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1-O MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

O presente  documento  contén  as  Programacións  Didácticas  da  área  de  Iniciación  á  Actividade  Emprendedora  e  Empresarial,  de 4.º  curso  de

Educación Secundaria Obrigatoria.

O modelo de programación pretende ser unha ferramenta que facilite aos profesores as seguintes tarefas:

 Planificar o seu traballo de forma eficaz.

 Reflexionar sobre o proceso de aprendizaxe dos alumnos.

 Establecer pautas claras para a avaliación.
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2-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

O espírito emprendedor é un concepto que abrangue valores persoais tales como a creatividade, a disposición positiva para a innovación e o cambio, a 

confianza en si mesmo/a, a motivación de logro, o liderado, a aceptación do fracaso como fonte de experiencia, e as actitudes de cooperación e de 

traballo en equipo. Todas as persoas terán que emprender na súa vida persoal e laboral, terán que innovar e procurar novas respostas, no mundo 

globalizado e cambiante ao que se enfrontan, aínda que non todas logran levar a cabo un proxecto empresarial propio. 

Formar cidadáns e cidadás capaces de asumir riscos, ser innovadores/as, con posibilidade de negociación e pensamento estratéxico, e con capacidade 

para o emprendemento constitúe o reto desta materia. Inclúe aspectos teóricos e prácticos orientados a preparar o alumnado para unha cidadanía 

responsable e para a vida profesional; axuda ao coñecemento das actividades e das necesidades das persoas emprendedoras, persegue que poidan 

responsabilizarse da súa propia carreira e do seu camiño persoal de formación, e da toma das decisións clave na súa vida, ademais da posibilidade de 

crear un negocio propio ou actuar como innovadores/as no traballo dentro dunha organización.

Esta  Programación anual do Departamento de Xeografía e Historia do C.P.I. Plurilingüe “O Cruce” de Cerceda (A Coruña) para o curso

2019-2020, recolle a Programación Didáctica para a materia de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial en 4º de E.S.O. A disponibilidade

horaria  para  desenvolver  esta  programación  é  de  3  horas  semanais.  Con  esta  Programación  pretendemos  conseguir  que  o  alumnado  acade  as

capacidades establecidas na Lei Orgánica 8/2013, de 9 de Decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), e no Decreto 86/2015, de 25 de

Xuño,  polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade autónoma de Galicia; partindo do nivel

co que o noso alumnado chega a nós e apoiándonos nos principios metodolóxicos que promovan tanto a súa participación activa como a adquisición

significativa dos coñecementos necesarios para a súa promoción a niveis superiores. Trátase dunha materia optativa e o grupo está formado por

alumnos e alumnas de 4º.
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3- AS COMPETENCIAS CHAVE DO CURRÍCULO

Segundo a denominación das competencias chave definidas pola Unión Europea, considérase que “as competencias chave son aquelas que todas as

persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. Identifícanse sete

competencias chave esenciais para o benestar das sociedades europeas, o crecemento económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as

capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha de elas.

As competencias chave do currículo son as seguintes:

• Comunicación lingüística (CL).

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia  tecnoloxía (CMCT).

• Competencia dixital (CD).

• Aprender a aprender (CAA).

• Competencias sociais e cívicas (CSC).

• Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE).

• Conciencia e expresións culturais (CEC).

Esta materia contribúe ao desenvolvemento, ademais, da competencia de sentido de iniciativa emprendedora e espírito emprendedor, que incide na 

consecución do benestar económico e social da comunidade, así como das competencias de comunicación lingüística e matemática, e das competencias

básicas en ciencia e tecnoloxía, dixital, sociais e cívicas, e a competencia de aprender a aprender.
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4- OBXECTIVOS CURRICULARES DA EDUCACIÓN SECUNDARIA

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.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar

os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.

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.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
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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.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio linguístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa

mellora, e respectar a diversidade linguística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao

exercicio deste dereito.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio

de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingue, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas

pertencentes á comunidade lusófona.
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5- A ÁREA DE INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL EN 4º DE E.S.O.

O espírito emprendedor dentro da educación foi amplamente abordado desde diversos enfoques. Se ben tense ligado a materias relacionadas co ámbito

da economía, cada vez máis implica relación do alumnado coa psicoloxía, a socioloxía e a xestión. Trátase dun fenómeno humano que comprende un

amplo espectro de competencia, coñecementos e actitudes, cualidades e valores.

Asumir riscos, ser innovador, ter dotes de persuasión, negociación e pensamento estratéxico tamén se inclúen dentro das competencias que deben ser

mobilizadas na xuventude para contribuír a formar cidadáns dotados de capacidade para o emprendemento. A resultas, o concepto de educación

emprendedora ten que abarcar competencias transversais pero ser definida en resultados de aprendizaxe concretos e diferenciados por nivel educativo.

A competencia “sentido da iniciativa emprendedora e espírito emprendedor”, asociada a esta materia incide non so na pura actividade económica senón

na contribución á sociedade por parte dos individuos, a inclusión social e o aseguramento do benestar da comunidade.

Esta materia inclúe aspectos teóricos e prácticos orientados a preparar aos xóvenes para unha cidadanía responsable e o mundo laboral. Axuda ao

coñecemento de quen son os emprendedores, que fan e que necesitan, pero tamén a aprender a responsabilizarse da súa propia carreira e o seu camiño

persoal de formación e, en suma, das súas decisións claves na vida. Todo iso sen olvidar os aspectos máis concretos relacionados coa posibilidade de

creación dun negocio propio ou de ser innovadores ou “intraemprendedores” no seu traballo dentro dunha organización.

A materia de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial articúlase en tres bloques:

• Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.

• Bloque 2. Proxecto de empresa.

• Bloque 3. Finanzas.

Estes bloques organízanse nas seguintes unidades didácticas:

• Unidade 1. O itinerario formativo e profesional.
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• Unidade 2. As relacións laborais.

• Unidade 3. A iniciativa emprendedora.

• Unidade 4. O proxecto emprendedor.

• Unidade 5. O emprendemento e o mercado.

• Unidade 6. A constitución da empresa.

• Unidade 7. As fontes de financiación.

• Unidade 8. Os impostos.
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6- AS UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDADE 1. O ITINERARIO FORMATIVO E PROFESIONAL

• Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos coñecerán os itinerarios formativo e profesional e como elixir cada un deles en función dos

seus gustos. Identificarán as súas propias cualidades persoais, actitudes e aspiracións e a formación que necesitarán para acadar as súas metas

profesionais. Recoñecerán o itinerario formativo necesario para adquirir determinadas competencias e o itinerario profesional necesario para

adquirir  determinadas  competencias  para  o  emprego.  Organizarán  información  para  elixir  un  itinerario.  Diseñarán  proxectos  de  carreira

profesional e valorarán a opción do autoemprego. Aproximaránse ao mercado laboral e ao proceso de busca de emprego. Tamén analizarán

unha empresa en Internet.

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen as súas propias capacidades para realizar traballos sinxelos e para planificar e realizar

trabajos en grupo. Diferencian entre sector laboral e profesión. Os alumnos saben buscar información a través de Internet.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias clave

▪ e

▪ g

▪ B1.1. Autonomía e au-
tocoñecemento.  A ini-
ciativa  emprendedora
e o/a empresario/a na
sociedade.

▪ B1.1. Describir as calidades
persoais e as destrezas aso-
ciadas  á  iniciativa  empren-
dedora, analizando os requi-
sitos de distintos postos de
traballo  e  actividades  em-
presariais.

▪ IAEEB1.1.1. Identifica as calidades persoais, as actitudes,
as aspiracións e a formación propias das persoas con ini-
ciativa emprendedora, e describe a actividade dos/das em-
presarios/as e o seu papel na xeración de traballo e benes-
tar social.

▪ Identifica as súas propias fortalezas e debilidades e
relaciónaas co que se quere dedicar nun futuro.

▪ Realiza un análisis da súa personalidade, comporta-
mento, habilidades, aspiracións, logros e metas.

▪ CSIEE

▪ CAA

▪ IAEEB1.1.2. Investiga con medios telemáticos as áreas de
actividade profesional do seu contorno, os tipos de empre-
sa que as desenvolven e os postos de traballo  en cada
unha, razoando os requisitos para o desempeño profesio-
nal en cada un deles.

▪ Recoñece a importancia de coñecer unha profesión
que gusta.

▪ Identifica os sectores laborais e as profesións aso-
ciadas a él.

▪ Utiliza Internet no proceso de búsqueda de empre-
go.

▪ CD

▪ CAA

▪ CSIEE
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias clave

▪ e

▪ g

▪ B1.2.  Intereses,  apti-
tudes  e  motivacións
persoais para a carrei-
ra profesional.

▪ B1.2. Tomar decisións sobre
o itinerario vital propio com-
prendendo  as  posibilidades
de emprego, o autoemprego
e a carreira profesional,  en
relación  coas  habilidades
persoais e as alternativas de
formación e aprendizaxe ao
longo da vida.

▪ IAEEB1.2.1.  Deseña  un  proxecto  de  carreira  profesional
propia relacionando as posibilidades do ámbito coas calida-
des e as aspiracións persoais, e valorando a opción do au-
toemprego e a necesidade de formación ao longo da vida.

▪ Identifica as alternativas para elixir un itinerario aca-
démico e profesional ao terminar a ESO.

▪ Recoñece un itinerario académico e profesional.

▪ CAA

▪ CSIEE
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UNIDADE 2. AS RELACIÓNS LABORAIS

• Enfoque da unidade. Nesta unidade, os alumnos traballarán sobre o concepto das relacións laborais. Traballarán sobre os contidos referentes

ao Dereito do traballo, o contrato de traballo, a Seguridade Social e o desemprego, así como os riscos laborais. Estes contidos e a súa aplicación

desenvolveranse conxuntamente, para lograr un saber máis profundo. Así pois, identificarán a norma básica e as institucións que relacionan a

empresas e traballadores. Distinguirán dereitos e obrigas que derivan do traballo e dos contratos laborais. Describirán as bases da Seguridade

Social. Por último, identificarán riscos laborais xerais e medidas de prevención.

• O que os alumnos xa coñecen.  Os alumnos coñecen os itinerarios formativo e profesional e como elixir cada un deles en función dos seus

gustos. Identificaron as súas propias cualidades persoais, actitudes e aspiracións e a formación que necesitarán para acadar as súas metas

profesionais. Recoñecen o itinerario formativo necesario para adquirir determinadas competencias e o itinerario profesional necesario para

adquirir determinadas competencias para o emprego. Organizaron a información para elixir un itinerario. Deseñaron proxectos de carreira

profesional e valorado a opción do autoemprego. Aproximáronse ao mercado laboral e ao proceso de busca de emprego. Como proxecto final,

recopilaron a información que obtiveron ao longo da unidade para sacar conclusións sobre as súas cualidades persoais, actitudes e aspiracións.

Finalmente, analizaron unha empresa en Internet.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias clave

▪ a

▪ b

▪ c

▪ g

▪ m

▪ B1.3.  Itinerarios  formati-
vos e carreiras profesio-
nais. Proceso de procura
de  emprego  en  empre-
sas  do  sector.  Autoem-
prego. Proceso de toma
de decisións sobre o iti-
nerario persoal.

▪ B1.3.  Actuar  como futuro/a tra-
ballador/a responsable coñecen-
do os  seus  dereitos  e  deberes
como tal, valorando a acción do
Estado e da Seguridade Social
na protección da persoa empre-
gada, e comprendendo a necesi-
dade  de  protección  dos  riscos

▪ IAEEB1.3.1. Identifica as normas e as institucións que in-
terveñen nas relacións entre os/as traballadores/as e as
empresas, en relación co funcionamento do mercado de
traballo.

▪ Recoñece as normas e instituciones que inter-
veñen na relación  traballador-empresario  e as
relaciona co funcionamento do mercado de tra-
ballo.

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ IAEEB1.3.2. Distingue os dereitos e as obrigas que se de-
rivan das relacións laborais, e compróbaos en contratos
de traballo e documentos de negociación colectiva.

▪ Realiza a distinción entre dereitos e obrigas de-
rivados das relacións laborais. Aplica este coñe-
cemento en supostos prácticos.

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ CMCCT
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias clave

▪ B1.4. Dereito do traballo.

▪ B1.5. Dereitos e deberes
derivados da relación la-
boral.

▪ B1.6. Contrato de traba-
llo e negociación colecti-
va.

▪ B1.7. Seguridade Social.
Sistema  de  protección.
Emprego e desemprego.

▪ B1.8.  Protección  do/da
traballador/a e beneficios
sociais.

▪ B1.9.  Riscos  laborais.
Normas. Planificación da
protección na empresa.

laborais. ▪ IAEEB1.3.3. Describe as bases do sistema da Segurida-
de Social e as obrigas dos/das traballadores/as e dos/das
empresarios/as  dentro  deste,  así  como  as  prestacións
mediante  procuras  nas  web  institucionais,  valorando  a
súa acción protectora ante as continxencias cubertas.

▪ Explica as bases do sistema da Seguridade So-
cial e as obrigas dos traballadores e empresa-
rios. Valora a acción protectora da Seguridade
Social e busca información a través de diversas
fontes para describir  as prestacións que ofrece.

▪ CCL

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ IAEEB1.3.4. Identifica as situacións de risco laboral máis
habituais nos sectores de actividade económica máis sa-
lientables no ámbito, e indica os métodos de prevención
legalmente establecidos, así como as técnicas de primei-
ros auxilios aplicables en caso de accidente ou dano.

▪ Recoñece as  situacións  de  risco  laboral  máis
habituais no traballo. Sinala métodos de preven-
ción establecidos pola lei e técnicas de primei-
ros auxilios aplicables en caso de accidente ou
dano.

▪ CSIEE

▪ CAA

▪ CMCCT

13



UNIDADE 3. A INICIATIVA EMPRENDEDORA

• Enfoque  da  unidade. Nesta  unidade,  os  alumnos  traballarán  e  estudarán  sobre  os  conceptos  de  emprendemento  e  sociedade  e  a  súa

interrelación.  Estudarán  e  comprenderán  os  valores  e  habilidades  do  emprendedor.  Coñecerán  as  habilidades  necesarias  para  emprender.

Diferenciarán entre creatividade e innovación. Asociarán cualidades persoais y sociais cun tipo de liderado e describirán e comprenderán os

principais tipos de negociación.

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos traballaron sobre o concepto das relacións laborais. Tamén traballarán sobre os contidos referentes

ao Dereito do traballo, o contrato de traballo, a Seguridade Social e o desemprego, así como os riscos laborais. Estes contidos e a súa aplicación

desenvolveranse conxuntamente, para lograr un saber máis profundo. Así pois, identifican a norma básica e as institucións que relacionan a

empresas e traballadores. Distinguen dereitos e obrigas que derivan do traballo e dos contratos laborais. Describiron as bases da Seguridade

Social. Por último, identificaron riscos laborais xerais e medidas de prevención.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias clave

▪ e

▪ g

▪ B1.1.  Autonomía  e  auto-
coñecemento.  A  iniciativa
emprendedora  e  o/a  em-
presario/a na sociedade.

▪

▪ B1.1. Describir as calidades persoais e as
destrezas asociadas á iniciativa empren-
dedora, analizando os requisitos de distin-
tos postos de traballo  e actividades  em-
presariais.

▪ IAEEB1.1.1. Identifica as calidades persoais, as
actitudes, as aspiracións e a formación propias
das persoas con iniciativa emprendedora, e des-
cribe  a  actividade  dos/das  empresarios/as  e  o
seu papel na xeración de traballo e benestar so-
cial.

▪ Sinala  as  habilidades  sociais  e  personais
dunha persoa con iniciativa emprendedora.
É capaz de aplicalas en exercicios prácticos
a sí mesmo.

▪ CSIEE

▪ CAA

▪ d

▪ g

▪ B2.1.  Idea de  proxecto  de
empresa.  Avaliación  da
idea. O contorno e o papel
social da empresa.

▪ B2.1.  Crear  un proxecto de empresa na
aula e describir as características internas
e a súa relación co contorno, así como a
súa  función  social,  identificando  os  ele-
mentos que constitúen a súa rede loxísti-
ca  como  provedores/as,  clientela,  siste-
mas de produción e comercialización, re-
des de almacenaxe, etc.

▪ IAEEB2.1.1. Determina a oportunidade dun pro-
xecto de empresa, identificando as característi-
cas e tomando parte na actividade que a empresa
desenvolve.

▪ É capaz  de  entender  a  relación  existente
entre emprendemento e sociedade, a mate-
rialización das ideas en proxectos beneficio-
sos para a sociedade pola súa innovación e
utilidade.

▪ CSIEE

▪ CAA
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UNIDADE 4. O PROXECTO EMPRENDEDOR

• Enfoque da unidade. Nesta unidade, os alumnos centrarán os seus esforzos en estudar e comprender conceptos como e de que é unha idea

emprendedora, que é unha empresa ou en que consiste un plan de empresa. Desenvolverán o pensamento lateral e identificarán as fases de

xeración de ideas. Determinarán e describirán as funciones dunha empresa e describirán o contido dun plan de empresa.

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos traballaron sobre os conceptos de emprendemento e sociedade a a súa interrelación, estudaron e

comprenderon os valores e habilidades do emprendedor, coñecen as habilidades necesarias para emprender, saben diferenciar entre creatividade

e innovación e asocian cualidades persoais e sociais cun tipo de liderado e poden describir e comprender os principais tipos de negociación.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias clave

▪ e

▪ g

▪ B1.1.  Autonomía  e  auto-
coñecemento.  A  iniciativa
emprendedora  e  o/a  em-
presario/a na sociedade.

▪

▪ B1.1. Describir as calidades persoais e
as destrezas asociadas á iniciativa em-
prendedora, analizando os requisitos de
distintos postos de traballo e actividades
empresariais.

▪ IAEEB1.1.1. Identifica as calidades persoais, as
actitudes, as aspiracións e a formación propias
das persoas con iniciativa emprendedora, e des-
cribe  a  actividade  dos/das  empresarios/as  e  o
seu papel na xeración de traballo e benestar so-
cial.

▪ Sinala  as  habilidades  sociais  e  personais
dunha persoa con iniciativa  emprendedora.
É capaz de aplicalas en exercicios prácticos
a sí mesmo.

▪ CSIEE

▪ CAA

▪ 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 re-
quisitos para o desempeño profesional en cada
un deles.

▪ Busca  información  acerca  das  diferentes
áreas de actividade profesional do entorno,
os tipos de empresa que as desenvolven e
os  diferentes  postos  de  traballo  en  cada
unha.  Razona  que tipo  de  perfiles  son  os
máis axeitados.

▪ CD

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ d

▪ g

▪ B2.1.  Idea de  proxecto  de
empresa.  Avaliación  da
idea. O contorno e o papel
social da empresa.

▪ B2.1. Crear un proxecto de empresa na
aula e describir as características inter-
nas  e  a  súa  relación  co  contorno,  así
como a súa función social, identificando
os elementos que constitúen a súa rede

▪ IAEEB2.1.1. Determina a oportunidade dun pro-
xecto de empresa, identificando as característi-
cas e tomando parte na actividade que a empresa
desenvolve.

▪ É capaz de entender a relación existente en-
tre emprendemento e sociedade, a materiali-
zación das ideas en proxectos beneficiosos
para a sociedade pola súa innovación e utili-
dade.

▪ CSIEE

▪ CAA
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias clave

loxística como provedores/as,  clientela,
sistemas  de  produción  e  comercializa-
ción, redes de almacenaxe, etc.

▪ 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,  siste-
mas de produción e/ou comercialización,  alma-
cenaxe, etc.).

▪ Sinala  as principais  características que ten
que ter o proxecto ou idea de empresa.

▪ CSIEE

▪ CMCCT

▪ CD

▪ IAEEB2.1.3. Describe a relación da empresa pro-
xectada co seu sector, a súa estrutura organizati-
va e as funcións de cada departamento, e identi-
fica os procedementos de traballo no desenvol-
vemento do proceso produtivo ou comercial.

▪ Explica a relación do proxecto de empresa
co seu sector, a súa estrutura organizativa e
as  funcións  de  cada departamento  identifi-
cando os procedementos de traballo no de-
senvolvemento do proceso productivo ou co-
mercial.

▪ CSIEE

▪ CCL

▪ CMCCT
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UNIDADE 5. O EMPRENDEMENTO E O MERCADO

• Enfoque da unidade. Nesta unidade, os alumnos dedicarán o seu esforzo e a súa atención en estudar a empresa e o mercado, os produtos e os

servizos e as bases do marketing. Diferenciarán os tipos de mercado segundo a natureza do consumidor e o ámbito xeográfico. Identificarán os

hábitos do consumidor actual. Analizarán marcas comerciais e coñecerán as principais variables do marketing.

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos centraron os seus esforzos en estudar e comprender conceptos como o de que é unha idea

emprendedora, que é unha empresa ou en que consiste un plan de empresa. desenvolveron o pensamento lateral e identificaron as fases de

xeración de ideas. Poden determinar e describir as funciones dunha empresa e describir o contido dun plan de empresa.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias clave

▪ e

▪ g

▪ B1.1.  Autonomía  e  auto-
coñecemento.  A  iniciativa
emprendedora  e  o/a  em-
presario/a na sociedade.

▪ B1.1. Describir as calidades perso-
ais e as destrezas asociadas á ini-
ciativa  emprendedora,  analizando
os requisitos de distintos postos de
traballo e actividades empresariais.

▪ IAEEB1.1.1. Identifica as calidades persoais, as acti-
tudes, as aspiracións e a formación propias das per-
soas con iniciativa emprendedora, e describe a activi-
dade dos/das empresarios/as e o seu papel na xera-
ción de traballo e benestar social.

▪ Sinala  as  habilidades  sociais  e  personais
dunha persoa con iniciativa  emprendedora.
É capaz de aplicalas en exercicios prácticos
a sí mesmo.

▪ CSIEE

▪ CAA

▪ d

▪ g

▪ B2.1.  Idea de  proxecto  de
empresa.  Avaliación  da
idea. O contorno e o papel
social da empresa.

▪ B2.1. Crear un proxecto de empre-
sa na aula e describir as caracterís-
ticas internas e a súa relación co
contorno,  así  como a súa función
social,  identificando  os  elementos
que constitúen a súa rede loxística
como provedores/as, clientela, sis-
temas de produción e comercializa-
ción, redes de almacenaxe, etc.

▪ IAEEB2.1.1. Determina a oportunidade dun proxecto
de empresa, identificando as características e toman-
do parte na actividade que a empresa desenvolve.

▪ É capaz de entender a relación existente en-
tre emprendemento e sociedade, a materiali-
zación das ideas en proxectos beneficiosos
para a sociedade pola súa innovación e utili-
dade.

▪ CSIEE

▪ CAA

▪ IAEEB2.1.2. Identifica as características internas e ex-
ternas da empresa en proxecto, así como os elemen-
tos que constitúen o contono específico desta (merca-
do, provedores/as, clientela, sistemas de produción e/
ou comercialización, almacenaxe, etc.).

▪ Sinala  as  principais  características  que ten
que ter o proxecto ou idea de empresa.

▪ CSIEE

▪ CMCCT

▪ CD
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias clave

▪ IAEEB2.1.3. Describe a relación da empresa proxec-
tada co seu sector, a súa estrutura organizativa e as
funcións de cada departamento, e identifica os proce-
dementos de traballo no desenvolvemento do proceso
produtivo ou comercial.

▪ Explica a relación do proxecto de empresa
co seu sector, a súa estrutura organizativa e
as  funcións  de  cada departamento  identifi-
cando os procedementos de traballo no de-
senvolvemento do proceso produtivo ou co-
mercial.

▪ CSIEE

▪ CCL

▪ CMCCT
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UNIDADE 6. A CONSTITUCIÓN DA EMPRESA

• Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos centrarán os seus esforzos no estudo dos tipos de empresa. Estudarán a elección da forma

xurídica, os principais trámites de posta en marcha da empresa e o apoio aos emprendedores. Diferenciarán tipos de empresa. Identificarán os

trámites xerais para poñer en marcha unha empresa e coñecerán medidas de apoio aos emprendedores.

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos dedicaron o seu esforzo e a súa atención en estudar a empresa e o mercado, os produtos e os

servizos e as bases do marketing. Poden diferenciar os tipos de mercado segundo a natureza do consumidor e o ámbito xeográfico. Identifican

os hábitos do consumidor actual. Saben marcas comerciais e coñecen as principais variables de marketing.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias clave

▪ e

▪ g

▪ B1.1.  Autonomía  e  auto-
coñecemento.  A  iniciativa
emprendedora  e  o/a  em-
presario/a na sociedade.

▪ B1.1. Describir as calidades persoais e as
destrezas asociadas á iniciativa empren-
dedora, analizando os requisitos de distin-
tos postos de traballo  e actividades  em-
presariais.

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

▪ Sinala as habilidades sociais e personais
dunha persoa con iniciativa emprendedo-
ra.  É  capaz  de  aplicalas  en  exercicios
prácticos a sí mesmo.

▪ CSIEE

▪ CAA

▪ d

▪ g

▪ B2.1.  Idea de  proxecto  de
empresa.  Avaliación  da
idea. O contorno e o papel
social da empresa.

▪ B2.1.  Crear  un proxecto de empresa na
aula e describir as características internas
e a súa relación co contorno, así como a
súa  función  social,  identificando  os  ele-
mentos que constitúen a súa rede loxísti-
ca  como  provedores/as,  clientela,  siste-
mas de produción e comercialización, re-
des de almacenaxe, etc.

▪ IAEEB2.1.1.  Determina  a  oportunidade  dun  pro-
xecto de empresa, identificando as características
e tomando parte na actividade  que a empresa de-
senvolve.

▪ É capaz de entender a relación existente
entre  emprendemento  e  sociedade,  a
materialización  das  ideas  en  proxectos
beneficiosos para a sociedade pola súa
innovación e utilidade.

▪ CSIEE

▪ CAA

▪ d

▪ g

▪ B2.3. Plan de empresa. ▪ B2.3. Realizar actividades de produción e
comercialización propias da empresa pro-
xectada, aplicando técnicas de comunica-
ción e traballo en equipo.

▪ IAEEB2.3.3. Compila datos sobre os apoios á cre-
ación  de  empresas  tanto  do  contorno  próximo
como do territorial, estatal ou europeo, e seleccio-
na as posibilidades que se axusten ao proxecto de
empresa formulado.

▪ Selecciona información acerca das dife-
rentes axudas que hai para a creación de
empresas, tanto no seu entorno cercano
como no territorial, nacional ou europeo.

▪ CD

▪ CMCCT

▪ CSIEE
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias clave

▪ a

▪ d

▪ g

▪ h

▪ l

▪ ñ

▪ B3.1. Tipos de empresa se-
gundo  a  súa forma  xurídi-
ca.

▪ B3.1.  Describir  as  formas  xurídicas  das
empresas  en  relación  coas  responsabili-
dades legais dos/das seus/súas propieta-
rios/a e xestores/as,  así  como coas esi-
xencias de capital.

▪ IAEEB3.1.1. Distingue as formas xurídicas das em-
presas e indica as esixencias de capital e respon-
sabilidades propias de cada tipo.

▪ Explica  as  diferentes  formas  xurídicas
que pode adoptar unha empresa según a
exixencia de capital e as responsabilida-
des.

▪ CSIEE

▪ CMCCT

▪ 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.

▪ Busca información acerca dos diferentes
trámites xerais que son necesarios para
a  posta  en  marcha  dunha  empresa  ou
negocio.

▪ CSC

▪ CMCCT

▪ a

▪ d

▪ g

▪ h

▪ l

▪ ñ

▪ B3.3. Trámites de posta en
marcha dunha empresa.

▪ B3.3. Recoñecer a necesidade de planifi-
car  o negocio  das empresas  ligándoa  á
previsión da evolución do sector e da eco-
nomía nacional, así como da planificación
financeira e fiscal.

▪ IAEEB3.3.3.  Identifica as obrigas fiscais  das em-
presas segundo a súa actividade e a súa forma xu-
rídica, sinala o funcionamento básico do IAE, IVE,
IRPF e IS, e indica as principais diferenzas entre
eles.

▪ Explica  e  diferencia  as  obrigas  fiscais
das  empresas  segundo  a  actividade  á
que se dediquen e a función dos princi-
pais impostos.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ CSIEE
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UNIDADE 7. AS FONTES DE FINANCIACIÓN

• Enfoque da unidade. Nesta unidade, os alumnos traballarán y estudarán o que son os recursos financeiros, os produtos de aforro e financiación

básicos e en que consiste a financiación para emprendedores. Identificarán as fontes de financiación propias e alleas para o emprendedor.

Determinarán criterios de selección dos principais produtos de aforro e compararán entre financiación de particulares e financiación de pymes

ou emprendedores.

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos centraron os seus esforzos no estudo dos tipos de empresa. Estudaron a elección dla forma

xurídica, os principais trámites de posta en marcha da empresa e o apoio aos emprendedores. Diferenciaron tipos de empresa. Identificaron os

trámites xerais para poñer en marcha unha empresa e coñecen medidas de apoio aos emprendedores.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias clave

▪ e

▪ g

▪ B1.1.  Autonomía  e  auto-
coñecemento.  A  iniciativa
emprendedora e o/a empre-
sario/a na sociedade.

▪ B1.1. Describir  as calidades persoais e
as destrezas asociadas á iniciativa em-
prendedora, analizando os requisitos de
distintos postos de traballo e actividades
empresariais.

▪ IAEEB1.1.1. Identifica as calidades persoais, as ac-
titudes, as aspiracións e a formación propias das
persoas con iniciativa emprendedora, e describe a
actividade dos/das  empresarios/as  e o  seu  papel
na xeración de traballo e benestar social.

▪ Sinala  as  habilidades  sociais  e  perso-
nais  dunha  persoa  con  iniciativa  em-
prendedora.  É  capaz  de  aplicalas  en
exercicios prácticos a sí mesmo.

▪ CSIEE

▪ CAA

▪ d

▪ g

▪ B2.3. Plan de empresa. ▪ B2.3. Realizar actividades de produción
e comercialización  propias  da empresa
proxectada, aplicando técnicas de comu-
nicación e traballo en equipo.

▪ IAEEB2.3.3. Compila datos sobre os apoios á crea-
ción de empresas tanto do contorno próximo como
do territorial,  estatal  ou europeo, e selecciona as
posibilidades que se axusten ao proxecto de em-
presa formulado.

▪ Selecciona información acerca das dife-
rentes axudas que hai  para a creación
de  empresas,  tanto  no  seu  entorno
cercano como no territorial, nacional ou
europeo.

▪ CD

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ a

▪ d

▪ g

▪ h

▪ l

▪ ñ

▪ B3.2. Elección da forma xu-
rídica.

▪ B3.2.  Identificar  as  fontes  de  financia-
mento  das  empresas  propias  de  cada
forma xurídica,  incluíndo as externas e
internas,  e  valorar  as  máis  axeitadas
para cada tipo e momento no ciclo de
vida da empresa.

▪ IAEEB3.2.2. Caracteriza de xeito básico as posibili-
dades de financiamento das empresas, diferencian-
do 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.

▪ Indica  as  características  básicas  das
opcións  de  financiación  que  teñen  as
empresas.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ CSIEE
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias clave

▪ a

▪ d

▪ g

▪ h

▪ l

▪ ñ

▪ B3.3. Trámites de posta en
marcha dunha empresa.

▪ B3.3. Recoñecer a necesidade de plani-
ficar o negocio das empresas ligándoa á
previsión  da  evolución  do  sector  e  da
economía nacional, así como da planifi-
cación financeira e fiscal.

▪ IAEEB3.3.1.  Presenta  un  estudo  de  viabilidade
económico-financeiro a medio prazo do proxecto de
empresa, aplicando condicións reais de produtos fi-
nanceiros analizados e previsións de vendas, se-
gundo un estudo do ámbito mediante unha aplica-
ción  informática  tipo  folla  de  cálculo,  manexando
razóns financeiras básicas.

▪ Realiza un caso práctico de financiación
para estudar a súa viabilidade económi-
ca-financiera.

▪ CD

▪ CSIEE

▪ CAA

▪ CMCCT

▪ IAEEB3.3.2.  Analiza os produtos financeiros máis
axeitados de entre as entidades financeiras do ám-
bito para cada tipo de empresa, valorando o custo
e o risco de cada un, e selecciona os máis acaído
para o proxecto de empresa.

▪ Estuda  os  produtos  financeiros  máis
apropiados para empresas do seu entor-
no ou en casos prácticos.

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ CMCCT

▪ CD
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UNIDADE 8. OS IMPOSTOS

• Enfoque da unidade. Nesta unidade, os alumnos se centrarán e traballarán no concernente aos impostos do emprendedor. Identificarán os

impostos básicos que se aplican ás empresas e diferenciarán e describirán os tipos de impostos que inflúen no funcionamento da empresa.

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos traballaron e estudaron o que son os recursos financeiros, os produtos de aforro e financiación

básicos e en que consiste a financiación para emprendedores. Identificaron as fontes de financiación propias e alleas para o emprendedor. Poden

determinar criterios de selección dos principais produtos de aforro e compararon entre financiación de particulares e financiación de pymes ou

emprendedores.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Competencias clave

▪ e

▪ g

▪ B1.1. Autonomía e autocoñece-
mento.  A  iniciativa  emprende-
dora e o/a empresario/a na so-
ciedade.

▪ B1.1. Describir as calidades persoais
e as destrezas asociadas á iniciativa
emprendedora, analizando os requisi-
tos de distintos postos de traballo  e
actividades empresariais.

▪ IAEEB1.1.1. Identifica as calidades persoais, as acti-
tudes, as aspiracións e a formación propias das per-
soas con iniciativa emprendedora, e describe a acti-
vidade dos/das empresarios/as e o seu papel na xe-
ración de traballo e benestar social.

▪ Sinala as habilidades sociais e perso-
nais  dunha persoa con iniciativa  em-
prendedora.  É capaz de  aplicalas  en
exercicios prácticos a sí mesmo.

▪ CSIEE

▪ CAA

▪ a

▪ d

▪ g

▪ h

▪ l

▪ ñ

▪ B3.1. Tipos de empresa segun-
do a súa forma xurídica.

▪ B3.1.  Describir  as  formas  xurídicas
das empresas en relación  coas res-
ponsabilidades  legais  dos/das  seus/
súas propietarios/a e xestores/as, así
como coas esixencias de capital.

▪ IAEEB3.1.1. Distingue as formas xurídicas das em-
presas e indica as esixencias de capital e responsa-
bilidades propias de cada tipo.

▪ Explica as diferentes formas xurídicas
que pode adoptar  unha empresa se-
gún a exixencia de capital e as respon-
sabilidades.

▪ CSIEE

▪ CMCCT

▪ a

▪ d

▪ g

▪ h

▪ l

▪ ñ

▪ B3.3.  Trámites  de  posta  en
marcha dunha empresa.

▪ B3.3.  Recoñecer  a  necesidade  de
planificar o negocio das empresas li-
gándoa á  previsión  da  evolución  do
sector  e  da  economía  nacional,  así
como da planificación financeira e fis-
cal.

▪ IAEEB3.3.3. Identifica as obrigas fiscais das empre-
sas segundo a súa actividade e a súa forma xurídi-
ca, sinala o funcionamento básico do IAE, IVE, IRPF
e IS, e indica as principais diferenzas entre eles.

▪ Explica as diferentes obrigas fiscais ás
que ten que facer fronte unha empre-
sa. Explica en que consiste o funciona-
mento básico dos principais  impostos
e as súas principais diferencias.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ CSIEE
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7- TEMPORALIZACIÓN   DAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

1ª AVALIACIÓN UNIDADE 1. O ITINERARIO FORMATIVO E PROFESIONAL

UNIDADE 2. AS RELACIÓNS LABORAIS

UNIDADE 3. A INICIATIVA EMPRENDEDORA

2ª AVALIACIÓN UNIDADE 4. O PROXECTO EMPRENDEDOR

UNIDADE 5. O EMPRENDEMENTO E O MERCADO

UNIDADE 6. A CONSTITUCIÓN DA EMPRESA

3ª AVALIACIÓN UNIDADE 7. AS FONTES DE FINANCIACIÓN

UNIDADE 8. OS IMPOSTOS
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8- METODOLOXÍA. ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS

O enfoque competencial das materias da educación secundaria e o obxectivo de mellora da capacidade comunicativa do alumnado determinan a

adopción dun conxunto de estratexias metodolóxicas acorde cunha proposta innovadora para abordar o ensino-aprendizaxe nas aulas.

Enfoque comunicativo e funcional

Un dos obxectivos da materia é que os alumnos desenvolvan e melloren a súa competencia comunicativa, e sexan quen de interactuar con éxito en

todos  os  ámbitos  da  súa  vida:  persoal,  académico,  social,  e  no  futuro,  no  ámbito  profesional.  Con  este  fin  cobra  especial  preeminencia  o

desenvolvemento da lingua oral e da comprensión e expresión escritas.

No  que  se  refire  á  comunicación  oral  apreciamos  que  esta  se  vincula  á  vida  cotiá  e  persoal  (familia,  charlas  de  amigos,  conversacións  con

compañeiros...) e a un tipo de linguaxe informal, redundante e sumamente expresiva, no ámbito académico, ademais das explicacións do profesor e as

exposicións dos alumnos, o oral serve como fonte de información, e como sistema de comunicación e negociación, especialmente nos traballos en

grupo. A comunicación oral presenta unha especial atención en todo o proxecto, pois a práctica oral, asociada singularmente á presentación de tarefas e

traballos de clase é unha constante en todas as unidades.

No relativo á comunicación escrita, faise especial fincapé na lectura sobre todo de textos expositivos, os máis habituais na vida académica. Neste curso

tamén se lle concede especial importancia á lectura dixital, unha realidade que implica o despregamento de competencias lectoras diferentes ás que

esixe o libro impreso ou facsímile (e-book, PDF e formatos similares). A lectura dos novos xéneros dixitais como o blog, as wikis, os foros e as redes

sociais prodúcese a saltos, de xeito fragmentado, cun protagonismo extraordinario do lector, que non só interpreta o texto senón que é o creador do

itinerario de lectura apoiándose no hipertexto fronte á linealidade da lectura tradicional.

En canto á expresión, traballaranse producións orais e escritas dos alumnos paralelamente á adquisición dos contidos e as habilidades propias da área.

En todas as unidades didácticas do curso proponse que os alumnos garden as producións escritas no seu portafolio, o que lle permitirá prestar unha

atención especial á presentación e expresión escrita destes traballos. Igualmente, propónselles aos alumnos que realicen exposicións orais e escritas a

partir dos traballos realizados.
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Aprendizaxe por tarefas e traballo colaborativo

É aconsellable desde diversos puntos de vista optar por metodoloxías activas de aprendizaxe nas que os alumnos e as alumnas son os axentes e

protagonistas da comunicación e recoñecen na realización das actividades e tarefas unha relación coas súas propias necesidades comunicativas e unha

aplicación directa aos diferentes ámbitos da súa vida persoal, académica e social. 

Neste curso optouse pola metodoloxía por tarefas: en cada unidade formúlanse diferentes tarefas. No deseño das tarefas cobran especial relevancia as

relacións inter e intradisciplinares, pois trátase de obxectos de aprendizaxe que esixen a posta en marcha de procesos cognitivos complexos, o fomento

da creatividade dos alumnos e a  aplicación constante  das  TIC tanto como ferramentas  de busca e  elaboración de información coma polas  súas

posibilidades comunicativas e creativas.

A realización das tarefas implica o traballo colaborativo, que -sen esquecer as achegas individuais- require modelos de agrupación flexibles e o

convencemento de que a resolución da tarefa non é a suma de esforzos dos integrantes do grupo, senón o esforzo coordinado de todos os membros do

equipo.

Na actualidade, a forma colaborativa de traballo é unha demanda do mundo laboral polas condicións nas que este se leva a cabo: unha sociedade

globalizada e con sólidas tecnoloxías da comunicación. No ámbito educativo, este tipo de traballo significa:

• Un determinado tipo de organización da aula, para propiciar o espazo para a discusión, o debate, e a toma de decisións. Isto non supón que o

traballo deba realizarse sempre na aula, pois os novos medios de comunicación permiten a conexión sincrónica e a coordinación sen necesidade

da presenza física.

• Unha concepción da aprendizaxe como construción conxunta do coñecemento. Ao promover o intercambio de ideas, a comunicación precisa, a

actuación coordinada e o control mutuo, o traballo en colaboración conduce á aprendizaxe significativa, que se alcanza polo esforzo común. É

cada individuo quen aprende, pero o que se aprende foi elaborado por todos os membros do equipo. De aí a necesidade de promover un

comportamento ético no que se achegan ao grupo os propios coñecementos e se respecta o achegado polos demais. Neste sentido, este tipo de

aprendizaxe é o marco idóneo para a aplicación dos principios de autoavaliación, avaliación entre iguais e coavaliación.

26



• Unha metodoloxía que lle concede ao alumno autonomía para aprender, e converte o docente en guía e titor do proceso. Cada estudante é

suxeito da súa propia aprendizaxe, e á vez mestre e discípulo dentro do grupo. Este intercambio constante de papeis promove a interrelación

persoal favorecendo en desenvolvemento de competencias sociais e a integración no grupo. O profesor deixa a función de transmisor de

coñecementos e convértese en mediador e facilitador da súa adquisición.

As tarefas deseñadas en cada unidade son abertas, para fomentar a creatividade individual e do grupo, e están claramente estruturadas e delimitadas,

para non dificultar a comprensión. Nelas especifícase con claridade o resultado que se pretende alcanzar -o obxectivo que persegue a tarefa é coñecido

desde o comezo de cada unidade- e establécense con claridade as vías para lograr o resultado final en cada unha das fases: inspiración, realización e

publicación.

Fomento da creatividade, do pensamento estratéxico e do pensamento crítico

A metodoloxía por tarefas esixe a posta en marcha de procesos cognitivos complexos e a combinación de distintas habilidades e  destrezas que

favorecen o fomento da creatividade e a atención á diversidade de capacidades (intelixencias múltiples).

A globalización e mais o cambio constante característicos do mundo actual esixen individuos capaces de actuaren de xeito estratéxico, é dicir, coa

competencia necesaria para adaptarse a situacións novas, tomar decisións pertinentes e manter unha actitude constante de aprendizaxe. Ser estratéxico

implica:

• Analizar e avaliar novas situacións.

• Recoñecer as metas que se queren alcanzar.

• Tomar decisións e corrixir a súa aplicación en caso de que sexa necesario.

• Ter conciencia do que se sabe e de como e cando aplicalo.

O pensamento estratéxico baséase no "saber"  e no "saber facer"  e non se pode desenvolver nin teoricamente nin por medio de actividades que
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impliquen simplemente a  comprobación de coñecementos.  Para adestralo cómpre deseñar  actividades nas que o alumnado deba despregar a  súa

capacidade  de  actuación,  de  reflexión  e  de  creación.  Deseñáronse  actividades  abertas  (non  teñen  resposta  única),  globais  (requiren  integrar

coñecementos de orixe diversa) e novidosas para o alumnado (non mera reprodución doutras xa realizadas). Coma en calquera outra produción, a

resolución deste tipo de actividades require  a revisión do procedemento que se levou a cabo facilitando a reflexión sobre a propia aprendizaxe

(metaaprendizaxe).

Pensar criticamente consiste en adoptar unha actitude intelectual de análise de obxectos e informacións de calquera natureza para comprendelos e

emitir un xuízo acerca da súa validez, adecuación, congruencia, verdade,... Daquela, non se trata de adherirse ou rexeitar unha determinada valoración,

senón de examinar os distintos aspectos da realidade, "tomando distancia" e desde diferentes perspectivas. Como se trata dunha actitude intelectual, o

pensamento crítico só se pode formar promovendo a súa aplicación a situacións diversas, automatizándoo ata constituílo en hábito.

Integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación

Desde  o  punto  de  vista  práctico,  as  TIC  son  soporte  para  determinados  contidos  (multimedia)  e  facilitan  ferramentas  para  a  construción  do

coñecemento, especialmente nas actividades de busca de información e para a realización de tarefas complexas.

Por outra banda, as actividades que integran as TIC teñen, en ocasións, un compoñente lúdico moi adecuado para conseguir a motivación na aula. Con

todo, o uso que os adolescentes fan delas está relacionado fundamentalmente coas súas necesidades de comunicación persoal e a súa utilización no

ámbito  académico  o  que  debe  ser  obxecto  dun  proceso  de  ensino-aprendizaxe  como  o  que  se  produce  noutras  facetas  do  proceso  educativo,

especialmente no que se refire aos riscos inherentes a estas novas formas de comunicación.

Procurarase impulsar o emprego das novas tecnoloxías, especialmente de Internet, como activo instrumento de busca e traballo. Iniciarase ao alumnado

nas técnicas de busca, así como o emprego de webquest, blogs, e a consulta de páxinas Web previamente referenciadas e recomendadas polo profesor.

O seu emprego quedará a expensas das posibilidades de uso do cañón de vídeo e da Aula de Informática do centro.

Basicamente, atenderase ós seguintes aspectos:
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a.- Iniciación as técnicas de búsqueda en Internet. 

b.- Busca de información e de recursos sobre a materia en Internet seguindo as indicacións e guías do profesor.

c.- Exposición de presentacións en “powerpoints” na aula.
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9- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Libro de texto: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 4º ESO, Ed. Santillana. 

O libro de texto non será a única ferramenta de traballo na aula e en casa, ademais o docente aportará distinto material didáctico obtido de distintas

fontes  (mapas, gráficos, traballo con papel milimetrado, fragmentos de películas e documentais, fichas de ampliación e consolidación do aprendido,

emprego das TIC…).
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10- AVALIACIÓN, CALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Entendemos a avaliación como un elemento fundamental e inseparable da práctica educativa. Non se circunscribe a un só aspecto ou momento, senón

que debe ser global e sistemática. Na avaliación o erro debe ser asumido como punto de partida para novos aprendizaxes e nunca como sanción.

A avaliación será inicial, continua e sumativa.

A  evaluación inicial facilita  a valoración dos coñecementos previos necesarios do alumnado e resulta  fundamental  para adaptar os procesos de

ensinanza-aprendizaxe á realidade da aula ou poñer en marcha medidas de apoio e reforzo educativo oportunas. Terá lugar a principios de curso e ao

comezo de cada unidade, empregando as preguntas ao grupo-clase, chuvia de ideas, etc.

A  evaluación continua permítenos valorar  se  se  acadan os obxectivos  de etapa e  obxectivos  de aprendizaxe que se marcan para cada unidade

didáctica. Prodúcese de forma diaria e intégrase en cada unha das actividades que se realizan na aula, permitindo intervir para modificar o camiño para

acadar ditos obxectivos. A avaliación debe ser personalizada para cada alumno/a, prestando especial atención ao alumnado con necesidades específicas

de apoio educativo. Levarémola a cabo a través da observación na aula, as postas en común e a revisión das actividades realizadas polo alumnado.

A avaliación sumativa estima os logros ao finalizar unha parte do currículo, valorando o dominio dos contidos e das capacidades adquiridas. 

Os instrumentos e procedementos de avaliación que empregaremos son os que seguen:

 Caderno do alumnado. Valorarase que o alumnado realice todo o traballo proposto nas sesións, profundizando na realización das actividades.

 Actividades individuais ou colectivas. As actividades que se realizan na aula, de forma individual ou cooperativa, serán avaliadas a través da

observación sistemática da profesora e a revisión das tarefas realizadas polo alumnado.

 Exposicións orais e debates. As exposicións, debates e postas en común no grupo-clase tamén serán instrumentos de avaliación e obxectos da

mesma a través das rúbricas correspondentes.

 Uso de rúbricas para avaliar as actividades.
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 Diario de clase da docente. Neste se recollerá a información máis significativa das sesións co fin de tela en conta á hora de calificar ao

alumnado e tamén autoavaliar a actividade docente.

 Probas  escritas. Consistirán  en  preguntas  tipo  test  referidas  ás  unidades  traballadas.  Realizarase,  polo  menos,  unha  proba  escrita  por

avaliación.

Recuperacións. Haberá unha proba escrita de recuperación por avaliación. Dita proba terá o mesmo formato que o das probas feitas durante a mesma.

A final de curso (xuño) se realizará unha proba de recuperación para que cada alumno/a poida aprobar aquelas partes da materia (avaliacións) que nese

momento teña suspensas. No caso de ter suspensa a proba de recuperación de final de curso, o/a alumno/a deberá realizar unha proba en setembro de

toda a materia impartida durante o curso (avaliación extraordinaria).

Criterios de calificación

A calificación do alumnado realizarase mediante unha síntese entre as notas obtidas das probas escritas, das actividades realizadas na aula e do seu

traballo e participación diaria. Estas parten da observación e análise de todos os instrumentos citados, entendéndose como superada a materia sempre

que se alcance un cinco. 

En cada unha das avaliacións, as probas escritas ponderarán un 50% como máximo na calificación. As actividades individuais e grupais (incluído o

proxecto de empresa que se realizará ao longo do curso) ponderarán un 30%; e a participación e traballo do alumno/a na aula ponderarán un 20%.

Todas as probas escritas, actividades revisadas e traballos grupais valoraranse de 0 a 10 puntos. 

Durante a segunda e terceira avaliación, os alumnos e alumnas elaborarán un proxecto de empresa, podendo estar relacionado co traballo realizado

noutras materias, e cuxa calificación se incluirá na nota de ditas avaliacións.

A nota final será unha media aritmética das tres avaliacións superadas. A promoción estará condicionada a ter superada cada unha das avaliacións ou

ben da superación da proba de recuperación final correspondente.
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Se un alumno é sorprendido copiando ou utilizando algún método de axuda para o exame (chuleta, pinganillo...)  retiraráselle o exame, que será

calificado cun 0.
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11- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Considéranse  medidas  ordinarias  de  atención  á  diversidade  todas  aquelas  que  faciliten  a  adecuación  do  currículo  prescriptivo,  sen  alteración

significativa dos seus obxectivos, contidos e criterios de avaliación; ao contexto sociocultural dos centros educativos e as características do alumnado.

Estas medidas teñen como finalidade dar resposta ás diferenzas na competencia curricular, motivación, intereses, relación social, estratexias, estilos e

ritmos de aprendizaxe, e están destinadas a facilitar a consecución dos obxectivos e competencias establecidas nas diferentes ensinanzas.

Se houbera algún caso de alumnos ou alumnas na materia de IAEE, que necesitaran destas medidas, adecuaríase a Programación Didáctica a ese

alumnado, desenvolvendo metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos e

outras que promovan a inclusión; adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación.  Cada unidade didáctica adecuarase ás

capacidades deste alumnado con NEAE, para iso, ao longo do curso iranse elaborando os materiais necesarios que permitan a integración do alumno na

materia, así como conseguir os obxectivos marcados.
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12- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE

Desenvolveremos a avaliación do ensino e dos seus compoñentes consonte estratexias que nos permitan obter información significativa e continua para

formularmos xuízos e tomar decisións que favorezan a mellora de calidade do ensino.

Co obxectivo de garantir a obxectividade da avaliación, seleccionaremos procedementos, técnicas e instrumentos de acordo cos seguintes requisitos:

• Variedade, de modo que permitan contrastar datos de avaliación obtidos a través de distintos instrumentos.

• Concreción sobre o que se pretende, sen introducir variables que distorsionen os datos que se obteñan coa súa aplicación.

• Flexibilidade e versatilidade, serán aplicables en distintos contextos e situacións.

• Participación, o consenso en todos estes aspectos básicos marcará a estratexia avaliadora do equipo docente.

Empregaremos a triangulación para obtermos información do proceso de ensino mediante diversidade de fontes (distintas persoas, documentos e

materiais), de métodos (pluralidade de instrumentos e técnicas), de avaliadores (atribuír a diferentes persoas o proceso de recollida de información para

reducir a subxectividade), de tempos (variedade de momentos), e de espazos. Para iso empregaremos as seguintes técnicas:

• Observación: directa (proceso de aprendizaxe dos alumnos) e indirecta (análise de contido da programación didáctica).

• Entrevista: permitiranos obter información sobre a opinión, actitudes, problemas, motivacións etc. dos alumnos e das súas familias. A súa

utilización adecuada esixe sistematización: definición dos obxectivos, a delimitación da información que se pensa obter e o rexistro dos datos

esenciais que se obtiveron.

• Cuestionarios:  complementan  a  información  obtida  a  través  da  observación  sistemática  e  entrevistas  periódicas.  Resulta  de  utilidade  a

avaliación que realizan os alumnos sobre algúns elementos da programación: que iniciativas metodolóxicas foron máis do seu agrado, con que

formula de avaliación se senten máis cómodos, etc.
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Na avaliación dos procesos de ensino e da nosa práctica docente teremos en conta a estimación, tanto aspectos relacionados co propio documento de

programación  (adecuación  dos  seus  elementos  ao  contexto,  identificación  de  todos  os  elementos,…)  coma  os  relacionados  coa  súa  aplicación

(actividades desenvolvidas, resposta aos intereses dos alumnos, selección de materiais, referentes de calidade en recursos didácticos, etc.).

Para ganar en sistematicidade e rigor levaremos a cabo o seguimento e valoración do noso traballo apoiándonos nos seguintes indicadores de logro:

• Identifica na programación obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe adaptados ás características do grupo de

alumnos aos que vai dirixida a programación.

• Describe as medidas para atender tanto os alumnos cun ritmo máis lento de aprendizaxe coma os que presentan un ritmo máis rápido.

• Emprega materiais variados en canto a soporte (impreso, audiovisual, informático) e en canto a tipo de texto (continuo, descontinuo).

• Emprega materiais "auténticos" para favorecer o desenvolvemento das competencias clave e a transferencia das aprendizaxes do contorno

escolar ao sociofamiliar e profesional.

• Estimula tanto o pensamento lóxico (vertical) coma o pensamento creativo (lateral).

• Fomenta, a través da súa propia conduta e as súas propostas de experiencias de ensino-aprendizaxe, a educación en valores.

• Favorece a participación activa do alumno para estimular a implicación na construción das súas propias aprendizaxes.

• Enfronta o alumno coa resolución de problemas complexos da vida cotiá que esixen aplicar de forma conxunta os coñecementos adquiridos.

• Establece canles de cooperación efectiva coas familias para o desenvolvemento da educación en valores e no establecemento de pautas de

lectura, estudo e esforzo na casa, condicións para favorecer a iniciativa e autonomía persoal.

• Propón  actividades  que  estimulen  as  distintas  fases  do  proceso  de  construción  dos  contidos  (identificación  de  coñecementos  previos,

presentación, desenvolvemento, profundamento, síntese).

• Dálles resposta aos distintos tipos de intereses, necesidades e capacidades dos alumnos.
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• Orienta as actividades ao desenvolvemento de capacidades e competencias, tendo en conta que os contidos non son o eixe exclusivo das tarefas

de planificación senón un elemento máis do proceso.

• Estimula a propia actividade construtiva do alumno superando a énfase na actividade do profesor e o seu protagonismo.

A avaliación do proceso de ensino terá un carácter formativo, orientado a facilitar a toma de decisións para introducir as modificacións oportunas que

nos permitan a mellora do proceso de xeito continuo.

Con iso pretendemos unha avaliación que contribúa a garantir a calidade e eficacia do proceso educativo. Todos estes logros e dificultades que se

atoparon serán recollidos na Memoria Final do curso, xunto coas correspondentes Propostas de Mellora de cara a que, cada curso escolar, a práctica

docente aumente o nivel de calidade. 
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