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GUÍA DIDÁCTICA DE “ECONOMÍA DA EMPRESA” 

 
 
 

2º BACHARELATO SEMIPRESENCIAL 

CURSO 2022 – 2023 
 
 
 

HORARIO TITORÍA LECTIVA Grupo Mañá: mércores 10:45 – 11:30 (aula 3.1) 
Grupo Tarde: martes 16:00 – 16:45 (aula 3.1) 

HORARIO TITORÍA ORIENTACIÓN Martes: 16:45 – 17:30 
Venres: 11:30 – 12:15 

PROFESORA Antonio Diaz Cardamas 

CORREO ELECTRÓNICO antonio.diaz.cardamas@edu.xunta.es 

TELÉFONO DO CENTRO 881.960.901 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- MATERIAIS E RECURSOS 

 AULA VIRTUAL: onde aparecerán os materiais de estudo 

entregados pola profesora, así como o material aconsellado nas 

titorías lectivas. (Recórdase a obriga de asistencia as titorías 

lectivas). 

 MANUAL DE CONSULTA: se traballará co libro “Economía da 

Empresa” de Alfaro e otros (2020, editorial Mc Graw Hill) 

mailto:antonio.diaz.cardamas@edu.xunta.es
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2.- CONTIDOS 

 
Os contidos da materia de Economía da Empresa estrutúranse nas 

seguintes Unidades Didácticas: 

 
1.-Empresa e empresario. 

2.-Clases de empresa. 

3.-Estratexia e desenvolvemento empresarial. 

4.-Dirección e organización da empresa. 

5.-Xestión dos recursos humanos. 

6.- Área de produción. 

7.-Área de aprovisionamento. 

8.-Área comercial. A mercadotecnia. 

9.-Estados financeiros da empresa e a fiscalidade empresarial. 

10.-Análise dos estados financeiros da empresa. 

11.-Área de financiamiento e investimento. 

 
 
 

3.- TEMPORALIZACIÓN 
 
 
 
 

1ª AVALIACIÓN Unidades 1-2-3-4 

2ª AVALIACIÓN Unidades 5-6-7-8 

3ª AVALIACIÓN Unidades 9-10-11 
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4.- CONTIDOS MÍNIMOS 

 
Os contidos mínimos que se han de superar son: 

 A empresa e o empresario. 

 Elementos, función e obxectivos da empresa. 

 Clases de empresas. 

 Marco xurídico da actividade empresarial. 

 Contorno da empresa. 

 Responsabilidade social e ambiental da empresa. 

 Funcionamento e creación de valor. 

 Localización e dimensión empresarial. 

 Estratexias de crecemento interno e externo. 

 As PEMES e a súa importancia. 

 Internacionalización, competencia global e tecnoloxía. 

 Empresa multinacional: aspectos positivos e negativos do seu 

funcionamento. 

 División técnica do traballo e necesidade de organización no 

mercado actual. 

 Funcións básicas da dirección. 

 Planificación e toma de decisións estratéxicas. 

 Organización formal e informal da empresa: deseño e análise da 

súa estrutura. 

 A xestión dos recursos humanos e a súa incidencia na motivación. 

 Os conflitos de intereses e as súas vías de negociación. 

 Produción e proceso produtivo. 

 Función de produción. Produtividade e eficiencia. 

 I + D+i como elementos clave para o cambio tecnolóxico e mellora 

da competitividade empresarial. 

 Custos: clasificación e cálculo dos custos na empresa. 

 Cálculo e interpretación do limiar de rendibilidade na empresa. 
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 Os inventarios da empresa e os seus custos. Modelos de xestión 

de inventarios. 

 Departamento comercial da empresa. 

 Concepto e clases de mercado. 

 Técnicas de investigación de mercados. 

 Comportamento do consumidor e segmentación de mercados. 

 Variables do marketing mix e elaboración de estratexias. 

 Estratexias de marketing e ética empresarial. 

 TIC e marketing. 

 Obrigas contables da empresa. 

 A composición do patrimonio e a súa valoración. 

 Resultados da empresa. 

 As contas anuais e a imaxe fiel. 

 Elaboración do balance e da conta de PeG. 

 Análise e interpretación da información contable. 

 Fiscalidade empresarial: principais figuras impositivas e elementos 

clave da súa estrutura e do seu funcionamento. 

 Estrutura económica e financeira da empresa. 

 Concepto e clases de investimento. 

 Valoración, selección de proxectos de investimento. 

 Fontes de financiamiento interno e externo da empresa e as novas 

formas de financiamiento. 

 Ciclos da empresa. 

 Periodo de maduración. 
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5.- TITORÍAS LECTIVAS E DE ORIENTACIÓN 

 
As titorías lectivas supoñen unha sesión semanal (unha no turno de 

maña e outra no turno de tarde). Van dirixidas a abordar aspectos 

fundamentais da materia e a orientar ó alumnado no estudo autónomo 

das unidades. 

As titorías de orientación están destinadas a resolver dúbidas xurdidas 

no desenvolvemento das actividades e tarefas a realizar e cantas 

aclaracións precisen na evolución do estudo das unidades. 

 
 

6.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

 
Como instrumentos de avaliación se empregarán: os exercicios 

realizados polo alumnado,as intervencións do alumnado, as probas 

obxectivas escritas. 

Polo que respecta ós criterios de cualificación: cualificarase en 

números enteiros de 0 a 10, o/a alumno/a deberá obter unha 

cualificación igual ou superior a 5 para superar a parte correspondente 

e, en concreto, cada unha das tres avaliacións en que se divide o curso 

académico. 

Dita cualificación se obterá mediante a seguinte distribución porcentual: 

a) Probas escritas: 80% 

b) Probas orais, producións escritas, actitude, interese e asistencia á 

clase: 20% 
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Cualificación final 
 

Avaliación 

A nota global de cada avaliación se obterá facendo o promedio das notas 

obtidas nos dous apartados anteriores. Para iso multiplicaremos a 

cualificación do apartado a) por 0,80 e a do apartado b) por 0,20 

sumándose o resultado de ambas ponderacións. 

Será indispensable a obtención dunha nota igual ou superior a 5 nas 

probas escritas, para poder superar a avaliación. 

A cualificación global de cada trimestre expresarase de 0 a 10 puntos. 

No caso de que a nota resultante da ponderación expresada no 

parágrafo anterior tivera decimais, se aproximará ó número enteiro 

superior se os decimais fosen superiores a medio punto, e ó número 

enteiro inferior se non excederán de medio punto. 

A avaliación se entenderá superada se a cualificación final é igual ou 

superior a 5 puntos. A nota final da asignatura tamén irá expresada en 

números enteiros, coa técnica de redondeo exposta anteriormente. O 

resultado será a media aritmética das notas correspondentes ós tres 

trimestres, tendo como requisito imprescindible ter cualificados os tres 

trimestres con 5 ou máis puntos. 

O finalizar o terceiro trimestre se efectuará unha proba escrita de 

recuperación para os/as alumnos/as que tiveran unha, dúas ou tres 

avaliacións non superadas. 

Quen teña unha avaliación cualificada con unha puntuación inferior a 5 

puntos deberá realizar unha proba escrita referida ós contidos de esa 

avaliación concreta. Pola contra, quen tivera dúas ou tres avaliacións non 

superadas deberá realizar unha proba referida ó contido global da 

asignatura. 
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