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Descrición
Síntese dos conceptos máis elementais da economía que permitan ao alumno non só entender a actuación
xeral
do mercado, senon tamén interpretar a evolución dos sectores produtivos e máis a caracterización actual das
grandes áreas económicas no mundo
Competencias
Código
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.
CE3 Introducir os conceptos económicos e ideas fundamentais para a súa aplicación á análise de realidade
económica
CT1 Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos
CT4

Habilidade para a resolución independente de problemas en relación con información cualitativa e
cuantitativa

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Introducir os conceptos económicos e ideas fundamentales para a aplicación a análise da realidade
económica

Contidos
Tema
Introdución á Economía

A economía de mercado

Tipoloxía
• saber
• saber facer

• saber facer

• saber
• saber
• saber facer
• saber facer

Competencias
CB1
CB3
CE3
CT1
CT4

Conceptos introductorios
A Ciencia Económica e o método cientíﬁco
Ideas básicas de Economía
Enfoques de economía
Demanda de mercado
Oferta de mercado
Elasticidades
Equilibrio de mercado
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Indicadores de actividade económica:
Macroagregados

Economía Mundial

Economía Española

Principais macroagregados
Contabilidade Nacional
Tratamento dos datos
Análises de Resultados
Desenvolvemento e subdesarrollo económico
Perspectivas de economía internacional
Tendencias da economía mundial
Evolución da economía española desde o s.XX
Estrutura económica española
Tendencias actuais da economía española

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Traballos de aula
4
12
16
Resolución de problemas
6
18
24
Lección maxistral
33
66
99
Probas de resposta curta
2
9
11
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Traballos de aula
Resolución de
problemas
Lección maxistral

Descrición
Na aula traballarase de forma participativa para resolver casos reais.
Proporanse exercicios concretos e/ou cuestionarios que deberán resolverse de forma individual e
na clase, así como análises de documentos e lecturas.
Farase unha exposición das principais teorías e fundamentos teóricos da economía para que o
alumnado sexa capaz de entender a situación desta.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Traballos de aula O alumnado tanto da modalidade presencial como semipresencial poderá resolver dubidas con relación
a algún aspecto da materia (contido, traballo ou prácticas), así como atención ás súas necesidades e
consultas relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa disciplina, proporcionándolle orientación,
apoio e motivación no proceso de aprendizaxe
Avaliación
Traballos de aula

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
A resolución de problemas-exercicios, traballos de aula e prácticas
10
CB1
con ordenador.
CB3
Valorarase a calidade e originalidad de os traballos realizados.
CE3
CT1
CT4

Resolución de
problemas

Semellante a os traballos de aula

10

CB1
CB3
CE3
CT1
CT4

Probas de resposta Exames de resposta breve. Os exames son obrigatorios e valoran
curta
os coñecementos e competencias de o alumno. Para aprobar a
materia é necesario obter unha nota superior a o 35% en cada un
de os exames.

80

CB1
CB3
CE3
CT4

Outros comentarios sobre a Avaliación
METODOLOXÍA E AVALIACIÓN DA MODALIDADE
SEMIPRESENCIAL
1. Ler con atención e en caso de dúbida consultar co Coordinador do Grao en Dirección e Xestión Pública.
2. Cadro básico de "metodoloxía" e "avaliación" da materia (en caso de dúbida, consultar co/a responsable da materia):
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NORMAS BÁSICAS DE SEMIPRESENCIALIDAD:
1. O alumnado matriculado na modalidade semipresencial comprométese co equipo docente a seguir un réxime de
"avaliación continua semipresencial", que implica a participación presencial ou virtual nas actividades que o profesorado
deseñe para dita modalidade.
2. A modalidade semipresencial supón a avaliación continua da aprendizaxe do alumnado, a tal ﬁn se estable con carácter
xeral, que a proba ﬁnal terá lugar a última das sesións de seguimento, ben de forma presencial (aula Facultade CCSSV), ben
de forma virtual ( Skype ou sistema similar Hangout).
3. O alumnado que non participe en máis do 80% das actividades "de avaliación continua semipresencial" propuestar polo
profesorado, será avaliado seguindo os criterios de presenciabilidad.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Mankiw, N. Gregory, Principios de economía, Sexta, Ediciones Paraninfo, S.A, 2012,
Krugman, Wells y Graddy, Fundamentos de Economía, Tercera, Editorial Reverté, 2016,
Mankiw, N. Gregory; Mark P. Taylor, Economía, Primera, Editorial Paraninfo, S.A., 2017,
Bibliografía Complementaria
Cordal, T y Pardellas, X, Política e economía da Unión Europea, 2016, Serv Pub UVigo
Viñas Apaolaza, A et al, Análisis del entorno económico internacional, 2016,
Recomendacións
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