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PRESENTACIÓN MATERIA 
MATERIA Economía CURSO 4º ESO

CURSO ACADÉMICO 2019-2020 PROFESOR Abel Rodríguez López

CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 1
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

Economía como ciencia: actividade económica e sociedade.
Distingue formas de analizar e resolver problemas económicos, e identifica as súas vantaxes, os seus in-
convenientes e as súas limitacións.

Principios na toma de decisións económicas. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións como as claves dos proble-
mas básicos de calquera economía, e comprende que todas as eleccións supoñen renunciar a outras al-
ternativas e que todas as decisións teñen consecuencias.

Escaseza, elección e asignación de recursos. Custo de oportunida-
de.

O método na economía: modelos económicos.
Comprende e utiliza correctamente termos da área da economía.

Diferencia entre economía positiva e economía normativa.

Fronteira de posibilidades de produción.
Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante a fronteira de posibilidades de pro-
dución.

As relacións económicas básicas e a súa representación.

Representa as relacións que se establecen entre as economías domésticas e as empresas.

Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das relacións económi-
cas do seu contorno.

CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 2
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe
A empresa e o/a empresario/a. Distingue os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan no seu ámbito, así como a forma de inte-

ractuar co seu contorno máis próximo e os efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se ob-
servan.

Elementos, funcións e obxectivos da empresa.

Clases de empresas.

Formas xurídicas da empresa.

 Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias de capital para a súa constitu-
ción e coas responsabilidades legais para cada tipo.

Identifica e valora as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada caso, en función das carac-
terísticas concretas, aplicando o razoamento sobre clasificación das empresas.

Proceso produtivo e factores produtivos. Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía.
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Sectores da actividade económica. Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas oportunidades.

Fontes de financiamento das empresas. Novas formas de financia-
mento.

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.

Ingresos e custos da empresa: clasificación. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu beneficio ou a súa perda, aplicando razo-
amentos matemáticos, e interpreta os resultados.Resultados da empresa.

Obrigas fiscais das empresas.

Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa forma xurídica e as actividades, e sinala o fun-
cionamento básico dos impostos e as principais diferenzas entre eles.

Valora a achega que para a riqueza nacional supón a carga impositiva que soportan as empresas.

CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 3
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

Orzamento persoal. Control de ingresos e gastos.
Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e os gastos integrantes, e reali-
za o seu seguimento.

Xestión do orzamento. Obxectivos e prioridades.

Utiliza ferramentas informáticas na preparación  e desenvolvemento dun orzamento ou plan financeiro per-
sonalizado.

Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade personalizada coas previsións estable-
cidas.

Planificación  económico-financeira:  necesidades  económicas  nas
etapas da vida.

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.

Aforro e endebedamento. Os plans de pensións. Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto.

Risco e diversificación.
Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco e seleccionando a decisión
máis axeitada para cada momento.

O diñeiro. Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento das contas na operativa bancaria.

Contratos financeiros: contas e tarxetas de débito e crédito.
Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos contratos bancarios para coñecer os de-
reitos e as obrigas que se derivan delas, así como a importancia de operar en condicións de seguridade
cando se empregan procedementos telemáticos.

Relacións no mercado financeiro: información e negociación.
Recoñece a capacidade de negociación coas entidades financeiras e analiza os procedementos de recla-
mación ante estas.

Implicacións dos contratos financeiros.  Dereitos e responsabilida-
des dos/das consumidores/as no mercado financeiro.

Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así como os elementos e os procedementos

O seguro como medio para a cobertura de riscos. Tipoloxía de se-
guros.

Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou as situacións adversas nas etapas
da vida.
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CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 4
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

Orzamentos públicos: ingresos e gastos do Estado.

Identifica as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as principais áreas dos gastos do
Estado, e comenta as súas relacións.

Analiza e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos ingresos e os gastos do Esta-
do.

Distingue nos ciclos económicos o comportamento dos ingresos e dos gastos públicos, así como os efec-
tos que se poden producir ao longo do tempo.

Describe o contido dos orzamentos públicos e argumenta a necesidade de prever os ingresos e os gastos,
e controlar a súa execución.

A débeda pública e o déficit público.
Comprende e expresa as diferenzas entre os conceptos de débeda pública e déficit público, así como a re-
lación que se produce entre eles.

Desigualdades económicas e distribución da renda.
Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de redistribución desta.

Interpreta gráficos representativos da distribución da renda

CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 5
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe
Tipos de xuro. Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa variación para a marcha da eco-

nomía.Consecuencias dos cambios nos tipos de xuro e inflación.

Inflación. Describe as causas da inflación e valora as súas principais repercusións económicas e sociais.

Desemprego: clasificación e consecuencias.
Valora e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos tipos de xuro, inflación e de-
semprego.

Causas do desemprego e políticas contra o desemprego. O desem-
prego en Galicia.

Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións económicas e sociais.

Analiza os datos de desemprego en España e as políticas contra o desemprego.

Perspectivas da ocupación. Investiga e recoñece vieiros e tendencias de emprego.
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CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 6
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

Globalización económica.

Valora o grao de interconexión das economías de todos os países do mundo e aplica a perspectiva global
para emitir xuízos críticos.

Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no contexto da globalización e o co-
mercio internacional.

Comercio internacional. Explica as razóns que xustifican o intercambio económico entre países e que inflúen nel.

Integración económica e monetaria europea.
Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e monetaria da
Unión Europea.

Economía e ambiente: sustentabilidade.
Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto económico internacional, e analiza
as posibilidades dun desenvolvemento sustentable.
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CRITERIOS, ESTRATEXIAS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Tomando como referente  a premisa  de  que todo o  realizado conta  para avaliar  a  aprendizaxe  e de  que é
importante levar a cabo unha avaliación continua, os  procedementos e instrumentos de avaliación que se
empregarán nesta materia son os que se recollen a continuación:

Probas específicas de avaliación (unha por avaliación).

Actividades e exercicios prácticos (tanto os realizados na aula como os levados a cabo de forma autónoma).

Análise e interpretación de documentos audiovisuais, artigos de prensa, etc.

Traballos de investigación e desenvolvemento, a realizar en grupos cada trimestre.

Procura voluntaria de noticias relacionadas coa materia e exposición das mesmas na clase.

Intervencións realizadas polos alumnos durante as sesións de clase.

Emprego cotiá da aula virtual.

Actitude e predisposición cara á aprendizaxe amosadas durante todas as sesións.

Avaliacións iniciais, aínda que non se terán en conta na cualificación, si servirán como medio para diagnosticar as
necesidades do alumnado e o nivel de partida desde o que afrontan a aprendizaxe.

 Para cada avaliación: 

As probas escritas de cada avaliación ponderarán un 50% da nota total que obtería o alumno/a nesta materia,
correspondendo outro 30% ás tarefas que o profesor cualifique (1 por unidade didáctica)  e un 20% á participación
na aula.  Neste senso, o alumnado comeza cunha nota de 5 e outorgaranse 0,25 puntos (ata máximo dun punto
por sesión) a  todas aquelas intervencións correctas; do mesmo xeito, descontaranse 0,25 puntos (ata un máximo
dun punto por sesión) cando o/a alumno/a non responda a unha pregunta, non estea a traballar no que o profesor
indica, ou teña comportamentos que non favorezan á aprendizaxe. 
Durante o curso realizarase unha proba escrita por avaliación. Cada proba valorase de 0 a 10 puntos e para que
faga media cos outros instrumentos de cualificación, é necesaria una cualificación mínima de 3.

Aquelas persoas que sexan sorprendidas tratando de facer trampas nun exame: empregando o móbil, mediante
“chuletas”, falando cos compañeiros,  etc; terán unha cualificación de cero nesa proba, polo que, en ningún caso,
poderán aprobar a materia polo método de avaliación continua aquí descrito.

Traballos cualificados:  Na valoración dos traballos presentados, das actividades virtuais e das actividades e
exercicios propostos na clase, teranse en conta os seguintes aspectos e ponderacións:

Axustar o contido as cuestións preguntadas en cada actividade en concreto. (50% da nota da actividade)

Presentación, corrección ortográfica e gramatical. (10%)

Desenvolvemento e análise realizado da actividade proposta. (25%)

Achega  persoal.  (15%).  No  caso  de  que nunha  actividade  non se  pida  a  achega  persoal,  esta  porcentaxe
sumarase ao “desenvolvemento e análise realizado da actividade proposta”.

Entrega na data ou datas establecidas. Penalizarase cun punto na valoración do exercicio, por cada día que se
atrase a súa presentación. Se non se presenta, a cualificación será de cero puntos.

En cada avaliación, a nota deste apartado, será a media aritmética dos traballos corrixidos.

Caderno de clase: Para valorar o traballo diario, o profesor conta cun diario dixital de clase, onde irá anotando o
traballo do alumnado. Comezán a avaliación cunha nota de 5 e en cada sesión recibirán entre un punto positivo e
un punto negativo, dependendo do seu traballo. A nota por avaliación situarase entre o cero e o dez. 

Nota avaliación:  Será o resultado de aplicar a fórmula:  (0,5 x Exame) + (0,3 x Traballos) + (0,2 x Caderno
clase). Para indicar a nota nos boletíns trimestrais, en números enteiros, aplicarase o redondeo matemático.

Nota final: Calculase como a media aritmética das tres avaliación, collidas con dous decimais.
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PROMOCIÓN
A recuperación de cada avaliación realizarase mediante unha proba escrita similar ás anteriores. 
A primeira e a segunda avaliación terán dúas oportunidades de recuperación: unha durante o curso e outra no
mes de xuño cando se realicen os exames finais. 
A terceira avaliación, polo contrario, terá unha soa oportunidade de recuperación nos citados exames finais. 
Unha vez realizadas as probas da 3ª avaliación poden presentarse as situación seguintes:
-a) O/A alumno/a ten todas as avaliacións aprobadas: considerase aprobada a materia. A cualificación final será a
media das cualificacións das tres avaliacións.
-b) O/A alumno/a ten una única avaliación suspensa:

b.1-Se a cualificación (media da avaliación e a recuperación) é maior ou igual  que 4 considerase a
avaliación aprobada e, polo tanto, tamén a materia.

b.2-Se a cualificación (media da avaliación e a recuperación) é menor que 4 deberá recuperar a materia
da avaliación mediante una proba similar as do curso.
-c) O alumno ten máis dunha avaliación suspensa: debe recuperar toda a materia mediante una proba similar as
realizadas no curso e que abarcará toda a materia impartida. 
Para a recuperación da materia  na convocatoria extraordinaria  de setembro  entregaranse ao alumnado uns
contidos mínimos. 
A recuperación realizarase  mediante unha proba escrita similar as realizadas no curso. Será necesaria unha
cualificación igual ou superior a 5 para aprobar. 

Modelo acorde ao artigo 21 do capítulo IV relativo a avaliacións, promoción e titulación DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
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