 

proba, nin presentar de novo ese traballo. 
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AVALIACIÓNS 4º Economía 

1ª Temas 1 ao 4 

2ª Temas 5 ao 8 

3ª Temas 9 ao 12  

  

Instrumentos de avaliación Ponderación 

A valoración dos contidos conceptuais farase a partir das probas escritas ou 
orais. 

Cada proba terá, como cuestións, actividades similares ás feitas na clase,  

contidos conceptuais das unidades didácticas e vocabulario. 

60% da nota 
total 

Lectura de libros e proxección de películas (fragmentos) na aula ou 
recomendadas fóra da aula.  

 Realizaranse fichas do tema tratado neles. 

10% da nota 
total 

Rúbricas de traballos en grupo ou individuais:  

Terase en conta a calidade dos textos e das ilustracións, a variedade das 
fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de 
análise e síntese, a capacidade crítica, a participación no grupo, de ser o 
caso, a capacidade discursiva da exposición e o correcto uso da lingua. 

20% da nota 
total 

Actitude e comportamento social: Valorarase a asistencia regular e puntual 
ás clases. 

Tamén se valorará a actitude activa e comprometida na clase así como que 
se teña sempre na clase o material necesario.  

10% da nota 
total 
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ECONOMÍA CUARTO DA ESO 
 

 

UNIDADE 1 

 

 

INTRODUCIÓN Á ECONOMÍA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B1-1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de 

elixir e tomar decisións como as claves dos problemas básicos 

de calquera economía, e comprende que todas as eleccións 

supoñen renunciar a outras alternativas e que todas as 

decisións teñen consecuencias. 

Identifica e describe de forma axeitadas os conceptos de 

escaseza de recursos e bens. Coñece tamén a clasificación dos 

bens. 

B1-1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas 

económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus 

inconvenientes e as súas limitacións. 

Coñece e relaciona distintas formas de abordar e resolver 

problemas económicos nun sistema económico. Mostra actitudes 

de esforzo por realizar as actividades de forma autónoma. 

B1-2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da 

economía. 

Comprende, explica e utiliza de forma correcta termos 

pertencentes á área da economía. 

B1-2.2. Diferencia entre economía positiva e economía 

normativa. 

Comprende a diferencia entre o concepto de economía positiva e 

o concepto de economía normativa, explicándoos con claridade. 

B1-3.1. Representa as relacións que se establecen entre as 

economías domésticas e as empresas. 

Comprende a diferenza entre  o concepto de unidades 

económicas de produción e o concepto de unidades económicas 

de consumo, explicándoas con claridade. 

B1-3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas 

económicos provenientes das relacións económicas do seu 

contorno. 

Busca, selecciona e organiza a información relacionada coa 

unidade para interpretar problemas económicos do seu entorno 

aplicando razoamentos básicos. 

B4-1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de contido 

económico relacionados cos ingresos e os gastos do Estado. 

Observa, interpreta e/ou elabora gráficos, e compara, relaciona e 

analiza datos e resultados atendendo aos seus obxectivos. O fai 

de maneira axeitada, mostrando esforzo e interese. Adquire e 

aplica, pouco a pouco, terminoloxía e ferramentas propias da 

área económica e financeira. 

B4-3.1. Coñece e describe os efectos da desigualdade da 

renda e os instrumentos de redistribución desta. 

Identifica e describe os efectos que produce a desigualdade da 

renda na poboación. 

B5-1.3. Valora e interpreta datos e gráficos de contido 

económico relacionados cos tipos de xuro, inflación e 

desemprego. 

Organiza a información relacionada coa interpretación de datos e 

gráficos de contido económico. É capaz de expresala con orde e 

claridade e a reflexa na realización de actividades. 
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UNIDADE 2 

 

 

A PRODUCIÓN DE BENS E SERVIZOS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B1-1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a 

necesidade de elixir e tomar decisións como as 

claves dos problemas básicos de calquera 

economía, e comprende que todas as eleccións 

supoñen renunciar a outras alternativas e que 

todas as decisións teñen consecuencias. 

Identifica e explica a diferenza entre recursos renovables e non renovables. 

Expresa reflexións en torno á influencia das actividades económicas sobre o 

medio ambiente 

 

B1-1.2. Distingue formas de analizar e resolver 

problemas económicos, e identifica as súas 

vantaxes, os seus inconvenientes e as súas 

limitacións. 

Resolve casos prácticos relacionados co área de economía, e adquire de forma 

adecuada, terminoloxía e ferramentas propias da contorna económica e 

financeiro. Mostra actitudes de esforzo por realizar as actividades de forma 

autónoma. Relé e revisa os seus traballos para corrixilos e melloralos. Pide 

axuda cando o necesita e mostra o seu apoio aos compañeiros, manifestando 

actitudes de empatía e respecto. 

B1-2.1. Comprende e utiliza correctamente termos 

da área da economía. 

Comprende, explica e utiliza de forma correcta termos pertencentes ao área da 

economía. Le, comprende e interpreta información textual e gráfica, elixe os 

datos que necesita para responder preguntas e completar as súas actividades e 

traballos oralmente e/ou por escrito. Explica as súas respostas, utilizando o 

vocabulario adecuado e ofrecendo un contido elaborado e reformulado 

B1-2.3. Representa e analiza graficamente o custo 

de oportunidade mediante a Fronteira de 

Posibilidades de Produción. 

Explica a Fronteira de Posibilidades de Produción (FPP) e interpreta, elabora E 

describe representacións gráficas sobre ela. O fai de forma axeitada, mostrando 

actitudes de interese. 

B2-2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e 

as relacións entre produtividade, eficiencia e 

tecnoloxía. 

Explica que é a produción dunha empresa, os elementos que interveñen e a súa 

función. Expresa limitacións na produción de bens e servizos. Identifica e os 

factores de produción, os tipos, e os recursos que os integran: a terra, o capital, 

o traballo e a iniciativa empresarial. Explica a tecnoloxía, a eficiencia e a 

produtividade. Explica comparacións entre sistemas produtivos e interpreta 

representacións gráficas sobre a expansión da produción. 

B2-2.2. Identifica os sectores económicos, así 

como os seus retos e as súas oportunidades. 

Explica os sectores produtivos e os formas de relación entre eles. Explica a lei 

de rendementos marxinais decrecentes e a súa influencia na produción dunha 

economía. Faio de forma adecuada, mostrando actitudes de esforzo e interese. 

B4-1.1. Identifica as vías de onde proceden os 

ingresos do Estado, así como as principais áreas 

dos gastos do Estado, e comenta as súas 

relacións. 

Explica a terciarización da poboación española. Explica cal é a situación de 

España fronte ao resto dos países desenvolvidos respecto de a produtividade 

por hora traballada. Describe o Gasto en I D nos países da UE por sectores de 

execución 2011. Faio de forma adecuada, mostrando actitudes de esforzo e 

interese. 

B4-1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de 

contido económico relacionados cos ingresos e os 

gastos do Estado. 

Observa, interpreta e/ou elabora gráficos, e compara, relaciona e analiza datos e 

resultados atendendo aos seus obxectivos. Faio de xeito adecuado, mostrando 

esforzo e interese. Adquire e aplica, aos poucos, terminoloxía e ferramentas 

propias do área económica. 

B4-3.1. Coñece e describe os efectos da 

desigualdade da renda e os instrumentos de 

redistribución desta. 

 

Explica o termo renda e as rendas agrarias. Faino de xeito adecuado, ofrecendo 

información elaborada e reformulada 
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B5-1.3. Valora e interpreta datos e gráficos de 

contido económico relacionados cos tipos de xuro, 

inflación e desemprego. 

Organiza a información relacionada coa interpretación de datos e gráficos de 

contido económico. É capaz de expresala con orde e claridade e a reflexa na 

realización de actividades. 
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UNIDADE 3 

 

 

O MERCADO E OS AXENTES 

ECONÓMICOS 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B1-1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade 

de elixir e tomar decisións como as claves dos problemas 

básicos de calquera economía, e comprende que todas as 

eleccións supoñen renunciar a outras alternativas e que 

todas as decisións teñen consecuencias. 

Define os axentes económicos como aqueles elementos (persoas, grupos 

humanos ou institucións) que toman decisións respecto de a asignación 

de recursos. Faio de forma adecuada, cos seus propios termos e 

aportando exemplos. 

B1-1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas 

económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus 

inconvenientes e as súas limitacións. 

Resolve casos prácticos relacionados co área de economía, e adquire de 

forma adecuada, terminoloxía e ferramentas propias da contorna 

económica e financeiro. Mostra actitudes de esforzo por realizar as 

actividades de forma autónoma. Relé e revisa os seus traballos para 

corrixilos e melloralos. Pide axuda cando o necesita e mostra o seu apoio 

aos compañeiros, manifestando actitudes de empatía e respecto. 

B1-2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área 

da economía. 

Comprende, explica e utiliza de forma correcta termos pertencentes ao 

área da economía. Le, comprende e interpreta información textual e 

gráfica, elixe os datos que necesita para responder preguntas e completar 

as súas actividades e traballos oralmente e/ou por escrito. Explica as súas 

respostas, utilizando o vocabulario adecuado e ofrecendo un contido 

elaborado e reformulado 

B1-3.1. Representa as relacións que se establecen entre 

as economías domésticas e as empresas. 

Explica e clasifica os axentes económicos e describe o sector interior e o 

exterior. Explica como obteñen as familias os seus ingresos e que tipos de 

decisións económicas toman. Faio de forma adecuada, cos seus propios 

termos, aportando exemplos. 

B1-3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar 

problemas económicos provenientes das relacións 

económicas do seu contorno. 

Describe o fluxo circular da renda a partir da representación gráfica, 

identificando cada un dos elementos e expresando relacións entre eles. 

Faio de forma adecuada e mostrando interese. 

B2-1.1.  Distingue as formas xurídicas das empresas e 

relaciónaas coas esixencias de capital para a súa 

constitución e coas responsabilidades legais para cada 

tipo. 

Describe aspectos fundamentais dos mercados de competencia perfecta 

e imperfecta. Explica os conceptos de monopolio, oligopolio, competencia 

monopolística, monopsonio e oligopsonio. Faio de forma adecuada, cos 

seus propios termos e ofrecendo información reformulada. Adquire e 

aplica, aos poucos, terminoloxía e ferramentas propias do área 

económica. 

B2-1.3.  Distingue os tipos de empresas e de 

empresarios/as que actúan no seu ámbito, así como a 

forma de interactuar co seu contorno máis próximo e os 

efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se 

observan. 

Aporta reflexións e opinións propias sobre a responsabilidade social e 

ambiental das empresas e as corporacións. Faio de forma argumentada, 

valorando a importancia e necesidade de condutas cívicas e ecolóxicas 

B2-3.1.  Explica as posibilidades de financiamento das 

empresas e diferencia o financiamento externo e o interno, 

a curto e a longo prazo, así como o custo de cada unha e 

as implicacións na marcha da empresa. 

Describe a función das empresas, a súa organización e a relación entre 

os elementos que a compoñen (o humano, material, inmaterial e a 

contorna) aportando exemplos. Define obxectivos empresariais e formas 

de crecemento externo e interno. Explica a maximización de beneficios a 

longo prazo. Faio de forma adecuada, ofrecendo información reformulada. 

B2-4.2. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, 

calcula o seu beneficio ou a súa perda, aplicando 

razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados. 

Explica o valor engadido e calcula adecuadamente o valor engadido 

producido por unha empresa a partir de casos dados. Adquire e aplica, 

aos poucos, terminoloxía e ferramentas propias do área económica. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B4-1.1. Identifica as vías de onde proceden os ingresos do 

Estado, así como as principais áreas dos gastos do 

Estado, e comenta as súas relacións. 

Explica, diferenza e usa adecuadamente os conceptos de impostos, taxas 

e transferencias. Adquire e aplica, aos poucos, terminoloxía e ferramentas 

propias do área económica. 

B4-1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de contido 

económico relacionados cos ingresos e os gastos do 

Estado. 

Observa, interpreta e/ou elabora gráficos, e compara, relaciona e analiza 

datos e resultados atendendo aos seus obxectivos. Faio de xeito 

adecuado, mostrando esforzo e interese. Adquire e aplica, aos poucos, 

terminoloxía e ferramentas propias do área económica e financeira. 

B4-1.3.Distingue nos ciclos económicos o comportamento 

dos ingresos e dos gastos públicos, así como os efectos 

que se poden producir ao longo do tempo. 

Explica que é o sector público, que niveis ten en España, e que medios ou 

instrumentos utiliza para realizar as súas funcións. Faio de forma 

adecuada e mostrando interese 

B5-1.3. Valora e interpreta datos e gráficos de contido 

económico relacionados cos tipos de xuro, inflación e 

desemprego. 

Organiza a información relacionada coa interpretación de datos e gráficos 

de contido económico. É capaz de expresala con orde e claridade e a 

reflexa na realización de actividades. 
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UNIDADE 4 

 

 

ESPAÑA NO SÉCULO XIX 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B1-1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade 

de elixir e tomar decisións como as claves dos problemas 

básicos de calquera economía, e comprende que todas as 

eleccións supoñen renunciar a outras alternativas e que 

todas as decisións teñen consecuencias. 

Define os axentes económicos como aqueles elementos 

(persoas, grupos humanos ou institucións) que toman 

decisións respecto de a asignación de recursos. Faio de 

forma adecuada, cos seus propios termos e aportando 

exemplos. 

B1-1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas 

económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus 

inconvenientes e as súas limitacións. 

Resolve casos prácticos relacionados co área de economía, 

e adquire de forma adecuada, terminoloxía e ferramentas 

propias da contorna económica e financeiro. Mostra actitudes 

de esforzo por realizar as actividades de forma autónoma. 

Relé e revisa os seus traballos para corrixilos e melloralos. 

Pide axuda cando o necesita e mostra o seu apoio aos 

compañeiros, manifestando actitudes de empatía e respecto. 

B1-2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área 

da economía. 

Comprende, explica e utiliza de forma correcta termos 

pertencentes ao área da economía. Le, comprende e 

interpreta información textual e gráfica, elixe os datos que 

necesita para responder preguntas e completar as súas 

actividades e traballos oralmente e/ou por escrito. Explica as 

súas respostas, utilizando o vocabulario adecuado e 

ofrecendo un contido elaborado e reformulado 

B1-3.1.  Representa as relacións que se establecen entre 

as economías domésticas e as empresas. 

Explica os aspectos e factores principais do consumo e o 

aforro familiar, definindo os activos. Faio de forma adecuada, 

ofrecendo información reformulada. 

B1-3.2.  Aplica razoamentos básicos para interpretar 

problemas económicos provenientes das relacións 

económicas do seu contorno. 

Explica os ingresos das familias e o salario. Faio de forma 

adecuada, ofrecendo información reformulada Observa, le e 

interpreta unha nómina. Explica o salario bruto, o bruto 

mensual e o neto. 

B3-1.1.  Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, 

identificando os ingresos e os gastos integrantes, e realiza 

o seu seguimento. 

Elabora e interpreta un orzamento familiar a partir dun caso 

dado. Interpreta e resolve problemas relacionados co 

orzamento persoal e familiar analizando ingresos e gastos. 

Faino de forma adecuada, mostrando interese e expoñendo 

relacións entre os contidos da unidade e entre os 

coñecementos previos cos adquiridos. Adquire e aplica, aos 

poucos, terminoloxía e ferramentas propias do área 

económica e financeira. 

B3-3.1. Distingue formas de analizar e resolver problemas 

económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus 

inconvenientes e as súas limitacións. 

Expón reflexións, opinións e ideas sobre as dificultades de 

xestionar o consumo e o aforro persoal. Identifica, valora e 

asume hábitos de consumo racional e sostible. 
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B4-1.1.  Identifica as vías de onde proceden os ingresos do 

Estado, así como as principais áreas dos gastos do 

Estado, e comenta as súas relacións. 

Explica que é  a Seguridade Social e o tipo de transferencias 

ás familias. Explica o imposto sobre a renda das persoas 

físicas (IRPF). 

B4-1.2  Analiza e interpreta datos e gráficos de contido 

económico relacionados cos ingresos e os gastos do 

Estado. 

Observa, interpreta e/ou elabora gráficos, e compara, 

relaciona e analiza datos e resultados atendendo aos seus 

obxectivos. Faio de xeito adecuado, mostrando esforzo e 

interese. Adquire e aplica, aos poucos, terminoloxía e 

ferramentas propias do área económica e financeira. 

B4-1.3.  Distingue nos ciclos económicos o comportamento 

dos ingresos e dos gastos públicos, así como os efectos 

que se poden producir ao longo do tempo. 

Le o texto e interpreta os datos da pirámide de poboación de 

forma adecuada. Extrae conclusións pertinentes definindo a 

taxa de dependencia e facendo hipótese sobre as 

implicacións do envellecemento da poboación. 

B4-3.1.   Coñece e describe os efectos da desigualdade da 

renda e os instrumentos de redistribución desta. 

Expón reflexións e opinións propias en torno ás situacións de 

desigualdade entre as persoas e as familias no acceso aos 

recursos económicos. Expresa a diferenza salarial entre 

homes e mulleres. 

B6-1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa 

relación co impacto económico internacional, e analiza as 

posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 

Mostra e valora condutas de respecto, responsabilidade e 

coidado cara á contorna natural de xeito regular e progresiva. 
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UNIDADE 5 

 

 

AS EMPRESAS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B1-1.2. Distingue formas de analizar e resolver 

problemas económicos, e identifica as súas vantaxes, 

os seus inconvenientes e as súas limitacións. 

Identifica distintas formas de abordar e resolver problemas económicos. 

Mostra actitudes de interese, esforzo e responsabilidade na a execución 

de accións e tarefas, e de autonomía na toma de decisións. Participa de 

forma activa, empática, respectuosa e cooperativa nos traballos e as 

interaccións da aula. 

B1-2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da 

área da economía. 

Comprende, explica e utiliza correctamente diferentes termos da área da 

economía. Localiza, selecciona, organiza e expón información adquirida 

en textos e imaxes para completar as súas actividades, traballos e 

proxectos. Expón conclusións xustificando e fundamentando os seus 

argumentos, e comunica dita información oralmente e/ou por escrito. 

B1-3.1.  Representa as relacións que se establecen 

entre as economías domésticas e as empresas. 

Expresa comparacións entre as posibilidades de financiación dunha familia 

e unha empresa. 

B2-1.1.  Distingue as formas xurídicas das empresas e 

relaciónaas coas esixencias de capital para a súa 

constitución e coas responsabilidades legais para cada 

tipo. 

Explica que é unha empresa multinacional. 

Explica os tipos de empresas e a súa clasificación atendendo aos 

diversos criterios: actividade que desenvolven, titularidade, presenza 

xeográfica ou tamaño. Faio de forma adecuada e mostrando interese. 

B2-1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de 

empresas máis apropiadas en cada caso, en función 

das características concretas, aplicando o razoamento 

sobre clasificación das empresas. 

Explica a forma xurídica das empresas definindo os tipos de 

responsabilidade de forma adecuada, razoada e reformulada. 

B2-1.3. Distingue os tipos de empresas e de 

empresarios/as que actúan no seu ámbito, así como a 

forma de interactuar co seu contorno máis próximo e 

os efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, 

que se observan. 

Explica a diferenza entre empresarios individuais e sociedades 

describindo aspectos fundamentais de cada un. Explica e identifica tipos 

de sociedades de capital e describe as de interese social. 

B2-2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e as 

relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

Explica a actividade que desenvolven as empresas na economía e os 

obxectivos da produción: eficiencia, eficacia, calidade e flexibilidade. 

Identifica e expresa os elementos que interveñen no proceso produtivo. 

Describe e clasifica tipos de sistemas produtivos. Calcula e interpreta o 

período de maduración. Adquire e aplica, aos poucos, terminoloxía e 

ferramentas propias do área económica e financeira 

B2-2.2. Identifica os sectores económicos, así como os 

seus retos e as súas oportunidades. 

Identifica e explica os tres sectores: primario, secundario e terciario. 

Expresa reflexións adecuadas sobre as ameazas e as oportunidades 

dunha empresa a partir dun exemplo dado. 

B2-3.1. Explica as posibilidades de financiamento das 

empresas e diferencia o financiamento externo e o 

interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de 

cada unha e as implicacións na marcha da empresa. 

Explica as posibilidades de financiamento das empresas e os seus tipos. 

Describe o capital inicial e as ampliacións. Explica as reservas das 

empresas, e as débedas a curto e longo prazo. Calcula a curmá de 

emisión dunha ampliación do capital. Explica o financiamento colectivo ou 

crowdfunding. Adquire e aplica, aos poucos, terminoloxía e ferramentas 

propias do área económica e financeira. 
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B2-4.1. Distingue os ingresos e os custos dunha 

empresa, calcula o seu beneficio ou a súa perda, 

aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os 

resultados. 

Explica e calcula o resultado empresarial expoñendo a análise de 

ingresos e gastos. 

B2-5.1 Identifica as obrigas fiscais das empresas 

segundo a súa forma xurídica e as actividades, e 

sinala o funcionamento básico dos impostos e as 

principais diferenzas entre eles. 

Explica o imposto de sociedades, o IRPF o rexistro mercantil e aporta 

información sobre como está organizado en España. 

B5-2.1. Explica o funcionamento dos tipos de interese 

e as consecuencias da súa variación para a marcha da 

economía. 

Observa e interpreta gráficos de contido económico 

B6-1.5.  Reflexiona sobre os problemas ambientais e a 

súa relación co impacto económico internacional, e 

analiza as posibilidades dun desenvolvemento 

sustentable. 

Mostra e valora condutas e medidas, a nivel individual e colectivo, local, e 

global, que contribúen á protección do medio ambiente e a 

sustentabilidade da vida. Expón reflexións en torno ás influencias do 

crecemento da produción empresarial sobre o deterioro ecolóxico e as 

garantías dos dereitos humanos e ambientais. 
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UNIDADE 6 

 

 

O CRECEMENTO ECONÓMICO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B1-1.1.  Recoñece a escaseza de recursos e a 

necesidade de elixir e tomar decisións como as 

claves dos problemas básicos de calquera 

economía, e comprende que todas as eleccións 

supoñen renunciar a outras alternativas e que todas 

as decisións teñen consecuencias. 

Explica de forma razoada e crítica, aportando reflexións propias, o 

crecemento económico e o desenvolvemento económico. 

Expresa reflexións acerca da influencia do crecemento económico sobre o 

desenvolvemento social, identificando aspectos positivos e negativos. 

B1-1.2. Distingue formas de analizar e resolver 

problemas económicos, e identifica as súas 

vantaxes, os seus inconvenientes e as súas 

limitacións. 

Identifica distintas formas de abordar e resolver problemas económicos. 

Mostra actitudes de interese, esforzo e responsabilidade na a execución de 

accións e tarefas, e de autonomía na toma de decisións. Participa de forma 

activa, empática, respectuosa e cooperativa nos traballos e as interaccións 

da aula. 

B1-2.1. Comprende e utiliza correctamente termos 

da área da economía. 

Comprende, explica e utiliza correctamente diferentes termos da área da 

economía. 

Localiza, selecciona, organiza e expón información adquirida en textos e 

imaxes para completar as súas actividades, traballos e proxectos. Expón 

conclusións xustificando e fundamentando os seus argumentos, e 

comunica dita información oralmente e/ou por escrito. 

B1-3.1.  Representa as relacións que se establecen 

entre as economías domésticas e as empresas. 

Explica consecuencias da redución do consumo doméstico durante unha 

fase de crise e expón reflexións sobre factores que motivan o consumo 

familiar. 

B1-3.2.  Aplica razoamentos básicos para interpretar 

problemas económicos provenientes das relacións 

económicas do seu contorno. 

Visita a web do Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS) e expón de 

información sobre os problemas que máis preocupan ás familias españolas. 

B4-1.1.  Identifica as vías de onde proceden os 

ingresos do Estado, así como as principais áreas 

dos gastos do Estado, e comenta as súas relacións. 

Explica que é o produto interior bruto (PIB) e describe e aplica métodos 

para calculalo. Explica a taxa de crecemento económico e aplica formas de 

medila. Explica o valor engadido. 

B4-1.2.  Analiza e interpreta datos e gráficos de 

contido económico relacionados cos ingresos e os 

gastos do Estado. 

Analiza e interpreta datos e gráficos relacionados cos ingresos e gastos do 

Estado. 

B4-1.3.  Distingue nos ciclos económicos o 

comportamento dos ingresos e dos gastos públicos, 

así como os efectos que se poden producir ao longo 

do tempo. 

Explica que son os ciclos económicos, identificando e describindo as súas 

fases, expresando relacións entre elas: crise económica ou recesión, fondo, 

e expansión ou recuperación. 

B4-3.1.  Coñece e describe os efectos da 

desigualdade da renda e os instrumentos de 

redistribución desta. 

Expón reflexións sobre situacións de desigualdade no acceso aos recursos 

económicos e os medios de produción. 

B5-2.1. Valora e interpreta datos e gráficos de 

contido económico relacionados cos tipos de 

interese, inflación e desemprego. 

Observa e interpreta gráficos de contido económico 
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B5-3.1. Describe as causas do desemprego e valora 

as súas principais repercusións económicas e 

sociais 

Explica que é o desemprego e identifica e describe  tipos definindo como 

se contabiliza. Define a taxa de paro e as taxas de actividade e emprego. 

Identifica e describe costes económicos, sociais e políticos do desemprego. 

B5-3.2. Analiza os datos de desemprego en España 

e as políticas contra o desemprego. 

Interpreta e analiza datos de emprego e desemprego en España 

describindo variables. 

Deseña as fórmulas da taxa de paro, a taxa de actividade e a taxa de 

ocupación da economía española nun período dado. 

Identifica y explica de forma razoada políticas contra el desemprego. 

B5-3.3. Investiga e recoñece ámbitos de 

oportunidades e tendencias de emprego. 

Explica a evolución do traballo en España desde 1976 ata a actualidade, 

identificando factores de influencia e relacións entre eles. 

Elabora un currículo vitae con criterios de responsabilidade e expón 

reflexións sobre as pautas de comportamento nunha entrevista de traballo. 

B6-1.3. Analiza e presenta acontecementos 

económicos contemporáneos no contexto da 

globalización e o comercio internacional. 

Expón reflexións acerca das relacións entre o desenvolvemento tecnolóxico 

e o crecemento económico. 

B6-1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e 

a súa relación co impacto económico internacional, 

e analiza as posibilidades dun desenvolvemento 

sustentable. 

Mostra e valora condutas e  medidas, a nivel individual e colectivo, local, e 

global, que contribúen á protección do medio ambiente e a sustentabilidade 

da vida. 

Expón reflexións en torno á diferencia entre desenvolvemento humano e 

desenvolvemento económico, e entre crecemento económico e benestar 

social. 
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UNIDADE 7 

 

 

A DISTRIBUCIÓN DA RENDA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B1-1.1.  Recoñece a escaseza de recursos e a 

necesidade de elixir e tomar decisións como as claves 

dos problemas básicos de calquera economía, e 

comprende que todas as eleccións supoñen renunciar 

a outras alternativas e que todas as decisións teñen 

consecuencias. 

Explica que é a pobreza en termos económicos expoñendo 

reflexións críticas e razoadas sobre as súas causas políticas, sociais, 

económicas e medioambientais. 

Expresa opinións sobre a desigualdade económica en España. 

B1-1.2. Distingue formas de analizar e resolver 

problemas económicos, e identifica as súas vantaxes, 

os seus inconvenientes e as súas limitacións. 

Identifica distintas formas de abordar e resolver problemas 

económicos. 

Mostra actitudes de interese, esforzo e responsabilidade na a 

execución de accións e tarefas, e de autonomía na toma de 

decisións. Participa de forma activa, empática, respectuosa e 

cooperativa nos traballos e as interaccións da aula. 

B1-2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da 

área da economía. 

Comprende, explica e utiliza correctamente diferentes termos da 

área da economía. 

Localiza, selecciona, organiza e expón información adquirida en 

textos e imaxes para completar as súas actividades, traballos e 

proxectos. Expón conclusións xustificando e fundamentando os seus 

argumentos, e comunica dita información oralmente e/ou por escrito. 

B1-3.1.  Representa as relacións que se establecen 

entre as economías domésticas e as empresas. 

Describe dificultades económicas ás que se enfrontan familias da 

súa contorna. 

Expón reflexións sobre as formas na que a pobreza afecta á 

infancia. 

Explica factores que determinan a renda das familias e expón 

reflexións sobre as formas de actuación do sector público. 

B1-3.2.  Aplica razoamentos básicos para interpretar 

problemas económicos provenientes das relacións 

económicas do seu contorno. 

Explica e aplica cálculos do IRPF 

B4-1.1.  Identifica as vías de onde proceden os 

ingresos do Estado, así como as principais áreas dos 

gastos do Estado, e comenta as súas relacións. 

Explica o orzamento público, o ciclo orzamentario e as súas fases. 

Describe o saldo  orzamentario analizando resultados que pode 

ofrecer, e explica a clasificación do gasto público. 

Explica os ingresos públicos, a súa clasificación e as súas fontes. 

B4-1.2.  Analiza e interpreta datos e gráficos de 

contido económico relacionados cos ingresos e os 

gastos do Estado. 

Analiza e interpreta datos e gráficos relacionados cos ingresos e 

gastos do Estado. 

B4-2.1.   Comprende e expresa as diferenzas entre os 

conceptos de débeda pública e déficit público, así 

como a relación que se produce entre eles. 

Explica a débeda pública e o déficit público establecendo relacións 

entre eles. 
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B4-3.1.  Coñece e describe os efectos da 

desigualdade da renda e os instrumentos de 

redistribución desta. 

Explica en que consiste a función distributiva da renda. 

Calcula o coeficiente de Gini. 

Explica a representación da curva de Lorenz e de outros 

indicadores de análise. 

Explica a función distributiva do Estado, e os costes sociais, 

políticos e económicos da desigualdade. 

Identifica instrumentos estatais de redistribución da renda, 

expoñendo información relacionada sobre os seus efectos. 

B5-2.1. Describe as causas do desemprego e valora 

as súas principais repercusións económicas e sociais. 

Observa e interpreta gráficos de contido económico. 

B5-3.1. Describe as causas do desemprego e valora 

os seus principais repercusións económicas e sociais. 

Explica a brecha salarial e a súa evolución en España nos últimos 

anos. 

B5-3.3. Investiga e recoñece ámbitos de 

oportunidades e tendencias de emprego. 

Identifica e analiza sectores predominantes e oportunidades de 

emprego. 

B6-1.1. Valora o grao de interconexión das economías 

de todos os países do mundo e aplica a perspectiva 

global para emitir xuízos críticos. 

Expón reflexións en torno á desigualdade económica dos países 

industrializados, as súas causas, as súas consecuencias. 

Analiza a evolución da presión fiscal nos países da OCDE. 

B6-1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a 

súa relación co impacto económico internacional, e 

analiza as posibilidades dun desenvolvemento 

sustentable. 

Define a equidade en termos económicos, describe tipos, e expón 

relacións entre a desigualdade, o estado do benestar e o crecemento 

económico. 

Mostra e valora condutas e medidas, a nivel individual e colectivo, 

local, e global, que contribúen á protección do medio ambiente e á 

sustentabilidade da vida. 
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UNIDADE 8 

 

 

O DIÑEIRO E OS MEDIOS DE PAGO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B1-1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade 

de elixir e tomar decisións como as claves dos problemas 

básicos de calquera economía, e comprende que todas as 

eleccións supoñen renunciar a outras alternativas e que 

todas as decisións teñen consecuencias. 

Explica que é o diñeiro, as súas fases a  longo da historia e que 

funcións cumpre na economía: medio de pago, unidade de conta e 

depósito de valor. 

Explica que é o troco. 

B1-1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas 

económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus 

inconvenientes e as súas limitacións. 

Identifica distintas formas de abordar e resolver problemas 

económicos. 

Mostra actitudes de interese, esforzo e responsabilidade na a 

execución de accións e tarefas, e de autonomía na toma de 

decisións. Participa de forma activa, empática, respectuosa e 

cooperativa nos traballos e as interaccións da aula. 

B1-2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área 

da economía. 

Comprende, explica e utiliza correctamente diferentes termos da 

área da economía. 

Localiza, selecciona, organiza e expón información adquirida en 

textos e imaxes para completar as súas actividades, traballos e 

proxectos. Expón conclusións xustificando e fundamentando os seus 

argumentos, e comunica dita información oralmente e/ou por escrito. 

B1-3.2.  Aplica razoamentos básicos para interpretar 

problemas económicos provenientes das relacións 

económicas do seu contorno. 

Calcula a rendibilidade dun activo. 

B3-2.1.   Comprende as necesidades de planificación e do 

manexo de asuntos financeiros ao longo da vida. Esa 

planificación vincúlase á previsión realizada en cada etapa, 

de acordo coas decisións tomadas e a marcha da 

actividade económica nacional. 

Explica os intermediarios financeiros identificando tipos de 

operacións relacionadas co diñeiro das familias. 

Define as operacións de pasivo, as de activo, e os servizos 

bancarios. 

Explica a función dos bancos na creación do diñeiro. 

B3-3.1. Distingue formas de analizar e resolver problemas 

económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus 

inconvenientes e as súas limitacións. 

Le e interpreta unha conta corrente e explica a representación de 

ingresos e gastos no fogar. 

B3-4.1.  Comprende os termos fundamentais e describe o 

funcionamento das contas na operativa bancaria. 

Explica os activos, as súas categorías, reais e financeiros, e as 

súas características: rendibilidade, risco e liquidez. 

B3-4.2.  Valora e comproba a necesidade de interpretar as 

cláusulas dos contratos bancarios para coñecer os dereitos 

e as obrigas que se derivan delas, así como a importancia 

de operar en condicións de seguridade cando se 

empregan procedementos telemáticos. 

Participa nun debate sobre a seguridade de facer compras por 

Internet. 

Expón medidas e consellos para evitar fraudes nos pagos por 

Internet. 
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B3-4.3.  Recoñece a capacidade de negociación coas 

entidades financeiras e analiza os procedementos de 

reclamación ante estas. 

Identifica e describe instrumentos de garantía da actividade 

bancaria valorando a importancia dun sistema bancario sólido e 

fiable. 

Explica as obrigacións dos bancos no trato cos seus clientes. 

B-3.4.4.  Identifica e explica as modalidades de tarxetas 

bancarias, así como os elementos e os procedementos 

que garanten a seguridade na súa operativa. 

Identifica e describe medios de pago, as súas características e os 

seus tipos: tarxetas, transferencias, cheques e pago electrónico. 

Identifica tipos de tarxetas. 

B5-1.1.   Describe as causas da inflación e valora as súas 

principais repercusións económicas e sociais. 

Explica causas e consecuencias da quebra bancaria, o pánico 

bancario e o efecto contaxio. 

B5-1.3.   Valora e interpreta datos e gráficos de contido 

económico relacionados cos tipos de xuro, inflación e 

desemprego. 

Observa e interpreta táboas e gráficos de contido económico. 

B6-1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa 

relación co impacto económico internacional, e analiza as 

posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 

Mostra e valora condutas e medidas, a nivel individual e colectivo, 

local, e global, que contribúen á protección do medio ambiente e a 

sustentabilidade da vida. 

Expresa opinións sobre a satisfacción de necesidades e os 

procesos fóra do sistema monetario e sobre as posibilidades de 

modelos económicos diversos. 

Fai hipóteses sobre modelos e tipos de banca sostible e segura para 

os cidadáns. 
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UNIDADE 9 

 

 

A INFLACIÓN E OS TIPOS DE INTERESE 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B1-1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a 

necesidade de elixir e tomar decisións como as claves 

dos problemas básicos de calquera economía, e 

comprende que todas as eleccións supoñen renunciar 

a outras alternativas e que todas as decisións teñen 

consecuencias. 

Explica que é o prezo dos produtos e identifica causas que motivan os seus 

cambios. 

B1-1.2. Distingue formas de analizar e resolver 

problemas económicos, e identifica as súas vantaxes, 

os seus inconvenientes e as súas limitacións. 

Identifica distintas formas de abordar e resolver problemas económicos. 

Mostra actitudes de interese, esforzo e responsabilidade na a execución de 

accións e tarefas, e de autonomía na toma de decisións. Participa de forma 

activa, empática, respectuosa e cooperativa nos traballos e as interaccións 

da aula. 

B1-2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da 

área da economía. 

Comprende, explica e utiliza correctamente diferentes termos da área da 

economía. 

Localiza, selecciona, organiza e expón información adquirida en textos e 

imaxes para completar as súas actividades, traballos e proxectos. Expón 

conclusións xustificando e fundamentando os seus argumentos, e 

comunica dita información oralmente e/ou por escrito. 

B1-3.2.  Aplica razoamentos básicos para interpretar 

problemas económicos provenientes das relacións 

económicas do seu contorno. 

Explica que é o índice de prezos ao consumo (IPC). 

B4-1.1. Identifica as vías de onde proceden os 

ingresos do Estado, así como as principais áreas dos 

gastos do Estado, e comenta as súas relacións. 

Explica a prima de risco da débeda española. 

B4-1.2.  Analiza e interpreta datos e gráficos de 

contido económico relacionados cos ingresos e os 

gastos do Estado. 

Analiza e interpreta datos e gráficos relacionados cos ingresos e gastos do 

Estado. 

B4-3.1.  Coñece e describe os efectos da 

desigualdade da renda e os instrumentos de 

redistribución desta. 

Localiza, selecciona, organiza e expón información sobre a evolución do 

poder adquisitivo das familias españolas nos últimos vinte anos. 

B5-1.1.  Describe as causas da inflación e valora as 

súas principais repercusións económicas e sociais. 

Explica que é  a inflación e como se mide. Explica a deflación. Analiza a 

relación entre a inflación e a cantidade de diñeiro. 

Calcula o índice de prezos e a taxa de inflación a partir dos datos dados. 

Identifica causas da inflación. Define a inflación por demanda e a inflación 

por oferta. 

Describe e relaciona efectos sociais negativos da inflación. 

B5-1.2.  Explica o funcionamento dos tipos de interese 

e as consecuencias da súa variación para a marcha 

da economía. 

Explica os tipos de interese e a forma de calculalos identificando os 

indicadores TIN e TAE. Explica o tipo de interese oficial. 

Explica a relación entre os tipos de interese e a inflación. Calcula o tipo de 

interese real a partir dun caso dado. 
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Explica a evolución dos tipos de interese definindo factores de influencia 

na súa variación. 

B5-2.1.  Describe as causas do desemprego e valora 

as súas principais repercusións económicas e sociais. 

Observa e interpreta gráficos relacionados coa inflación e os tipos de 

interese. 

B5-3.1. Describe as causas do desemprego e valora 

as súas principais repercusións económicas e sociais. 

Expresa relacións entre a inflación e o desemprego de forma razoada e 

crítica. 

Explica e interpreta a representación da curva de Phillips explicando a súa 

función. 

B5-3.2. Analiza os datos de desemprego en España e 

as políticas contra o desemprego. 

Analiza datos sobre a evolución do índice de miseria en España. 

B6-1.3.  Analiza e presenta acontecementos 

económicos contemporáneos no contexto da 

globalización e o comercio internacional 

Explica a evolución da inflación na zona euro ata o 2014 relacionando as 

expectativas de tipos de interese. 
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UNIDADE 10 

 

 

O AFORRO E O ENDEBEDAMENTO 

DAS FAMILIAS 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B1-1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de 

elixir e tomar decisións como as claves dos problemas básicos 

de calquera economía, e comprende que todas as eleccións 

supoñen renunciar a outras alternativas e que todas as 

decisións teñen consecuencias. 

Analiza as vantaxes e os inconvintes de comprar ou alugar unha 

vivenda. 

B1-1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas 

económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus 

inconvenientes e as súas limitacións. 

Identifica distintas formas de abordar e resolver problemas 

económicos. 

Mostra actitudes de interese, esforzo e responsabilidade na a 

execución de accións e tarefas, e de autonomía na toma de decisións. 

Participa de forma activa, empática, respectuosa e cooperativa nos 

traballos e as interaccións da aula. 

B1-2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da 

economía. 

Comprende, explica e utiliza correctamente diferentes termos da área 

da economía. 

Localiza, selecciona, organiza e expón información adquirida en textos 

e imaxes para completar as súas actividades, traballos e proxectos. 

Expón conclusións xustificando e fundamentando os seus argumentos, 

e comunica dita información oralmente e/ou por escrito. 

B1-3.2.  Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas 

económicos provenientes das relacións económicas do seu 

contorno. 

Explica que é unha hipoteca e establece relacións coa 

responsabilidade do patrimonio universal. 

B3-1.3.  Manexa gráficos de análise que permiten comparar 

unha realidade personalizada coas previsións establecidas. 

Le, interpreta e explica datos sobre a evolución da taxa de aforro dos 

fogares españoles nos últimos anos. 

B3-2.1.  Comprende as necesidades de planificación e do 

manexo de asuntos financeiros ao longo da vida. Esa 

planificación vincúlase á previsión realizada en cada etapa, de 

acordo coas decisións tomadas e a marcha da actividade 

económica nacional. 

Explica os instrumentos de inversión. 

Describe a inversión en renda fixa e variable. 

Explica a clasificación das acciones segundo os diversos criterios. 

Identifica, clasifica e explica fondos de inversión. 

B3-3.1.  Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control 

do gasto. 

Explica a relevancia do aforro e do control do gasto. 

Identifica factores dos que depende a renda familiar. 

B3-3.2.  Analiza as vantaxes e inconvenientes do 

endebedamento, valorando o risco e seleccionando a decisión 

máis axeitada para cada momento. 

Explica que é o endebedamento, expón a súa clasificación e os 

factores da mesma. 

Identifica efectos e consecuencias do endebedamento a nivel 

individual e colectivo sinalando vantaxes e inconvintes. 

Expón reflexións sobre as limitacións que implica para unha familia. 

B3-4.1.  Comprende os termos fundamentais e describe o 

funcionamento das contas na operativa bancaria. 

Explica os depósitos bancarios: contas correntes, de aforro e 

imposicións a prazo fixo (IPF). Identifica regras para comparar 

depósitos bancarios. 

B3-4.2.  Valora e comproba a necesidade de interpretar as 

cláusulas dos contratos bancarios para coñecer os dereitos e 

as obrigas que se derivan delas, así como a importancia de 

Explica e aplica cálculos para valorar o rendemento dos depósitos a 

prazo fixo. 
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operar en condicións de seguridade cando se empregan 

procedementos telemáticos. 

B3-4.3.  Recoñece a capacidade de negociación coas 

entidades financeiras e analiza os procedementos de 

reclamación ante estas. 

Define que é un aval e identifica e describe tipos. 

B3-5.1.  Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros 

segundo os riscos ou as situacións adversas nas etapas da 

vida. 

Identifica e diferencia os diferentes tipos de seguros: de persoas, de 

danos e de prestación de servizos 

B5-2.1.  Describe as causas do desemprego e valora as súas 

principais repercusións económicas e sociais. 

Observa e interpreta gráficos de contido económico. 

B6-1.5.  Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa 

relación co impacto económico internacional, e analiza as 

posibilidades dun desenvolvemento sustentable. 

Mostra e valora condutas e medidas, a nivel individual e colectivo, local, 

e global, que contribúen á protección do medio ambiente e a 

sustentabilidade da vida. 

Expón reflexións críticas en torno ás decisións que se poden adoptar 

para resolver a necesidade dun espazo onde vivir. 
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UNIDADE 11 

 

 

O COMERCIO EXTERIOR 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B1-1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a 

necesidade de elixir e tomar decisións como as 

claves dos problemas básicos de calquera 

economía, e comprende que todas as eleccións 

supoñen renunciar a outras alternativas e que todas 

as decisións teñen consecuencias. 

Expón reflexións sobre como afecta á economía dun país o contrabando de 

mercancías, e a importación de falsificacións. 

B1-1.2. Distingue formas de analizar e resolver 

problemas económicos, e identifica as súas 

vantaxes, os seus inconvenientes e as súas 

limitacións. 

Identifica distintas formas de abordar e resolver problemas económicos. 

Mostra actitudes de interese, esforzo e responsabilidade na a execución de accións 

e tarefas, e de autonomía na toma de decisións. Participa de forma activa, empática, 

respectuosa e cooperativa nos traballos e as interaccións da aula. 

B1-2.1. Comprende e utiliza correctamente termos 

da área da economía. 

Comprende, explica e utiliza correctamente diferentes termos da área da 

economía. 

Localiza, selecciona, organiza e expón información adquirida en textos e imaxes 

para completar as súas actividades, traballos e proxectos. Expón conclusións 

xustificando e fundamentando os seus argumentos, e comunica dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

B1-3.2.  Aplica razoamentos básicos para interpretar 

problemas económicos provenientes das relacións 

económicas do seu contorno. 

Explica e aplica cálculos para o cambio de moeda estranxeira. 

B6-1.1.  Valora o grao de interconexión das 

economías de todos os países do mundo e aplica a 

perspectiva global para emitir xuízos críticos. 

Explica os instrumentos de protección comercial. 

Explica os movementos financeiros internacionais: o mercado de divisas, os efectos 

da variación do tipo de cambio e o mercado de cambio. 

B6-1.2.  Explica as razóns que xustifican o 

intercambio económico entre países e que inflúen 

nel. 

Explica o comercio internacional e que tipos de cambios engloba. 

Identifica causas e vantaxes do comercio internacional. 

Explica como se rexistran os intercambios internacionais. Define a balanza de 

pagos. 

B6-1.3.  Analiza e presenta acontecementos 

económicos contemporáneos no contexto da 

globalización e o comercio internacional. 

Explica a globalización económica e os factores que favorecen o seu afianzamento. 

Identifica as vantaxes da globalización económica, e as súas consecuencias e 

repercusións a nivel social, político, económico e medioambiental. 

B6-1.4.  Recoñece e enumera vantaxes e 

inconvenientes do proceso de integración 

económica e monetaria da Unión Europea. 

Explica que é a integración económica, os seus niveis e as implicacións de cada un 

deles. 

Explica efectos positivos e negativos da integración económica. 

B6-1.5.  Reflexiona sobre os problemas ambientais 

e a súa relación co impacto económico 

internacional, e analiza as posibilidades dun 

desenvolvemento sustentable. 

Mostra e valora condutas e medidas, a nivel individual e colectivo, local, e global, 

que contribúen á protección do medio ambiente e a sustentabilidade da vida. 

Expón reflexións en torno ao impacto económico e social dos movementos 

migratorios e as persoas desprazadas. 

Identifica, describe e relaciona consecuencias negativas do comercio internacional 

no ámbito social, político e medioambiental. 
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UNIDADE 12 

 

 

ECONOMÍA E MEDIO AMBIENTE 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B1-1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a 

necesidade de elixir e tomar decisións como as claves 

dos problemas básicos de calquera economía, e 

comprende que todas as eleccións supoñen renunciar a 

outras alternativas e que todas as decisións teñen 

consecuencias. 

Identifica, explica e compara teorías económicas relacionadas cos retos 

medioambientais que supón o crecemento económico. 

B1-1.2. Distingue formas de analizar e resolver 

problemas económicos, e identifica as súas vantaxes, os 

seus inconvenientes e as súas limitacións. 

Identifica distintas formas de abordar e resolver problemas económicos. 

Mostra actitudes de interese, esforzo e responsabilidade na a execución de accións e 

tarefas, e de autonomía na toma de decisións. Participa de forma activa, empática, 

respectuosa e cooperativa nos traballos e as interaccións da aula. 

B1-2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da 

área da economía. 

Comprende, explica e utiliza correctamente diferentes termos da área da economía. 

Localiza, selecciona, organiza e expón información adquirida en textos e imaxes para 

completar as súas actividades, traballos e proxectos. Expón conclusións xustificando 

e fundamentando os seus argumentos, e comunica dita información oralmente e/ou 

por escrito. 

B1-3.2.  Aplica razoamentos básicos para interpretar 

problemas económicos provenientes das relacións 

económicas do seu contorno. 

Explica problemas medioambientais relacionados coa actividade económica. 

B2-1.3.  Distingue os tipos de empresas e de 

empresarios/as que actúan no seu ámbito, así como a 

forma de interactuar co seu contorno máis próximo e os 

efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que 

se observan. 

Identifica solucións e obxectivos a efectos do sector privado: a contribución das familias e as 

empresas na protección do medio ambiente. 

Explica a responsabilidade social corporativa. 

B4-1.1.  Identifica as vías de onde proceden os ingresos 

do Estado, así como as principais áreas dos gastos do 

Estado, e comenta as súas relacións. 

Identifica e explica solucións e iniciativas públicas nacionais que contribúen á protección do 

medio ambiente. 

B4-1.2.  Analiza e interpreta datos e gráficos de contido 

económico relacionados cos ingresos e os gastos do 

Estado. 

Analiza e interpreta datos e gráficos relacionados cos ingresos e gastos do Estado. 

B6-1.1.  Valora o grao de interconexión das economías 

de todos os países do mundo e aplica a perspectiva 

global para emitir xuízos críticos. 

Le, interpreta e comenta, de maneira crítica e reflexiva, textos relacionados coas diferentes 

posturas económicas sobre a priorización do medio ambiente. 

Expón reflexións sobre causas e consecuencias das condicións de desigualdade no acceso aos 

recursos naturais entre persoas, pobos e países, e sobre as influencias do desenvolvemento 

económico sobre o entorno natural. 

B6-1.3.  Analiza e presenta acontecementos económicos 

contemporáneos no contexto da globalización e o 

comercio internacional. 

Identifica, explica e relaciona acordos internacionais sobre o medio ambiente expoñendo 

reflexións sobre o seu cumprimento, logros, retos, implicacións e eficacia. 
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B6-1.5.  Reflexiona sobre os problemas ambientais e a 

súa relación co impacto económico internacional, e 

analiza as posibilidades dun desenvolvemento 

sustentable. 

Mostra e valora condutas e medidas, a nivel individual e colectivo, local, e global, que 

contribúen á protección do medio ambiente e á sustentabilidade da vida. 

Explica características do desenvolvemento sostible valorando a súa importancia. 

Expón reflexións sobre os modelos de consumo enerxético dos países industrializados, e as súas 

consecuencias económicas, sociais e medioambientais. 

 

 


