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1. Introdución e contextualización.

Introdución

A formación en economía faise necesaria nun contexto globalizado, no que as relacións entre os axentes económicos e sociais son cada día máis

complexas. Toda persoa vese na obriga de enfrontar unha gran diversidade de situacións de carácter económico. Todas temos que tomar multitude de

decisións como consumidoras, traballadoras, empresarias, aforradoras, e moitas destas decisións teñen unha gran transcendencia para a nosa vida

persoal e familiar. Xunto a esta dimensión persoal, os problemas económicos tamén teñen unha clara dimensión social. A inflación, o paro, o déficit

público, a globalización son temas de debate na sociedade actual e obxecto de diversas propostas por parte dos diferentes grupos sociais e políticos. Para

poder valorar de forma razoada estas propostas e tomar postura ante elas cómpre dispoñer dunha formación económica básica. Ademais destas

motivacións persoais e sociais existen razóns de tipo propedéutico que xustifican a presenza dos estudios de Economía na educación secundaria

Na actual LOMCE a formación económica básica do alumnado intégrase na área das Ciencias Sociais, concretamente en 4º da Educación Secundaria

Obrigatoria como unha parte das aprendizaxes que se teñen que adquirir en relación co medio social e no Bacharelato.

Trátase dunha disciplina que se presta especialmente a un enfoque multidisciplinar pois precisa doutras ciencias. Considerando a Economía como unha

das múltiples facetas para a análise e interpretación da realidade, os contidos desta materia buscan a consecución de dous obxectivos básicos: fornecer

unha visión global do funcionamento do sistema económico e iniciar ao alumnado nas peculiaridades do razoamento económico.

Para poder alcanzar estes obxectivos é fundamental que o alumnado dispoña dun marco conceptual para interpretar a realidade, así como de

ferramentas básicas que lle permitan a utilización dunha certa capacidade de razoamento económico.



Contextualización . Referencia legal:

A presente programación está argumentada e baseada no seguinte desenvolvemento e contexto legal:

* LEI ORGÁNICA 8/2013 DO 9 de decembro para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), de ámbito estatal.

* Decreto 86/2015 DO 25 DE XUÑO, (DOG 29/06/2015) de ámbito autonómico, polo que se establece o currículo da E.S.O e do BACHARELATO na
Comunidade Autónoma de Galicia

*Resolución do 27 de xullo de 2015 (DOG 29/07/2015), pola que se ditan instruccións para a implantación do citado currículo. O capítulo V (artigo 13) fai
referencia as programacións didácticas.

*Orden do 8 de xuño de 2015 (DOG 17/06/2015) polo que se aproba o calendario escolar para o curso 2015/16, en especial o artigo 9.

ENTORNO FÍSICO E CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO

O I.E.S. “Afonso X O Sabio” está situado, dentro do Concello de Cambre, na parroquia de Santa María de O Temple. Situado na Urbanización de A Barcala,
construída e habitada dende mediados da década do oitenta, de onde procede unha grande parte do alumnado do Centro, o resto do alumnado teñen o
seu orixe no núcleo principal do concello (Sta. María de Cambre) e no Temple, e teñen que utilizar transporte escolar.

É o IES de referencia de tres colexios de primaria do concello, o Wenceslao Fernández Flórez no centro urbano do núcleo principal do concello, o Portofaro
situado á entrada da propia urbanización de A Barcala e O Graxal situado na urbanización de O Temple.

O alumnado en xeral procede de familias de clase media-baixa, o seu nivel académico está dentro da media dos centros das súas características. Ademais,
nos últimos anos, incorporouse alumnado doutros países que precisan de atención personalizada.



O CENTRO

O IES é un centro público dependente da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, o numero de alumnos matriculados no centro está arredor dos 800,
contando con 5 liñas na ESO e tres en bacharelato (ademais de dous ciclos de FP). Consta de dous edificios de aulas separados nos que se sitúan
respectivamente a ESO no máis grande e o bacharelato e ciclos formativos no mais pequeno.

A comunidade educativa está formada por uns 70 profesores e profesoras case todos con destino definitivo repartidos nos distintos departamentos,
contamos con un Departamento de Orientación e cada ano participamos en numerosos plans proxecta e actividades formativas dentro dos programas da
Consellería de Educación.

O DEPARTAMENTO
O Departamento de economía é unipersoal, sendo polo tanto a xefa del a súa única membro.
Neste curso 2021-22 seremos dúas profesoras, dado que aumentaron os grupos e as horas de economía.
Neste curso impartiranse as seguintes materias :
Economía de Empresa de segundo de bacharelato ( catro horas )
Fundamentos de Administración e Xestión de segundo de bacharelato ( tres horas)
Economía de primeiro de Bacharelato ( doce horas )
Economía de cuarto de ESO ( 6 horas )
Iniciación da actividade emprendedora e emprensarial (3 horas)
Todos os anos neste departamento non se sabe o numero de horas que se van a impartir porque todas as materias que a el perteñecen son optativas polo
que ate setembro nunca se pode saber se vai haber grupo ou non. Este problema aumenta porque o alumnado de ciencias non ten a posibilidade de
escoller a materia en primeiro de bacharelato.



2. Contribución da materia de Economía ao desenvolvemento das competencias clave.

A materia de Economía de cuarto de E.S.O. contribúe ao desenvolvemento das seguintes competencias: Comunicación lingüística (CCL).- Competencia
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).- Competencia dixital (CD).- Aprender a aprender (CAA).- Competencias sociais e
cívicas (CSC).- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).- Conciencia e expresións culturais (CCEC).

Nesta materia potenciarase, de maneira especial, o desenvolvemento da comunicación lingüística, a competencia matemática e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía .

3. Obxectivos da materia neste curso.

Como marca o artigo 10 da lei, a educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:

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 coñe-

cemento, na lectura e no estudo da literatura.

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 lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora,

e respectar a diversidade lingüística 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 plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas

pertencentes á comunidade lusófona.

Obxectivos Economía de 4º de ESO

En relación cos contidos propostos para a ESO, establecemos para a área de Economía no curso de 4º de ESO os seguintes obxectivos:

1. Integrar o concepto de economía como ciencia da elección. Identificar os principais axentes económicos, a súa actuación e as relacións entre eles.

Valorar críticamente o impacto das accións dos axentes económicos sobre a contorna.

2. Adquirir e empregar vocabulario económico con precisión e rigor, de modo que permita coñecer, valorar e interpretar a realidade económica e social

que nos rodea.

3. Describir a importancia da empresa e o emprendemento no proceso de creación de riqueza dunha sociedade.

4. Identificar as consecuencias das actividades empresariais para a propia empresa, os seus traballadores e a sociedade no seu conxunto.

5. Coñecer, controlar e xestionar as variables de ingresos e gastos dun orzamento persoal e saber decidir con racionalidade entre distintas alternativas

económicas da vida persoal e relacionalas co benestar propio e social.

6. Analizar o papel do diñeiro no funcionamento da sociedade. Valorar o aforro como medio para alcanzar logros persoais.



7. Explicar o papel do sector público, como garante do marco de actuación e como axente económico. Valorar críticamente os efectos da súa actuación ou

ausencia de actuación respecto da igualdade e o benestar dunha sociedade.

8. Diagnosticar os efectos da inflación como elemento distorsionador das decisións que toman os axentes económicos nunha sociedade.

9. Analizar as características principais do mercado de traballo, as políticas de emprego e valorar as oportunidades que presenta.

10. Coñecer e valorar as vantaxes que supuxo o comercio internacional, así como os custos que implicou no desenvolvemento dalgúns países. Valorar o

potencial da integración económica e as perspectivas da economía galega no marco da internacionalización económica.

11. Buscar, seleccionar, comprender e valorar noticias económicas procedentes de distintas fontes.

12. Realizar tarefas en grupo e participar en debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante, fundamentando adecuadamente as opinións e

valorando o diálogo como unha vía necesaria para a solución dos problemas económicos.

4. Concreción, por bloques da materia:

A materia de 4º de ESO distribúese en seis bloques que permiten o estudo da economía como ciencia e do papel dos axentes económicos. No bloque 1
("Ideas económicas básicas") recóllense aspectos relativos aos principios económicos, á terminoloxía propia e á metodoloxía da ciencia económica. No
bloque 2 ("Economía e empresa") analízase o papel e o funcionamento do/da axente de empresas na economía. O seguinte bloque ("Economía persoal")
está dedicado ao estudo da transcendencia das decisións económicas na vida das persoas. O cuarto bloque ("Economía e ingresos e gastos do Estado")
repasa o papel estatal no funcionamento económi-co a través da análise dos seus ingresos e gastos. No quinto bloque ("Economía e tipos de xuro, inflación
e desemprego") repásanse os aspectos máis sa-lientables da economía financeira e a súa repercusión na actividade económica e o nivel de emprego. E
para rematar, o bloque de "Economía internacional" fai un breve repaso do funcionamento do sector exterior da economía con especial fincapé nas
repercusións da integración económica e a globalización.



A grande transcendencia social da economía queda reflectida na súa contribución ao fomento da mellora na calidade de vida, ao progreso e ao benestar
social. Os coñecementos económicos teñen cada día mías valor, pola importancia de contar cunha cidadanía formada e pola relevancia dunha boa adminis-
tración dos recursos públicos. O estudo da economía proporciona, xunto coa formación técnica, competencias lingüísticas e de comunicación, matemática e
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, sociais e cívicas, así como sentido da iniciativa e espírito emprendedor.

Economía. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Ideas económicas básicas
 a
 d
 f

 1.1. Economía como ciencia: actividade eco-
nómica e sociedade.

 1.2. Principios na toma de decisións
económi-
cas.

 1.3. Escaseza, elección e asignación de
recur-
sos. Custo de oportunidade.

 1.1. Explicar a economía como ciencia social e
valorar o impacto permanente das decisións
económicas na vida das persoas.

 1.1.1. 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.

 CCL
 CSC

 1.1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas económicos, e identifica
as súas vantaxes, os seus inconvenientes e as súas limitacións.

 CAA
 CD

 f
 h
 o

 1.4. O método na economía: modelos
económicos.
 1.5. Fronteira de posibilidades de produción.

 1.2. Identificar a terminoloxía económica básica e o uso dos
modelos económicos, e familiarizarse con eles.

 1.2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da economía.  CCL

 1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía normativa.  CAA  CSC

 1.2.3. Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante a
fronteira de posibilidades de produción.

 CD
 CMCCT

 a
 f

 B1.6. As relacións económicas básicas e a
súa representación.

 1.3. Tomar conciencia dos principios da economía para aplicar
nas relacións económicas básicas cos condicionantes de recursos
e as necesidades.

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

 CMCCT
 CSC

 1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos
provenientes das relacións económicas do seu contorno.

 CMCCT
 CSC



Bloque 2. Economía e empresa
 a
 b
 e
 m

 2.1. A empresa e o/a empresario/a.
 2.2. Elementos, funcións e obxectivos da
empresa.

 2.3. Clases de empresas.
 2.4. Formas xurídicas da empresa.

 2.1. Describir os tipos de empresas e as formas xurídicas das
empresas, e relacionar con cada unha coas súas esixencias de
capital e as responsabilidades legais dos/das propietarios/as
e xestores/as, así como as interrelacións das empresas no seu
contorno inmediato.

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

 CMCCT
 CSIEE

 2.1.2. Identifica e valora as formas xurídi cas de empresas máis apropiadas en
cada caso, en función das características concretas, aplicando o razoamento
sobre clasificación das empresas.

 CAA
CD

 2.1.3. 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.

 CSIEE
 CSC

 a
 f
 e

2.5. Proceso produtivo e factores produtivos.
 2.6. Sectores da actividade económica.

 2.2. Analizar as características principais do proceso produtivo.  2.2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade,
eficiencia e tecnoloxía.

 CMCCT
 CSC

 2.2.2. Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas
oportunidades.

 CD
 CSC

 e
 f

 2.7. Fontes de financiamento das empresas.
Novas formas de financiamento.

 2.3. Identificar as fontes de financiamento das empresas.  2.3.1. 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.

 CCL
 CD
 CMCCT

 e
 f

 2.8. Ingresos e custos da empresa: clasifica-
ción.

 2.9. Resultados da empresa.

 2.4. Determinar, para un caso sinxelo, a estrutura de ingresos e
custos dunha empresa, calculando o seu beneficio.

 2.4.1. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu beneficio
ou a súa perda, aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados.

 CD
 CMCCT

 a
 e
 f

 2.10. Obrigas fiscais das empresas.  2.5. Diferenciar os impostos que afectan as empresas e a
importancia do cumprimento das obrigas fiscais.

 2.5.1. 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.

 CD
 CMCCT

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

 CSC



Bloque 3. Economía persoal

Obx

ectiv

os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 d
 e
 f

 3.1. Orzamento persoal. Control de ingresos
e gastos.
 3.2. Xestión do orzamento. Obxectivos e
prioridades.

 3.1. Realizar un orzamento persoal distinguindo entre os tipos de
ingresos e gastos, e controlar o seu grao de cumprimento e as
posibles necesidades de adaptación.

 3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os
ingresos e os gastos integrantes, e realiza o seu seguimento.

 CAA
 CD
 CMCCT

 3.1.2. Utiliza ferramentas informáticas na preparación e desenvolvemento dun
orzamento ou plan financeiro personalizado.

 CAA  CD
 CMCCT

 3.1.3 Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade
personalizada coas previsións establecidas.

 CAA  CD
 CMCCT

 a
 d
 m

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

 3.2. Decidir con racionalidade ante as alternativas económicas
da vida persoal, e relacionalas co benestar propio e social.

 3.2.1. 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.

 CAA
 CSIEE

 a
 f

 3.4. Aforro e endebedamento. Os plans de
pensións.

 3.5. Risco e diversificación.

 3.3. Expresar unha actitude positiva cara ao aforro, e empregar o
aforro como medio para alcanzar diversos obxectivos.

 3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto.  CAA
 CSC

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

 CAA
 CSC

 a
 b
 e
 f
 g

 3.6. O diñeiro.
 3.7. Contratos financeiros: contas e tarxetas
de débito e crédito.

 3.8. Relacións no mercado financeiro:
información e negociación.
 3.9. Implicacións dos contratos financeiros.
Dereitos e responsabilidades dos/das
consumidores/as no mercado financeiro.

 3.4. Recoñecer o funcionamento básico do diñeiro e diferenciar
os tipos de contas bancarias e de tarxetas emitidas como medios
de pagamento, e valorar a oportunidade do seu uso con garantías
e responsabilidade.

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

 CCL
 CMCCT

 3.4.2. 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.

 CCL
 CAA
 CD

 3.4.3. Recoñece a capacidade de negociación coas entidades financeiras
e analiza osmprocedementos de reclamación ante estas.

 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.

 CAA
 CD
 CCL  CD
 CMCCT

 e
 f

 3.10. O seguro como medio para a cobertura
de riscos. Tipoloxía de seguros.

 3.5. Coñecer o concepto de seguro e a súa finalidade.  3.5.1. Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou
as situacións adversas nas etapas da vida.

 CAA  CCL
 CMCCT



Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado
 a
 b
 e
 f
 g
 ñ

 4.1. Orzamentos públicos: ingresos e gastos
do Estado.

 4.1. Recoñecer e analizar a procedencia das principais fontes de
ingresos e gastos do Estado, e interpretar gráficos onde se amose
esa distribución.

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

 CMCCT
 CSC

 4.1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados
cos ingresos e os gastos do Estado.

 CD
 CMCCT

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

 CMCCT
 CSC

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

 CCL
 CSC

 a
 e
 f

 4.2. A débeda pública e o déficit público.  4.2. Diferenciar e explicar os conceptos de débeda pública e
déficit público.

 4.2.1. Comprende e expresa as diferenzas entre os conceptos de débeda
pública e déficit público, así como a relación que se produce entre eles.

 CCL
 CMCCT

 a
 c
 d
 e
 f

 4.3. Desigualdades económicas e
distribución da renda.

 4.3. Determinar o impacto para a sociedade da desigualdade da
renda e estudar as ferramentas de redistribución da renda.

 4.3.1. Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os
instrumentos de redistribución desta.

 CCL
 CMCCT
 CSC

 4.3.2. Interpreta gráficos representativos da distribución da renda  CAA
 CD
 CMCCT



Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego
 a
 c
 e
 f

 5.1. Tipos de xuro.
 5.2. Inflación.
 5.3. Consecuencias dos cambios nos tipos
de xuro e inflación.
 5.4. Desemprego: clasificación e consecuen-
cias.

 5.1. Diferenciar as magnitudes de tipos de xuro, inflación e
desemprego, analizar as relacións entre elas e interpretar datos e
gráficos vinculados con esas magnitudes.

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

 CCL
 CSC

 5.1.2. Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da
súa variación para a marcha da economía.

 CCL
 CMCCT
 CSC

 5.1.3. Valora e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados
cos tipos de xuro, inflación e desemprego.

 CD
 CMCCT

 a
 c
 e
 f

 5.5. Causas do desemprego e políticas
contra o desemprego. O desemprego en
España e Galicia.
 5.6. Perspectivas da ocupación.

 5.2. Valorar opcións de políticas macroeconó-
micas para facer fronte ao desemprego.

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

 CCL
 CMCCT
 CSC

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

 CD
 CSC

 5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e tendencias de emprego.  CAA
 CD



Bloque 6. Economía internacional
 a
 e
 f
 m

 6.1. Globalización económica.
 6.2. Comercio internacional.
 6.3. Integración económica e monetaria euro-
pea.

 6.4. Economía e ambiente: sustentabilidade.

 6.1. Valorar o impacto da globalización económica, do comercio
internacional e dos procesos de integración económica na
calidade de vida das persoas e no ambiente.

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

 CAA
 CSC

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

 CCL

 6.1.3. Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no
contexto da globalización e o comercio internacional.

 CAA
 CD
 CSC

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

 CCL
 CD
 CSC

 6.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto
económico internacional, e analiza as posibilidades dun desenvolvemento
sustentable.

 CAA
 CSC



Temporalización
Avaliación inicial: Na 1ª semana de clase. Variadas actividades iniciais, para ver o nivel medio de partida na materia, que trae o alumnado na súa bagaxe cultural, e que permitan ao mesmo tempo ir

facendo unha presentación da materia de Economía.
1ª aval: 12 semanas Bloque 1. Ideas económicas básicas - Bloque 2. Economía e empresa
2ª aval: 9 semanas Bloque 3. Economía persoal - Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado
3ª aval: 10 semanas Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego - Bloque 6. Economía internacional
AVALIACIÓNS
Duración

Bloques temáticos Contido sesión Nº
Sesións

Temporalización

1ª Aval
12 Semanas
36 Sesions

Bloque 1.
Ideas económicas básicas

- Economía como ciencia. Principios na toma de decisións económicas.
- Escaseza, elección e asignación de recursos. Custo de oportunidade.
- O método na economía: modelos económicos.Fronteira de posibilidades de produción.
- As relacións económicas básicas e a súa representación.

10 Setembro
Outubro

Bloque 2.
Economía e empresa

- A empresa e o/a empresario/a. Elementos, funcións e obxectivos da empresa.
- Clases de empresas. Formas xurídicas da empresa.
- Proceso produtivo e factores produtivos.
- Sectores da actividade económica.
- Fontes de financiamento das empresas. Novas formas de financiamento.
- Ingresos e custos da empresa: clasificación. Resultados da empresa. Obrigas fiscais das empresas.

26 Outubro
Novembro
Decembro

2ª Aval
9 Semanas
27 Sesións

Bloque 3.
Economía persoal

- Orzamento persoal. Control de ingresos e gastos. Xestión do orzamento. Obxectivos e prioridades.
- Planificación económico-financeira: necesidades económicas nas etapas da vida.
- Aforro e endebedamento. Os plans de pensións. Risco e diversificación.
- Contratos financeiros: contas e tarxetas de débito e crédito.
- Relacións no mercado financeiro: información e negociación.
- Implicacións dos contratos financeiros. Dereitos e responsabilidades dos/das consumidores/as no mercado
financeiro.
- O seguro como medio para a cobertura de riscos. Tipoloxía de seguros.

12 Xaneiro
Febreiro

Bloque 4.
Economía e ingresos e
gastos do Estado

- Orzamentos públicos: ingresos e gastos do Estado.
- A débeda pública e o déficit público.
- Desigualdades económicas e distribución da renda.

15 Febreiro
Marzo

3ªAval
10 Semanas
30 Sesións

Bloque 5. Economía e tipos
de xuro, inflación e
desemprego

- Tipos de xuro. Inflación. Consecuencias dos cambios nos tipos de xuro e inflación.
- Desemprego: clasificación e consecuencias.
- Causas do desemprego e políticas contra o desemprego. O desemprego en Galicia.
- Perspectivas da ocupación.

20 Marzo
Abril
Maio

Bloque 6. Economía
internacional

- Globalización económica. Comercio internacional.
- Integración económica e monetaria europea.
- Economía e ambiente: sustentabilidade

10 Maio
Xuño



1º EVALUACIÓN
BLOQUES DE CONTIDOS NUMERO SESIÓNS PESO NA CALIFICACIÓN
Bloque 1. Ideas económicas básicas 10 sesións 40% da avaliación final do trimestre.
Bloque 2. Economía e empresa 26 sesións 60% da avaliación final do trimestre.

2º EVALUACIÓN
BLOQUES DE CONTIDOS NUMERO SESIÓNS PESO NA CALIFICACIÓN
Bloque 3. Economía persoal 12 sesións 50% da avaliación final do trimestre.
Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado 15 sesións 50% da avaliación final do trimestre.

3º EVALUACIÓN
BLOQUES DE CONTIDOS NUMERO SESIÓNS PESO NA CALIFICACIÓN
Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego 20 sesións 80% da avaliación final do trimestre.
Bloque 6. Economía internacional 10 sesións 20% da avaliación final do trimestre.



Grao mínimo de consecución para superar a materia.

Para superar a materia o alumnado deberá, como mínimo, en relación aos estándares de aprendizaxe, conseguir:

Bloque 1. Ideas económicas básicas
Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial
1.1.1. 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.
1.1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas económicos, e identifica as
súas vantaxes, os seus inconvenientes e as súas limitacións.
1.2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da economía.
1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía normativa.
1.2.3. Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante a
fronteira de posibilidades de produción.
1.3.1. Representa as relacións que se establecen entre as economías domésticas e
as empresas.
1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos
provenientes das relacións económicas do seu contorno.

- Comprende o concepto de escaseza económica e relaciónao correctamente co
concepto de custo das alternativas perdidas.
- Entende os principios básicos na toma de decisións de carácter económico.
- Amplía progresivamente o seu léxico económico.
- É quen de distinguir proposicións positivas (“o que é“) das proposicións normativas

(“o que debería ser”).
- É quen de entender as relacións que se establecen entre as economías domésticas e

as empresas.
- Identifica algún problema económico do seu contorno e razoa axeitadamente as súas

posibles causas.

1
2
3

1
3



Bloque 2. Economía e empresa
Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial
2.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias de
capital para a súa constitución e coas responsabilidades legais para cada tipo.
2.1.2. 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.
2.1.3. 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.
2.2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade,
eficiencia e tecnoloxía.
2.2.2. Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas
oportunidades.
2.3.1. 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 im-plicacións na marcha da empresa.
2.4.2. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu beneficio ou a
súa perda, aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados.
2.5.1. 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.
2.5.2. Valora a achega que para a riqueza nacional supón a carga impositiva que
soportan as empresas.

- Identifica correctamente as distintas formas xurídicas de empresas e as súas
principais características.
- Reflexiona acerca da elección da forma xurídica máis axeitada en cada caso.
- Recoñece distintos tipos de empresas e reflexiona acerca da responsabilidade social
de estas.
- Comprende cales son os factores de produción, calcula e analiza a súa
productividade e identifica procesos de produción eficientes.
- Clasifica correctamente actividades económicas distintas por sectores.
- Distingue as principais fontes de financiamento empresarial e os seus custos
asociados.
- É quen de resolver supostos simples de cálculo do resultado empresarial.
- Distingue cales son os principais impostos que gravan a actividade empresarial no
noso país.
- Reflexiona acerca da importancia do cumprimento das obrigas fiscais para o
benestar colectivo.

1
2
3

1
3



Bloque 3. Economía persoal
Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial
3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os
ingresos e os gastos integrantes, e realiza o seu seguimento.
3.1.2. Utiliza ferramentas informáticas na preparación e desenvolvemento dun
orzamento ou plan financeiro personalizado.
3.1.3 Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade
personalizada coas previsións establecidas.
3.2.1. 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.
3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto.
3.3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o
risco e seleccionando a decisión máis axeitada para cada momento.
3.4.1. Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento das
contas na operativa bancaria.
3.4.2. 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.
3.4.3. Recoñece a capacidade de negociación coas entidades financeiras e
analiza os procedementos de reclamación ante estas.
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.
3.5.1. Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou
as situacións adversas nas etapas da vida.

- É quen de ordenar axeitadamente ingresos e gastos persoais de cara á elaboración dun
orzamento persoal.
- Desenvolve un exemplo de orzamento persoal a través dunha folla de cálculo.
- Reflexiona en relación á conveniencia de planificar minimamente as finanzas persoais ao
longo da vida.
- Entende a importancia de xerar aforro de cara ao futuro.
- Analiza as vantaxes e inconvenientes de endebedarse para a adquisición de
determinados bens.
- Comprende os aspectos básicos da operativa bancaria.
- Reflexiona acerca da importancia de comprender as claúsulas dos contratos bancarios.
- Entende a importancia de negociar cos bancos as mellores condicións poisbles.
- Diferencia distintos tipos de tarxetas bancarias e reflexiona acerca da importancia de
utilizalas con seguridade.
- Distingue distintos tipos de seguro e valora a importancia das continxencias cubertas.

1
2
3

1
3



Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado
Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial
4.1.1. Identifica as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como
as principais áreas dos gastos do Estado, e comenta as súas relacións.
4.1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de contido económico
relacionados cos ingresos e os gastos do Estado.
4.1.3. Distingue nos ciclos económicos o comportamento dos ingresos e
dos gastos públicos, así como os efectos que se poden producir ao longo
do tempo.
4.1.4. Describe o contido dos orzamentos públicos e argumenta a
necesidade de prever os ingresos e os gastos, e controlar a súa execución.
4.2.1. Comprende e expresa as diferenzas entre os conceptos de débeda
pública e déficit público, así como a relación que se produce entre eles.
4.3.1. Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os
instrumentos de redistribución desta.
4.3.2. Interpreta gráficos representativos da distribución da renda

- Recoñece cales son os principais ingresos e gastos do Estado.
- Comprende e analiza series de datos de ingresos e gastos públicos.
- Analiza diferentes partidas dos orzamentos públicos e reflexiona acerca da necesidade de
controlar a súa execución.
- Diferencia os conceptos de déficit e débeda pública.
- Identfica as desigualdades no reparto da renda como un problema a resolver a través da
función redistributiva do Estado.

1
2
3

1
3



Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego
Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial
5.1.1. Describe as causas da inflación e valora as súas principais repercusións
económicas e sociais.
5.1.2. Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da
súa variación para a marcha da economía.
5.1.3. Valora e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados
cos tipos de xuro, inflación e desemprego.
5.2.1. Describe as causas do desemprego e valora as súas principais
repercusións económicas e sociais.
5.2.2. Analiza os datos de desemprego en España e as políticas contra o
desemprego.
5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e tendencias de emprego.

- Identifica as consecuencias negativas dunha inflación descontrolada.
- Interpreta axeitadamente que son os tipos de xuro e que consecuencias ten a súa

variación na economía.
- É quen de comprender o signifcado de gráficos relacionados coa evolución dos tipos

de xuro, a inflación ou o desemprego.
- Entende as principais causas do desemprego.
- É quen de analizar os principais datos da EPA e do SEPE sobre a evolución do

desemprego.
- Reflexiona acerca das tendencias e xacementos de emprego.

1
2
3

1
3

Bloque 6. Economía internacional
Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial
6.1.1. Valora o grao de interconexión das economías de todos os países do
mundo e aplica a perspectiva global para emitir xuízos críticos.
6.1.2. Explica as razóns que xustifican o intercambio económico entre países e
que inflúen nel.
6.1.3. Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no
contexto da globalización e o comercio internacional.
6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de
integración económica e monetaria da Unión Europea.
6.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto
económico internacional, e analiza as posibilidades dun desenvolvemento
sustentable.

-Entende o fenómeno da globalización e é quen de analizalo criticamente.

- Reflexiona acerca da importancia do comercio internacional.

- É quen de poñer exemplos relacionados co fenómeno da globalización.

- Comprende o proceso de integración económica da UE e algunhas das súas
consecuencias.

- Recoñece a importancia dun desenvolvemento sustentable.

1
2
3

1
3



Procedementos e instrumentos de avaliación.

A avaliación non ten que se centrar exclusivamente nos resultados finais, senón que debe proporcionar información tanto ao profesorado como aos
alumnos e alumnas sobre o propio proceso da aprendizaxe, servindo de base para iniciativas que sirvan para modificar ou mellorar a súa práctica. A
avaliación non é pois un acto illado ao final dun bloque de contidos, ou do curso, senón un proceso de recollida constante de información, que nos
permitirá emitir xuízos cos que cualificar unha actuación e tomar decisións.

Partirase dunha proba inicial para coñecer ao alumnado, como xa expliquei e a partir desta primeira toma de contacto, e do coñecemento que nos aporte
deste alumnado, levarase a cabo un proceso de avaliación continua dos contidos expostos anteriormente e cos criterios de avaliación establecidos nesta
mesma programación docente.

En cada unha das avaliacións parciais e na avaliación final, terase en conta o traballo desenvolvido polo alumnado ao longo do curso. A nota final reflectirá
a evolución da alumna ou alumno ao longo do curso.

Os instrumentos de avaliación a utilizar serán:

1= Proba escrita (presencial ou telemática) 2= Observación directa 3= Traballos presentados

*A observación directa (OB) recollida en folla de rexistro e que informe, sempre que sexa posible, sobre:

- O interese polo traballo.

- O debido uso e ordenado arquivo de todo o material entregado (fotocopias, apuntes, documentos, etc) .

- A participación activa na planificación e organización das distintas actividades.

- O grao de participación e implicación no desenvolvemento de tarefas concretas.

- O interese pola utilización das fontes de información dispoñíbeis.



- A relación de colaboración e respecto cara os compañeiros e compañeiras.

- O interese pola correcta utilización do ordenador e das distintas aplicacións nel instaladas, no momento que podan ser usadas polo alumnado de
economía.

*Os traballos realizados, a corrección e amplitude dos seus contidos e a correcta presentación e exposición dos mesmos.

*A realización de distintas probas escritas: Proba escrita de resposta aberta (PE), Proba práctica (PP), Proba test) (PT).

*Exposición oral (EO), xa sexa de traballos elaborados polo alumnado ou por preguntas realizadas pola profesora.

A valoración do alumnado obterase a partir de:

Probas escritas que suporán o 70% da valoración de cada avaliación. O número de probas escritas será ao menos unha por avaliación, ou as necesarias
para atender ao proceso de avaliación. No caso de máis dunha proba, se ponderaran dacordo as porcentaxes de bloques de contidos.

O 30% restante estará en función da realización das tarefas planeadas para o grupo ou individualmente: realización de esquemas dos distintos temas,
exposición oral de traballos e tarefas e/ou preguntas propostas pola profesora, etc. Tamén se observará, por parte da profesora, o respecto e colaboración
das alumnas e alumnos co resto das e dos compañeiros e coa boa marcha da clase en xeral.

No caso de que nalgunha avaliación, non se propuxese tarefa a realizar, a porcentaxe sumarase ao porcentaxe das probas escritas.

Farase una avaliación extraordinaria cando as circunstancias do alumnado non permitan facer un seguimento habitual na aula, e aquelas personas que non
superasen a avaliación ordinaria. Consistirá, basicamente, nunha proba escrita en base aos estándares de aprendizaxe .

Sistema de recuperación:

O proceso de avaliación, como xa indiquei é continuo e dado que os estándares de aprendizaxe serán valorados con distintos instrumentos, non haberá
probas específicas de recuperación durante o curso. A medida que avance o curso, os instrumentos de avaliación poderán referirse a unidades anteriores.



Ao longo da 2ª e 3ª avaliación, abriranse prazos para que o alumnado cunha avaliación negativa poidan entregar as tarefas pendentes, ou repetilas, no
caso de non ter obtido unha puntuación suficiente para aprobar. Ademais de realizar o exame ou os examens propostos.

O obxectivo é o de conseguir que o alumnado sexa constante e manteña un traballo continuado ao longo do curso, que lle permita desenvolver hábitos de
estudo que impidan que se descolgue da materia e que favorezan unha aprendizaxe secuenciada en termos de dificultade e de integración e interrelación
dos novos coñecementos adquiridos cos anteriores.

Aqueles alumnos e alumnas que pola súa evolución ao longo do curso non acaden unha cualificación final de 5 ou superior, deberán realizar unha proba de
recuperación extraordinaria no mes de setembro a fin de acreditar ter alcanzado os estándares de aprendizaxe. Esta proba extraordinaria do mes de
setembro terá o mesmo formato que as probas escritas realizadas ao longo do curso.

5. Concrecións metodolóxicas que require a materia.

Presentar as cuestións e problemas económicos contextualizados e relacionando, en todo momento, as causas e os efectos.

Preténdese fuxir do enfoque meramente académico e formalista, que aporta gran cantidade de conceptos, pero non a suficiente capacidade explicativa
dos problemas reais; por outro lado, tamén se evitará o enfoque exclusivamente descritivo dos feitos económicos, que proporciona gran cantidade de
información, pero con escaso poder explicativo das causas que orixinan os problemas.

Análise dos feitos, valoración de alternativas, prognóstico de efectos e posicións diferentes ante un mesmo problema.

Partir da interpretación social da realidade económica, buscando integrar a teoría económica e a economía real, intentando asegurar ao mesmo tempo un
marco conceptual sobre o cal seguir aprendendo.

A realización de investigacións sinxelas que impliquen a aplicación práctica a un caso concreto da metodoloxía do razoamento económico, axudará a
entender a economía como algo real, útil e próximo, que lles permita acceder do particular ao xeral.



Traballo con textos xornalísticos, da prensa diaria escrita ou dixital, así como con prensa especializada, así como con material ou gravacións videográficas
de espazos televisivos onde se traten temas relacionados coa materia, e que dean pé a presentar propostas concretas de actividades que sirvan para
vincular os contidos desenvolvidos na aula cos acontecementos económicos cotiás.

Consulta de webs de determinados organismos públicos, institucións, ou empresas, que poden proporcionar información interesante para a materia coa
finalidade da realización de traballos individuais ou en grupo do alumnado, con exposición oral ou escrita posterior das ideas propias ou dos resultados dos
traballos realizados.

5.1.- Metodoloxía de traballo que se seguirá no ensino a distancia. Estratexias e instrumentos

Seguirase unha metodoloxía ecléctica e motivadora baseada fundamentalmente nos recursos dixitais:

- Aprendizaxe por tarefas semanais,

- Aprendizaxe por Proxectos de maior ou menor duración segundo a temática,

- Traballos colaborativos dende diversas aplicacións,

- Vídeos explicativos de materia e de instruccións de tarefas e proxectos,

- Encontros cos grupos a través da aplicación designada pola Consellería,

- Utilización da aula virtual do centro para: a presentación e almacenaxe de materiais, vídeos, entrega de tarefas e probas e para a comunicación co
alumnado.

Modo de prover o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática:

Unha vez detectado ao inicio do curso aquel alumnado con problemas de conectividade, o mecanismo que o profesorado adoptará para asegurar o
seguimento continuo do curso será o seguinte:



Ademais do libro de texto, a profesora fará chegar apuntamentos, resumos explicativos e actividades de cada Unidade Didáctica de forma impresa. Os pais
ou nais poden, se as circunstancias o permiten, achegarse o centro educativo para recoller os materiais impresos na Conserxería do centro, ou, se é o caso,
se lle fará chegar ao domicilio por correo ordinario.

O alumnado deberá facer chegar ao docente da materia á súa volta ó centro (se é un período curto) ou semanalmente (de tratarse dun período longo) as
actividades realizadas para ser avaliadas.

O docente tamén utilizará a vía telefónica para o seguimento do alumnado comprobando, deste xeito, non só o seu seguimento académico senón tamén
no eido emocional.

Procedementos e instrumentos de avaliación

Os procedementos a seguir para unha modalidade semipresencial ou a distancia son os previstos no apartado de avaliación na PD de modalidade
presencial, modificándose a parte referida a probas escritas.

Traballo diario reflectido na entrega das tarefas e actividades semanais: 40% da nota de avaliación

Traballo referido a textos e/ou traballos colaborativos: 30% da nota de avaliación

Proxectos ou probas presenciais ou telemáticas deseñadas polo docente: 30%

Instrumentos: fichas, probas, traballos presentados en formato dixital usando aplicacións diversas que amosen os logros adquiridos nas competencias
clave.

Aprendizaxes imprescindibles que non se impartiron no curso 2019-20

Esta materia non se imparte en cursos anteriores.



6. Materiais e recursos didácticos.

Para levar adiante o proceso de ensinanza e aprendizaxe precisaremos apoiarnos nuns recursos que na maioría das veces se basean en soportes escritos
(artigos, revistas, xornais, gráficos,...) ou visuais. Así resaltaremos neste curso 2021-22 a implantación do libro dixital ao participar no proxecto EDIXGAL e a
proxección de diapositivas de PowerPoint, utilización de libros ou material de actividades propostas pola profesora, vídeos, películas, etc.

Incorporarase ao alumnado, de xeito regular, ao manexo, obtención, e interpretación, de datos vía internet, visitando páxinas web de organismos oficiais
( IGE, INE,...) e outras entidades ( PNUD-ONU, ONGs,...)

7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos nas avaliacións continua e final das materias, serán
os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe que figuran no apartado 4 desta mesma programación.

En canto á cualificación e promoción do alumnado, aplicaranse as normas que se establecen no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación universitaria.



8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.

Sinálanse a continuación algúns indicadores posibles clasificados por competencias

Competencia: planear o curso da materia

- Domina os saberes da súa materia.

- Estrutura os saberes para facilitar experiencias de aprendizaxe significativas.

- Selecciona ou desenvolve materiais didácticos.

- Organiza e distribúe correctamente o tempo da instrución.

- Establece claramente e en acordo co alumnado, as regras de convivencia, sustentadas en valores universais de respecto aos dereitos humanos.

- Incorpora o uso de tecnoloxías da información e a comunicación para apoiar os procesos de ensino, aprendizaxe e avaliación.

- Establece estratexias alternativas para apoiar aos, de acordo coas súas necesidades de formación.

Competencia: xestionar a progresión das aprendizaxes (plan de clase)

- Establece unha secuencia de apropiación dos diferentes tipos de contidos incluídos no curso.

- Deseña actividades para a aprendizaxe autónoma e colaborativa.

- Selecciona ou constrúe materiais didácticos e de avaliación.

- Inclúe o uso de estratexias de ensino apoiadas en diversas tecnoloxías.

- Prevé espazos de traballo máis amplos de relacións con outros profesionais e institucións.



Competencia: levar a cabo a interacción didáctica no aula

- Fai fronte a situacións problema que xorden de forma imprevista durante a clase.

- Traballa con estudantes que presentan dificultades.

- Promove formas cooperativas de traballo entre os estudantes.

- Prové oportunidades equitativas de participación no aula.

- Involucra aos estudantes nos procesos de avaliación

- Contribúe á xeración dun clima social no aula que facilite o desenvolvemento integral dos estudantes.

Competencia: utilizar formas de comunicación adecuadas para apoiar o traballo académico

- Estrutura loxicamente a presentación das súas ideas, tanto en presentacións orais como escritas.

- Exprésase con claridade e complementa a súa exposición mediante a linguaxe corporal, o uso axeitado do ton de voz e os medios audiovisuales de apoio.

- Elixe vocábulos, exemplos ou ilustracións, así como estruturas sintácticas adecuadas para a comunicación escrita.

Competencia: utilizar formas adecuadas para valorar o proceso ensino aprendizaxe, así como o seu impacto

- Avalía o logro dos estándares de aprendizaxe da materia de Economía, plasmados nesta programación, utilizando estratexias e instrumentos
diversificados e acordes cos propósitos educativos da materia.

- Dá seguimento ás traxectorias persoais dos estudantes.

- Utiliza estratexias de autoavaliación do seu desempeño e cuestionarios de avaliación da súa práctica profesional por parte do alumnado.



9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.

Nestes momentos, esta materia non existe en cursos anteriores.

10. Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios.

Observación do traballo do alumnado na clase

Na avaliación continua poderanse tomar como referencia diferentes aspectos relacionados coa observación do alumnado no desenvolvemento da clase:

- Participación da alumna ou alumno no desenvolvemento da clase.

- Aprendizaxe de destrezas diversas: técnicas de traballo...

- Desenvolvemento de actitudes relativas ao traballo en grupo, exposición de opinións.

- Formulación de problemas, formulación de hipóteses, traballo individual...

- Atención, Interese, actitude...

- Intervencións orais en clase

Revisión e análise das tarefas e traballos do alumnado

Inclúe todos os procedementos utilizados para o control periódico das tarefas e os materiais elaborados polo alumnado:

- Revisión das tarefas cotiás.



- Revisión de tarefas específicas de carácter non periódico: exercicios de reforzo, traballos monográficos, comentarios de textos, análises de traballos
escritos e de pequenas investigacións, lecturas complementarias, proxectos, murais, baterías de actividades, cadernos de recuperación, traballos
voluntarios...

- Comprobación da capacidade para a expresión escrita, a organización de ideas e conceptos, a claridade na exposición, a capacidade de síntese
manifestada na realización de resumos e esquemas...

Probas escritas

Modalidades: Probas de interpretación de datos, de comprensión e análise de textos, artigos de prensa, viñetas..., probas de control de fin de unidade,
bloque ou avaliación, probas mixtas, etc.

11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados.

Coa actividade de avaliación inicial preténdese detectar os coñecementos previos dos noso alumnado á vez que motivar e presentar de xeito introdutoria a
planificación elaborada da materia (avaliacións, materiais, obxectivos, metodoloxía, etc.) para o curso lectivo.

Coa información obtida da actividade realizarase un diagnóstico sobre os seus intereses e coñecementos previos do alumnado que servirá de punto de
partida para o proceso de ensino-aprendizaxe da materia de Economía en 4º curso de ESO.

Para a avaliación inicial poden utilizarse diversos instrumentos tales como cuestionarios con preguntas abertas ou pechadas sobre a actualidade económica
de Galicia, de conceptos de economía, cuestionarios mixtos, e comentarios de textos económicos que nos permitirán a súa vez detectar posibles
problemas de comunicación escrita, realización de xogos concéntricos con determinados termos etc.

En canto ás medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos resultados negativos do alumnado, o primeiro que se fará
será realizar un pequeno diagnóstico sobre as causas dese resultado: lectura non comprensiva, falla de motivación, falla de tempo para estudar, escasa ou
nula capacidade para concentrarse nas aulas, inmadurez, etc.



Segundo o diagnóstico que se teña adoptaranse medidas diferentes, como falar coa alumna ou alumno en cuestión, recomendarlle lecturas de
determinadas textos, partes de novelas onde se traten aqueles aspectos menos comprendidos, falar coa orientadora ou orientador para establecer un plan
concreto, etc.

12.Medidas de atención á diversidade.

Que o sistema educativo ofreza a cada estudiante a axuda pedagóxica que este ou esta necesite en función das súas motivacións, intereses e capacidades
de aprendizaxe sería un obxectivo principal no desenvolvimento das clases de calquer materia. A necesidade de atender esta diversidade en 4º da ESO ou
no Bacherelato, etapas nas que as diferencias personales en capacidades específicas, motivación e intereses amosan estar bastante definidas, a
organización do ensino permite que o propio alumnado resolva esta diversidade mediante a elección de modalidades e optativas. Non obstante, é
conveniente dar resposta, xa dende as mesmas asignaturas, a un feito constatable: a diversidade de intereses, motivacións, capacidades e estilos de
aprendizaxe que o alumnado manifesta. É preciso, entonces, ter en conta os diferentes ritmos de aprendizaje das alumnas e alumnos e adoptar as medidas
oportunas para afrontar esta diversidade.

Hai personas reflexivas (deteñense na análise dun problema) e personas impulsivas (responden moi rápidamente); estudiantes analíticos (pasan
lentamente das partes ao todo) e estudiantes sintéticos (abordan o tema dende a globalidade); uns traballan durante períodos longos e outras necesitan
descansos; alguns necesitan ser reforzados continuamente y outras non; hainas que prefiren traballar soas e as que prefiren trabllar en pequeno ou gran
grupo.

Dar resposta a ista diversidade non é tarefa sinxela, pero sí necesaria, pois a intención última de todo proceso educativo é lograr que as alumnas e alumnos
alcancen os obxectivos propostos.

Como actividades de detección de coñecimentos previos proponse:
- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido pola docente, co fin de facilitar unha idea precisa sobre de ónde se parte.
- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión da unidade, tomando nota das lagoas ou dificultades
detectadas.



- Introducción de cada aspecto lingüístico, sempre que sexa posible, mediante as semellanzas ca lingua propia do alumnado.
Como actividades de consolidación suxirense:
- Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin de afianzar os contidos lingüísticos, culturales e léxicos
traballados nos distintos bloques temáticos.
Esta variedade de ejercicios cumple, asimesmo, a finalidade que perseguimos. Con as actividades de recuperación-ampliación, atendemos non so ao
alumnado que presenta problemas no proceso de aprendizaxe, senon tamen a aqueles que alcanzaron no tempo previsto os obxectivos propostos.
As distintas formas de agrupamento do alumnado e a súa distribución na aula inflúen, sen dúbida, en todo o proceso. Entendendo o proceso educativo
como un desenvolvimento comunicativo, é de gran importancia ter en conta o traballo en grupo, recurso que se aplicará en función das actividades que se
fagan concretamente, por exemplo, nos pequenos traballos de investigación, ou nos debates propostos, pois consideramos que a posta en común de
conceptos e ideas individuales xera unha dinámica creativa e de interés no alumnado.

Concederase, sen embargo, gran importancia noutras actividades ao traballo personal e individual; en concreto, aplicarase nas actividades de
síntesis/resumen e nas de consolidación, así como nas de recuperación e ampliación.

Acometeremos, pois, o tratamento da diversidade dende dúas vías:

1. A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: a información xeral e a información básica, que se tratará

mediante esquemas, resúmenes, glosarios, etc.

2. A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades constitúen un excelente instrumento de atención ás diferencias individuales do
alumnado. A variedade e a abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a adaptación, como se dixo, ás diversas capacidades,
intereses e motivacións.



13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso.

Contribución ao proxecto lingüístico

Un dos problemas co que nos atopamos sempre, o profesorado que impartimos a materia de Economía, é o dos escasos –ou case nulos- recursos que
temos en galego. Atopamos moi pouco material nosa lingua, que nos sexa útil para empregar na aula, De aí a necesidade de elaborar materiais propios,
que sirvan de contrapunto á cantidade de información, non en galego, á que o noso alumnado terá acceso.

De cara a contribuír á normalización do galego utilizaranse:

• Materiais curriculares de Economía, elaborados pola profesora, en lingua galega.

• Uso do galego na aula, tanto nas exposicións, nos traballos, nas probas,…

• Emprego do galego na elaboración de materiais, tarefas… coas ferramentas que nos proporciona a tecnoloxía multimedia.

• Na rede: Uso da páxina do Instituto Galego de Estatística e do seu Portal Educativo.

• Dous dicionarios de galego para consulta na aula.

Colaborarase ademais coas actividades que se deseñen para o conxunto do centro de cara á normalización lingüística.

Contribución ao proxecto lector.

A concreción do proxecto lector na materia de Economía pretende articular as actuacións destinadas á consecución dos obxectivos pedagóxicos referentes
á adquisición da competencia lingüística e das habilidades non uso da información, así como á adquisición e consolidación do hábito da lectura.

A finalidade xeral desta materia é a comprensión e o mellor coñecemento dos procesos polos que a sociedade busca o benestar material dos seus
membros mediante a utilización plena e eficiente dos recursos económicos, a distribución xusta da renda, unhas condicións de traballo dignas e un
contorno agradable no que vivir. Pois ben, todo iso ten moito que ver coa lectura e, non soamente como un instrumento necesario para esa comprensión e



coñecemento dos procesos mencionados, senón tamén como un fin en si mesmo que ten moito que ver coa redución de desigualdades, co contorno
agradábel no que vivir, etc.

A actividade da aula debe facilitar a adquisición por parte dos alumnos e das alumnas de estratexias mentais que melloren a súa capacidade de pensar e
aprender, como poden ser as actividades de repaso, elaboración de esquemas, cálculo, redacción de textos, etc. O obxectivo metodolóxico último debe ser
lograr unha aprendizaxe comprensiva e con posibilidades de ser aplicada en diferentes contextos. Con iso estarían expostos dous dos obxectivos do
programa de lectura a contemplar na materia.

Respecto aos contidos procedimentais, o saber facer en Economía consiste en saber operar con información. Ter adquirido un procedemento significa
posuír a capacidade de utilizalo en diversas situacións. A sociedade actual xera grandes cantidades de información e require, á vez, o seu uso constante.
Por iso a adquisición dos instrumentos e das capacidades necesarias para poder traballar co fluxo informativo resultará, cada vez máis, indispensábel. O
uso “correcto” das fontes de información é de vital importancia para o noso alumnado que se vai a mover precisamente nunha sociedade que xa se
etiqueta como “a sociedade da información”

No traballo de comprensión de moitos problemas económicos estudados é preciso o emprego de índices ou indicadores. Este nivel de traballo e
abstracción precisa do dominio das fontes de información: ónde están, cómo utilizalas, qué datos son máis fiábeis, etc., ás que se lle deberá dar unha
atención especial para adquirir a destreza necesaria no seu uso.

O planeamento transversal do programa lectura e uso de fontes de información na materia plasmarase así mesmo na concreción de moitas das
actividades que se levarán adiante: exercicios prácticos de redacción de pequenos informes, elaboración de mapas conceptuais, valoracións e xuízos
propios sobre problemas económicos, lectura de artigos de prensa, busca de datos en internet, etc.

Actividades e recursos para o proxecto lector

A biblioteca escolar do centro constituirá un recurso imprescindible na aplicación dás propostas deseñadas.

Realizarase lectura silenciosa na aula cada certo tempo, lecturas individuais nas súas casas, lecturas en voz alta, etc.



Lectura de libros, cómics, selección de artigos de libros que se atopan na biblioteca do centro.

Narrativa:

“La vuelta al mundo de un forro polar rojo. Pequeña historia de la gran globalización” de Korn, Wolfgan. Ed. Las Tres Edades Ediciones Siruela. 2010

Asterix: “Obelix e compañía”, de A. Uderzo.

Asterix: “A residencia dos deuses” de A. Uderzo

“El hombre de negocios”. Edgar Allan Poe.

Ensaio:

El mercado y nosotros, J. L. Sanpedro

El mercado y la globalización, José Luis Sanpedro

Atlas del estado de la mujer en el mundo. Akal

Mujeres economistas. Luis Perdices de Blas y Elena Gallego Abaroa

Introducción a la Economía, J.K. Galbraith

Hija, ¿qué es la globalización? Joaquín Estefanía

Neste curso 2018/2019 constituirase un club de lectura arredor de novelas que teñan algún tipo de contido económico.

Como primeira lectura proporei un comic, a versión manga de “El capital”

Lectura de artigos de revistas relacionados coa Economía.



Uso dos xornais: seguimento das noticias do IPC ao longo do curso, noticias sobre a evolución do emprego/desemprego, sobre a evolución da econmía en
xeral,….

Utilización de páxinas de internet, tal como se especifica na contribución ás TIC.

Traballo con películas e documentais, entre eles:

• Tempos Modernos (1936): Depresión económica, produción en cadea, alienación, condicións laborais, desemprego, pobreza.

• O millonario (1954) de Ronald Neame: papel do diñeiro, móvese todo na sociedade en torno a el?...

• Ciudadano Kane (1941): Ética empresarial, competencia desleal, poder das grandes empresas, éxito eos negocios e fracaso persoal,

• Bienvenido Mr Marshall de L Garcia Berlanga

• A Illa das Flores

• Los espigadores y las espigadoras, de Agnes Varda

• Documentais sobre comercio xusto, deslocalización,…

- La historia de las cosas

Contribución ao proxecto de tecnoloxías da información e comunicación

Na sociedade da información na que actualmente nos atopamos, o uso cada vez máis xeneralizado das novas Tecnoloxías da Información e Comunicación
(TIC) leva consigo cambios en practicamente tódalas actividades realizadas, e os seus efectos maniféstanse de modo especial nas actividades laborais e no
mundo educativo.



Na sociedade da información as novas tecnoloxías inflúen en calquera actividade económica e concretamente no mundo da empresa, resultan
imprescindíbeis. Xa que logo a utilización das TIC no ensino da materia de Economía cobra unha especial relevancia.

Existen, ademais, outras razóns para aproveitar as posibilidades que proporcionan as TIC de cara a integrar as achegas destes canais formativos nos
procesos de ensinanza e aprendizaxe, da materia:

- A motivación, xa que os novos medios son máis atractivos para o alumnado e conséguese a súa motivación, que constitúe un dos motores da aprendizaxe.

- Unha maior interacción, xa que permanecen máis activos ao interactuar co ordenador, entre eles e coa profesora a través da rede.

- Aprendizaxe cooperativa, xa que se facilita o traballo en grupo, o intercambio de ideas e a participación.

- Supón un acceso a múltiples recursos educativos e contornos de aprendizaxe, poñendo ao seu alcance todo tipo de información a través dos medios
dixitais e internet.

- Atención á diversidade. Pódense personalizar os procesos de ensinanza-aprendizaxe ó existir múltiples materiais e recursos educativos que permiten
achegar a cada alumno e alumna os máis axeitados ao seu plano de aprendizaxe e ás súas circunstancias persoais.

Os recursos que se poderían empregar:

Visita guiada a páxinas web, Xornais dixitais, Dicionarios dixitais, Presentacións multimedia/powerpoint, Vídeos, Gráficos multimedia interactivos, Tests de
autoavaliación interactivos, Webquest, Blogs, Memorias USB, Enciclopedia virtual de economía, Follas de cálculo, Procesadores de texto, Ordenadores
portátil, PCs , Tablets, Proxector, Etc.

O uso de páxinas web concretas relacionadas coa materia para consultar: do IGE, INE, EUROSTAT, de organizacións sindicais, organismos internacionais
(PNUD), profesorado de economía (ecomur, ecobachillerato, econolandia, econoaula, EUMED...), Xunta de Galicia, Ministerio de Economía, de Facenda,
concellos, ONGs, etc.



Contribución ao plano de convivencia do centro.

A miúdo traballamos coa idea de que a boa convivencia nos centros se reflicte na ausencia de conflitos disciplinarios. Non é este o planeamento do
departamento de Economía, e é por isto, que se seleccionan aquelas actividades que poidan contribuír a unha educación na que o alumnado tome
conciencia de distintos problemas económicos e sociais (consumismo excesivo, esgotamento de recursos, explotación aboral, deterioro do medio
ambiente,etc.) e que cómpre buscar os medios para conseguir un desenvolvemento económico que garanta a calidade de vida.

Traballarase en proxectos relacionados coa mellora da seguridade e hixiene no centro. Serán traballos feitos en grupo e coa idea de mellorar os distintos
puntos febles que se detecten. Os temas a traballar estarán relacionados cos contidos que se estudan neste primeiro trimestre como son a
sobreexplotación de recursos naturais e o problema dos residuos nun planeta limitado. Algúns exemplos son como actuamos co papel individualmente, na
aula, no instituto..., o uso e abuso dos produtos de limpeza, da auga, o consumismo, etc.

Así mesmo, outro proxecto a desenvolver será “o traballo domestico e as persoas”, xa que na medida en que se profundiza nas relacións laborais,
aprendemos a valorar a importancia do traballo e das persoas para lograr o benestar e desenvolvemento social.

Con este proxecto búscase tomar conciencia das desigualdades existentes no mundo do traballo por razón de sexo, condición social ou ideolóxica,
contribuíndo activamente nos cambios de actitudes que favorecen a igualdade de oportunidades.

Faranse traballos en grupo sobre distintos aspectos:

• A importancia do traballo doméstico na economía dun país.
• A importancia do traballo domestico no benestar persoal.
• A importancia do traballo domestico na aprendizaxe de actitudes de trato igualitario respecto ao sexo no reparto de tarefas e responsabilidades dentro
do grupo e respecto por todo tipo de traballo, con independencia da súa cualificación e o seu recoñecemento social.
• Busca de información sobre as distintas posturas do traballo doméstico como actividade económica. Presentación dun resumo e exposición na aula.
• Elaboración dunha pequena enquisa sobre quen realiza as tarefas domesticas nas casas do alumnado do centro.
• Realización dun taller de aprendizaxe de distintas tarefas domesticas na semana do 8 de marzo.



14. Actividades complementarias e extraescolares programadas.

- Visitar as instalacións portuarias de Vigo, Coruña, ou dalgunha outra localidade de Galicia.

- Visitar unha empresa, co obxectivo de completar a súa formación específica, comprobando cómo se leva adiante a actividade, cómo se organiza, etc.

- Saídas á rúa para recoller información sobre distintos aspectos dos contidos impartidos ou para asistir a actos e exposicións concretas que se organicen
en A Coruña e que sexan de interese para a mellor comprensión da materia por parte do alumnado.

- Participación do alumnado nas actividades do centro que se organicen como o día das Mulleres, o día contra a violencia machista, etc.

- Visita ao Instituto Galego de Estatística

15.Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.

Procedementos para avaliar a propia programación

1.- Analizar periodicamente a aplicación da programación para ver se a materia impartida se adecúa nos contidos, obxectivos e criterios de avaliación, ás
características do alumnado e se compre facer axustes na mesma.
2.- Elaborar, ao final do curso, cadros estatísticos cos datos correspondentes ao número de alumnas e alumnos que aprobaron e suspenderon as diferentes
materias do departamento.
3.- Analizar, ao final do curso, todos aqueles aspectos diverxentes na práctica respecto da programación, para valorar os cambios oportunos a introducir na
programación do seguinte curso escolar..
4.- Utilizar a memoria de final de curso do departamento para reflectir os problemas detectados así como os cambios a introducir nas diferentes materias
para o vindeiro curso.
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1-Introdución

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.
A estrutura desta materia consta de tres grandes bloques: o primeiro, titulado "Autonomía persoal, liderado e innovación", está centrado na descrición das
calidades e as destrezas persoais asociadas á iniciativa emprendedora, no repaso das decisións sobre o itinerario vital e a actuación como futuro/a traballador/a;
no segundo bloque, "Proxecto de empresa", repásanse as principais áreas e funcións da empresa co obxecto de pór en marcha o proxecto empresarial xurdido
da idea de negocio xerado previamente; e para finalizar, un bloque que baixo o título de "Finanzas" analiza as alternativas con que conta a empresa para elixir a
súa forma xurídica, as fontes de financiamento do seu proxecto empresarial,a necesidade de planificar as necesidades financeiras e as obrigas fiscais e prever a
evolución do negocio, garantindo a súa viabilidade.

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.

2.- Contribución da materia de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial (I.A.E.E.) ao desenvolvemento das competencias clave.

A materia de IAEE de cuarto de E.S.O. contribúe ao desenvolvemento das seguintes competencias: Comunicación lingüística (CCL).- Competencia matemática e
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).- Competencia dixital (CD).- Aprender a aprender (CAA).- Competencias sociais e cívicas (CSC).-
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).- Conciencia e expresións culturais (CCEC).



Nesta materia potenciarase, de maneira especial, o desenvolvemento da comunicación lingüística, a competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía .

3. Obxectivos da materia neste curso.

Como marca o artigo 10 da lei, a educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:

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 coñe-
cemento, na lectura e no estudo da literatura.

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 lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e
respectar a diversidade lingüística 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 plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á
comunidade lusófona.



4.- Concreción, por bloques da materia:

Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e innovación
 e
 g

 1.1. Autonomía e autocoñecemento. A iniciati-
va emprendedora e o/a empresario/a na socie-
dade.

 1.2. Intereses, aptitudes e motivacións perso-
ais para a carreira profesional.

 1.1. Describir as calidades persoais e as
destrezas asociadas á iniciativa emprendedora,
analizando os requisitos de distintos postos de
traballo e actividades empresariais.

 1.1.1. 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.

 CSIEE
 CAA

 1.1.2. Investiga con medios telemáticos
as áreas de actividade profesional do seu con-
torno, os tipos de empresa que as desenvolven
e os postos de traballo en cada unha, razoando
os requisitos para o desempeño profesional en
cada un deles.

 CD
 CAA
 CSIEE

 b
 g

 1.3. Itinerarios formativos e carreiras profesio-
nais. Proceso de procura de emprego en em-
presas do sector. Autoemprego. Proceso de
toma de decisións sobre o itinerario persoal.

 1.2. Tomar decisións sobre o itinerario vital
propio comprendendo as posibilidades de em-
prego, o autoemprego e a carreira profesional,
en relación coas habilidades persoais e as al-
ternativas de formación e aprendizaxe ao longo
da vida.

 1.2.1. Deseña un proxecto de carreira
profesional propia relacionando as posibilidades
do ámbito coas calidades e as aspiracións per-
soais, e valorando a opción do autoemprego e a
necesidade de formación ao longo da vida.

 CAA
 CSIEE

 a
 c
 g
 m

1.4. Dereito do traballo.
1.5. Dereitos e deberes derivados da relación
laboral.

1.6. Contrato de traballo e negociación colecti-
va.

1.7. Seguridade Social. Sistema de protección.
Emprego e desemprego.
1.8. Protección do/da traballador/a e beneficios
sociais.

 1.3. Actuar como futuro/a traballador/a res-
ponsable coñecendo os seus dereitos e debe-
res como tal, valorando a acción do Estado e da
Seguridade Social na protección da persoa em-
pregada, e comprendendo a necesidade de pro-
tección dos riscos laborais.

 1.3.1. Identifica as normas e as institu-
cións que interveñen nas relacións entre os/as
traballadores/as e as empresas, en relación co
funcionamento do mercado de traballo.

 CSC
 CSIEE

 1.3.2. Distingue os dereitos e as obrigas
que se derivan das relacións laborais, e com-
próbaos en contratos de traballo e documentos
de negociación colectiva.

 CSC
 CSIEE
 CMCCT



 1.9. Riscos laborais. Normas. Planificación da
protección na empresa.

 1.3.3. Describe as bases do sistema da
Seguridade Social e as obrigas dos/das traba-
lladores/as e dos/das empresarios/as dentro
deste, así como as prestacións mediante procu-
ras nas web institucionais, valorando a súa ac-
ción protectora ante as continxencias cubertas.

 CCL
 CSC
 CSIEE

 1.3.4. Identifica as situacións de risco
laboral máis habituais nos sectores de activida-
de económica máis salientables no ámbito, e
indica os métodos de prevención legalmente
establecidos, así como as técnicas de primeiros
auxilios aplicables en caso de accidente ou da-
no.

 CSIEE
 CAA
 CMCCT

Bloque 2. Proxecto de empresa
 d
 g

 2.1. Idea de proxecto de empresa. Avaliación
da idea. O contorno e o papel social da empre-
sa.

 2.2. Elementos e estrutura da empresa.
 2.3. Plan de empresa.
 2.4. Planificación na empresa.

 2.1. Crear un proxecto de empresa na aula e
describir as características internas e a súa re-
lación co contorno, así como a súa función so-
cial, identificando os elementos que constitúen
a súa rede loxística como provedores/as, clien-
tela, sistemas de produción e comercialización,
redes de almacenaxe, etc.

 2.1.1. Determina a oportunidade dun
proxecto de empresa, identificando as caracte-
rísticas e tomando parte na actividade que a em-
presa desenvolve.

 CSIEE
 CAA

 2.1.2. Identifica as características inter-
nas e externas da empresa en proxecto, así
como os elementos que constitúen o contono
específico desta (mercado, provedores/as,
clientela, sistemas de produción e/ou comercia-
lización, almacenaxe, etc.).

 CSIEE
 CMCCT
 CD

 2.1.3. Describe a relación da empresa
proxectada co seu sector, a súa estrutura orga-
nizativa e as funcións de cada departamento, e
identifica os procedementos de traballo no de-
senvolvemento do proceso produtivo ou comer-
cial.

 CSIEE
 CCL
 CMCCT



 2.1.4. Elabora documentos para a planifi-
cación das funcións da empresa en proxecto,
tanto a longo como a curto prazo.

 CCL
 CSIEE
 CMCCT

 b
 g
 h

 2.5. Información na empresa. Información
contable. Información de recursos humanos.
Documentos comerciais de cobramento e pa-
gamento. Arquivo.

 2.2. Identificar e organizar a información das
áreas da empresa en proxecto aplicando os mé-
todos correspondentes á tramitación documen-
tal empresarial.

 2.2.1. Manexa como usuario/a de nivel
básico aplicacións informáticas de control e se-
guimento de clientela, provedores/as e outros,
aplicando as técnicas básicas de contabilidade,
xestión financeira e comercial e administración de
persoal, para a organización da información da
empresa proxectada.

 CD
 CMCCT
 CAA

 2.2.2. Transmite información entre as
áreas e a clientela da empresa en proxecto, re-
coñecendo e aplicando técnicas de comunica-
ción e negociación, e aplicando o tratamento
protocolario axeitado mediante medios telemáti-
cos e presenciais.

 CCL
 CSIEE
 CD
 CMCCT

 g
 h
 l

 2.6. Actividades na empresa. Función de
produción. Función comercial e de márketing.

 2.7. Axudas e apoio á creación de empresas.

 2.3. Realizar actividades de produción e
comercialización propias da empresa proxecta-
da, aplicando técnicas de comunicación e traba-
llo en equipo.

 2.3.1. Crea materiais publicitarios e para
a difusión dos produtos e/ou servizos obxecto
do proxecto, e elabora un plan de comunicación
en internet e en redes sociais, aplicando os
principios do márketing.

 CCL
 CSIEE
 CD
 CMCCT

 2.3.2. Desenvolve tarefas de produción
e/ou comercialización na empresa en proxecto
segundo os plans de control prefixados: simu-
lando a toma de decisións para cumprir os pra-
zos e os obxectivos establecidos e propondo
melloras, mediante o traballo en equipo.

 CSIEE
 CMCCT
 CD
 CAA

 2.3.3. Compila datos sobre os apoios á
creación de empresas tanto do contorno próximo
como do territorial, estatal ou europeo, e
selecciona as posibilidades que se axusten ao
proxecto de empresa formulado.

 CD
 CMCCT
 CSIEE



Bloque 3. Finanzas
 a
 d

 3.1. Tipos de empresa segundo a súa forma
xurídica.

 3.1. Describir as formas xurídicas das empre-
sas en relación coas responsabilidades legais
dos/das seus/súas propietarios/a e xestores/as,
así como coas esixencias de capital.

 3.1.1. Distingue as formas xurídicas das
empresas e indica as esixencias de capital e
responsabilidades propias de cada tipo.

 CSIEE
 CMCCT

 g
 h
 l
 ñ

 3.2. Elección da forma xurídica.
 3.3. Trámites de posta en marcha dunha
empresa.

 3.1.2. Identifica e enumera as adminis-
tracións públicas implicadas na posta en mar-
cha de empresas, e compila por vía telemática
os principais documentos necesarios para a
posta en funcionamento.

 CD
 CMCCT
 CSIEE

 3.1.3. Valora as tarefas de apoio, rexis-
tro, control e fiscalización que realizan as auto-
ridades no proceso de creación de empresas, e
describe os trámites que se deben realizar.

 CSC
 CMCCT

 3.1.4. Selecciona a forma xurídica máis
axeitada en cada caso segundo a actividade
que se vaia desenvolver, o número de empren-
dedores/as, o alcance da responsabilidade que
se vaia asumir, a complexidade organizativa, a
dispoñibilidade financeira e a fiscalidade.

 CAA
 CSIEE
 CMCCT

 b
 f
 g

 3.4. Fontes de financiamento das empresas:
externas (bancos, axudas e subvencións, e
crowdfunding) e internas (accionistas, investido-
res/as e aplicación de beneficios).

 3.5. Produtos financeiros e bancarios para
pequenas e medianas empresas (PME): com-
paración.

 3.2. Identificar as fontes de financiamento das
empresas propias de cada forma xurídica, inclu-
índo as externas e internas, e valorar as máis
axeitadas para cada tipo e momento no ciclo de
vida da empresa.

 3.2.1. Determina os investimentos nece-
sarios para a posta en marcha dunha empresa,
e distingue as principais partidas relacionadas
nun balance de situación.

 CSIEE
 CMCCT
 CD

 3.2.2. Caracteriza de xeito básico as
posibilidades de financiamento das empresas,
diferenciando o financiamento externo e o inter-
no, a curto e a longo prazo, así como o custo de
cada unha e as implicacións na marcha da em-
presa.

 CMCCT
 CD
 CSIEE



 b
 f
 g
 l
 ñ

 3.6. Planificación financeira das empresas.
Estudo de viabilidade económico-financeira.
Proxección da actividade. Instrumentos de aná-
lise. Razóns básicas.

 3.7. Impostos que afectan as empresas.
Calendario fiscal.

 3.3. Recoñecer a necesidade de planificar o
negocio das empresas ligándoa á previsión da
evolución do sector e da economía nacional, así
como da planificación financeira e fiscal.

 3.3.1. Presenta un estudo de viabilidade
económico-financeiro a medio prazo do proxec-
to de empresa, aplicando condicións reais de
produtos financeiros analizados e previsións de
vendas, segundo un estudo do ámbito mediante
unha aplicación informática tipo folla de cálculo,
manexando razóns financeiras básicas.

 CD
 CSIEE
 CAA
 CMCCT

 3.3.2. Analiza os produtos financeiros
máis axeitados de entre as entidades financei-
ras do ámbito para cada tipo de empresa, valo-
rando o custo e o risco de cada un, e selecciona
os máis acaído para o proxecto de empresa.

 CAA
 CSIEE
 CMCCT
 CD

 3.3.3. Identifica as obrigas fiscais das
empresas segundo a súa actividade e a súa
forma xurídica, sinala o funcionamento básico
do IAE, IVE, IRPF e IS, e indica as principais
diferenzas entre eles.

 CMCCT
 CD
 CSIEE

 3.3.4. Valora a achega que supón a
carga impositiva das empresas á riqueza nacio-
nal e ao sostemento das cargas do Estado.

 CSC
 CAA



TemporalizaciónA temporalización e secuenciación dependerá da marcha do grupo, mais procurarase abordar nos seguintes periodos:

Avaliación inicial: Na 1ª semana de clase. Variadas actividades iniciais, para ver o nivel medio de partida na materia, que trae o alumnado na súa bagaxe cultural, e que permitan ao mesmo tempo ir facendo unha
presentación da materia de IAEE.

1ª aval: 12 semanas .Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e innovación
2ª aval: 9 semanas Bloque 2. Proxecto de empresa
3ª aval: 10 semanas Bloque 3. Finanzas

AVALIACIÓNS
Duración

Bloques temáticos Contido sesións Nº
Sesións

Temporalización

1ª Aval
12 Semanas
36 Sesions

Bloque 1. Autonomía
persoal, liderado e
innovación

- Autonomía e autocoñecemento. A iniciativa emprendedora e o/a empresario/a na sociedade.

- Intereses, aptitudes e motivacións persoais para a carreira profesional. Itinerarios formativos e carreiras profesionais. Proceso de
procura de emprego en empresas do sector. Autoemprego. Proceso de toma de decisións sobre o itinerario persoal.

- Dereito do traballo. Dereitos e deberes derivados da relación laboral. Contrato de traballo e negociación colectiva.

- Seguridade Social. Sistema de protección. Emprego e desemprego. Protección do/da traballador/a e beneficios sociais. Riscos
laborais. Normas. Planificación da protección na empresa.

3
12
13
8

Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

2ª Aval
9 Semanas
27 Sesións

Bloque 2. Proxecto de
empresa

- Idea de proxecto de empresa. Avaliación da idea. O contorno e o papel social da empresa. Elementos e estrutura da empresa.

- Plan de empresa.. Planificación na empresa.

- Información na empresa. Información contable. Información de recursos humanos.Documentos comerciais de cobramento e

pagamento. Arquivo

- Actividades na empresa. Función de produción. Función comercial e de márketing.

- Axudas e apoio á creación de empresas.

9
12
6

Xaneiro
Febreiro
Marzo

3ªAval
10 Semanas
30 Sesións

Bloque 3. Finanzas - Tipos de empresa segundo a súa forma xurídica.Elección da forma xurídica. Trámites de posta en marcha dunha empresa.

- Fontes de financiamento das empresas: externas (bancos, axudas e subvencións, e crowdfunding) e internas (accionistas,

investidores/as e aplicación de beneficios).Produtos financeiros e bancarios para pequenas e medianas empresas (PME): comparación.

Planificación financeira das empresas. Estudo de viabilidade económico-financeira.
- Proxección da actividade. Instrumentos de análise. Razóns básicas. Impostos que afectan as empresas. Calendario fiscal.

9
9
12

Marzo
Abril
Maio



Grao mínimo de consecución para superar a materia.

Para superar a materia o alumnado deberá, como mínimo, en relación aos estándares de aprendizaxe, conseguir:

Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e innovación
Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial
1.1.1. 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.
1.1.2. 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 requisitos para o desempeño profesional en cada un deles.
1.2.1 - Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando as posibilidades
do ámbito coas calidades e as aspiracións persoais, e valorando a opción do
autoemprego e a necesidade de formación ao longo da vida.
1.3.1 - Identifica as normas e as institucións que interveñen nas relacións entre os/as
traballadores/as e as empresas, en relación co funcionamento do mercado de traballo.
1.3.2 - Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e
compróbaos en contratos de traballo e documentos de negociación colectiva.
1.3.3 - Describe as bases do sistema da Seguridade 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.
1.3.4 - Identifica as situacións de risco laboral máis habituais nos sectores de actividade
económica máis salientables no ámbito, e indica os métodos de prevención legalmente
establecidos, así como as técnicas de primeiros auxilios aplicables en caso de accidente
ou dano..

- Recoñece as calidades persoais, as actitudes, as aspiracións e a formación propias das
persoas con iniciativa emprendedora, e así como a actividade dos/das empresarios/as
e o seu papel na xeración de traballo e benestar social.
- Traballa 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 una.
- Determina un proxecto de carreira profesional propia relacionando as posibilidades

do ámbito coas calidades e as aspiracións persoais, e valorando a opción do
autoemprego e a necesidade de formación ao longo da vida.
- Recoñece as normas e as institucións que interveñen nas relacións entre os/as

traballadores/as e as empresas, en relación co funcionamento do mercado de traballo.
- Recoñece os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e coñece os

contratos de traballo e documentos de negociación colectiva.
- Determina as bases do sistema da Seguridade Social e as obrigas dos/das

traballadores/as e dos/das empresarios/as dentro deste.
- Recoñece as situacións de risco laboral máis habituais .

1
2
3

1
3



Bloque 2. Proxecto de empresa
Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial
2.1.1 - Determina a oportunidade dun proxecto de empresa, identificando as
características e tomando parte na actividade que a empresa desenvolve.
2.1.2 - Identifica as características internas e externas da empresa en proxecto, así
como os elementos que constitúen o contono específico desta (mercado,
provedores/as, clientela, sistemas de produción e/ou comercialización, almacenaxe,
etc.)..
2.1.3 - Describe a relación da empresa proxectada co seu sector, a súa estrutura
organizativa e as funcións de cada departamento, e identifica os procedementos de
traballo no desenvolvemento do proceso produtivo ou comercial.
2.1.4 - Elabora documentos para a planificación das funcións da empresa en
proxecto, tanto a longo como a curto prazo.
2.2.1. Manexa como usuario/a de nivel básico aplicacións informáticas de control e
seguimento de clientela, provedores/as e outros,aplicando as técnicas básicas de
contabilidade,xestión financeira e comercial e administración depersoal, para a
organización da información da empresa proxectada.
2.2.2 - Transmite información entre as áreas e a clientela da empresa en proxecto,
recoñecendo e aplicando técnicas de comunicación e negociación, e aplicando o
tratamento protocolario axeitado mediante medios telemáticos e presenciais.
2.3.1 - Crea materiais publicitarios e para a difusión dos produtos e/ou servizos
obxecto do proxecto, e elabora un plan de comunicación en internet e en redes
sociais, aplicando os principios do márketing.
2.3.2- Desenvolve tarefas de produción e/ou comercialización na empresa en
proxecto segundo os plans de control prefixados: simulando a toma de decisións
para cumprir os prazos e os obxectivos establecidos e propondo melloras, mediante
o traballo en equipo.
2.3.3 - Compila datos sobre os apoios á creación de empresas tanto do contorno
próximo como do territorial, estatal ou europeo, e selecciona as posibilidades que
se axusten ao proxecto de empresa formulado.

- Analiza a oportunidade dun proxecto de empresa.
- Recoñece as características internas e externas da empresa en proxecto, así como os

elementos que constitúen o contono específico desta.
- Determina a relación da empresa proxectada co seu sector, a súa estrutura

organizativa e as funcións de cada departamento, e identifica os procedementos de
traballo no desenvolvemento do proceso produtivo ou comercial.
- Determina materiais publicitarios e para a difusión dos produtos e/ou servizos

obxecto do proxecto, e elabora un plan de comunicación en internet e en redes sociais,
aplicando os principios do márketing.
- Desenvolve tarefas de produción e/ou comercialización na empresa en proxecto

segundo os plans de control prefixados: simulando a toma de decisións para cumprir os
prazos e os obxectivos establecidos e propondo melloras, mediante o traballo en
equipo.
- Compila datos sobre os apoios á creación de empresas do contorno próximo.

1
2
3

1
3



Bloque 3. Finanzas
Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial
3.1.1 - Distingue as formas xurídicas das empresas e indica as esixencias de capital e
responsabilidades propias de cada tipo
2.1.3 - Describe a relación da empresa proxectada co seu sector, a súa estrutura
organizativa e as funcións de cada departamento, e identifica os procedementos de
traballo no desenvolvemento do proceso produtivo ou comercial.
3.1.2 - Identifica e enumera as administracións públicas implicadas na posta en
marcha de empresas, e compila por vía telemática os principais documentos
necesarios para a posta en funcionamento.
3.1.3 - 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.
3.1.4 - Selecciona a forma xurídica máis axeitada en cada caso segundo a actividade
que se vaia desenvolver, o número de emprendedores/as, o alcance da
responsabilidade que se vaia asumir, a complexidade organizativa, a dispoñibilidade
financeira e a fiscalidade.
3.2.1 - Determina os investimentos necesarios para a posta en marcha dunha
empresa, e distingue as principais partidas relacionadas nun balance de situación.
3.2.2 - Caracteriza de xeito básico as posibilidades de financiamento das empresas,
diferenciando 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.
3.3.1 - Presenta un estudo de viabilidade económico-financeiro a medio prazo do
proxecto de empresa, aplicando condicións reais de produtos financeiros analizados
e previsións de vendas, segundo un estudo do ámbito mediante unha aplicación
informática tipo folla de cálculo, manexando razóns financeiras básicas.
3.3.2 - Analiza os produtos financeiros máis axeitados de entre as entidades
financeiras do ámbito para cada tipo de empresa, valorando o custo e o risco de
cada un, e selecciona os máis acaído para o proxecto de empresa.
3.3.3 - Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa actividade e a súa
forma xurídica, sinala o funcionamento básico do IAE, IVE, IRPF e IS, e indica as
principais diferenzas entre eles.
3.3.4 - Valora a achega que supón a carga impositiva das empresas á riqueza
nacional e ao sostemento das cargas do Estado.

- Recoñece as formas xurídicas das empresas e indica as esixencias de capital e
responsabilidades propias de cada tipo
- Describe a relación da empresa proxectada co seu sector, a súa estrutura organizativa
e as funcións de cada departamento, e identifica os procedementos de traballo no
desenvolvemento do proceso produtivo ou comercial.
- Analiza 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.
- Coñece a forma xurídica máis axeitada en cada caso segundo a actividade que se vaia

desenvolver, o número de emprendedores/as, o alcance da responsabilidade que se
vaia asumir, a complexidade organizativa, a dispoñibilidade financeira e a fiscalidade.
- Describe de xeito básico as posibilidades de financiamento das empresas,

diferenciando 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.
- Recoñece os produtos financeiros máis axeitados de entre as entidades financeiras

do ámbito para cada tipo de empresa, valorando o custo e o risco de cada un, e
selecciona os máis acaído para o proxecto de empresa.
- Coñece as obrigas fiscais das empresas segundo a súa actividade e a súa forma

xurídica.
- Comprende a achega que supón a carga impositiva das empresas á riqueza nacional e

ao sostemento das cargas do Estado.

1
2
3

1
3



Procedementos e instrumentos de avaliación.

A avaliación non ten que se centrar exclusivamente nos resultados finais, senón que debe proporcionar información tanto ao profesorado como aos
alumnos e alumnas sobre o propio proceso da aprendizaxe, servindo de base para iniciativas que sirvan para modificar ou mellorar a súa práctica. A
avaliación non é pois un acto illado ao final dun bloque de contidos, ou do curso, senón un proceso de recollida constante de información, que nos
permitirá emitir xuízos cos que cualificar unha actuación e tomar decisións.

Partirase dunha proba inicial para coñecer ao alumnado, como xa expliquei e a partir desta primeira toma de contacto, e do coñecemento que nos
aporte deste alumnado, levarase a cabo un proceso de avaliación continua dos contidos expostos anteriormente e cos criterios de avaliación
establecidos nesta mesma programación docente.

En cada unha das avaliacións parciais e na avaliación final, terase en conta o traballo desenvolvido polo alumnado ao longo do curso. A nota final
reflectirá a evolución da alumna ou alumno ao longo do curso.

Os instrumentos de avaliación a utilizar serán:

1= Proba escrita (presencial ou telemática) 2= Observación directa 3= Traballos presentados

*A observación directa (OB) recollida en folla de rexistro e que informe, sempre que sexa posible, sobre:

- O interese polo traballo.

- O debido uso e ordenado arquivo de todo o material entregado (fotocopias, apuntes, documentos, etc) .

- A participación activa na planificación e organización das distintas actividades.

- O grao de participación e implicación no desenvolvemento de tarefas concretas.

- O interese pola utilización das fontes de información dispoñíbeis.



- A relación de colaboración e respecto cara os compañeiros e compañeiras.

- O interese pola correcta utilización do ordenador e das distintas aplicacións nel instaladas, no momento que podan ser usadas polo alumnado de
economía.

*Os traballos realizados, a corrección e amplitude dos seus contidos e a correcta presentación e exposición dos mesmos.

*A realización de distintas probas escritas: Proba escrita de resposta aberta (PE), Proba práctica (PP), Proba test) (PT).

*Exposición oral (EO), xa sexa de traballos elaborados polo alumnado ou por preguntas realizadas pola profesora.

A valoración do alumnado obterase a partir de:

Probas escritas que suporán o 60% da valoración de cada avaliación. O número de probas escritas será ao menos unha por avaliación, ou as
necesarias para atender ao proceso de avaliación. No caso de máis dunha proba, se ponderaran dacordo as porcentaxes de bloques de contidos.

O 40% restante estará en función da realización das tarefas planeadas para o grupo ou individualmente: realización de esquemas dos distintos
temas, exposición oral de traballos e tarefas e/ou preguntas propostas pola profesora, etc. Tamén se observará, por parte da profesora, o respecto
e colaboración das alumnas e alumnos co resto das e dos compañeiros e coa boa marcha da clase en xeral.

No caso de que nalgunha avaliación, non se propuxese tarefa a realizar, a porcentaxe sumarase ao porcentaxe das probas escritas.

Farase una avaliación extraordinaria cando as circunstancias do alumnado non permitan facer un seguimento habitual na aula, e aquelas personas
que non superasen a avaliación ordinaria. Consistirá, basicamente, nunha proba escrita en base aos estándares de aprendizaxe .

Sistema de recuperación:

O proceso de avaliación, como xa indiquei é continuo e dado que os estándares de aprendizaxe serán valorados con distintos instrumentos, non
haberá probas específicas de recuperación durante o curso. A medida que avance o curso, os instrumentos de avaliación poderán referirse a
unidades anteriores.



Ao longo da 2ª e 3ª avaliación, abriranse prazos para que o alumnado cunha avaliación negativa poidan entregar as tarefas pendentes, ou repetilas,
no caso de non ter obtido unha puntuación suficiente para aprobar. Ademais de realizar o exame ou os examens propostos.

O obxectivo é o de conseguir que o alumnado sexa constante e manteña un traballo continuado ao longo do curso, que lle permita desenvolver
hábitos de estudo que impidan que se descolgue da materia e que favorezan unha aprendizaxe secuenciada en termos de dificultade e de
integración e interrelación dos novos coñecementos adquiridos cos anteriores.

Aqueles alumnos e alumnas que pola súa evolución ao longo do curso non acaden unha cualificación final de 5 ou superior, deberán realizar unha
proba de recuperación extraordinaria no mes de setembro a fin de acreditar ter alcanzado os estándares de aprendizaxe. Esta proba extraordinaria
do mes de setembro terá o mesmo formato que as probas escritas realizadas ao longo do curso.

5.- Concrecións metodolóxicas que require a materia.

Presentar as cuestións e problemas económicos e do mundo das empresas contextualizados e relacionando, en todo momento, as causas e os efectos.

Preténdese fuxir do enfoque meramente académico e formalista, que aporta gran cantidade de conceptos, pero non a suficiente capacidade explicativa dos
problemas reais; por outro lado, tamén se evitará o enfoque exclusivamente descritivo dos feitos económicos, que proporciona gran cantidade de información,
pero con escaso poder explicativo das causas que orixinan os problemas.

Análise dos feitos, valoración de alternativas, prognóstico de efectos e posicións diferentes ante un mesmo problema.

Partir da interpretación social da realidade económica e empresarial, buscando integrar a teoría económica e a economía real, intentando asegurar ao mesmo
tempo un marco conceptual sobre o cal seguir aprendendo.

A realización de investigacións sinxelas que impliquen a aplicación práctica a un caso concreto da metodoloxía do razoamento económico, axudará a entender a
economía como algo real, útil e próximo, que lles permita acceder do particular ao xeral.



Traballo con textos xornalísticos, da prensa diaria escrita ou dixital, así como con prensa especializada, así como con material ou gravacións videográficas de
espazos televisivos onde se traten temas relacionados coa materia, e que dean pé a presentar propostas concretas de actividades que sirvan para vincular os
contidos desenvolvidos na aula cos acontecementos económicos cotiás.

Consulta de webs de determinados organismos públicos, institucións, ou empresas, que poden proporcionar información interesante para a materia coa
finalidade da realización de traballos individuais ou en grupo do alumnado, con exposición oral ou escrita posterior das ideas propias ou dos resultados dos
traballos realizados.

5.1.- Metodoloxía de traballo que se seguirá no ensino a distancia. Estratexias e instrumentos

Seguirase unha metodoloxía ecléctica e motivadora baseada fundamentalmente nos recursos dixitais:

- Aprendizaxe por tarefas semanais,

- Aprendizaxe por Proxectos de maior ou menor duración segundo a temática,

- Traballos colaborativos dende diversas aplicacións,

- Vídeos explicativos de materia e de instruccións de tarefas e proxectos,

- Encontros cos grupos a través da aplicación designada pola Consellería,

- Utilización da aula virtual do centro para: a presentación e almacenaxe de materiais, vídeos, entrega de tarefas e probas e para a comunicación co
alumnado.



Modo de prover o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática:

Unha vez detectado ao inicio do curso aquel alumnado con problemas de conectividade, o mecanismo que o profesorado adoptará para asegurar o
seguimento continuo do curso será o seguinte:

Ademais do libro de texto, a profesora fará chegar apuntamentos, resumos explicativos e actividades de cada Unidade Didáctica de forma impresa.
Os pais ou nais poden, se as circunstancias o permiten, achegarse o centro educativo para recoller os materiais impresos na Conserxería do centro,
ou, se é o caso, se lle fará chegar ao domicilio por correo ordinario.

O alumnado deberá facer chegar ao docente da materia á súa volta ó centro (se é un período curto) ou semanalmente (de tratarse dun período
longo) as actividades realizadas para ser avaliadas.

O docente tamén utilizará a vía telefónica para o seguimento do alumnado comprobando, deste xeito, non só o seu seguimento académico senón
tamén no eido emocional.

Procedementos e instrumentos de avaliación

Os procedementos a seguir para unha modalidade semipresencial ou a distancia son os previstos no apartado de avaliación na PD de modalidade
presencial, modificándose a parte referida a probas escritas.

Traballo diario reflectido na entrega das tarefas e actividades semanais: 40% da nota de avaliación

Traballo referido a textos e/ou traballos colaborativos: 30% da nota de avaliación

Proxectos ou probas presenciais ou telemáticas deseñadas polo docente: 30%



Instrumentos: fichas, probas, traballos presentados en formato dixital usando aplicacións diversas que amosen os logros adquiridos nas
competencias clave.

Aprendizaxes imprescindibles que non se impartiron no curso 2020-21

Esta materia non se imparte en cursos anteriores.

6.- Materiais e recursos didácticos.

Para levar adiante o proceso de ensinanza e aprendizaxe precisaremos apoiarnos nuns recursos que na maioría das veces se basean en soportes escritos (libros,
artigos, revistas, xornais, gráficos,...) ou visuais. Así resaltaremos neste curso 2021-2022 a implantación do libro dixital ao participar no proxecto
EDIXGALpara 4º da ESO e a proxección de diapositivas de PowerPoint. E todo aquel material necesario para traballar nas actividades propostas pola profesora,
vídeos, películas, etc.

Incorporarase ao alumnado, de xeito regular, ao manexo, obtención, e interpretación, de datos vía internet, visitando páxinas web de organismos oficiais ( IGE,
INE,...) e outras entidades ( PNUD-ONU, ONGs,...)

7.- Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos nas avaliacións continua e final das materias, serán os
criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe que figuran no apartado 4 desta mesma programación.

En canto á cualificación e promoción do alumnado, aplicaranse as normas que se establecen no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación universitaria.



8.- Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.

Sinálanse a continuación algúns indicadores posibles clasificados por competencias

Competencia: planear o curso da materia

- Domina os saberes da súa materia.

- Estrutura os saberes para facilitar experiencias de aprendizaxe significativas.

- Selecciona ou desenvolve materiais didácticos.

- Organiza e distribúe correctamente o tempo da instrución.

- Establece claramente e en acordo co alumnado, as regras de convivencia, sustentadas en valores universais de respecto aos dereitos humanos.

- Incorpora o uso de tecnoloxías da información e a comunicación para apoiar os procesos de ensino, aprendizaxe e avaliación.

- Establece estratexias alternativas para apoiar aos, de acordo coas súas necesidades de formación.

Competencia: xestionar a progresión das aprendizaxes (plan de clase)

- Establece unha secuencia de apropiación dos diferentes tipos de contidos incluídos no curso.

- Deseña actividades para a aprendizaxe autónoma e colaborativa.

- Selecciona ou constrúe materiais didácticos e de avaliación.

- Inclúe o uso de estratexias de ensino apoiadas en diversas tecnoloxías.

- Prevé espazos de traballo máis amplos de relacións con outros profesionais e institucións.



Competencia: levar a cabo a interacción didáctica no aula

- Fai fronte a situacións problema que xorden de forma imprevista durante a clase.

- Traballa con estudantes que presentan dificultades.

- Promove formas cooperativas de traballo entre os estudantes.

- Prové oportunidades equitativas de participación no aula.

- Involucra aos estudantes nos procesos de avaliación

- Contribúe á xeración dun clima social no aula que facilite o desenvolvemento integral dos estudantes.

Competencia: utilizar formas de comunicación adecuadas para apoiar o traballo académico

- Estrutura loxicamente a presentación das súas ideas, tanto en presentacións orais como escritas.

- Exprésase con claridade e complementa a súa exposición mediante a linguaxe corporal, o uso axeitado do ton de voz e os medios audiovisuales de apoio.

- Elixe vocábulos, exemplos ou ilustracións, así como estruturas sintácticas adecuadas para a comunicación escrita.

Competencia: utilizar formas adecuadas para valorar o proceso ensino aprendizaxe, así como o seu impacto

- Avalía o logro dos estándares de aprendizaxe da materia de Economía, plasmados nesta programación, utilizando estratexias e instrumentos diversificados e
acordes cos propósitos educativos da materia.

- Dá seguimento ás traxectorias persoais dos estudantes.

- Utiliza estratexias de autoavaliación do seu desempeño e cuestionarios de avaliación da súa práctica profesional por parte do alumnado.



9.- Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.

Nestes momentos, esta materia non existe en cursos anteriores.

10.- Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios.

Observación do traballo do alumnado na clase

Na avaliación continua poderanse tomar como referencia diferentes aspectos relacionados coa observación do alumnado no desenvolvemento da clase:

- Participación da alumna ou alumno no desenvolvemento da clase.

- Aprendizaxe de destrezas diversas: Intervencións orais en clase, técnicas de traballo...

- Desenvolvemento de actitudes relativas ao traballo en grupo, exposición de opinións.

- Formulación de problemas, formulación de hipóteses, traballo individual...

- Atención, Interese, actitude...

Revisión e análise das tarefas e traballos do alumnado

Inclúe todos os procedementos utilizados para o control periódico das tarefas e os materiais elaborados polo alumnado:

- Revisión das tarefas cotiás.



- Revisión de tarefas específicas de carácter non periódico: exercicios de reforzo, traballos monográficos, comentarios de textos, análises de traballos escritos e
de pequenas investigacións, lecturas complementarias, proxectos, murais, baterías de actividades, cadernos de recuperación, traballos voluntarios...

- Comprobación da capacidade para a expresión escrita, a organización de ideas e conceptos, a claridade na exposición, a capacidade de síntese manifestada na
realización de resumos e esquemas...

Probas escritas

Modalidades: Probas de interpretación de datos, de comprensión e análise de textos, artigos de prensa, viñetas..., probas de control de fin de unidade, bloque ou
avaliación, probas mixtas, etc.

11.- Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados.

Coa actividade de avaliación inicial preténdese detectar os coñecementos previos dos noso alumnado á vez que motivar e presentar de xeito introdutoria a
planificación elaborada da materia (avaliacións, materiais, obxectivos, metodoloxía, etc.) para o curso lectivo.

Coa información obtida da actividade realizarase un diagnóstico sobre os seus intereses e coñecementos previos do alumnado que servirá de punto de partida
para o proceso de ensino-aprendizaxe da materia de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial en 4º curso de ESO.

Para a avaliación inicial poden utilizarse diversos instrumentos tales como cuestionarios con preguntas abertas ou pechadas sobre a actualidade económica e
empresarial de Galicia, cuestionarios mixtos, e comentarios de textos que nos permitirán a súa vez detectar posibles problemas de comunicación escrita.

En canto ás medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos resultados negativos do alumnado, o primeiro que se fará será
realizar un pequeno diagnóstico sobre as causas dese resultado: lectura non comprensiva, falla de motivación, falla de tempo para estudar, escasa ou nula
capacidade para concentrarse nas aulas, inmadurez, etc.

Segundo o diagnóstico que se teña adoptaranse medidas diferentes, como falar coa alumna ou alumno en cuestión, recomendarlle lecturas de determinadas
textos, partes de novelas onde se traten aqueles aspectos menos comprendidos, falar coa orientadora ou orientador para establecer un plan concreto, etc.



12.- Medidas de atención á diversidade.

Que o sistema educativo ofreza a cada estudiante a axuda pedagóxica que este ou esta necesite en función das súas motivacións, intereses e capacidades de
aprendizaxe sería un obxectivo principal no desenvolvimento das clases de calquer materia.

A necesidade de atender esta diversidade en 4º da ESO ou no Bacherelato, etapas nas que as diferencias personales en capacidades específicas, motivación e
intereses amosan estar bastante definidas, a organización do ensino permite que o propio alumnado resolva esta diversidade mediante a elección de
modalidades e optativas. Non obstante, é conveniente dar resposta, xa dende as mesmas asignaturas, a un feito constatable: a diversidade de intereses,
motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe que o alumnado manifesta. É preciso, entonces, ter en conta os diferentes ritmos de aprendizaje das alumnas
e alumnos e adoptar as medidas oportunas para afrontar esta diversidade.

Hai personas reflexivas (deteñense na análise dun problema) e personas impulsivas (responden moi rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente das
partes ao todo) e estudiantes sintéticos (abordan o tema dende a globalidade); uns traballan durante períodos longos e outras necesitan descansos; alguns
necesitan ser reforzados continuamente y outras non; hainas que prefiren traballar soas e as que prefiren trabllar en pequeno ou gran grupo.

Dar resposta a ista diversidade non é tarefa sinxela, pero sí necesaria, pois a intención última de todo proceso educativo é lograr que as alumnas e alumnos
alcancen os obxectivos propostos.

Como actividades de detección de coñecimentos previos proponse:

- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido pola docente, co fin de facilitar unha idea precisa sobre de ónde se parte.

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión da unidade, tomando nota das lagoas ou dificultades detectadas.

- Introducción de cada aspecto lingüístico, sempre que sexa posible, mediante as semellanzas ca lingua propia do alumnado.

Como actividades de consolidación suxirense:

- Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin de afianzar os contidos lingüísticos, culturales e léxicos

traballados nos distintos bloques temáticos.



Esta variedade de ejercicios cumple, asimesmo, a finalidade que perseguimos. Con as actividades de recuperación-ampliación, atendemos non so ao alumnado
que presenta problemas no proceso de aprendizaxe, senon tamen a aqueles que alcanzaron no tempo previsto os obxectivos propostos.

As distintas formas de agrupamento do alumnado e a súa distribución na aula inflúen, sen dúbida, en todo o proceso. Entendendo o proceso educativo como un
desenvolvimento comunicativo, é de gran importancia ter en conta o traballo en grupo, recurso que se aplicará en función das actividades que se fagan
concretamente, por exemplo, nos pequenos traballos de investigación, ou nos debates propostos, pois consideramos que a posta en común de conceptos e ideas
individuales xera unha dinámica creativa e de interés no alumnado.

Concederase, sen embargo, gran importancia noutras actividades ao traballo personal e individual; en concreto, aplicarase nas actividades de síntesis/resumen e
nas de consolidación, así como nas de recuperación e ampliación.

Acometeremos, pois, o tratamento da diversidade dende dúas vías:

1. A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: a información xeral e a información básica, que se tratará

mediante esquemas, resúmenes, glosarios, etc.

2. A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades constitúen un excelente instrumento de atención ás diferencias individuales do
alumnado. A variedade e a abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a adaptación, como se dixo, ás diversas capacidades, intereses e
motivacións.

13.- Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso.

Contribución ao proxecto lingüístico

Un dos problemas co que nos atopamos sempre, o profesorado que impartimos estas materias de contidos económicos e de empresa, é o dos escasos –ou case
nulos- recursos que temos en galego. Atopamos moi pouco material nosa lingua, que nos sexa útil para empregar na aula, De aí a necesidade de elaborar materiais
propios, que sirvan de contrapunto á cantidade de información, non en galego, á que o noso alumnado terá acceso.

De cara a contribuír á normalización do galego utilizaranse:



• Materiais curriculares de economía e de empresa, elaborados pola profesora, en lingua galega.

• Uso do galego na aula, tanto nas exposicións, nos traballos, nas probas,…

• Emprego do galego na elaboración de materiais, tarefas… coas ferramentas que nos proporciona a tecnoloxía multimedia.

• Na rede: Uso da páxina do Instituto Galego de Estatística e do seu Portal Educativo.

• Dous dicionarios de galego para consulta na aula.

Colaborarase ademais coas actividades que se deseñen para o conxunto do centro de cara á normalización lingüística.

Contribución ao proxecto lector.

A concreción do proxecto lector na materia de I.A.E.E. pretende articular as actuacións destinadas á consecución dos obxectivos pedagóxicos referentes á
adquisición da competencia lingüística e das habilidades non uso da información, así como á adquisición e consolidación do hábito da lectura.

A finalidade xeral desta materia é a comprensión e o mellor coñecemento dos procesos polos que a sociedade busca o benestar material dos seus membros
mediante a utilización plena e eficiente dos recursos económicos, a distribución xusta da renda, unhas condicións de traballo dignas e un contorno agradable no que
vivir. Pois ben, todo iso ten moito que ver coa lectura e, non soamente como un instrumento necesario para esa comprensión e coñecemento dos procesos
mencionados, senón tamén como un fin en si mesmo que ten moito que ver coa redución de desigualdades, co contorno agradábel no que vivir, etc.

A actividade da aula debe facilitar a adquisición por parte dos alumnos e das alumnas de estratexias mentais que melloren a súa capacidade de pensar e aprender,
como poden ser as actividades de repaso, elaboración de esquemas, cálculo, redacción de textos, etc. O obxectivo metodolóxico último debe ser lograr unha
aprendizaxe comprensiva e con posibilidades de ser aplicada en diferentes contextos. Con iso estarían expostos dous dos obxectivos do programa de lectura a
contemplar na materia.

Respecto aos contidos procedimentais, o saber facer en IAEE consiste en saber operar con información. Ter adquirido un procedemento significa posuír a
capacidade de utilizalo en diversas situacións. A sociedade actual xera grandes cantidades de información e require, á vez, o seu uso constante. Por iso a
adquisición dos instrumentos e das capacidades necesarias para poder traballar co fluxo informativo resultará, cada vez máis, indispensábel. O uso “correcto” das



fontes de información é de vital importancia para o noso alumnado que se vai a mover precisamente nunha sociedade que xa se etiqueta como “a sociedade da
información”

No traballo de comprensión de moitos problemas económicos estudados é preciso o emprego de índices ou indicadores. Este nivel de traballo e abstracción precisa
do dominio das fontes de información: ónde están, cómo utilizalas, qué datos son máis fiábeis, etc., ás que se lle deberá dar unha atención especial para adquirir a
destreza necesaria no seu uso.

O planeamento transversal do programa lectura e uso de fontes de información na materia plasmarase así mesmo na concreción de moitas das actividades que se
levarán adiante: exercicios prácticos de redacción de pequenos informes, elaboración de mapas conceptuais, valoracións e xuízos propios sobre problemas
económicos, lectura de artigos de prensa, busca de datos en internet, etc.

Actividades e recursos para o proxecto lector

A biblioteca escolar do centro constituirá un recurso imprescindible na aplicación dás propostas deseñadas.

Realizarase lectura silenciosa na aula cada certo tempo, lecturas individuais nas súas casas, lecturas en voz alta, etc.

Lectura de libros, cómics, selección de artigos de libros que se atopan na biblioteca do centro.

Narrativa:

“La vuelta al mundo de un forro polar rojo. Pequeña historia de la gran globalización” de Korn, Wolfgan. Ed. Las Tres Edades Ediciones Siruela. 2010

Asterix: “Obelix e compañía”, de A. Uderzo.

Asterix: “A residencia dos deuses” de A. Uderzo

“El hombre de negocios”. Edgar Allan Poe.

Ensaio:



El mercado y nosotros, J. L. Sanpedro

El mercado y la globalización, José Luis Sanpedro

Uso dos xornais: seguimento das noticias sobre a evolución do emprego/desemprego,de distintos tipos de empresas, sobre a evolución da econmía en xeral,….

Utilización de páxinas de internet, tal como se especifica na contribución ás TIC.

Traballo con películas e documentais, entre eles:

• Tempos Modernos (1936): Depresión económica, produción en cadea, alienación, condicións laborais, desemprego, pobreza.

• O millonario (1954) de Ronald Neame: papel do diñeiro, móvese todo na sociedade en torno a el?...

• Ciudadano Kane (1941): Ética empresarial, competencia desleal, poder das grandes empresas, éxito eos negocios e fracaso persoal,

• Documentais sobre comercio xusto, deslocalización,…

Contribución ao proxecto de tecnoloxías da información e comunicación

Na sociedade da información na que actualmente nos atopamos, o uso cada vez máis xeneralizado das novas Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC)
leva consigo cambios en practicamente tódalas actividades realizadas, e os seus efectos maniféstanse de modo especial nas actividades laborais e no mundo
educativo.

Na sociedade da información as novas tecnoloxías inflúen en calquera actividade económica e concretamente no mundo da empresa, resultan imprescindíbeis. Xa
que logo a utilización das TIC no ensino da materia de I.A.E.E. cobra unha especial relevancia.

Existen, ademais, outras razóns para aproveitar as posibilidades que proporcionan as TIC de cara a integrar as achegas destes canais formativos nos procesos de
ensinanza e aprendizaxe, da materia:

- A motivación, xa que os novos medios son máis atractivos para o alumnado e conséguese a súa motivación, que constitúe un dos motores da aprendizaxe.



- Unha maior interacción, xa que permanecen máis activos ao interactuar co ordenador, entre eles e coa profesora a través da rede.

- Aprendizaxe cooperativa, xa que se facilita o traballo en grupo, o intercambio de ideas e a participación.

- Supón un acceso a múltiples recursos educativos e contornos de aprendizaxe, poñendo ao seu alcance todo tipo de información a través dos medios dixitais e
internet.

- Atención á diversidade. Pódense personalizar os procesos de ensinanza-aprendizaxe ó existir múltiples materiais e recursos educativos que permiten achegar a
cada alumno e alumna os máis axeitados ao seu plano de aprendizaxe e ás súas circunstancias persoais.

Os recursos que se poderían empregar:

Visita guiada a páxinas web, Xornais dixitais, Dicionarios dixitais, Presentacións multimedia/powerpoint, Vídeos, Gráficos multimedia interactivos, Tests de
autoavaliación interactivos, Webquest, Blogs, Memorias USB, Enciclopedia virtual de economía, Follas de cálculo, Procesadores de texto, Ordenadores portátil, PCs ,
Tablets, Proxector, Etc.

O uso de páxinas web concretas relacionadas coa materia para consultar: do IGE, INE, EUROSTAT, de organizacións sindicais, organismos internacionais (PNUD),
profesorado de economía (ecomur, ecobachillerato, econolandia, econoaula, EUMED...), Xunta de Galicia, Ministerio de Economía, de Facenda, concellos, ONGs,
etc.

Contribución ao plano de convivencia do centro.

A miúdo traballamos coa idea de que a boa convivencia nos centros se reflicte na ausencia de conflitos disciplinarios. Non é este o planeamento do departamento de
Economía, e é por isto, que se seleccionan aquelas actividades que poidan contribuír a unha educación na que o alumnado tome conciencia de distintos problemas
económicos e sociais (consumismo excesivo, esgotamento de recursos, explotación aboral, deterioro do medio ambiente,etc.) e que cómpre buscar os medios para
conseguir un desenvolvemento económico que garanta a calidade de vida.



Traballarase en proxectos relacionados coa mellora da seguridade e hixiene no centro. Serán traballos feitos en grupo e coa idea de mellorar os distintos puntos
febles que se detecten. Os temas a traballar estarán relacionados cos contidos que se estudan neste primeiro trimestre.

Así mesmo, outro proxecto a desenvolver será “o traballo domestico e as persoas”, xa que na medida en que se profundiza nas relacións laborais, aprendemos a
valorar a importancia do traballo e das persoas para lograr o benestar e desenvolvemento social.

Con este proxecto búscase tomar conciencia das desigualdades existentes no mundo do traballo por razón de sexo, condición social ou ideolóxica, contribuíndo
activamente nos cambios de actitudes que favorecen a igualdade de oportunidades.

Faranse traballos en grupo sobre distintos aspectos:

• A importancia do traballo doméstico na economía dun país.

• A importancia do traballo domestico no benestar persoal.

• A importancia do traballo domestico na aprendizaxe de actitudes de trato igualitario respecto ao sexo no reparto de tarefas e responsabilidades dentro do grupo e
respecto por todo tipo de traballo, con independencia da súa cualificación e o seu recoñecemento social.

• Busca de información sobre as distintas posturas do traballo doméstico como actividade económica. Presentación dun resumo e exposición na aula.

• Elaboración dunha pequena enquisa sobre quen realiza as tarefas domesticas nas casas do alumnado do centro.

• Realización dun taller de aprendizaxe de distintas tarefas domesticas na semana do 8 de marzo.

14.- Actividades complementarias e extraescolares programadas.

- Visitar as instalacións portuarias de Vigo, Coruña, ou dalgunha outra localidade de Galicia.

- Visitar unha empresa, co obxectivo de completar a súa formación específica, comprobando cómo se leva adiante a actividade, cómo se organiza, etc.



- Saídas á rúa para recoller información sobre distintos aspectos dos contidos impartidos ou para asistir a actos e exposicións concretas que se organicen en A
Coruña e que sexan de interese para a mellor comprensión da materia por parte do alumnado.

- Participación do alumnado nas actividades do centro que se organicen como o día das Mulleres, o día contra a violencia machista, etc.

15.- Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.

Procedementos para avaliar a propia programación

1.- Analizar periodicamente a aplicación da programación para ver se a materia impartida se adecúa nos contidos, obxectivos e criterios de avaliación, ás
características do alumnado e se compre facer axustes na mesma.
2.- Elaborar, ao final do curso, cadros estatísticos cos datos correspondentes ao número de alumnas e alumnos que aprobaron e suspenderon as diferentes materias
do departamento.
3.- Analizar, ao final do curso, todos aqueles aspectos diverxentes na práctica respecto da programación, para valorar os cambios oportunos a introducir na
programación do seguinte curso escolar..
4.- Utilizar a memoria de final de curso do departamento para reflectir os problemas detectados así como os cambios a introducir nas diferentes materias para o
vindeiro curso.
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1. Introdución e contextualización.

Introdución

A formación en economía faise necesaria nun contexto globalizado, no que as relacións entre os axentes económicos e sociais son cada día máis complexas.

Toda persoa vese na obriga de enfrontar unha gran diversidade de situacións de carácter económico. Todas temos que tomar multitude de decisións como

consumidoras, traballadoras, empresarias, aforradoras, e moitas destas decisións teñen unha gran transcendencia para a nosa vida persoal e familiar.

Xunto a esta dimensión persoal, os problemas económicos tamén teñen unha clara dimensión social. A inflación, o paro, o déficit público, a globalización

son temas de debate na sociedade actual e obxecto de diversas propostas por parte dos diferentes grupos sociais e políticos. Para poder valorar de forma

razoada estas propostas e tomar postura ante elas cómpre dispoñer dunha formación económica básica. Ademais destas motivacións persoais e sociais

existen razóns de tipo propedéutico que xustifican a presenza dos estudios de Economía no Bacharelato.

Na actual LOMCE a formación económica básica do alumnado intégrase na área das Ciencias Sociais, concretamente en 4º da Educación Secundaria

Obrigatoria como unha parte das aprendizaxes que se teñen que adquirir en relación co medio social e no Bacharelato.

Trátase dunha disciplina que se presta especialmente a un enfoque multidisciplinar pois precisa doutras ciencias. Considerando a Economía como unha das

múltiples facetas para a análise e interpretación da realidade, os contidos desta materia buscan a consecución de dous obxectivos básicos: fornecer unha

visión global do funcionamento do sistema económico e iniciar ao alumnado nas peculiaridades do razoamento económico.

Para poder alcanzar estes obxectivos é fundamental que o alumnado dispoña dun marco conceptual para interpretar a realidade, así como de ferramentas

básicas que lle permitan a utilización dunha certa capacidade de razoamento económico.



O currículo proposto pretende fuxir de enfoques puramente académicos e formalistas, de cara a primar os contidos con maior poder explicativo sobre as

causas e as consecuencias dos problemas económicos. Os contidos seleccionados pódense agrupar nos grandes ámbitos da ciencia económica.

Contextualización . Referencia legal:

A presente programación está argumentada e baseada no seguinte desenvolvemento e contexto legal:

* LEI ORGÁNICA 8/2013 DO 9 de decembro para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), de ámbito estatal.

* Decreto 86/2015 DO 25 DE XUÑO, (DOG 29/06/2015) de ámbito autonómico, polo que se establece o currículo da E.S.O e do BACHARELATO na
Comunidade Autónoma de Galicia

*Resolución do 27 de xullo de 2015 (DOG 29/07/2015), pola que se ditan instruccións para a implantación do citado currículo. O capítulo V (artigo 13) fai
referencia as programacións didácticas.

*Orden do 8 de xuño de 2015 (DOG 17/06/2015) polo que se aproba o calendario escolar para o curso 2015/16, en especial o artigo 9.

ENTORNO FÍSICO E CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO

O I.E.S. “Afonso X O Sabio” está situado, dentro do Concello de Cambre, na parroquia de Santa María de O Temple. Situado na Urbanización de A Barcala,
construída e habitada dende mediados da década do oitenta, de onde procede unha grande parte do alumnado do Centro, o resto do alumnado teñen o seu
orixe no núcleo principal do concello (Sta. María de Cambre) e no Temple, e teñen que utilizar transporte escolar.

É o IES de referencia de tres colexios de primaria do concello, o Wenceslao Fernández Flórez no centro urbano do núcleo principal do concello, o Portofaro
situado á entrada da propia urbanización de A Barcala e O Graxal situado na urbanización de O Temple.

O alumnado en xeral procede de familias de clase media-baixa, o seu nivel académico está dentro da media dos centros das súas características. Ademais,
nos últimos anos, incorporouse alumnado doutros países que precisan de atención personalizada.



O CENTRO

O IES é un centro público dependente da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, o numero de alumnos matriculados no centro está arredor dos 800,
contando con 5 liñas na ESO e tres en bacharelato (ademais de dous ciclos de FP). Consta de dous edificios de aulas separados nos que se sitúan
respectivamente a ESO no máis grande e o bacharelato e ciclos formativos no mais pequeno.

A comunidade educativa está formada por uns 70 profesores e profesoras case todos con destino definitivo repartidos nos distintos departamentos,
contamos con un Departamento de Orientación e cada ano participamos en numerosos plans proxecta e actividades formativas dentro dos programas da
Consellería de Educación.

O DEPARTAMENTO
O Departamento de economía neste curso 2021-22 está integrado por dúas profesoras.
Neste curso impartiranse as seguintes materias :
Economía de Empresa de segundo de bacharelato ( catro horas )
Fundamentos de Administración e Xestión de segundo de bacharelato ( tres horas)
Economía de primeiro de Bacharelato ( doce horas )
Economía de cuarto de ESO ( seis horas )
Iniciación da actividade emprendedora e empresarial (tres horas)
Todos os anos neste departamento non se sabe o numero de horas que se van a impartir porque todas as materias que a el perteñecen son optativas polo
que ate setembro nunca se pode saber se vai haber grupo ou non. Este problema aumenta porque o alumnado de ciencias non ten a posibilidade de
escoller a materia en primeiro de bacharelato. Neste curso o departamento conta con máis horas pola menor ratio dos grupos.

2. Contribución da materia de Economía ao desenvolvemento das competencias clave.

A materia de Economía de 1º de Bacharelato contribúe ao desenvolvemento das seguintes competencias: Comunicación lingüística (CCL).- Competencia
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).- Competencia dixital (CD).- Aprender a aprender (CAA).- Competencias sociais e cívicas
(CSC).- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).- Conciencia e expresións culturais (CCEC).



Nesta materia potenciarase, de maneira especial, o desenvolvemento da comunicación lingüística, a competencia matemática e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía .

3. Obxectivos da materia neste curso.

Obxectivos xerais do bacharelato:

a.- Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.
b.- Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de
prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.
c.- Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións
existentes e, en particular,a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.
d.- Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de
desenvolvemento persoal.
g.- Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.
h.- Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución.
Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.
i.- Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.
l.- Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.
m.- Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.
p.- Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.



Obxectivos da materia en 1º de bach:

1. Identificar e comprender o ciclo da actividade económica.
2. Distinguir os diferentes sistemas económicos e formar un xuízo persoal acerca das vantaxes e inconvenientes de cada un deles.
3. Comprender o funcionamento do sistema de economía de mercado, sinalando as súas vantaxes e inconvenientes, así como as interrelacións entre o
sistema e os acontecementos sociais.
4. Describir o funcionamento dos mercados e os seus límites, utilizando ferramentas conceptuais, analíticas e gráficas, e formulando un xuízo crítico do
sistema e do papel regulador do sector público.
5. Reflexionar de xeito crítico acerca do funcionamento do sistema financeiro e da necesidade da súa regulación.
6. Manifestar interese por coñecer e interpretar con sentido crítico e solidario os grandes problemas económicos actuais, en especial as desigualdades
económicas, a sobreexplotación de recursos naturais e os derivados da globalización da actividade económica.
7. Relacionar feitos económicos significativos co seu contexto social, político e cultural e natural aplicando a reflexión ás situacións cotiás, formulando
xuízos de valor fundamentados.
8. Coñecer e comprender os trazos característicos da situación e perspectivas da economía española e de Galicia, analizando os efectos da súa
integración ou participación no contexto económico internacional, e no europeo en particular.

4. Concreción, por bloques da materia, de:

A materia de Economía de 1º de bacharelato estrutúrase en sete bloques:no primeiro abórdase a o principal problema orixe da ciencia económica, a
economía e a escaseza, continuando coa organización da actividade económica para estudar a estrutura dos sistemas económicos; nun segundo bloque ("A
actividade produtiva") descríbese a produción como principal actividade económica; no terceiro ("O mercado e o sistema de prezos") repásase a principal
institución na fixación de prezos e asignación de recursos; o seguinte bloque ("A macroeconomía") céntrase na medición da actividade económica e no
estudo do mercado de traballo; no quinto ("Aspectos financeiros da economía") faise un repaso da vertente financeira da actividade económica; o sexto ("O
contexto internacional da economía") aborda a análise do sector exterior e dos fenómenos de integración económica e globalización; e, finalmente, no
bloque titulado "Desequilibrios económicos e o papel do Estado na económica", reflexiónase sobre o carácter cíclico da actividade económica e o papel do
Estado para mitigar e corrixir os desequilibrios xurdidos do funcionamento económico.



Bloque 1. Economía e escaseza. A organización da actividade económica
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 i
 l

 1.1. Escaseza, elección e asignación de
recursos. Custo de oportunidade.

 1.1. Explicar o problema da escaseza: recur-
sos escasos e necesidades ilimitadas.

 1.1.1. Recoñece a escaseza e a correspondente necesidade
de elixir entre decisións alternativas, como problema máis
determinante para afrontar en todo sistema económico.

 CAA
 CMCCT

 a
 h
 i
 l

 1.2. Mecanismos de asignación de recursos.
 1.3. Análise e comparación dos sistemas
económicos.

 1.2. Observar os problemas económicos dunha sociedade,
así como analizar e expresar unha valoración crítica das
formas de resolución desde o punto de vista dos sistemas
económicos.

 1.2.1. Analiza as respostas ás preguntas clave sobre a
organización dos principais sistemas económicos.

 CSC
 CMCCT
 CD

 1.2.2. Relaciona, para a súa interpretación, os cambios máis
recentes no escenario económico mundial coas circunstancias
técnicas, económicas, sociais e políticas que os explican, a
partir de casos concretos de análise.

 CSC
 CD
 CAA

 1.2.3. Compara sistemas económicos, utilizando exemplos
actuais do ámbito internacional.  CAA

 CD
 CSC

 i
 l

 1.4. Economía como ciencia: actividade eco-
nómica e sociedade.
 1.5. Principios na toma de decisións económicas.
 1.6. Modelos económicos. Economía positiva e
normativa.
 1.7. Información económica: interpretación de
datos e gráficos.

 1.3. Comprender o método científico que se utiliza na área
da economía, así como identificar as fases da investigación
científica en economía e os modelos económicos.

 1.3.1. Distingue as proposicións económicas positivas das
proposicións económicas normativas.

 CAA
 CMCCT

 1.3.2. Interpreta os modelos de representación da realidade
económica, e emprega os termos e a metodoloxía apropiados
para analizar problemas económicos concretos.

 CCL
 CMCCT
 CD



Bloque 2. A actividade produtiva

 i
 l
 m
 p

 2.1. Proceso produtivo e factores de produ-
ción.

 2.1. Analizar as características principais do
proceso produtivo.

 2.1.1. Expresa unha visión integral do funcionamento do
sistema produtivo partindo do estudo da empresa e a súa
participación en sectores económicos, así como a súa conexión
e interdependencia.

 CAA
 CCL
 CSC

 i
 l

 2.2. División técnica do traballo, produtividade
e interdependencia.

 2.2. Explicar as razóns do proceso de división
técnica do traballo.

 2.2.1. Relaciona o proceso de división técnica do traballo coa
interdependencia económica nun contexto global.

 CSC
 CMCCT

 2.2.2. Clasifica e define os factores produtivos, e describe as
relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía.

 CMCCT
 CCL

 a
 h
 i, l, m

 2.3. Globalización: cambios no sistema produ-
tivo ou na organización da produción.

 2.3. Identificar os efectos da actividade empresarial para a
sociedade e a vida das persoas.

 2.3.1. Analiza para explicar as repercusións da actividade das
empresas, tanto nun ámbito próximo coma nun ámbito
internacional.

 CSIEE
 CCL

 a
 h
 i, m

 2.4. Empresa: obxectivos e funcións. 2.4. Expresar os obxectivos e as funcións principais das
empresas, utilizando referencias reais do ámbito próximo e
transmitindo a utilidade que se xera coa súa actividade.

 2.4.1. Distingue e interpreta os obxectivos e as funcións das
empresas.
 2.4.2. Explica a función creadora de utilidade dos bens das
empresas.

 CSIEE
 CAA

 CD

 i
 l
 m

 2.5. Eficacia, eficiencia e efectividade.
 2.6. Eficiencia na produción: eficiencia técnica e
económica.

 2.5. Relacionar e distinguir a eficiencia técnica e
a eficiencia económica.

 2.5.1. Determina e interpreta a eficiencia técnica e económica
a partir dos casos formulados.

 CD
 CMCCT

 i
 l
 m

 2.7. Custos de produción. Cálculo e análise
dos custos de produción e dos beneficios.

2.6. Calcular e controlar os custos e os beneficios das
empresas, e representar e interpretar gráficos relativos a
eses conceptos.

2.6.1. Calcula, clasifica e utiliza diversos tipos de custos,
fixos e variables, totais, medios e marxinais, e representa e
interpreta gráficos de custos.

 CMCCT
 CD

 2.6.2. Calcula, analiza e interpreta os beneficios dunha
empresa a partir de supostos de ingresos e custos dun período.

 CMCCT
 CD



 i
 l
 m

 2.8. Función de produción.  2.7. Analizar, representar e interpretar a función
de produción dunha empresa a partir dun caso dado.

 2.7.1. Representa e interpreta gráficos de produción total,
media e marxinal, a partir de supostos dados.

 CMCCT
 CD

Bloque 3. O mercado e o sistema de presos

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 i
 l
 m
 a
 h

 3.1. Curva de demanda. Movementos ao longo
da curva de demanda e desprazamentos na
curva de demanda. Elasticidade da demanda.
 3.2. Curva de oferta. Movementos ao longo da
curva de oferta e desprazamentos na curva da
oferta. Elasticidade da oferta.
 3.3. Equilibrio do mercado.
 3.4. Estruturas de mercado e modelos de
competencia.
 3.5. Competencia perfecta. Competencia
imperfecta. Monopolio. Oligopolio. Competencia
monopolística.

 3.1. Interpretar, a partir do funcionamento do
mercado, as variacións en cantidades deman-
dadas e ofertadas de bens e servizos en función
de distintas variables.

 3.1.1. Representa graficamente os efectos
das variacións das variables no funcionamento
dos mercados.

 CMCCT
 CD

 3.1.2. Define e expresa matematicamente
as variables que determinan a oferta e a de-
manda.

 CMCCT
 CCL

 3.1.3. Analiza as elasticidades de demanda
e de oferta, interpretando os cambios en prezos
e cantidades, así como os seus efectos sobre
os ingresos totais.

 CMCCT
 CD

 3.2. Analizar o funcionamento de mercados
reais e observar as súas diferenzas cos mode-
los, así como as súas consecuencias para os/as
consumidores/as, as empresas ou os estados.

 3.2.1. Analiza e compara o funcionamento
dos tipos de mercados, e explica as súas dife-
renzas.

 CMCCT
 CCL

 3.2.2. Aplica a análise dos tipos de merca-
dos a casos reais identificados a partir da ob-
servación do ámbito máis inmediato.

 CAA
 CSC

 3.2.3. Valora de forma crítica os efectos
que se derivan sobre os axentes intervenientes
nos diversos mercados.

 CSC



Bloque 4. A macroeconomía
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias

clave g
 h
 i
 l

 4.1. Macromagnitudes: produción. Renda.
Gasto.
 4.2. Equilibrio macroeconómico: demanda e
oferta agregadas.
 4.3. Inflación e tipos de xuro.
4.4. Os vínculos dos problemas macroeconó-
micos e a súa interrelación.

 4.1. Distinguir as principais magnitudes ma-
croeconómicas, operar con elas e analizar as súas
interrelacións, valorando os inconvenientes e as
limitacións que presentan como indicadores da
calidade de vida.

 4.1.1. Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes
macroeconómicas como indicadores da situación económica dun país.

 CMCCT
 CD
 CSC
 CCL

 4.1.2. Relaciona as principais macromagnitudes e utilízaas para
establecer comparacións con carácter global.

 CAA
 CSC

 4.1.3. Analiza de forma crítica os indicadores estudados e valora o
seu impacto, os seus efectos e as súas limitacións para medir a cali-
dade de vida.

 CSC

 g
 i
 l

 4.5. Indicadores do desenvolvemento da
sociedade: as macromagnitudes e as súas
limitacións.

 4.2. Interpretar datos e indicadores económi-
cos básicos e a súa evolución.

 4.2.1. Utiliza e interpreta a información contida en táboas e gráficos
de variables macroeconómicas e a súa evolución no tempo.

 CMCCT
 CD

 4.2.2. Considera investigacións e publicacións económicas de
referencia como fonte de datos específicos, e recoñece os métodos de
estudo utilizados por economistas.

 CAA
 CD

 4.2.3. Opera con variables económicas mediante aplicacións
informáticas, analízaas e interprétaas, e presenta as súas valoracións
de carácter persoal.

 CD
 CMCCT

 a
 h
 i
 l
 m

 4.6. Mercado de traballo. Desemprego: tipos e
causas.

 4.3. Valorar a estrutura do mercado de traballo
e a súa relación coa educación e a formación,
analizando de xeito especial o desemprego.

 4.3.1. Examina e interpreta datos e gráficos de contido económico
relacionados co mercado de traballo.

 CMCCT
 CD

 4.3.2. Valora a relación da educación e a formación coas
probabilidades de obter un emprego e mellores salarios.

 CSC
 CAA

 4.3.3. Investiga e recoñece vieiros de ocupación e tendencias de
emprego.

 CAA
 CD

 a
 g,h, i, l, p

 4.7. Políticas contra o desemprego. O
desemprego en Galicia.

 4.4. Estudar as opcións de políticas macroe-
conómicas para facer fronte á inflación e ao de-
semprego.

 4.4.1. Analiza os datos de inflación e desemprego en España e as
alternativas para loitar contra o desemprego e a inflación.

 CD
 CSIEE



Bloque 5. Aspectos financeiros da Economía
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 i
 l

 5.1. O diñeiro na economía: tipoloxía e funcio-
namento.
 5.2. Proceso de creación do diñeiro.

 5.1. Recoñecer o proceso de creación do
diñeiro, os cambios no seu valor e a forma en
que estes se miden.

 5.1.1. Analiza e explica o funcionamento do
diñeiro e do sistema financeiro nunha economía.

 CSC
 CMCCT
 CD
 CCL

 a
 d
 h, i, l

 5.3. Teorías explicativas da inflación.  5.2. Describir as teorías explicativas sobre as
causas da inflación e os seus efectos sobre os e as
consumidoras, as empresas e o conxunto da
economía.

 5.2.1. Recoñece as causas da inflación e
valora as súas repercusións económicas e sociais.

 CSC
 CD

 i
 l

 5.4. Sistema financeiro. Novas formas de
financiamento.

 5.3. Explicar o funcionamento do sistema
financeiro e coñecer as características dos seus
principais produtos e mercados.

 5.3.1. Valora o papel do sistema financeiro
como elemento canalizador do aforro ao investi-
mento, e identifica os produtos e os mercados que
o compoñen.

 CAA
 CSC
 CD

 a
 d
 h, i, l

 5.5. Política monetaria: instrumentos.  5.4. Analizar os tipos de política monetaria.  5.4.1. Razoa de forma crítica, en contextos
reais, sobre as accións de política monetaria e o
seu impacto económico e social.

 CAA
 CMCCT
 CSC

 i
 l
 a
 h
 i
 l

 5.6. Banco Central Europeo.
 5.7. Mecanismos da oferta e demanda mone-
taria: efectos sobre os tipos de xuro.

 5.5. Identificar o papel do Banco Central
Europeo e a estrutura da súa política monetaria.

 5.5.1. Identifica os obxectivos e a finalidade
do Banco Central Europeo, e razoa sobre o seu
papel e o seu funcionamento.

 CSC
 CMCCT
 CD

 5.5.2. Describe os efectos das variacións dos
tipos de xuro na economía.

 CMCCT
 CCL



Bloque 6. O contexto internacional da economía
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 g
 i
 l

 6.1. Comercio internacional: causas e teorías.
 6.2. Balanza de pagamentos, con especial
referencia á española.

 6.1. Analizar os fluxos comerciais entre dúas
economías.

 6.1.1. Identifica e describe os fluxos comerciais
internacionais.

 CSC
 CCL
 CMCCT

 a
 i
 l

 6.3. Cooperación e integración económica.
 6.4. Unión Europea (UE).

 6.2. Examinar os procesos de integración
económica e describir os pasos que se produci-
ron no caso da Unión Europea.

 6.2.1. Explica o proceso de cooperación e
integración económica producido na Unión Eu-
ropea, e reflexiona para valorar as repercusións
e as implicacións para España nun contexto
global.

 CSC
 CCL

 a
 b
 h
 i
 l
 p

 6.5. Globalización económica e financeira:
causas e consecuencias.
 6.6. Organismos económicos internacionais:
mecanismos de regulación.

 6.3. Analizar e valorar as causas e as conse-
cuencias da globalización económica, así como
o papel dos organismos económicos internacio-
nais na súa regulación.

 6.3.1. Expresa as razóns que xustifican o
intercambio económico entre países.

 CSC
 CCL

6.3.2. Describe as implicacións e os efectos da
globalización económica nos países e reflexiona
sobre a necesidade da súa regulación e da súa
coordinación.

 CAA
 CD
 CMCCT
 CSC

Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 a
 b
 c
 i
 l

 7.1. Ciclos económicos: crises na economía.
 7.2. Políticas macroeconómicas de crecemen-
to, estabilidade e desenvolvemento.
 7.3. Ambiente: recurso sensible e escaso.
 7.4. Pobreza e subdesenvolvemento: causas e
posibles vías de solución.

 7.1. Reflexionar sobre o impacto do crecemen-
to e as crises cíclicas na economía e os seus
efectos na calidade de vida das persoas, o am-
biente e a distribución da riqueza a nivel local e
mundial.

 ECB7.1.1. Identifica e analiza os factores e as
variables que inflúen no crecemento económico,
no desenvolvemento e na redistribución da ren-
da.
 ECB7.1.2. Diferencia os conceptos de crecemento e de
desenvolvemento.

 CSC
 CMCCT
 CD
 CCL
 CMCCT

 ECB7.1.3. Recoñece e explica as consecuencias do
crecemento sobre a repartición da riqueza, sobre o ambiente e
sobre a calidade de vida.

 CSC
 CCL



 ECB7.1.4. Analiza de forma práctica os modelos de
desenvolvemento dos países emerxentes e as oportunidades
que teñen os países en vías de desenvolvemento para crecer e
progresar.

 CAA
 CSC
 CD

 7.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa
relación co impacto económico internacional analizando as
posibilidades dun desenvolvemento sustentable.

 CSC
 CMCCT

 7.1.6. Desenvolve actitudes positivas en relación co
ambiente e valora a consideración da protección do ambiente
na toma de decisións económicas.

 CSC
 CAA

 7.1.7. Identifica os bens ambientais como factor de
produción escaso, que proporciona inputs e recolle refugallos
e residuos, o que supón valorar os custos asociados.

 CSC
 CMCCT

 7.1.8. Recoñece a evolución cíclica da actividade
económica, describe as fases, as representa graficamente e
considera as súas consecuencias sociais.

 CMCCT
 CSC

 a
 c
 i
 l

 7.5. Política fiscal e orzamentos públicos.
 7.6. O Estado na economía: funcións.
 7.7. Os fallos do mercado e a intervención do
sector público.
 7.8. Redistribución de renda e riqueza: igual-
dade de oportunidades.

 7.2. Explicar e ilustrar con exemplos significa-
tivos as finalidades e as funcións do Estado nos
sistemas de economía de mercado, e identificar
os principais instrumentos que utiliza, valorando
as vantaxes e os inconvenientes do seu papel
na actividade económica.
.

 7.2.1. Distingue e explica as funcións do Estado: fiscais,
estabilizadoras, redistributivas, reguladoras e provedoras de
bens e servizos públicos.

 CCL
 CMCCT

 7.2.2. Identifica os principais fallos do mercado, as súas
causas e os seus efectos para os axentes que interveñen na
economía, e as opcións de actuación por parte do Estado.

 CSC
 CMCCT
 CD

 7.2.3. Clasifica e describe os elementos integrantes dos
orzamentos públicos e argumenta a necesidade de prever os
ingresos e os gastos, e controlar a súa execución.

 CAA
 CMCCT
 CD



Temporalización
Avaliación inicial- Na primeira semana de clase, en
Setembro.

Distintas actividades iniciais, que permitan un repaso de variados aspectos da empresa traballados no curso de economía de 4º ESO e ver o nivel medio de partida no
alumnado que non cursou economía.

1ª aval: 12 semanas Bloque 1. Economía e escaseza. A organización da actividade económica - Bloque 2. A actividade produtiva - Bloque 3. O mercado e o sistema de presos
2ª aval: 9 semanas Bloque 4. A macroeconomía - Bloque 5. Aspectos financeiros da Economía
3ª aval: 10 semanas Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía - Bloque 6. O contexto internacional da economía
AVAL
Duración

Bloques temáticos Contido sesións Nº Sesións Temporalización

1ª AVAL.
12 semanas
48
sesions

Bloque 1.
Economía e escaseza.
A organización da actividade
económica

- Escaseza, elección e asignación de recursos. Custo de oportunidade. Mecanismos de asignación de recursos.
- Análise e comparación dos sistemas económicos.
- Economía como ciencia: actividade económica e sociedade. - Principios na toma de decisións económicas.
- Modelos económicos. Economía positiva e normativa. Información económica: interpretación de datos e gráficos.

10
sesións

Setembro
Outubro

Bloque 2.
A actividade produtiva

- Proceso produtivo e factores de produción. División técnica do traballo, produtividade e interdependencia
- Globalización: cambios no sistema produtivo ou na organización da produción.
- Empresa: obxectivos e funcións.
- Eficacia, eficiencia e efectividade. Eficiencia na produción: eficiencia técnica e económica.
- Custos de produción. Cálculo e análise dos custos de produción e dos beneficios. Función de produción.

22
sesións

Outubro
Novembro

Bloque 3.
O mercado e o sistema de presos

- Curva de demanda. Movementos ao longo da curva de demanda e desprazamentos. Elasticidade da demanda.
- Curva de oferta. Movementos ao longo da curva de oferta e desprazamentos na curva da oferta. Elasticidade da oferta. Equilibrio
do mercado.
- Estruturas de mercado e modelos de competencia.
- Competencia perfecta. Competencia imperfecta. Monopolio. Oligopolio. Competencia monopolística.

16
sesións

Novembro
Decembro

2ª AVAL.
9
Semanas
36
sesións

Bloque 4. A macroeconomía - Macromagnitudes: produción. Renda. Gasto.
- Equilibrio macroeconómico: demanda e oferta agregadas.
- Os vínculos dos problemas macroeconómicos e a súa interrelación.
- Indicadores do desenvolvemento da sociedade: as macromagnitudes e as súas limitacións.
- Mercado de traballo. Desemprego: tipos e causas.
- Políticas contra o desemprego. O desemprego en Galicia.

18
sesións

Xaneiro
Febreiro

Bloque 5.
Aspectos financeiros da Economía

- O diñeiro na economía: tipoloxía e funcionamento. Proceso de creación do diñeiro.
- Inflación e tipos de xuro. Teorías explicativas da inflación.
- Sistema financeiro. Novas formas de financiamento.
- Política monetaria: instrumentos. Banco Central Europeo.
- Mecanismos da oferta e demanda monetaria: efectos sobre os tipos de xuro.

18
sesións

Febreiro
Marzo

3ª AVAL.
10
Semanas
40
sesións

Bloque 7. Desequilibrios
económicos e o papel do Estado na
economía

- Ciclos económicos: crises na economía. - Ambiente: recurso sensible e escaso.
- Políticas macroeconómicas de crecemento, estabilidade e desenvolvemento.
- Pobreza e subdesenvolvemento: causas e posibles vías de solución.
- O Estado na economía: funcións. - Política fiscal e orzamentos públicos.
- Os fallos do mercado e a intervención do sector público.Redistribución de renda e riqueza: igualdade de oportunidades.

30
sesións

Marzo
Abril
Maio

Bloque 6.
O contexto internacional da
economía

- Comercio internacional: causas e teorías. Balanza de pagamentos, con especial referencia á española.
- Cooperación e integración económica. Unión Europea (UE).
- Globalización económica e financeira: causas e consecuencias. Organismos económicos internacionais: mecanismos de regulación.

10
sesións

Maio
Xuño



Grao mínimo 1º bach de consecución para superar a materia.

1º EVALUACIÓN
BLOQUES DE CONTIDOS NUMERO SESIÓNS PESO NA CALIFICACIÓN
Bloque 1. Economía e escaseza. A organización da actividade
económica

10 sesións 25% da avaliación final do trimestre.

Bloque 2. A actividade produtiva 22 sesións 50% da avaliación final do trimestre.
Bloque 3. O mercado e o sistema de presos 16 sesións 25% da avaliación final do trimestre.

2º EVALUACIÓN
BLOQUES DE CONTIDOS NUMERO SESIÓNS PESO NA CALIFICACIÓN
Bloque 4. A macroeconomía 18 sesións 60% da avaliación final do trimestre.

Bloque 5. Aspectos financeiros da Economía 18 sesións 40% da avaliación final do trimestre.

3º EVALUACIÓN
BLOQUES DE CONTIDOS NUMERO SESIÓNS PESO NA CALIFICACIÓN
Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na
economía

30 sesións 70% da avaliación final do trimestre.

Bloque 6. O contexto internacional da economía 10 sesións 30% da avaliación final do trimestre.



Grao mínimo de consecución para superar a materia.
Bloque 1. Economía e escaseza. A organización da actividade económica

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Instrumentos de avaliación
Presencial Non presencial

ECB1.1.1. Recoñece a escaseza e a correspondente necesidade de elixir
entre decisións alternativas, como problema máis determinante para
afrontar en todo sistema económico.
ECB1.2.1. Analiza as respostas ás preguntas clave sobre a organización dos
principais sistemas económicos.
ECB1.2.2. Relaciona, para a súa interpretación, os cambios máis recentes
no escenario económico mundial coas circunstancias técnicas,
económicas, sociais e políticas que os explican, a partir de casos concretos
de análise.
ECB1.2.3. Compara sistemas económicos, utilizando exemplos actuais do
ámbito internacional.
ECB1.3.1. Distingue as proposicións económicas positivas das proposicións
económicas normativas.
ECB1.3.2. Interpreta os modelos de representación da realidade
económica, e emprega os termos e a metodoloxía apropiados para
analizar problemas económicos concretos.

- Explica o problema da escaseza e a necesidade de elixir e de tomar decisións.
- Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun
problema. Clasifica as necesidades e os bens económicos atendendo a diversos
criterios
- Recoñece os elementos máis determinantes que se afrontan en todo sistema
económico
- Identifica e interpreta situacións concretas de cambio no escenario económico
mundial coas circunstancias que os explican
- Analiza as características propias dos sistemas escollidos e as identifica como
propias dun determinado sistema económico
- Distingue as proposicións económicas positivas e as normativas; as explica
correctamente
- Explica con coherencia o fluxo circular da renda e o representa diferenciando
o fluxo real do fluxo monetario

1
2
3

1
3



Bloque 2. A actividade produtiva

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

ECB2.1.1. Expresa unha visión integral do funcionamento do sistema
produtivo partindo do estudo da empresa e a súa participación en
sectores económicos, así como a súa conexión e interdependencia.

ECB2.2.1. Relaciona o proceso de división técnica do traballo coa
interdependencia económica nun contexto global.

ECB2.2.2. Clasifica e define os factores produtivos, e describe as
relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía.

ECB2.3.1. Analiza para explicar as repercusións da actividade das
empresas, tanto nun ámbito próximo coma nun ámbito internacional.

ECB2.4.1. Distingue e interpreta os obxectivos e as funcións das
empresas.

ECB2.4.2. Explica a función creadora de utilidade dos bens das
empresas.

ECB2.5.1. Determina e interpreta a eficiencia técnica e económica a
partir dos casos formulados.

ECB2.6.1. Calcula, clasifica e utiliza diversos tipos de custos, fixos e
variables, totais, medios e marxinais, e representa e interpreta
gráficos de custos.

ECB2.6.2. Calcula, analiza e interpreta os beneficios dunha empresa a
partir de supostos de ingresos e custos dun período.

ECB2.7.1. Representa e interpreta gráficos de produción total, media e
marxinal, a partir de supostos dados.

-Identifica en diferentes supostos as distintas etapas do sistema produtivo, definindo as
funcións a desenvolver en cada unha delas
- Coñece e relaciona o proceso de división técnica do traballo coa interdependencia
económica nun contexto global
- Coñece e explica as categorías dos factores produtivos e as relacións entre produtividade,
eficiencia e tecnoloxía
- Identifica e describe con exactitude os efectos da actividade empresarial sobre o entorno
social e físico
- Describe e identifica as funcións e os obxectivos das empresas
- Expón con claridade casos concretos de empresas dinamizadoras de areas xeográficas
concretas
- Selecciona os procesos eficientes técnica e economicamente empregando a análise
matemática
- Calcula os diferentes tipos de custos, distinguindo o seu significado e é capaz de
representalos nun gráfico incorporando todos os elementos básicos para a súa interpretación
- Determina o beneficio ou perdas dunha empresa a partir dos datos de ingresos e custos,
representa os ingresos e identifica na gráfica as zonas de beneficios e de perdas
- Representa gráficos de produción total, media e marxinal correctamente incluíndo todos os
elementos necesarios para a súa correcta interpretación. Elabora un discurso coherente para
explicar a evolución dos diferentes datos representados

1
2
3

1
3



Bloque 3. O mercado e o sistema de prezos

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

ECB3.1.1. Representa graficamente os efectos das variacións das
variables no funcionamento dos mercados.

ECB3.1.2. Define e expresa matematicamente as variables que
determinan a oferta e a demanda.

ECB3.1.3. Analiza as elasticidades de demanda e de oferta,
interpretando os cambios en prezos e cantidades, así como os seus
efectos sobre os ingresos totais.

ECB3.2.1. Analiza e compara o funcionamento dos tipos de mercados, e
explica as súas diferenzas.

ECB3.2.2. Aplica a análise dos tipos de mercados a casos reais
identificados a partir da observación do ámbito máis inmediato.

ECB3.2.3. Valora de forma crítica os efectos que se derivan sobre os
axentes intervintes nos diversos mercados.

- Representa graficamente as modificacións que, sobre a oferta e a demanda, producen a
alteración das variables que inciden sobre ditas magnitudes, e as explica coherentemente
tendo en conta os diferentes tipos de bens sobre as que recaen
- Calcula os valores da oferta e da demanda empregando ecuacións da recta. Determina os
puntos de corte cos eixos e o punto de equilibrio do mercado
- Elabora explicacións coherentes dos efectos das variación dos prezos sobre a oferta e a
demanda dun ben e indica como lle afecta ao ingreso total
- Identifica os elementos diferenciadores dos diferentes tipos de mercado
- Aplica os elementos diferenciadores dos mercados para a súa catalogación
- Explica as consecuencias dos diferentes tipos de mercados sobre os axentes económicos

1
2
3

1
3



Bloque 4. A macroeconomía

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

ECB4.1.1. Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes
macroeconómicas como indicadores da situación económica dun país.

ECB4.1.2. Relaciona as principais macromagnitudes e utilízaas para
establecer comparacións con carácter global.

ECB4.1.3. Analiza de forma crítica os indicadores estudados e valora o seu
impacto, os seus efectos e as súas limitacións para medir a calidade de
vida.

ECB4.2.1. Utiliza e interpreta a información contida en táboas e gráficos de
variables macroeconómicas e a súa evolución no tempo.

ECB4.2.2. Considera investigacións e publicacións económicas de referencia
como fonte de datos específicos, e recoñece os métodos de estudo
utilizados por economistas.

ECB4.2.3. Opera con variables económicas mediante aplicacións informáticas,
analízaas e interprétaas, e presenta as súas valoracións de carácter persoal.

ECB4.3.1. Examina e interpreta datos e gráficos de contido económico
relacionados co mercado de traballo.

ECB4.3.2. Valora a relación da educación e a formación coas probabilidades
de obter un emprego e mellores salarios.

ECB4.3.3. Investiga e recoñece vieiros de ocupación e tendencias de
emprego.

ECB4.4.1. Analiza os datos de inflación e desemprego en España e as
alternativas para loitar contra o desemprego e a inflación.

- Coñece os compoñentes de cada unha das macromagnitudes e interpreta os datos dos
mesmos para valorar a evolución da economía dun país
- Converte unhas magnitudes noutras empregando as relacións descritas na aula
- Detecta as carencias das macromagnitudes como indicadores da calidade de vida e
enuncia alternativas a ditos indicadores
- Analiza e elabora gráficos sinxelos de variables macroeconómicas e valora a súa evolución
no tempo.
- Consulta os xornais e a web para a elaboración de traballos e para o día a día da aula
- Define fórmulas sinxelas en follas de cálculo para o cálculo das variables macroeconómicas,
e presenta os datos en gráficas mediante o asistente
- Extrae información relevante das gráficas de emprego e é capaz de interpretala sen
contradicións
- Percibe a correlación directa entre formación e emprego cualificado
- Consulta as estatísticas sobre educación e emprego e analiza a correlación entre formación
e emprego cualificado
- Coñece os diferentes tipos de inflación e de desemprego, e identifica as posibilidades para
contrarrestalos

1
2
3

1
3



Bloque 5. Aspectos financeiros da economía

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

ECB5.1.1. Analiza e explica o funcionamento do diñeiro e do sistema financeiro nunha
economía.

ECB5.2.1. Recoñece as causas da inflación e valora as súas repercusións económicas
e sociais.

ECB5.3.1. Valora o papel do sistema financeiro como elemento canalizador do aforro
ao investimento, e identifica os produtos e os mercados que o compoñen.

ECB5.4.1. Razoa de forma crítica, en contextos reais, sobre as accións de política
monetaria e o seu impacto económico e social.

ECB5.5.1. Identifica os obxectivos e a finalidade do Banco Central Europeo, e razoa
sobre o seu papel e o seu funcionamento.

ECB5.5.2. Describe os efectos das variacións dos tipos de xuro na economía.

- Explica o proceso de creación de diñeiro bancario, e a razón de ser do sistema financeiro como
canalizador do aforro
- Coñece as diferentes orixes da inflación e é consciente dos seus efectos sobre a estabilidade económica
- Recoñece a necesidade da existencia do sistema financeiro. E capaz de dar unha breve descrición dos
principais produtos financeiros e de diferenciar os mercados que o compoñen
- Identifica dúas consecuencias de determinadas políticas monetarias sobre a economía real
- Coñece as principais funcións do Banco Central Europeo
- Enumera as repercusións que as variación dos tipos de xuro poden producir, tanto dende un punto de
vista neoclásico como dende un punto de vista keynesiano

1
2
3

1
3

Bloque 6. O contexto internacional da economía

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

ECB6.1.1. Identifica e describe os fluxos comerciais internacionais.
ECB6.2.1. Explica o proceso de cooperación e integración económica
producido na Unión Europea, e reflexiona para valorar as repercusións
e as implicacións para España nun contexto global.

ECB6.3.1. Expresa as razóns que xustifican o intercambio económico entre
países.

ECB6.3.2. Describe as implicacións e os efectos da globalización económica
nos países e reflexiona sobre a necesidade da súa regulación e da súa
coordinación.

- Distingue entre os diferentes niveis de integración existentes a nivel mundial. É capaz de
visualizar os efectos que para a economía española supón a nosa pertenza a Unión Europea
- Coñece e explica as consecuencias positivas e negativas da globalización e é consciente da
necesidade de lexislar para reducir as segundas
- Concibe a globalización como proceso de creación dun mercado mundial sen fronteiras
xeográficas
- Identifica a tecnoloxía, a normalización, o financiamento, a homogeneización e o liberalismo
económico como factores que potencian a globalización.
- Identifica a inestabilidade, a desigualdade e a degradación do medio ambiente como
procesos negativos que se agravaron coa globalización

1
2
3

1
3



Bloque 7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

ECB7.1.1. Identifica e analiza os factores e as variables que inflúen no crecemento
económico, no desenvolvemento e na redistribución da renda.

ECB7.1.2. Diferenza os conceptos de crecemento e de desenvolvemento.
ECB7.1.3. Recoñece e explica as consecuencias do crecemento sobre a repartición
da riqueza, sobre o ambiente e sobre a calidade de vida.

ECB7.1.4. Analiza de forma práctica os modelos de desenvolvemento dos países
emerxentes e as oportunidades que teñen os países en vías de desenvolvemento
para crecer e progresar.

ECB7.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto
económico internacional analizando as posibilidades dun desenvolvemento
sustentable.

ECB7.1.6. Desenvolve actitudes positivas en relación co ambiente e valora a
consideración da protección do ambiente na toma de decisións económicas.

ECB7.1.7. Identifica os bens ambientais como factor de produción escaso, que
proporciona inputs e recolle refugallos e residuos, o que supón valorar os custos
asociados.

ECB7.1.8. Recoñece a evolución cíclica da actividade económica, describe as fases,
as representa graficamente e considera as súas consecuencias sociais.

ECB7.2.1. Distingue e explica as funcións do Estado: fiscais, estabilizadoras,
redistributivas, reguladoras e provedoras de bens e servizos públicos.

ECB7.2.2. Identifica os principais fallos do mercado, as súas causas e os seus
efectos para os axentes que interveñen na economía, e as opcións de actuación
por parte do Estado.

ECB7.2.3. Clasifica e describe os elementos integrantes dos orzamentos públicos e
argumenta a necesidade de prever os ingresos e os gastos, e controlar a súa
execución.

- Diferenza os conceptos de crecemento e de desenvolvemento en exemplos reais
- Valora criticamente diferentes posibilidades de crecemento económico e as súas repercusións
sobre a calidade de vida e o medio ambiente
- Identifica as implicacións que o desenvolvemento económico ten sobre o medioambiente e
diferenza entre externalidades positivas e negativas
- Diferenza entre actitudes favorables e contrarias co ambiente e crea respostas positivas a nivel
económica cara as primeiras.
- Recoñece o carácter limitado dos recursos e expresa valores positivos cara a súa
reutilización.Incorpora a xestión medioambiental ao seu pensamento crítico

- Identifica as fases do ciclo económico e asocia a cada unha as súas principais características
- Explica o funcionamento das medidas do Estado cara a estabilidade da economía e a redistribución
da renda e as exemplifica
- Explica coherentemente como se orixinan os fallos do mercado e a actuación que se espera do
Estado para mitigar os seus efectos
- Coñece os principais epígrafes dos orzamentos do estado e é capaz de clasificar algunhas partidas
sinxelas neles.

1
2
3

1
3



Procedementos e instrumentos de avaliación.

A avaliación non ten que se centrar exclusivamente nos resultados finais, senón que debe proporcionar información tanto ao profesorado como aos
alumnos e alumnas sobre o propio proceso da aprendizaxe, servindo de base para iniciativas que sirvan para modificar ou mellorar a súa práctica. A
avaliación non é pois un acto illado ao final dun bloque de contidos, ou do curso, senón un proceso de recollida constante de información, que nos permitirá
emitir xuízos cos que cualificar unha actuación e tomar decisións.

Partirase dunha proba inicial para coñecer ao alumnado, como xa expliquei e a partir desta primeira toma de contacto, e do coñecemento que nos aporte
deste alumnado, levarase a cabo un proceso de avaliación continua dos contidos expostos anteriormente e cos criterios de avaliación establecidos nesta
mesma programación docente.

En cada unha das avaliacións parciais e na avaliación final, terase en conta o traballo desenvolvido polo alumnado ao longo do curso. A nota final reflectirá a
evolución da alumna ou alumno ao longo do curso.

Os instrumentos de avaliación a utilizar serán:

1= Proba escrita (presencial ou telemática) 2= Observación directa 3= Traballos presentados

*A observación directa (OB) recollida en folla de rexistro e que informe, sempre que sexa posible, sobre:

- O interese polo traballo.

- O debido uso e ordenado arquivo de todo o material entregado (fotocopias, apuntes, documentos, etc) .

- A participación activa na planificación e organización das distintas actividades.

- O grao de participación e implicación no desenvolvemento de tarefas concretas.

- O interese pola utilización das fontes de información dispoñíbeis.



- A relación de colaboración e respecto cara os compañeiros e compañeiras.

- O interese pola correcta utilización do ordenador e das distintas aplicacións nel instaladas, no momento que podan ser usadas polo alumnado de economía.

*Os traballos realizados, a corrección e amplitude dos seus contidos e a correcta presentación e exposición dos mesmos.

*A realización de distintas probas escritas: Proba escrita de resposta aberta (PE), Proba práctica (PP), Proba test) (PT).

*Exposición oral (EO), xa sexa de traballos elaborados polo alumnado ou por preguntas realizadas pola profesora.

A valoración do alumnado obterase a partir de:

Probas escritas que suporán o 80% da valoración de cada avaliación. O número de probas escritas será ao menos unha por avaliación, ou as necesarias
para atender ao proceso de avaliación. No caso de máis dunha proba, se ponderaran dacordo as porcentaxes de bloques de contidos.

O 20% restante estará en función da realización das tarefas planeadas para o grupo ou individualmente: realización de esquemas dos distintos temas,
exposición oral de traballos e tarefas e/ou preguntas propostas pola profesora, etc. Tamén se observará, por parte da profesora, o respecto e colaboración
das alumnas e alumnos co resto das e dos compañeiros e coa boa marcha da clase en xeral.

No caso de que nalgunha avaliación, non se propuxese tarefa a realizar, a porcentaxe sumarase ao porcentaxe das probas escritas.

Farase una avaliación extraordinaria cando as circunstancias do alumnado non permitan facer un seguimento habitual na aula, e aquelas personas que non
superasen a avaliación ordinaria. Consistirá, basicamente, nunha proba escrita en base aos estándares de aprendizaxe .

Sistema de recuperación:

O proceso de avaliación será continuo para todo o alumnado. Dado que os estándares de aprendizaxe serán valorados con distintos instrumentos, non
haberá probas específicas de recuperación durante o curso. A medida que avance o curso, os instrumentos de avaliación poderán referirse a unidades
anteriores. Ao longo da 2ª e 3ª avaliación, abriranse prazos para que o alumnado cunha avaliación negativa poidan entregar as tarefas pendentes, ou



repetilas, no caso de non ter obtido unha puntuación suficiente para aprobar. Ademais de realizar o exame ou os examens propostos. O obxectivo é o de
conseguir que o alumnado sexa constante e manteña un traballo continuado ao longo do curso, que lle permita desenvolver hábitos de estudo que impidan
que se descolgue da materia e que favorezan unha aprendizaxe secuenciada en termos de dificultade e de integración e interrelación dos novos
coñecementos adquiridos cos anteriores.

Aqueles alumnos e alumnas que pola súa evolución ao longo do curso non acaden unha cualificación final de 5 ou superior, deberán realizar unha proba de
recuperación extraordinaria no mes de setembro a fin de acreditar ter alcanzado os estándares de aprendizaxe. Esta proba extraordinaria do mes de
setembro terá o mesmo formato que as tres probas escritas realizadas ao longo do curso.

5. Concrecións metodolóxicas que require a materia.

Presentar as cuestións e problemas económicos contextualizados e relacionando, en todo momento, as causas e os efectos. Preténdese fuxir do enfoque
meramente académico e formalista, que aporta gran cantidade de conceptos, pero non a suficiente capacidade explicativa dos problemas reais; por outro
lado, tamén se evitará o enfoque exclusivamente descritivo dos feitos económicos, que proporciona gran cantidade de información, pero con escaso poder
explicativo das causas que orixinan os problemas.

Análise dos feitos, valoración de alternativas, prognóstico de efectos e posicións diferentes ante un mesmo problema.

Partir da interpretación social da realidade económica, buscando integrar a teoría económica e a economía real, intentando asegurar ao mesmo tempo un
marco conceptual sobre o cal seguir aprendendo.

A realización de investigacións sinxelas que impliquen a aplicación práctica a un caso concreto da metodoloxía do razoamento económico, axudará a
entender a economía como algo real, útil e próximo, que lles permita acceder do particular ao xeral.

Traballo con textos xornalísticos, da prensa diaria escrita ou dixital, así como con prensa especializada, así como con material ou gravacións videográficas de
espazos televisivos onde se traten temas relacionados coa materia, e que dean pé a presentar propostas concretas de actividades que sirvan para vincular os
contidos desenvolvidos na aula cos acontecementos económicos cotiás.



Consulta de webs de determinados organismos públicos, institucións, ou empresas, que poden proporcionar información interesante para a materia coa
finalidade da realización de traballos individuais ou en grupo do alumnado, con exposición oral ou escrita posterior das ideas propias ou dos resultados dos
traballos realizados.

5.1.- Metodoloxía de traballo que se seguirá no ensino a distancia. Estratexias e instrumentos

Seguirase unha metodoloxía ecléctica e motivadora baseada fundamentalmente nos recursos dixitais:

- Aprendizaxe por tarefas semanais,

- Aprendizaxe por Proxectos de maior ou menor duración segundo a temática,

- Traballos colaborativos dende diversas aplicacións,

- Vídeos explicativos de materia e de instruccións de tarefas e proxectos,

- Encontros cos grupos a través da aplicación designada pola Consellería,

- Utilización da aula virtual do centro para: a presentación e almacenaxe de materiais, vídeos, entrega de tarefas e probas e para a comunicación co alumnado.

Modo de prover o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática:

Unha vez detectado ao inicio do curso aquel alumnado con problemas de conectividade, o mecanismo que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo
do curso será o seguinte:

Ademais do libro de texto, a profesora fará chegar apuntamentos, resumos explicativos e actividades de cada Unidade Didáctica de forma impresa. Os pais ou nais poden,
se as circunstancias o permiten, achegarse o centro educativo para recoller os materiais impresos na Conserxería do centro, ou, se é o caso, se lle fará chegar ao domicilio
por correo ordinario.

O alumnado deberá facer chegar ao docente da materia á súa volta ó centro (se é un período curto) ou semanalmente (de tratarse dun período longo) as actividades
realizadas para ser avaliadas.



O docente tamén utilizará a vía telefónica para o seguimento do alumnado comprobando, deste xeito, non só o seu seguimento académico senón tamén no eido
emocional.

Procedementos e instrumentos de avaliación

Os procedementos a seguir para unha modalidade semipresencial ou a distancia son os previstos no apartado de avaliación na PD de modalidade presencial,
modificándose a parte referida a probas escritas.

Traballo diario reflectido na entrega das tarefas e actividades semanais: 20% da nota de avaliación

Traballo referido a textos e/ou traballos colaborativos: 20% da nota de avaliación

Proxectos ou probas presenciais ou telemáticas deseñadas polo docente: 60%

Instrumentos: fichas, probas, traballos presentados en formato dixital usando aplicacións diversas que amosen os logros adquiridos nas competencias clave.

Aprendizaxes imprescindibles que non se impartiron no curso 2019-20

Esta materia impartese en 4º da ESO e busca dous obxectivos básicos: fornecer unha visión global do funcionamento do sistema económico e iniciar ao alumnado nas

peculiaridades do razoamento económico. Para poder alcanzar estes obxectivos é fundamental que o alumnado dispoña dun marco conceptual para interpretar a

realidade, así como de ferramentas básicas que lle permitan a utilización dunha certa capacidade de razoamento económico.

Todos os anos incorporanse ao estudio de economía en 1º de bacharelato, moito alumnado que non estudiou a materia en cuarto. O estudio da materia de 1º de
bacharelato non require os coñecementos básicos do curso anterior. Case todos os contidos da materia de cuarto, estudianse con máis profundidade en bacharelato.



6. Materiais e recursos didácticos.

Para levar adiante o proceso de ensinanza e aprendizaxe precisaremos apoiarnos nuns recursos que na maioría das veces se basean en soportes escritos
(artigos, revistas, xornais, gráficos,...) ou visuais. Así resaltaremos o uso do material do repositorio abalar e a proxección de diapositivas de PowerPoint,
utilización de libros ou material de actividades propostas pola profesora, vídeos, películas, etc.

Recomendase para uso do alumnado de forma regular o libro “Economía” de Andrés Cabrera Bautista de 1º de bacherelato da editorial sm.

Incorporarase ao alumnado, de xeito regular, ao manexo, obtención, e interpretación, de datos vía internet, visitando páxinas web de organismos oficiais
( IGE, INE,...) e outras entidades ( PNUD-ONU, ONGs,...)

7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos nas avaliacións continua e final das materias, serán os
criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe que figuran no apartado 4 desta mesma programación.

En canto á cualificación e promoción do alumnado, aplicaranse as normas que se establecen no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación universitaria.

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.

Sinálanse a continuación algúns indicadores posibles clasificados por competencias

Competencia: planear o curso da materia



- Domina os saberes da súa materia.

- Estrutura os saberes para facilitar experiencias de aprendizaxe significativas.

- Selecciona ou desenvolve materiais didácticos.

- Organiza e distribúe correctamente o tempo da instrución.

- Establece claramente e en acordo co alumnado, as regras de convivencia, sustentadas en valores universais de respecto aos dereitos humanos.

- Incorpora o uso de tecnoloxías da información e a comunicación para apoiar os procesos de ensino, aprendizaxe e avaliación.

- Establece estratexias alternativas para apoiar aos, de acordo coas súas necesidades de formación.

Competencia: xestionar a progresión das aprendizaxes (plan de clase)

- Establece unha secuencia de apropiación dos diferentes tipos de contidos incluídos no curso.

- Deseña actividades para a aprendizaxe autónoma e colaborativa.

- Selecciona ou constrúe materiais didácticos e de avaliación.

- Inclúe o uso de estratexias de ensino apoiadas en diversas tecnoloxías.

- Prevé espazos de traballo máis amplos de relacións con outros profesionais e institucións.

Competencia: levar a cabo a interacción didáctica no aula

- Fai fronte a situacións problema que xorden de forma imprevista durante a clase.

- Traballa con estudantes que presentan dificultades.



- Promove formas cooperativas de traballo entre os estudantes.

- Prové oportunidades equitativas de participación no aula.

- Involucra aos estudantes nos procesos de avaliación

- Contribúe á xeración dun clima social no aula que facilite o desenvolvemento integral dos estudantes.

Competencia: utilizar formas de comunicación adecuadas para apoiar o traballo académico

- Estrutura loxicamente a presentación das súas ideas, tanto en presentacións orais como escritas.

- Exprésase con claridade e complementa a súa exposición mediante a linguaxe corporal, o uso axeitado do ton de voz e os medios audiovisuales de apoio.

- Elixe vocábulos, exemplos ou ilustracións, así como estruturas sintácticas adecuadas para a comunicación escrita.

Competencia: utilizar formas adecuadas para valorar o proceso ensino aprendizaxe, así como o seu impacto

- Avalía o logro dos estándares de aprendizaxe da materia de Economía, plasmados nesta programación, utilizando estratexias e instrumentos diversificados
e acordes cos propósitos educativos da materia.

- Dá seguimento ás traxectorias persoais dos estudantes.

- Utiliza estratexias de autoavaliación da seu desempeño e cuestionarios de avaliación da súa práctica profesional por parte do alumnado.

9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.

Nestes momentos, esta materia non existe en cursos anteriores.



10. Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios.

Observación do traballo do alumnado na clase

Na avaliación continua poderanse tomar como referencia diferentes aspectos relacionados coa observación do alumno no desenvolvemento da clase:

- Participación do alumno no desenvolvemento da clase.

- Aprendizaxe de destrezas diversas: técnicas de traballo...

- Desenvolvemento de actitudes relativas ao traballo en grupo, exposición de opinións.

- Formulación de problemas, formulación de hipóteses, traballo individual...

- Atención, Interese, actitude...

- Intervencións orais en clase

Revisión e análise das tarefas e traballos do alumnado

Inclúe todos os procedementos utilizados para o control periódico das tarefas e os materiais elaborados polo alumnado:

- Revisión das tarefas cotiás. Revisión de tarefas específicas de carácter non periódico: exercicios de reforzo, traballos monográficos, comentarios de textos,
análises de traballos escritos e de pequenas investigacións, lecturas complementarias, proxectos, murais, baterías de actividades, cadernos de recuperación,
traballos voluntarios...



- Comprobación da capacidade para a expresión escrita, a organización de ideas e conceptos, a claridade na exposición, a capacidade de síntese manifestada
na realización de resumos e esquemas...

Probas escritas

Modalidades: Probas de interpretación de datos, de comprensión e análise de textos, artigos de prensa, viñetas..., probas de control de fin de unidade,
bloque ou avaliación, probas mixtas, etc.

11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados.

Coa actividade de avaliación inicial preténdese detectar os coñecementos previos dos noso alumnado á vez que motivar e presentar de xeito introdutoria a
planificación elaborada da materia (avaliacións, materiais, obxectivos, metodoloxía, etc.) para o curso lectivo.

Coa información obtida da actividade realizarase un diagnóstico sobre os seus intereses e coñecementos previos do alumnado que servirá de punto de
partida para o proceso de ensino-aprendizaxe da materia de Economía en 1º curso de bacharelato.

Para a avaliación inicial poden utilizarse diversos instrumentos tales como cuestionarios con preguntas abertas ou pechadas sobre a actualidade económica
de Galicia, de conceptos de economía, cuestionarios mixtos, e comentarios de textos económicos que nos permitirán a súa vez detectar posibles problemas
de comunicación escrita, realización de xogos concéntricos con determinados termos etc.

En canto ás medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos resultados negativos do alumnado, o primeiro que se fará será
realizar un pequeno diagnóstico sobre as causas dese resultado: lectura non comprensiva, falla de motivación, falla de tempo para estudar, escasa ou nula
capacidade para concentrarse nas aulas, inmadurez, etc.

Segundo o diagnóstico que se teña adoptaranse medidas diferentes, como falar coa alumna ou alumno en cuestión, recomendarlle lecturas de determinadas
textos, partes de novelas onde se traten aqueles aspectos menos comprendidos, falar coa orientadora ou orientador para establecer un plan concreto, etc.



12.Medidas de atención á diversidade.

Que o sistema educativo ofreza a cada estudiante a axuda pedagóxica que este ou esta necesite en función das súas motivacións, intereses e capacidades de
aprendizaxe sería un obxectivo principal no desenvolvimento das clases de calquer materia. A necesidade de atender esta diversidade no Bacherelato, etapa
na que as diferencias personales en capacidades específicas, motivación e intereses amosan estar bastante definidas, a organización do ensino permite que
o propio alumnado resolva esta diversidade mediante a elección de modalidades e optativas. Non obstante, é conveniente dar resposta, xa dende as
mesmas asignaturas, a un feito constatable: a diversidade de intereses, motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe que o alumnado manifesta. É
preciso, entonces, ter en conta os diferentes ritmos de aprendizaje das alumnas e alumnos e adoptar as medidas oportunas para afrontar esta diversidade.

Hai personas reflexivas (deteñense na análise dun problema) e personas impulsivas (responden moi rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente
das partes ao todo) e estudiantes sintéticos (abordan o tema dende a globalidade); uns traballan durante períodos longos e outras necesitan descansos;
alguns necesitan ser reforzados continuamente y outras non; hainas que prefiren traballar soas e as que prefiren trabllar en pequeno ou gran grupo.

Dar resposta a ista diversidade non é tarefa sinxela, pero sí necesaria, pois a intención última de todo proceso educativo é lograr que as alumnas e alumnos
alcancen os obxectivos propostos.

Como actividades de detección de coñecimentos previos proponse:
- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido pola docente, co fin de facilitar unha idea precisa sobre de ónde se parte.
- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión da unidade, tomando nota das lagoas ou dificultades
detectadas.
- Introducción de cada aspecto lingüístico, sempre que sexa posible, mediante as semellanzas ca lingua propia do alumnado.
Como actividades de consolidación suxirense:
- Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin de afianzar os contidos lingüísticos, culturales e léxicos
traballados nos distintos bloques temáticos.



Esta variedade de exercicios cumple, asimesmo, a finalidade que perseguimos. Con as actividades de recuperación-ampliación, atendemos non so ao
alumnado que presenta problemas no proceso de aprendizaxe, senon tamen a aqueles que alcanzaron no tempo previsto os obxectivos propostos.
As distintas formas de agrupamento do alumnado e a súa distribución na aula inflúen, sen dúbida, en todo o proceso. Entendendo o proceso educativo
como un desenvolvimento comunicativo, é de gran importancia ter en conta o traballo en grupo, recurso que se aplicará en función das actividades que se
fagan concretamente, por exemplo, nos pequenos traballos de investigación, ou nos debates propostos, pois consideramos que a posta en común de
conceptos e ideas individuales xera unha dinámica creativa e de interés no alumnado.

Concederase, sen embargo, gran importancia noutras actividades ao traballo personal e individual; en concreto, aplicarase nas actividades de
síntesis/resumen e nas de consolidación, así como nas de recuperación e ampliación.

Acometeremos, pois, o tratamento da diversidade no Bacherelato dende dúas vías:
1. A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: a información xeral e a información básica, que se tratará
mediante esquemas, resúmenes, glosarios, etc.
2. A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades constitúen un excelente instrumento de atención ás diferencias individuales do
alumnado. A variedade e a abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a adaptación, como se dixo, ás diversas capacidades,
intereses e motivacións.

13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso.

Contribución ao proxecto lingüístico

Un dos problemas co que nos atopamos sempre, o profesorado que impartimos esta materia, é o dos escasos –ou case nulos- recursos que temos en galego.
Atopamos moi pouco material nosa lingua, que nos sexa útil para empregar na aula, De aí a necesidade de elaborar materiais propios, que sirvan de
contrapunto á cantidade de información, non en galego, á que o noso alumnado terá acceso.

De cara a contribuír á normalización do galego utilizaranse:



• Materiais curriculares de Economía, elaborados pola profesora, en lingua galega.

• Uso do galego na aula, tanto nas exposicións, nos traballos, nas probas,…

• Emprego do galego na elaboración de materiais, tarefas… coas ferramentas que nos proporciona a tecnoloxía multimedia.

• Na rede: Uso da páxina do Instituto Galego de Estatística e do seu Portal Educativo.

• Dous dicionarios de galego para consulta na aula.

Colaborarase ademais coas actividades que se deseñen para o conxunto do centro de cara á normalización lingüística.

Contribución ao proxecto lector.

A concreción do proxecto lector na materia de Economía de 1º de Bacharelato pretende articular as actuacións destinadas á consecución dos obxectivos
pedagóxicos referentes á adquisición da competencia lingüística e das habilidades non uso da información, así como á adquisición e consolidación do hábito
da lectura.

A finalidade xeral desta materia é a comprensión e o mellor coñecemento dos procesos polos que a sociedade busca o benestar material dos seus membros
mediante a utilización plena e eficiente dos recursos económicos, a distribución xusta da renda, unhas condicións de traballo dignas e un contorno agradable
no que vivir. Pois ben, todo iso ten moito que ver coa lectura e, non soamente como un instrumento necesario para esa comprensión e coñecemento dos
procesos mencionados, senón tamén como un fin en si mesmo que ten moito que ver coa redución de desigualdades, co contorno agradábel no que vivir,
etc.

A actividade da aula debe facilitar a adquisición por parte dos alumnos e das alumnas de estratexias mentais que melloren a súa capacidade de pensar e
aprender, como poden ser as actividades de repaso, elaboración de esquemas, cálculo, redacción de textos, etc. O obxectivo metodolóxico último debe ser
lograr unha aprendizaxe comprensiva e con posibilidades de ser aplicada en diferentes contextos. Con iso estarían expostos dous dos obxectivos do
programa de lectura a contemplar na materia.



Respecto aos contidos procedimentais, o saber facer en Economía consiste en saber operar con información. Ter adquirido un procedemento significa
posuír a capacidade de utilizalo en diversas situacións. A sociedade actual xera grandes cantidades de información e require, á vez, o seu uso constante. Por
iso a adquisición dos instrumentos e das capacidades necesarias para poder traballar co fluxo informativo resultará, cada vez máis, indispensábel. O uso
“correcto” das fontes de información é de vital importancia para o noso alumnado que se vai a mover precisamente nunha sociedade que xa se etiqueta
como “a sociedade da información”

No traballo de comprensión de moitos problemas económicos estudados é preciso o emprego de índices ou indicadores. Este nivel de traballo e abstracción
precisa do dominio das fontes de información: ónde están, cómo utilizalas, qué datos son máis fiábeis, etc., ás que se lle deberá dar unha atención especial
para adquirir a destreza necesaria no seu uso.

O planeamento transversal do programa lectura e uso de fontes de información na materia plasmarase así mesmo na concreción de moitas das actividades
que se levarán adiante: exercicios prácticos de redacción de pequenos informes, elaboración de mapas conceptuais, valoracións e xuízos propios sobre
problemas económicos, lectura de artigos de prensa, busca de datos en internet, etc.

Actividades e recursos para o proxecto lector

A biblioteca escolar do centro constituirá un recurso imprescindible na aplicación dás propostas deseñadas.

Realizarase lectura silenciosa na aula cada certo tempo, lecturas individuais nas súas casas, lecturas en voz alta, etc.

Lectura de libros, cómics, selección de artigos de libros que se atopan na biblioteca do centro.

Narrativa:

“La vuelta al mundo de un forro polar rojo. Pequeña historia de la gran globalización” de Korn, Wolfgan. Ed. Las Tres Edades Ediciones Siruela. 2010

“Boom! La novela mas inmoral sobre la burbuja inmobiliaria”. Anguera, Laura. Alienta Editorial. 2012

“El financiero”. Dreiser, Theodore. Capitán Swing; 2012



“Con el agua al cuello” Márkaris, Petro. Tusquets editores, S.A. 2011

Asterix: “Obelix e compañía”, de A. Uderzo.

Asterix: “A residencia dos deuses” de A. Uderzo

“ El negocio de los negocios”.(4 vols: 1. El dinero invisible; 2. La investigación; 3. Manipulación; 4. Justicia), de Denis Robert y Laurent Astier. Ed. Astiberri.
2012

“El hombre de negocios”. Edgar Allan Poe.

Ensaio:

El mercado y nosotros, J. L. Sanpedro

El mercado y la globalización, José Luis Sanpedro

El subdesarrollo social en España. Causas y consecuencias. VincenÇ Navarro

Atlas del estado de la mujer en el mundo. Akal

Mujeres economistas. Luis Perdices de Blas y Elena Gallego Abaroa

Sobre política, mercado y convencia. José Luis Sanpedro e Carlos Taibo.

Introducción a la Economía, J.K. Galbraith

Hija, ¿qué es la globalización? Joaquín Estefanía

Neste curso 2018/2019 constituirase un club de lectura arredor de novelas que teñan algún tipo de contido económico. Como primeira lectura proporei o
comic “Introducción a la Microeconomía en viñetas” de Grady Klein e Yoram Bauman.



Lectura de artigos de revistas relacionados coa Economía.

Uso dos xornais: seguimento das noticias do IPC ao longo do curso, noticias sobre a evolución do emprego/desemprego, sobre a evolución da econmía en
xeral,….

Utilización de páxinas de internet, tal como se especifica na contribución ás TIC.

Traballo con películas e documentais, entre eles:

• Tempos Modernos (1936): Depresión económica, produción en cadea, alienación, condicións laborais, desemprego, pobreza.

• O millonario (1954) de Ronald Neame: papel do diñeiro, móvese todo na sociedade en torno a el?...

• Ciudadano Kane (1941): Ética empresarial, competencia desleal, poder das grandes empresas, éxito eos negocios e fracaso persoal,

• Bienvenido Mr Marshall de L Garcia Berlanga

• A Illa das Flores

• Los espigadores y las espigadoras, de Agnes Varda

• Documentais sobre comercio xusto, deslocalización,…

- La historia de las cosas



Contribución ao proxecto de tecnoloxías da información e comunicación

Na sociedade da información na que actualmente nos atopamos, o uso cada vez máis xeneralizado das novas Tecnoloxías da Información e Comunicación
(TIC) leva consigo cambios en practicamente tódalas actividades realizadas, e os seus efectos maniféstanse de modo especial nas actividades laborais e no
mundo educativo.

Na sociedade da información as novas tecnoloxías inflúen en calquera actividade económica e concretamente no mundo da empresa, resultan
imprescindíbeis. Xa que logo a utilización das TIC no ensino da materia de Economía cobra unha especial relevancia.

Existen, ademais, outras razóns para aproveitar as posibilidades que proporcionan as TIC de cara a integrar as achegas destes canais formativos nos
procesos de ensinanza e aprendizaxe, da materia:

- A motivación, xa que os novos medios son máis atractivos para o alumnado e conséguese a súa motivación, que constitúe un dos motores da aprendizaxe.

- Unha maior interacción, xa que permanecen máis activos ao interactuar co ordenador, entre eles e coa profesora a través da rede.

- Aprendizaxe cooperativa, xa que se facilita o traballo en grupo, o intercambio de ideas e a participación.

- Supón un acceso a múltiples recursos educativos e contornos de aprendizaxe, poñendo ao seu alcance todo tipo de información a través dos medios
dixitais e internet.

- Atención á diversidade. Pódense personalizar os procesos de ensinanza-aprendizaxe ó existir múltiples materiais e recursos educativos que permiten
achegar a cada alumno os máis axeitados ao seu plano de aprendizaxe e ás súas circunstancias persoais.

Os recursos que se poderían empregar:

Visita guiada a páxinas web, Xornais dixitais, Dicionarios dixitais, Presentacións multimedia/powerpoint, Vídeos, Gráficos multimedia interactivos, Tests de
autoavaliación interactivos, Webquest, Blogs, Memorias USB, Enciclopedia virtual de economía, Follas de cálculo, Procesadores de texto, Ordenadores
portátil, PCs , Tablets, Proxector, Etc.



O uso de páxinas web concretas relacionadas coa materia para consultar: do IGE, INE, EUROSTAT, de organizacións sindicais, organismos internacionais
(PNUD), profesorado de economía (ecomur, ecobachillerato, econolandia, econoaula, EUMED...), Xunta de Galicia, Ministerio de Economía, de Facenda,
concellos, ONGs, etc.

Contribución ao plano de convivencia do centro.

A miúdo traballamos coa idea de que a boa convivencia nos centros se reflicte na ausencia de conflitos disciplinarios. Non é este o planeamento do
departamento de Economía, e é por isto, que se seleccionan aquelas actividades que poidan contribuír a unha educación na que o alumnado tome
conciencia de distintos problemas económicos e sociais (consumismo excesivo, esgotamento de recursos, explotación aboral, deterioro do medio
ambiente,etc.) e que cómpre buscar os medios para conseguir un desenvolvemento económico que garanta a calidade de vida.

Traballarase en proxectos relacionados coa mellora da seguridade e hixiene no centro. Serán traballos feitos en grupo e coa idea de mellorar os distintos
puntos febles que se detecten. Os temas a traballar estarán relacionados cos contidos que se estudan neste primeiro trimestre como son a sobreexplotación
de recursos naturais e o problema dos residuos nun planeta limitado. Algúns exemplos son como actuamos co papel individualmente, na aula, no instituto...,
o uso e abuso dos produtos de limpeza, da auga, o consumismo, etc.

Así mesmo, outro proxecto a desenvolver será “o traballo domestico e as persoas”, xa que na medida en que se profundiza nas relacións laborais,
aprendemos a valorar a importancia do traballo e das persoas para lograr o benestar e desenvolvemento social.

Con este proxecto búscase tomar conciencia das desigualdades existentes no mundo do traballo por razón de sexo, condición social ou ideolóxica,
contribuíndo activamente nos cambios de actitudes que favorecen a igualdade de oportunidades.

Faranse traballos en grupo sobre distintos aspectos:

• A importancia do traballo doméstico na economía dun país.

• A importancia do traballo domestico no benestar persoal.



• A importancia do traballo domestico na aprendizaxe de actitudes de trato igualitario respecto ao sexo no reparto de tarefas e responsabilidades dentro do
grupo e respecto por todo tipo de traballo, con independencia da súa cualificación e o seu recoñecemento social.

• Busca de información sobre as distintas posturas do traballo doméstico como actividade económica. Presentación dun resumo e exposición na aula.

• Elaboración dunha pequena enquisa sobre quen realiza as tarefas domesticas nas casas do alumnado do centro.

• Realización dun taller de aprendizaxe de distintas tarefas domesticas na semana do 8 de marzo.

14. Actividades complementarias e extraescolares programadas.

- Visitar as instalacións portuarias de Vigo, Coruña, ou dalgunha outra localidade de Galicia.

- Visitar unha empresa, co obxectivo de completar a súa formación específica, comprobando cómo se leva adiante a actividade, cómo se organiza, etc.

- Saídas á rúa para recoller información sobre distintos aspectos dos contidos impartidos ou para asistir a actos e exposicións concretas que se organicen en
A Coruña e que sexan de interese para a mellor comprensión da materia por parte do alumnado.

- Participación do alumnado nas actividades do centro que se organicen como o día das Mulleres, etc.

- Visita ao Instituto Galego de Estatística



15.Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.

Procedementos para avaliar a propia programación

1.- Analizar periodicamente a aplicación da programación para ver se a materia impartida se adecúa nos contidos, obxectivos e criterios de avaliación, ás
características do alumnado e se compre facer axustes na mesma.
2.- Elaborar, ao final do curso, cadros estatísticos cos datos correspondentes ao número de alumnas e alumnos que aprobaron e suspenderon as diferentes
materias do departamento.
3.- Analizar, ao final do curso, todos aqueles aspectos diverxentes na práctica respecto da programación, para valorar os cambios oportunos a introducir na
programación do seguinte curso escolar..
4.- Utilizar a memoria de final de curso do departamento para reflectir os problemas detectados así como os cambios a introducir nas diferentes materias
para o vindeiro curso.
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1. Introdución

Economía da Empresa trata de explicar a realidade empresarial, como unha rama da economía especializada nun determinado suxeito económico: a
empresa. Trátase dunha ciencia que, por unha banda, procura a explicación do fenómeno económico da empresa e, por outra, a actuación sobre ela
para alcanzar certos fins. A tendencia actual diríxese a tratar de converter esta disciplina nun corpo de coñecementos interdisciplinarios que traten
calquera problema que se formule na empresa.

A empresa é un axente esencial da actividade económica. As empresas constitúen as células elementais de produción que integran o organismo
económico a través das cales se conseguen os obxectivos macroeconómicos e, por iso, ocupan a atención dos/das economistas. É na economía
contemporánea onde acha a súa plenitude, xa que a división do traballo, a especialización, o desenvolvemento do sistema monetario e a amplitude
do mercado crearon o clima necesario para que se dea con precisión e características peculiares a unidade autónoma de produción, que constitúe o
obxecto real da economía da empresa. Nesta materia traballaranse cuestións como a razón da existencia das empresas, as súas características, os
tipos de organización e de funcionamento, e os factores que inflúen na toma de decisións.

A materia, que emprega un enfoque de presentación baseado na análise de distintas áreas e funcións da empresa, estrutúrase nos bloques seguintes:
"A empresa", no que se describen os seus elementos, as súas funcións e os seus obxectivos; "Desenvolvemento da empresa", onde se fai unha
análise das decisións de dimensión e localización, e das estratexias de crecemento; "Organización e dirección da empresa", no que se explica a
planificación, a organización e a xestión dos recursos da empresa; "A función produtiva", para analizar os procesos produtivos e a estrutura de
ingresos e custos derivada deles; "A función comercial da empresa", que repasa as principais decisións da empresa na comercialización dos seus
produtos e/ou servizos; "A información na empresa", para comprender a importancia de contar con datos e información relevante e precisa na toma
de decisións e no cumprimento das obrigas fiscais; e finalmente "A función financeira", onde se trata de analizar os aspectos salientables das decisión
de investimento e financiamento na empresa. A empresa ten un significado social (crea emprego), canaliza a renda e, conseguintemente, constitúe
un elemento de redistribución da renda nacional. O desenvolvemento da actividade empresarial e a acción do/da empresario/a deben estar guiados
pola responsabilidade social e o comportamento ético, máis alá da procura duns resultados.



A materia ha permitir o fomento dunha cultura e dun xeito de pensar empresarial, onde se exerciten e medren a creatividade e o espírito de
innovación, e se incentive a elaboración de reflexións persoais e a toma de decisións fundamentadas, así como a concepción do erro como fonte de
progreso e aprendizaxe.

Tamén ha contribuír ao desenvolvemento da competencia matemática e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, de comunicación
lingüística e dixital, da capacidade de aprender a aprender, e do sentido da iniciativa e o espírito emprendedor.

2. Contribución da materia de Economía da Empresa ao desenvolvemento das competencias clave.

A materia de Economía da Empresa contribúe ao desenvolvemento das seguintes competencias: Competencia dixital (CD), Competencia matemática
e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT), Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), Aprender a aprender (CAA),
Comunicación lingüística (CCL), Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), Competencias sociais e cívicas (CSC).

Nesta materia potenciarase, de maneira especial, o desenvolvemento da comunicación lingüística, a competencia matemática e competencias
básicas en ciencia e tecnoloxía .

3. Obxectivos da materia neste curso.

Obxectivos xerais do bacharelato:

a.- Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da
Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción
dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.



b.- Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen
de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

c.- Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e
discriminacións existentes e, en particular,a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

d.- Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de
desenvolvemento persoal.

g.- Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

h.- Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución.
Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

i.- Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l.- Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.

m.- Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

p.- Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo
globalizado.



Obxectivos da materia neste curso:

1. Analizar as características máis relevantes dos distintos tipos de empresas e identificar os seus compoñentes, funcións, obxectivos, organización e
interrelación que existen entre elas.

2. Apreciar o papel das empresas na satisfacción de necesidades dos consumidores e no aumento da calidade de vida e benestar, así como elaborar
xuízos ou criterios persoais sobre as súas disfuncións. Recoñecer a empresa como motor do benestar colectivo, que debe asumir unha
responsabilidade social baseada en criterios éticos.

3. Valorar a importancia que para as empresas e a sociedade teñen a investigación, innovación, as tecnoloxías da información e comunicación e as
redes sociais, así como a globalización económica en relación coa competitividade, o crecemento e a localización.

4. Analizar o funcionamento de organizacións e grupos en relación coa aparición e resolución de conflitos.

5. Tomar decisións a partir da análise de situacións reais ou imaxinarias, entre distintas alternativas que se expoñen nas distintas áreas funcionais da
empresa.

6. Analizar as distintas políticas de mercadotecnia que adoptan as empresas segundo os mercados aos que se dirixen, valorando os límites éticos que
ditas políticas deben considerar. Comprender a necesidade de adoptar unha mercadotecnia social para que os obxectivos das empresas sexan
compatibles cos da sociedade, aumentando o seu benestar.

7. Interpretar de modo xeral estados de contas anuais das empresas, identificando os seus posibles desequilibrios económicos e financeiros e propor
medidas correctoras.

8. Afianzar o espírito emprendedor a través do fomento das calidades emprendedoras e creativas.



4. Concreción, por bloques da materia.

A materia de Economía da Empresa, que emprega un enfoque de presentación baseado na análise de distintas áreas e funcións da empresa,
estrutúrase nos bloques seguintes:

"A empresa", no que se describen os seus elementos, as súas funcións e os seus obxectivos;

"Desenvolvemento da empresa", onde se fai unha análise das decisións de dimensión e localización, e das estratexias de crecemento;

"Organización e dirección da empresa", no que se explica a planificación, a organización e a xestión dos recursos da empresa;

"A función produtiva", para analizar os procesos produtivos e a estrutura de ingresos e custos derivada deles;

"A función comercial da empresa", que repasa as principais decisións da empresa na comercialización dos seus produtos e/ou servizos;

"A información na empresa", para comprender a importancia de contar con datos e información relevante e precisa na toma de decisións e no
cumprimento das obrigas fiscais; e finalmente

"A función financeira", onde se trata de analizar os aspectos salientables das decisión de investimento e financiamento na empresa.



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. A empresa
 a
 d
 i
 l
 m

 1.1. A empresa e o/a empresario/a.
 1.2. Elementos, funcións e obxectivos da
empresa.

 1.3. Clases de empresas.
 1.4. Marco xurídico da actividade empresarial.

 1.1. Describir e interpretar os elementos da
empresa, as clases de empresas e as súas fun-
cións na economía, así como as formas xurídi-
cas que adoptan, e relacionar con cada unha as
responsabilidades legais dos/das propietarios/as
e xestores/as, e as esixencias de capital.

 1.1.1. Distingue as formas xurídicas das
empresas e relaciónaas coas esixencias de ca-
pital e coas responsabilidades para cada tipo.

 CD
 CMCCT
 CSIE

 1.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas
de empresa máis apropiadas en cada caso en
función das características concretas, aplicando
o razoamento sobre clasificación das empresas.

 CD
 CMCCT

 1.1.3. Analiza, para un determinado caso
práctico, os criterios de clasificación de empre-
sas: segundo a natureza da actividade que de-
senvolven, a súa dimensión, o nivel tecnolóxico
que alcanzan, o tipo de mercado en que operan,
a fórmula xurídica que adoptan, e o seu carácter
público ou privado.

 CAA
 CD
 CMCCT

 1.1.4. Describe os elementos da empresa
en relación coas funcións que desenvolven e os
obxectivos que procuran dentro do sistema.

 CCL
 CSIEE

 a
 d
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 1.5. Contorno da empresa.
 1.6. Responsabilidade social e ambiental da
empresa.

 1.7. Funcionamento e creación de valor.

 1.2. Identificar e analizar os trazos principais
do contorno en que a empresa desenvolve a
súa actividade e explicar, a partir deles, as es-
tratexias e as decisións adoptadas, e as posi-
bles implicacións sociais e ambientais da súa
actividade.

 1.2.1. Identifica os tipos de empresas e de
empresarios/as que actúan no seu contorno, así
como a forma de relacionar co seu contorno
máis próximo.

 CD
 CMCCT
 CSC
 CSIEE

 1.2.2. Analiza a relación entre empresa,
sociedade e ambiente, e valora os efectos posi-
tivos e negativos das actuacións das empresas
nas esferas social e ambiental.

 CD
 CSC
 CSIEE

1.2.3. Analiza a actividade das empresas
como elemento dinamizador de progreso, esti-
mando a súa creación de valor para a socieda-
de e para a cidadanía.

 CSC
 CSIEE



Bloque 2. Desenvolvemento da empresa

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 d
 i
 l
 m

 2.1. Localización e dimensión empresarial.
 2.2. Estratexias de crecemento interno e
externo.

 2.3. Pequenas e medianas empresas: estrate-
xias de mercado.

 2.4. Importancia das pequenas e medianas
empresas (PME) na economía.

 2.5. Internacionalización, competencia global e
tecnoloxía.

 2.6. Empresa multinacional: aspectos positivos
e negativos do seu funcionamento.
.

 2.1. Identificar e analizar as estratexias de
crecemento e as decisións tomadas polas
empresas, tendo en consideración as
características do marco global en que
actúan.

 2.1.1. Describe e analiza os factores que determinan a localización
e a dimensión dunha empresa, e valora a transcendencia futura para
a empresa desas decisións.

 CCL
 CMCCT

 2.1.2. Valora o crecemento da empresa como estratexia competitiva
e relaciona as economías de escala coa dimensión óptima da
empresa.

 CD
 CMCCT
 CSIEE

 2.1.3. Identifica e explica as estratexias de
especialización e diversificación.

 CCL
 CMCCT  CSIEE

 2.1.4. Analiza as estratexias de crecemento interno e externo a
partir de supostos concretos.

 CAA
 CD  CMCCT

 2.1.5. Examina o papel das pequenas e das medianas empresas no
noso país, e valora as súas estratexias e as súas formas de actuar,
así como as súas vantaxes e os seus inconvenientes.

 CSC
 CSIEE

 2.1.6. Describe as características e as estratexias de
desenvolvemento da empresa multinacional, e valora a importancia
da responsabilidade social e ambiental.

 CCL
 CSC
 CMCCT

 2.1.7. Estuda o impacto da incorporación da innovación e das

novas tecnoloxías na estratexia da empresa, e relaciónao coa

capacidade
para competir de xeito global.

 CD
 CMCCT
 CSC



Bloque 3. Organización e dirección da empresa

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 d
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 3.1. División técnica do traballo e necesidade
de organización no mercado actual.

 3.2. Funcións básicas da dirección.
 3.3. Planificación e toma de decisións estraté-
xicas.

 3.4. Organización formal e informal da empre-
sa: deseño e análise da súa estrutura.

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

 3.6. Os conflitos de intereses e as súas vías
de negociación.

 3.1. Explicar a planificación, a organización e a
xestión dos recursos dunha empresa, valorando
as posibles modificacións para realizar en fun-
ción do ámbito en que desenvolve a súa activi-
dade e dos obxectivos formulados.

3.1.1. Reflexiona sobre a división técnica do
traballo nun contexto global de interdependencia
económica para valorar as súas consecuencias
sociais.

 CMCCT
 CSC

 3.1.2. Describe a estrutura organizativa, o
estilo de dirección, as canles de información e
de comunicación, o grao de participación na to-
ma de decisións e a organización informal da
empresa.

 CCL
 CMCCT
 CSIEE

 3.1.3. Identifica a función de cada área de
actividade da empresa (aprovisionamento, pro-
dución e comercialización, investimento e finan-
ciamento, recursos humanos e administrativa),
así como as súas interrelacións.

 CD
 CMCCT
 CSIEE

 3.1.4. Investiga sobre a organización nas
empresas do seu ámbito máis próximo e identi-
fica vantaxes e inconvenientes, detecta proble-
mas para solucionar, e describe propostas de
mellora.

 CAA
 CD
 CSC
 CSIEE

 3.1.5. Aplica os seus coñecementos a unha
organización concreta, para detectar problemas
e propor melloras.

 CAA
 CMCCT
 CSIEE

 3.1.6. Valora a importancia dos recursos
humanos nunha empresa e analiza diferentes
maneiras de abordar a súa xestión e a súa rela-
ción coa motivación e a produtividade.

 CAA
 CSC
 CSIEE



Bloque 4. A función produtiva

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 a
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 l
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 4.1. Produción e proceso produtivo.
 4.2. Función de produción. Produtividade e
eficiencia

 4.3. Investigación, desenvolvemento e innova-
ción (I+D+i) como elementos clave para o cam-
bio tecnolóxico e a mellora da competitividade
empresarial.

 4.1. Analizar procesos produtivos desde a
perspectiva da eficiencia e a produtividade, e
recoñecer a importancia da I+D+i.

 4.1.1. Realiza cálculos da produtividade de distintos factores e
interpreta os resultados obtidos, coñecendo medios e
alternativas de mellora da produtividade nunha empresa.

 CD
 CMCCT

 4.1.2. Analiza e valora a relación entre a produtividade e os
salarios das traballadoras.

 CMCCT
 CSC

 4.1.3. Reflexiona sobre a importancia para a sociedade e para
a empresa da investigación e da innovación tecnolóxica en
relación coa competitividade e o crecemento.

 CAA
 CMCCT
 CSC

 i
 l
 m

 4.4. Custos: clasificación e cálculo dos custos
na empresa.

 4.5. Cálculo e interpretación do limiar de
rendibilidade da empresa.

 4.2. Determinar a estrutura de ingresos e
custos dunha empresa, calculando o seu
beneficio e o seu limiar de rendibilidade, a
partir dun suposto formulado.

 4.2.1. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa,
calcula o seu beneficio ou a súa perda, aplicando razoamentos
matemáticos, e interpreta os resultados.

 CD
 CMCCT

 4.2.2. Identifica e calcula os tipos de custos, ingresos e
beneficios dunha empresa, e represéntaos graficamente.

 CD
 CMCCT

 4.2.3. Calcula o limiar de vendas (de rendibilidade) necesario
para a supervivencia da E.

 CD
 CMCCT

 4.2.4. Analiza os métodos custo beneficio e custo eficacia
como instrumentos de medida e avaliación que axudan á toma
de decisións.

 CMCCT
 CSIEE

 i
 l
 m

 4.6. Os inventarios da empresa e os seus
custos. Modelos de xestión de inventarios.

 4.3. Describir os conceptos fundamentais do
ciclo de inventario e manexar os modelos de
xestión.

 4.3.1. Identifica os custos de almacén e resolve casos
prácticos sobre o ciclo de inventario.

 CD
 CMCCT

 4.3.2. Valora as existencias en almacén mediante diferentes
métodos.

 CD
 CMCCT

 4.3.3. Valora a relación entre o control de inventarios e a

eficiencia na empresa.

 CMCCT
 CSIEE



Bloque 5. A función comercial da empresa

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 d
 h
 i
 l
 m

 5.1. Departamento comercial da empresa
 5.2. Concepto e clases de mercado.
 5.3. Técnicas de investigación de mercados.
 5.4. Comportamento do/da consumidor/a e
segmentación de mercados.

 5.5. Variables do márketing-mix e elaboración
de estratexias.

 5.6. Estratexias de márketing e ética empresa-
rial.

 5.7. Tecnoloxías da información e das comuni-
cacións e márketing.

 5.1. Analizar as características do mercado e
explicar, de acordo con elas, as políticas de
márketing aplicadas por unha empresa ante di-
ferentes situacións e obxectivos.

 5.1.1. Caracteriza un mercado en función
de diferentes variables como, por exemplo, o
número de competidores e o produto vendido.

 CSIEE

 5.1.2. Identifica e adapta a cada caso
concreto as estratexias e os enfoques de már-
keting.

 CAA
 CD
 CMCCT

5.1.3. Interpreta e valora estratexias de
márketing, incorporando nesa valoración consi-
deracións de carácter ético, social e ambiental.

 CD
 CMCCT
 CSC
 CSIEE

 5.1.4. Comprende e explica as fases e as
etapas da investigación de mercados.

 CCL
 CMCCT

 5.1.5. Aplica criterios e estratexias de
segmentación de mercados en casos prácticos.

 CD
 CMCCT

 5.1.6. Analiza e valora as oportunidades de
innovación e transformación do márketing que
xorden co desenvolvemento das tecnoloxías da
información e da comunicación.

 CD
 CMCCT
 CSC

 5.1.7. Describe a organización e o funcio-
namento do departamento comercial da empre-
sa.

 CCL
 CMCCT

 5.1.8. Determina as necesidades da cliente-
la en relación coas características dos produtos
ou dos servizos ofrecidos pola empresa.

 CD
 CMCCT
 CSC



Bloque 6. A información na empresa

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 d
 g
 h
 i
 l
 m

 6.1. Obrigas contables da empresa.
 6.2. A composición do patrimonio e a súa
valoración.

 6.3. Resultados da empresa.
 6.4. As contas anuais e a imaxe fiel.
 6.5. Elaboración do balance e da conta de
perdas e ganancias.

 6.6. Análise e interpretación da información
contable.

 6.1. Identificar os datos máis salientables do
balance e da conta de perdas e ganancias,
explicar o seu significado, diagnosticar a
situación a partir da información obtida e
propor medidas para a súa mellora.

 6.1.1. Recoñece os elementos patrimoniais e a función que teñen asignada.  CMCCT  CSIEE

 6.1.2. Identifica, valora e clasifica os bens, os dereitos e as obrigas da
empresa en masas patrimoniais.

 CMCCT

 6.1.3. Interpreta a correspondencia entre os investimentos e o seu
financiamento.

 CAA

 6.1.4. Detecta posibles desaxustes no equilibrio patrimonial, na solvencia e no
apancamento da empresa, mediante utilización de rateos.

 CMCCT

 6.1.5. Propón medidas correctoras axeitadas en caso de se detectar
desaxustes patrimoniais ou financeiros.

 CAA  CSIEE

 6.1.7. Recoñece a conveniencia do equilibrio económico, patrimonial e
financeiro da empresa.

 CMCCT CSIEE

 6.1.8. Valora a importancia da información na toma de decisións.  CAA -CSIEE

 6.1.9. Calcula o resultado do exercicio económico da empresa, empregando
os criterios de imputación aplicables.

 CD
 CMCCT

 61.10. Identifica, interpreta e clasifica os elementos do resultado da empresa.  CD  CMCCT

 a
 c
 d
 h
 i
 l
 m

 6.7. Fiscalidade empresarial: principais figuras
impositivas e elementos clave do súa
estrutura e do seu funcionamento.

 6.2. Recoñecer a importancia do
cumprimento das obrigas fiscais e explicar os
impostos que afectan as empresas.

 6.2.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa organización e
a actividade que desenvolvan.

 CMCCT
 CSIEE

 6.2.2. Describe o funcionamento básico dos impostos que recaen sobre as
empresas e destaca as principais diferenzas entre eles.

 CCL
 CMCCT

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

 CSC



Bloque 7. A función financeira

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 d
 g
 i
 l
 m

 7.1. Estrutura económica e financeira da
empresa.

 7.2. Concepto e clases de investimento.
 7.3. Valoración e selección de proxectos de
investimento.

 7.4. Fontes de financiamento interno e externo
da empresa. Novas formas de financiamento.

 7.5. Ciclos da empresa.
 7.6. Período medio de maduración.

 7.1. Valorar proxectos de investimento,
xustificar razoadamente a selección da
alternativa máis vantaxosa, diferenciar as
posibles fontes de financiamento nun
determinado suposto e razoar a elección máis
axeitada.

 7.1.1. Coñece os métodos estáticos (prazo de recuperación) e
dinámicos(criterio do valor actual neto) para seleccionar e valorar investimentos.

 CD
 CSIEE

 7.1.2. Aplica métodos estáticos (prazo de recuperación) e dinámicos (VAN),
nun suposto concreto de selección de alternativas de investimento.

 CD
 CMCCT

 7.1.3. Explica as posibilidades de financiamento das empresas diferenciando o
externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada un e as
implicacións na marcha da empresa.

 CCL
 CMCCT

 7.1.4. Analiza, nun suposto concreto de financiamento externo, as opcións
posibles, os seus custos e as variantes de amortización.

 CAA
 CD
 CMCCT

 7.1.5. Analiza e avalía, a partir dunha necesidade concreta, as posibilidades
que teñen as empresas de recorrer ao mercado financeiro.

 CAA
 CMCCT
 CSIEE

 7.1.6. Valora as fontes externas e internas de financiamento da empresa.  CMCCT  CSIEE
 7.1.7. Analiza e expresa as opcións financeiras que mellor se adaptan a un
caso concreto de necesidade financeira.

 CAA  CMCCT

 7.1.8. Aplica os coñecementos tecnolóxicos á análise e á resolución de
supostos.

 CD
 CMCCT

 7.1.9. Identifica e describe os ciclos da actividade da empresa e as súas
fases.

 CCL
 CMCCT
 CSIEE

 7.1.10. Calcula, para un determinado suposto práctico, os períodos de
maduración da empresa, e distingue as súas fases.

 CMCCT
 CAA
 CD



Temporalización. A temporalización e secuenciación dependerá da marcha do grupo, mais procurarase abordar nos seguintes periodos:
Avaliación inicial- Na primeira
semana de clase, en Setembro.

Distintas actividades iniciais, que permitan un repaso de variados aspectos da empresa traballados no curso de economía de 1º de bacharelato e ver o nivel medio
de partida na materia, e que permitan ao mesmo tempo ir facendo unha presentación da materia de Economía da Empresa.

1ª aval: 9 semanas Bloque 1. A empresa (25% peso na cualificación) Bloque 2. Desenvolvemento da empresa (25% peso na cualificación)
Bloque 4. A función produtiva (50% peso na cualificación)

2ª aval:9 semanas Bloque 6. A información na empresa (70% peso na cualificación) - Bloque 7. A función financeira (30% peso na cualificación)
3ª aval:9 semanas Bloque 3. Organización e dirección da empresa (50% peso na cualificación) - Bloque 5. A función comercial da empresa (50% peso na cualificación)
AVALIACIÓNS
Duración

Bloques
temáticos

Contido das sesións Nº
Sesións

Temporalización

1ª AVAL:
9 semanas
36
sesions

Bloque 1.
A empresa

A empresa e o/a empresario/a. Elementos, funcións 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.

14 Setembro
Outubro

Bloque 2.
Desenvolvemento
da empresa

Localización e dimensión empresarial. Estratexias de crecemento interno e externo.
Pequenas e medianas empresas: estratexias de mercado. Importancia das PME na economía.
Internacionalización, competencia global e tecnoloxía. Empresa multinacional: aspectos positivos e negativos.

6 Outubro

Bloque 4.
A función
produtiva

Produción e proceso produtivo.
Función de produción. Produtividade e eficiencia Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) como elementos clave
para o cambio tecnolóxico e a mellora da competitividade empresarial.
Custos: clasificación e cálculo dos custos na empresa. Cálculo e interpretación do limiar de rendibilidade da empresa
Os inventarios da empresa e os seus custos. Modelos de xestión de inventarios

16 Outubro
Novembro

2ª AVAL:
9
Semanas
36
sesións

Bloque 6.
A información na
empresa

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 perdas e ganancias. Análise e interpretación da información contable.
Fiscalidade empresarial: principais figuras impositivas e elementos clave do súa estrutura e do seu funcionamento.

26 Decembro
Xaneiro
Febreiro

Bloque 7.
A función
financeira

Estrutura económica e financeira da empresa.
Concepto e clases de investimento. Valoración e selección de proxectos de investimento.
Fontes de financiamento interno e externo da empresa. Novas formas de financiamento.
Ciclos da empresa. Período medio de maduración.

10 Febreiro

3ª AVAL:
9
Semanas
36
sesións

Bloque 3.
Organización e
dirección da E.

División técnica do traballo e necesidade de organización no mercado actual. Funcións básicas da dirección.Planificación.
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.

20 Marzo
Abril

Bloque 5. A
función comercial
da empresa

Departamento comercial da empresa. Concepto e clases de mercado.
Técnicas de investigación de mercados. Comportamento do/da consumidor/a e segmentación de mercados.
Variables do márketing-mix e elaboración de estratexias. Estratexias de márketing e ética empresarial.
Tecnoloxías da información e das comunicacións e márketing.

16 Abril
Maio



1º EVALUACIÓN
BLOQUES DE CONTIDOS NUMERO SESIÓNS PESO NA CALIFICACIÓN
Bloque 1. A empresa 14 25% da avaliación final do trimestre.
Bloque 2. Desenvolvemento da empresa 6 25% da avaliación final do trimestre.
Bloque 4. A función produtiva 16 50% da avaliación final do trimestre.

2º EVALUACIÓN
BLOQUES DE CONTIDOS NUMERO SESIÓNS PESO NA CALIFICACIÓN
Bloque 6. A información na empresa 28 70% da avaliación final do trimestre.
Bloque 7. A función financeira 8 30% da avaliación final do trimestre.

3º EVALUACIÓN
BLOQUES DE CONTIDOS NUMERO SESIÓNS PESO NA CALIFICACIÓN
Bloque 3. Organización e dirección da empresa. 20 50% da avaliación final do trimestre.
Bloque 5. A función comercial da empresa 16 50% da avaliación final do trimestre.



Grao mínimo de consecución para superar a materia.

Para superar a materia o alumnado deberá, como mínimo, en relación aos estándares de aprendizaxe, conseguir:

Bloque 1. A empresa

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

1.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias de capital e coas
responsabilidades para cada tipo.
1.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresa máis apropiadas en cada caso en función das
características concretas, aplicando o razoamento sobre clasificación das empresas.
1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, os criterios de clasificación de empresas: segundo a
natureza da actividade que desenvolven, a súa dimensión, o nivel tecnolóxico que alcanzan, o tipo de mercado
en que operan, a fórmula xurídica que adoptan, e o seu carácter público ou privado.
1.1.4. Describe os elementos da empresa en relación coas funcións que desenvolven e os obxectivos que
procuran dentro do sistema.
1.2.1. Identifica os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan no seu contorno, así como a forma de
relacionar co seu contorno máis próximo.
1.2.2. Analiza a relación entre empresa, sociedade e ambiente, e valora os efectos positivos e negativos das
actuacións das empresas nas esferas social e ambiental.
1.2.3. Analiza a actividade das empresas como elemento dinamizador de progreso, estimando a súa creación
de valor para a sociedade e para a cidadanía.

- Expresa correctamente as diferenzas entre as distintas formas xurídicas de empresas.

- É quen de propoñer a forma xurídica apropiada para cada tipo de empresa.

- Clasifica correctamente as empresas utilizando os distintos criterios existentes.

- Distingue os distintos elementos da empresa e as súas funcións.

- Identifica a figura do empresario con exemplos.

- Razoa axeitadamente sobre a responsabilidade social empresarial.

- Recoñece a importancia da innovación no proceso de xeración de valor engadido por
parte das empresas.

1

2

3

1

3



Bloque 2. Desenvolvemento da empresa

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

EEB2.1.1. Describe e analiza os factores que determinan a localización e a dimensión dunha empresa, e
valora a transcendencia futura para a empresa desas decisións.
EEB2.1.2. Valora o crecemento da empresa como estratexia competitiva e relaciona as economías de
escala coa dimensión óptima da empresa.
EEB2.1.3. Identifica e explica as estratexias de especialización e diversificación.
EEB2.1.4. Analiza as estratexias de crecemento interno e externo a partir de supostos concretos.
EEB2.1.5. Examina o papel das pequenas e das medianas empresas no noso país, e valora as súas
estratexias e as súas formas de actuar, así como as súas vantaxes e os seus inconvenientes.
EEB2.1.6. Describe as características e as estratexias de desenvolvemento da empresa multinacional, e
valora a importancia da responsabilidade social e ambiental.
EEB2.1.7. Estuda o impacto da incorporación da innovación e das novas tecnoloxías na estratexia da
empresa, e relaciónao coa capacidade para competir de xeito global.

- Identifica cales son os factores a ter en conta á hora de escoller a localización dunha
empresa.
- Entende o concepto de economías de escala e relaciónao co crecemento das
empresas.
- Describe as estratexias de crecemento empresarial.
- É quen de poñer exemplos de crecemento interno e externo.
- Identifica o que é unha PEME e valora a súa importante contribución á economía do
país.
- Identifica empresas multinacionais e as súas estratexias de crecemento.
- Comprende a importancia da tecnoloxía e a innovacion tecnolóxica para que unha
empresa resulte competitiva.

1
2
3

1
3

Bloque 3. Organización e dirección da empresa

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

 EEB3.1.1. Reflexiona sobre a división técnica do traballo nun contexto global de interdependencia
económica para valorar as súas consecuencias sociais.

 EEB3.1.2. Describe a estrutura organizativa, o estilo de dirección, as canles de información e de
comunicación, o grao de participación na toma de decisións e a organización informal da empresa.

 EEB3.1.3. Identifica a función de cada área de actividade da empresa (aprovisionamento, produción e
comercialización, investimento e financiamento, recursos humanos e administrativa), así como as
súas interrelacións.

 EEB3.1.4. Investiga sobre a organización nas empresas do seu ámbito máis próximo e identifica vantaxes
e inconvenientes, detecta problemas para solucionar, e describe propostas de mellora.

 EEB3.1.5. Aplica os seus coñecementos a unha organización concreta, para detectar problemas e propor
melloras.

 EEB3.1.6. Valora a importancia dos recursos humanos nunha empresa e analiza diferentes maneiras de
abordar a súa xestión e a súa relación coa motivación e a produtividade.

- Comprende en que consiste a división do traballo e razoa a interdependencia
económica consecuencia do mesmo.
- Diferencia entre organización formal e informal da empresa e é quen de identificar
disintas estruturas organizativas.
- Analiza correctamente o papel de cada área de actividade da empresa.
- Investiga e analiza a organización de empresas do seu contorno.
- É quen de identificar posibles problemas de organización nunha empresa.

- - Reflexiona acerca do papel clave que teñen os recursos humanos en calquera
organización empresarial.

1
2
3

1

3



Bloque 4. A función produtiva

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

EEB4.1.1. Realiza cálculos da produtividade de distintos factores e interpreta os resultados obtidos, coñecendo
medios e alternativas de mellora da produtividade nunha empresa.
EEB4.1.2. Analiza e valora a relación entre a produtividade e os salarios dos/das traballadores/as.
EEB4.1.3. Reflexiona sobre a importancia para a sociedade e para a empresa da investigación e da innovación
tecnolóxica en relación coa competitividade e o crecemento.
EEB4.2.1. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu beneficio ou a súa perda xerados ao
longo do exercicio económico, aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados.
EEB4.2.2. Identifica e calcula os tipos de custos, ingresos e beneficios dunha empresa, e represéntaos
graficamente.
EEB4.2.3. Calcula o limiar de vendas (de rendibilidade) necesario para a supervivencia da empresa.
EEB4.2.4. Analiza os métodos custo beneficio e custo eficacia como instrumentos de medida e avaliación que
axudan á toma de decisións.
EEB4.3.1. Identifica os custos que xera o almacén e resolve casos prácticos sobre o ciclo de inventario.
EEB4.3.2. Valora as existencias en almacén mediante diferentes métodos.
EEB4.3.3. Valora a relación entre o control de inventarios e a produtividade e a eficiencia nunha empresa.

- É quen de realizar cálculos de produtivdidade media e marxinal dos factores
produtivos.
- Relaciona o concepto de produtividade co nivel salarial.
- Recoñece a importancia dos procesos de I+D+i no seno das empresas.
- Realiza cálculos precisos de cara á obtención do resultado da empresa.
- Distingue os conceptos de ingreso, custo e beneficio.
- Calcula correctamente o punto morto.
- Comprende a importancia dos custos empresariais na súa toma de decisións.
- Diferencia os distintos custos de xestión de inventarios e aplica correctamente o -
modelo de Wilson para a minimización dos mesmos.

- Calcula o valor final dos inventarios polos métodos FIFO e PMP.
- Reflexiona acerca da importancia de reducir os custos dos inventarios.

1
2
3

1
3

Bloque 5. A función comercial da empresa

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

 EEB5.1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables como, por exemplo, o número de
competidores e o produto vendido.

 EEB5.1.2. Identifica e adapta a cada caso concreto as estratexias e os enfoques de márketing.
 EEB5.1.3. Interpreta e valora estratexias de márketing, incorporando nesa valoración consideracións de

carácter ético, social e ambiental.
 EEB5.1.4. Comprende e explica as fases e as etapas da investigación de mercados.
 EEB5.1.5. Aplica criterios e estratexias de segmentación de mercados en casos prácticos.
 EEB5.1.6. Analiza e valora as oportunidades de innovación e transformación do márketing que xorden co

desenvolvemento das tecnoloxías da información e da comunicación.
 EEB5.1.7. Describe a organización e o funcionamento do departamento comercial da empresa.
 EEB5.1.8. Determina as necesidades da clientela en relación coas características dos produtos ou dos servizos

ofrecidos pola empresa.

- Clasifica os mercados correctamente.
- Describe distintas estratexias de márketing.
- Reflexiona acerca da importancia crecente do márketing social.
- Distingue as distintas fases dun proceso de estudo de mercado.
-Explica o concepto de segmentación de mercado e sabe poñer
exemplos.
-Analiza a importancia crecente das TIC nas estratexias de márketing.
- Entende o papel do departamento comercial.
- Valora o papel do márketing no proceso de atención de necesidades
por parte das empresas.

1
2
3

1
3



Bloque 6. A información na empresa

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

 EEB6.1.1. Recoñece os elementos patrimoniais e a función que teñen asignada.
 EEB6.1.2. Identifica, valora e clasifica os bens, os dereitos e as obrigas da empresa en masas

patrimoniais.
 EEB6.1.3. Interpreta a correspondencia entre os investimentos e o seu financiamento.
 EEB6.1.4. Detecta posibles desaxustes no equilibrio patrimonial, na solvencia e no apancamento da

empresa, mediante a utilización de ratios.
 EEB6.1.5. Propón medidas correctoras axeitadas en caso de se detectar desaxustes patrimoniais ou

financeiros.
 EEB6.1.6. Recoñece a importancia do dominio das operacións matemáticas e dos procedementos

propios das ciencias sociais como ferramentas que facilitan a solución de problemas empresariais.
 EEB6.1.7. Recoñece a conveniencia do equilibrio económico, patrimonial e financeiro da empresa.
 EEB6.1.8. Valora a importancia da información na toma de decisións.
 EEB6.1.9. Calcula o resultado do exercicio económico da empresa, empregando os criterios de

imputación aplicables.
 EEB61.10. Identifica, interpreta e clasifica os elementos do resultado da empresa.
 EEB6.2.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa organización e a actividade que

desenvolvan.
 EEB6.2.2. Describe o funcionamento básico dos impostos que recaen sobre as empresas e destaca as

principais diferenzas entre eles.
 EEB6.2.3. Valora a achega que supón para a riqueza nacional a carga impositiva que soportan as

empresas.

- Diferencia os elementos patrimoniais dunha empresa.
- Distingue as distintas masas patrimoniais do Balance.
- Comprende a ecuación fundamental do patrimonio: A = P + N
- Calcula e interpreta axeitadamente as principais ratios.
- É quen de propoñer algún tipo de medida para empresas con problemas financeiros.
- É rigoroso na elaboración de estados contables e nos cálculos matemáticos que se
precisan.
- Entende os conceptos de equilibrio económico, patrimonial e financeiro da empresa.
- Reflexiona sobre a importancia da información contida nas contas anuais para a toma
de decisións das empresas.
- É quen de elaborar a conta de Perdas e Ganancias en supostos simples.
- Coñece a estrutura da conta de resultados de acordo co PXC.
- Analiza os impostos que gravan a actividade empresarial.
- Entende os elementos básicos dos tributos máis importantes analizados (IRPF, IS e
IVE).
- Reflexiona sobre a importancia de contribuír por parte das empresas ao sostemento
do gasto público.

1
2
3

1
3



Bloque 7. A función financeira

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

 EEB7.1.1. Coñece e enumera os métodos estáticos (prazo de recuperación) e
dinámicos (criterio do valor actual neto) para seleccionar e valorar investimentos.

 EEB7.1.2. Aplica métodos estáticos (prazo de recuperación) e dinámicos (valor actual
neto), nun suposto concreto de selección de alternativas de investimento para
unha empresa.

 EEB7.1.3. Explica as posibilidades de financiamento das empresas diferenciando o
externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada un e as
implicacións na marcha da empresa.

 EEB7.1.4. Analiza, nun suposto concreto de financiamento externo, as opcións
posibles, os seus custos e as variantes de amortización.

 EEB7.1.5. Analiza e avalía, a partir dunha necesidade concreta, as posibilidades que
teñen as empresas de recorrer ao mercado financeiro.

 EEB7.1.6. Valora as fontes externas e internas de financiamento da empresa.
 EEB7.1.7. Analiza e expresa as opcións financeiras que mellor se adaptan a un caso

concreto de necesidade financeira.
 EEB7.1.8. Aplica os coñecementos tecnolóxicos á análise e á resolución de supostos.
 EEB7.1.9. Identifica e describe os ciclos da actividade da empresa e as súas fases.
 EEB7.1.10. Calcula, para un determinado suposto práctico, os períodos de

maduración da empresa, e distingue as súas fases.

- Describe cales son os principais métodos de selección de investimentos.
- Realiza cálculos simples para obter o VAN e o Pay-back dun proxecto de investimento.
- Identica as distintas fontes de financiamento empresarial e sabe clasificalas.
- É quen de identificar distintos exemplos de financiamento externo da empresa.
- Entende as posibilidades de financiamento que existen nos mercados financeiros.
- Reflexiona acerca da existencia de fontes externas e internas de financiamento.
- É quen de aplicar un criterio de selección dunha fonte de financiamento apropiada nun
suposto práctico.
- Utiliza ferramentas TIC para a resolución de casos prácticos de selección de
investimentos.
- Identifica os disintos períodos de tempo que integran o ciclo de fabricación dunha
empresa (ou do ciclo comercial, se non é unha empresa industrial).
- Interpreta axeitadamente os distintos cálculos conducentes á obtención do PMM.

1
2
3
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Procedementos e instrumentos de avaliación.

A avaliación non ten que se centrar exclusivamente nos resultados finais, senón que debe proporcionar información tanto ao profesorado como aos
alumnos e alumnas sobre o propio proceso da aprendizaxe, servindo de base para iniciativas que sirvan para modificar ou mellorar a súa práctica. A
avaliación non é pois un acto illado ao final dun bloque de contidos, ou do curso, senón un proceso de recollida constante de información, que nos
permitirá emitir xuízos cos que cualificar unha actuación e tomar decisións.

Partirase dunha proba inicial para coñecer ao alumnado, como xa expliquei e a partir desta primeira toma de contacto, e do coñecemento que nos
aporte deste alumnado, levarase a cabo un proceso de avaliación continua dos contidos expostos anteriormente e cos criterios de avaliación
establecidos nesta mesma programación docente.

En cada unha das avaliacións parciais e na avaliación final, terase en conta o traballo desenvolvido polo alumnado ao longo do curso. A nota final
reflectirá a evolución da alumna ou alumno ao longo do curso.

Os instrumentos de avaliación a utilizar serán:

1= Proba escrita (presencial ou telemática) 2= Observación directa 3= Traballos presentados

*A observación directa (OB) recollida en folla de rexistro e que informe, sempre que sexa posible, sobre:

- O interese polo traballo.

- O debido uso e ordenado arquivo de todo o material entregado (fotocopias, apuntes, documentos, etc) .

- A participación activa na planificación e organización das distintas actividades.

- O grao de participación e implicación no desenvolvemento de tarefas concretas.

- O interese pola utilización das fontes de información dispoñíbeis.



- A relación de colaboración e respecto cara os compañeiros e compañeiras.

- O interese pola correcta utilización do ordenador e das distintas aplicacións nel instaladas, no momento que podan ser usadas polo alumnado de
economía.

*Os traballos realizados, a corrección e amplitude dos seus contidos e a correcta presentación e exposición dos mesmos.

*A realización de distintas probas escritas: Proba escrita de resposta aberta (PE), Proba práctica (PP), Proba test) (PT).

*Exposición oral (EO), xa sexa de traballos elaborados polo alumnado ou por preguntas realizadas pola profesora.

A valoración do alumnado obterase a partir de:

Probas escritas que suporán o 80% da valoración de cada avaliación. O número de probas escritas será ao menos unha por avaliación, ou as
necesarias para atender ao proceso de avaliación. No caso de máis dunha proba, se ponderaran dacordo as porcentaxes de bloques de contidos.

O 20% restante estará en función da realización das tarefas planeadas para o grupo ou individualmente: realización de esquemas dos distintos
temas, exposición oral de traballos e tarefas e/ou preguntas propostas pola profesora, etc. Tamén se observará, por parte da profesora, o respecto e
colaboración das alumnas e alumnos co resto das e dos compañeiros e coa boa marcha da clase en xeral.

No caso de que nalgunha avaliación, non se propuxese tarefa a realizar, a porcentaxe sumarase ao porcentaxe das probas escritas.

Farase una avaliación extraordinaria cando as circunstancias do alumnado non permitan facer un seguimento habitual na aula, e aquelas personas
que non superasen a avaliación ordinaria. Consistirá, basicamente, nunha proba escrita en base aos estándares de aprendizaxe .



Sistema de recuperación:

O proceso de avaliación será continuo para todo o alumnado. Dado que os estándares de aprendizaxe serán valorados con distintos instrumentos,
non haberá probas específicas de recuperación durante o curso. A medida que avance o curso, os instrumentos de avaliación poderán referirse a
unidades anteriores. Ao longo da 2ª e 3ª avaliación, abriranse prazos para que o alumnado cunha avaliación negativa poidan entregar as tarefas
pendentes, ou repetilas, no caso de non ter obtido unha puntuación suficiente para aprobar. Ademais de realizar o exame ou os examens propostos.
O obxectivo é o de conseguir que o alumnado sexa constante e manteña un traballo continuado ao longo do curso, que lle permita desenvolver
hábitos de estudo que impidan que se descolgue da materia e que favorezan unha aprendizaxe secuenciada en termos de dificultade e de integración
e interrelación dos novos coñecementos adquiridos cos anteriores.

Aqueles alumnos e alumnas que pola súa evolución ao longo do curso non acaden unha cualificación final de 5 ou superior, deberán realizar unha
proba de recuperación extraordinaria no mes de setembro a fin de acreditar ter alcanzado os estándares de aprendizaxe. Esta proba extraordinaria
do mes de setembro terá o mesmo formato que as tres probas escritas realizadas ao longo do curso.

5. Concrecións metodolóxicas que require a materia.

Presentar as cuestións e problemas económicos contextualizados e relacionando, en todo momento, as causas e os efectos. Preténdese fuxir do
enfoque meramente académico e formalista, que aporta gran cantidade de conceptos, pero non a suficiente capacidade explicativa dos problemas
reais; por outro lado, tamén se evitará o enfoque exclusivamente descritivo dos feitos económicos, que proporciona gran cantidade de información,
pero con escaso poder explicativo das causas que orixinan os problemas.

Análise dos feitos, valoración de alternativas, prognóstico de efectos e posicións diferentes ante un mesmo problema.

Partir da interpretación social da realidade económica, buscando integrar a teoría económica e a economía real, intentando asegurar ao mesmo
tempo un marco conceptual sobre o cal seguir aprendendo.

A realización de investigacións sinxelas que impliquen a aplicación práctica a un caso concreto da metodoloxía do razoamento económico, axudará a
entender a economía como algo real, útil e próximo, que lles permita acceder do particular ao xeral.



Traballo con textos xornalísticos, da prensa diaria escrita ou dixital, así como con prensa especializada, así como con material ou gravacións
videográficas de espazos televisivos onde se traten temas relacionados coa materia, e que dean pé a presentar propostas concretas de actividades
que sirvan para vincular os contidos desenvolvidos na aula cos acontecementos económicos cotiás.

Consulta de webs de determinados organismos públicos, institucións, ou empresas, que poden proporcionar información interesante para a materia
coa finalidade da realización de traballos individuais ou en grupo do alumnado, con exposición oral ou escrita posterior das ideas propias ou dos
resultados dos traballos realizados.

5.1.- Metodoloxía de traballo que se seguirá no ensino a distancia. Estratexias e instrumentos

Seguirase unha metodoloxía ecléctica e motivadora baseada fundamentalmente nos recursos dixitais:

- Aprendizaxe por tarefas semanais,

- Aprendizaxe por Proxectos de maior ou menor duración segundo a temática,

- Traballos colaborativos dende diversas aplicacións,

- Vídeos explicativos de materia e de instruccións de tarefas e proxectos,

- Encontros cos grupos a través da aplicación designada pola Consellería,

- Utilización da aula virtual do centro para: a presentación e almacenaxe de materiais, vídeos, entrega de tarefas e probas e para a comunicación co alumnado.

Modo de prover o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática:

Unha vez detectado ao inicio do curso aquel alumnado con problemas de conectividade, o mecanismo que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento
continuo do curso será o seguinte:



Ademais do libro de texto, chegar apuntamentos, resumos explicativos e actividades de cada Unidade Didáctica de forma impresa. Os pais ou nais poden, se as
circunstancias o permiten, achegarse o centro educativo para recoller os materiais impresos na Conserxería do centro, ou, se é o caso, se lle fará chegar ao
domicilio por correo ordinario.

O alumnado deberá facer chegar ao docente da materia á súa volta ó centro (se é un período curto) ou semanalmente (de tratarse dun período longo) as
actividades realizadas para ser avaliadas.

O docente tamén utilizará a vía telefónica para o seguimento do alumnado comprobando, deste xeito, non só o seu seguimento académico senón tamén no eido
emocional.

Procedementos e instrumentos de avaliación

Os procedementos a seguir para unha modalidade semipresencial ou a distancia son os previstos no apartado de avaliación na PD de modalidade presencial,
modificándose a parte referida a probas escritas.

Traballo diario reflectido na entrega das tarefas e actividades semanais: 20% da nota de avaliación

Traballo referido a textos: 20% da nota de avaliación

Proxectos ou probas presenciais ou telemáticas deseñadas polo docente: 60%

Instrumentos: fichas, probas, traballos presentados en formato dixital usando aplicacións diversas que amosen os logros adquiridos nas competencias clave.

Aprendizaxes imprescindibles que non se impartiron no curso 2019-20

Esta materia só se imparte en segundo de bacharelato, polo que non ten aprendizaxes imprescindibles propias. Aínda asi. fanse distintas actividades que permiten
un repaso de variados aspectos da empresa traballados no curso de economía de 1º de bacharelato.



6. Materiais e recursos didácticos.

Para levar adiante o proceso de ensinanza e aprendizaxe precisaremos apoiarnos nuns recursos que na maioría das veces se basean en soportes
escritos (artigos, revistas, xornais, gráficos,...) ou visuais. Así resaltaremos o uso do material do repositorio abalar e a proxección de diapositivas de
PowerPoint, utilización de libros ou material de actividades propostas pola profesora, vídeos, películas, etc.

Recomendase para uso do alumnado de forma regular o libro “Economía da Empresa” de Andrés Cabrera Bautista da editorial sm.

Incorporarase ao alumnado, de xeito regular, ao manexo, obtención, e interpretación, de datos vía internet, visitando páxinas web de organismos
oficiais ( IGE, INE,...) e outras entidades ( PNUD-ONU, ONGs,...)

7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos nas avaliacións continua e final das materias,
serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe que figuran no apartado 4 desta mesma programación.

En canto á cualificación e promoción do alumnado, aplicaranse as normas que se establecen no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño da Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación universitaria.

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.

Sinálanse a continuación algúns indicadores posibles clasificados por competencias

Competencia: planear o curso da materia

- Domina os saberes da súa materia.

- Estrutura os saberes para facilitar experiencias de aprendizaxe significativas.



- Selecciona ou desenvolve materiais didácticos.

- Organiza e distribúe correctamente o tempo da instrución.

- Establece claramente e en acordo co alumnado, as regras de convivencia, sustentadas en valores universais de respecto aos dereitos humanos.

- Incorpora o uso de tecnoloxías da información e a comunicación para apoiar os procesos de ensino, aprendizaxe e avaliación.

- Establece estratexias alternativas para apoiar aos, de acordo coas súas necesidades de formación.

Competencia: xestionar a progresión das aprendizaxes (plan de clase)

- Establece unha secuencia de apropiación dos diferentes tipos de contidos incluídos no curso.

- Deseña actividades para a aprendizaxe autónoma e colaborativa.

- Selecciona ou constrúe materiais didácticos e de avaliación.

- Inclúe o uso de estratexias de ensino apoiadas en diversas tecnoloxías.

- Prevé espazos de traballo máis amplos de relacións con outros profesionais e institucións.

Competencia: levar a cabo a interacción didáctica no aula

- Fai fronte a situacións problema que xorden de forma imprevista durante a clase.

- Traballa con estudantes que presentan dificultades.

- Promove formas cooperativas de traballo entre os estudantes.



- Prové oportunidades equitativas de participación no aula.

- Involucra aos estudantes nos procesos de avaliación

- Contribúe á xeración dun clima social no aula que facilite o desenvolvemento integral dos estudantes.

Competencia: utilizar formas de comunicación adecuadas para apoiar o traballo académico

- Estrutura loxicamente a presentación das súas ideas, tanto en presentacións orais como escritas.

- Exprésase con claridade e complementa a súa exposición mediante a linguaxe corporal, o uso axeitado do ton de voz e os medios audiovisuales de
apoio.

- Elixe vocábulos, exemplos ou ilustracións, así como estruturas sintácticas adecuadas para a comunicación escrita.

Competencia: utilizar formas adecuadas para valorar o proceso ensino aprendizaxe, así como o seu impacto

- Avalía o logro dos estándares de aprendizaxe da materia de Economía, plasmados nesta programación, utilizando estratexias e instrumentos
diversificados e acordes cos propósitos educativos da materia.

- Dá seguimento ás traxectorias persoais dos estudantes.

- Utiliza estratexias de autoavaliación da seu desempeño e cuestionarios de avaliación da súa práctica profesional por parte do alumnado.

9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.

Esta materia non existe en cursos anteriores.



10. Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios.

Observación do traballo do alumnado na clase

Na avaliación continua poderanse tomar como referencia diferentes aspectos relacionados coa observación do alumno no desenvolvemento da clase:

- Participación do alumno no desenvolvemento da clase.

- Aprendizaxe de destrezas diversas: técnicas de traballo...

- Desenvolvemento de actitudes relativas ao traballo en grupo, exposición de opinións.

- Formulación de problemas, formulación de hipóteses, traballo individual...

- Atención, Interese, actitude...

- Intervencións orais en clase

Revisión e análise das tarefas e traballos do alumnado

Inclúe todos os procedementos utilizados para o control periódico das tarefas e os materiais elaborados polo alumnado:

- Revisión das tarefas cotiás.

- Revisión de tarefas específicas de carácter non periódico: exercicios de reforzo, traballos monográficos, comentarios de textos, análises de traballos
escritos e de pequenas investigacións, lecturas complementarias, proxectos, murais, baterías de actividades, cadernos de recuperación, traballos
voluntarios...

- Comprobación da capacidade para a expresión escrita, a organización de ideas e conceptos, a claridade na exposición, a capacidade de síntese
manifestada na realización de resumos e esquemas...



Probas escritas

Modalidades: Probas de interpretación de datos, de comprensión e análise de textos, artigos de prensa, viñetas..., probas de control de fin de
unidade, bloque ou avaliación, probas mixtas, etc.

11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados.

Coa actividade de avaliación inicial preténdese detectar os coñecementos previos dos noso alumnado á vez que motivar e presentar de xeito
introdutoria a planificación elaborada da materia (avaliacións, materiais, obxectivos, metodoloxía, etc.) para o curso lectivo.

Coa información obtida da actividade realizarase un diagnóstico sobre os coñecementos previos do alumnado, que servirá de punto de partida para
o proceso de ensino-aprendizaxe da materia de Economía da Empresa de 2º curso de bacharelato.

Para a avaliación inicial poden utilizarse diversos instrumentos tales como cuestionarios con preguntas abertas ou pechadas sobre a actualidade
económica de Galicia, de conceptos de economía da empresa xa estudiados no curso anterior, cuestionarios mixtos, e comentarios de textos
económicos que nos permitirán a súa vez detectar posibles problemas de comunicación escrita, etc.

En canto ás medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos resultados negativos do alumnado, o primeiro que se
fará será realizar un pequeno diagnóstico sobre as causas dese resultado: lectura non comprensiva, falla de motivación, falla de tempo para estudar,
escasa ou nula capacidade para concentrarse nas aulas, inmadurez, etc.

Segundo o diagnóstico que se teña adoptaranse medidas diferentes, como falar coa alumna ou alumno en cuestión, recomendarlle lecturas de
determinadas textos, partes de novelas onde se traten aqueles aspectos menos comprendidos, falar coa orientadora ou orientador para establecer
un plan concreto, etc.

12.Medidas de atención á diversidade.

Que o sistema educativo ofreza a cada estudiante a axuda pedagóxica que este ou esta necesite en función das súas motivacións, intereses e
capacidades de aprendizaxe sería un obxectivo principal no desenvolvimento das clases de calquer materia. A necesidade de atender esta



diversidade no Bacherelato, etapa na que as diferencias personales en capacidades específicas, motivación e intereses amosan estar bastante
definidas, a organización do ensino permite que o propio alumnado resolva esta diversidade mediante a elección de modalidades e optativas. Non
obstante, é conveniente dar resposta, xa dende as mesmas asignaturas, a un feito constatable: a diversidade de intereses, motivacións, capacidades
e estilos de aprendizaxe que o alumnado manifesta. É preciso, entonces, ter en conta os diferentes ritmos de aprendizaje das alumnas e alumnos e
adoptar as medidas oportunas para afrontar esta diversidade.

Hai personas reflexivas (deteñense na análise dun problema) e personas impulsivas (responden moi rápidamente); estudiantes analíticos (pasan
lentamente das partes ao todo) e estudiantes sintéticos (abordan o tema dende a globalidade); uns traballan durante períodos longos e outras
necesitan descansos; alguns necesitan ser reforzados continuamente y outras non; hainas que prefiren traballar soas e as que prefiren trabllar en
pequeno ou gran grupo.

Dar resposta a ista diversidade non é tarefa sinxela, pero sí necesaria, pois a intención última de todo proceso educativo é lograr que as alumnas e
alumnos alcancen os obxectivos propostos.

Como actividades de detección de coñecimentos previos proponse:

- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido pola docente, co fin de facilitar unha idea precisa sobre de ónde se parte.

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión da unidade, tomando nota das lagoas ou dificultades
detectadas.

- Introducción de cada aspecto lingüístico, sempre que sexa posible, mediante as semellanzas ca lingua propia do alumnado.

Como actividades de consolidación suxirense:

- Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin de afianzar os contidos lingüísticos, culturales e léxicos

traballados nos distintos bloques temáticos.



Esta variedade de ejercicios cumple, asimesmo, a finalidade que perseguimos. Con as actividades de recuperación-ampliación, atendemos non so ao
alumnado que presenta problemas no proceso de aprendizaxe, senon tamen a aqueles que alcanzaron no tempo previsto os obxectivos propostos.

As distintas formas de agrupamento do alumnado e a súa distribución na aula inflúen, sen dúbida, en todo o proceso. Entendendo o proceso
educativo como un desenvolvimento comunicativo, é de gran importancia ter en conta o traballo en grupo, recurso que se aplicará en función das
actividades que se fagan concretamente, por exemplo, nos pequenos traballos de investigación, ou nos debates propostos, pois consideramos que a
posta en común de conceptos e ideas individuales xera unha dinámica creativa e de interés no alumnado.

Concederase, sen embargo, gran importancia noutras actividades ao traballo personal e individual; en concreto, aplicarase nas actividades de
síntesis/resumen e nas de consolidación, así como nas de recuperación e ampliación.

Acometeremos, pois, o tratamento da diversidade no Bacherelato dende dúas vías:

1. A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: a información xeral e a información básica, que se tratará

mediante esquemas, resúmenes, glosarios, etc.

2. A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades constitúen un excelente instrumento de atención ás diferencias
individuales do alumnado. A variedade e a abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a adaptación, como se dixo, ás
diversas capacidades, intereses e motivacións.

13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso.

Contribución ao proxecto lingüístico

Un dos problemas co que nos atopamos sempre, o profesorado que impartimos esta materia, é o dos escasos –ou case nulos- recursos que temos en
galego. Atopamos moi pouco material nosa lingua, que nos sexa útil para empregar na aula, De aí a necesidade de elaborar materiais propios, que
sirvan de contrapunto á cantidade de información, non en galego, á que o noso alumnado terá acceso.



De cara a contribuír á normalización do galego utilizaranse:

• Materiais curriculares de Economía, elaborados pola profesora, en lingua galega.

• Uso do galego na aula, tanto nas exposicións, nos traballos, nas probas,…

• Emprego do galego na elaboración de materiais, tarefas… coas ferramentas que nos proporciona a tecnoloxía multimedia.

• Na rede: Uso da páxina do Instituto Galego de Estatística e do seu Portal Educativo.

• Dous dicionarios de galego para consulta na aula.

Colaborarase ademais coas actividades que se deseñen para o conxunto do centro de cara á normalización lingüística.

Contribución ao proxecto lector.

A concreción do proxecto lector na materia de Economía da Empresa de 2º de Bacharelato pretende articular as actuacións destinadas á consecución
dos obxectivos pedagóxicos referentes á adquisición da competencia lingüística e das habilidades non uso da información, así como á adquisición e
consolidación do hábito da lectura.

A actividade da aula debe facilitar a adquisición por parte dos alumnos e das alumnas de estratexias mentais que melloren a súa capacidade de
pensar e aprender, como poden ser as actividades de repaso, elaboración de esquemas, cálculo, redacción de textos, etc. O obxectivo metodolóxico
último debe ser lograr unha aprendizaxe comprensiva e con posibilidades de ser aplicada en diferentes contextos. Con iso estarían expostos dous dos
obxectivos do programa de lectura a contemplar na materia.

Respecto aos contidos procedimentais, o saber facer en Economía da Empresa consiste en saber operar con información. Ter adquirido un
procedemento significa posuír a capacidade de utilizalo en diversas situacións. A sociedade actual xera grandes cantidades de información e require,
á vez, o seu uso constante. Por iso a adquisición dos instrumentos e das capacidades necesarias para poder traballar co fluxo informativo resultará,



cada vez máis, indispensábel. O uso “correcto” das fontes de información é de vital importancia para o noso alumnado que se vai a mover
precisamente nunha sociedade que xa se etiqueta como “a sociedade da información”

No traballo de comprensión de moitos problemas económicos estudados é preciso o emprego de índices ou indicadores. Este nivel de traballo e
abstracción precisa do dominio das fontes de información: ónde están, cómo utilizalas, qué datos son máis fiábeis, etc., ás que se lle deberá dar unha
atención especial para adquirir a destreza necesaria no seu uso.

O planeamento transversal do programa lectura e uso de fontes de información na materia plasmarase así mesmo na concreción de moitas das
actividades que se levarán adiante: exercicios prácticos de redacción de pequenos informes, elaboración de mapas conceptuais, valoracións e xuízos
propios sobre problemas económicos, lectura de artigos de prensa, busca de datos en internet, etc.

Actividades e recursos para o proxecto lector

A biblioteca escolar do centro constituirá un recurso imprescindible na aplicación dás propostas deseñadas.

Realizarase lectura silenciosa na aula cada certo tempo, lecturas individuais nas súas casas, lecturas en voz alta, etc.

Lectura de libros, cómics, selección de artigos de libros que se atopan na biblioteca do centro.

Narrativa:

“El financiero”. Dreiser, Theodore. Capitán Swing; 2012

“Con el agua al cuello” Márkaris, Petro. Tusquets editores, S.A. 2011

Asterix: “Obelix e compañía”, de A. Uderzo.

Asterix: “A residencia dos deuses” de A. Uderzo

“ El negocio de los negocios”.(4 vols: 1. El dinero invisible; 2. La investigación; 3. Manipulación; 4. Justicia), de Denis Robert y Laurent Astier. Ed.
Astiberri. 2012



“El hombre de negocios”. Edgar Allan Poe.

Ensaio:

El mercado y la globalización, José Luis Sanpedro

Atlas del estado de la mujer en el mundo. Akal

Mujeres economistas. Luis Perdices de Blas y Elena Gallego Abaroa

Sobre política, mercado y convencia. José Luis Sanpedro e Carlos Taibo.

Hija, ¿qué es la globalización? Joaquín Estefanía

Lectura de artigos de revistas relacionados coa Economía.

Uso dos xornais: seguimento das noticias sobre a evolución do emprego/desemprego, sobre a evolución da econmía en xeral,….

Utilización de páxinas de internet, tal como se especifica na contribución ás TIC.

Traballo con películas e documentais, entre eles:

• Tempos Modernos (1936): Depresión económica, produción en cadea, alienación, condicións laborais, desemprego, pobreza.

• Ciudadano Kane (1941): Ética empresarial, competencia desleal, poder das grandes empresas, éxito eos negocios e fracaso persoal,

• Bienvenido Mr Marshall de L Garcia Berlanga

• Documentais sobre comercio xusto, deslocalización,…



Contribución ao proxecto de tecnoloxías da información e comunicación

Na sociedade da información na que actualmente nos atopamos, o uso cada vez máis xeneralizado das novas Tecnoloxías da Información e
Comunicación (TIC) leva consigo cambios en practicamente tódalas actividades realizadas, e os seus efectos maniféstanse de modo especial nas
actividades laborais e no mundo educativo.

Na sociedade da información as novas tecnoloxías inflúen en calquera actividade económica e concretamente no mundo da empresa, resultan
imprescindíbeis. Xa que logo a utilización das TIC no ensino da materia de Economía cobra unha especial relevancia.

Existen, ademais, outras razóns para aproveitar as posibilidades que proporcionan as TIC de cara a integrar as achegas destes canais formativos nos
procesos de ensinanza e aprendizaxe, da materia:

- A motivación, xa que os novos medios son máis atractivos para o alumnado e conséguese a súa motivación, que constitúe un dos motores da
aprendizaxe.

- Unha maior interacción, xa que permanecen máis activos ao interactuar co ordenador, entre eles e coa profesora a través da rede.

- Aprendizaxe cooperativa, xa que se facilita o traballo en grupo, o intercambio de ideas e a participación.

- Supón un acceso a múltiples recursos educativos e contornos de aprendizaxe, poñendo ao seu alcance todo tipo de información a través dos medios
dixitais e internet.

- Atención á diversidade. Pódense personalizar os procesos de ensinanza-aprendizaxe ó existir múltiples materiais e recursos educativos que
permiten achegar a cada alumno os máis axeitados ao seu plano de aprendizaxe e ás súas circunstancias persoais.

Os recursos que se poderían empregar:



Visita guiada a páxinas web, Xornais dixitais, Dicionarios dixitais, Presentacións multimedia/powerpoint, Vídeos, Gráficos multimedia interactivos,
Tests de autoavaliación interactivos, Webquest, Blogs, Memorias USB, Enciclopedia virtual de economía, Follas de cálculo, Procesadores de texto,
Ordenadores portátil, PCs , Tablets, Proxector, Etc.

O uso de páxinas web concretas relacionadas coa materia para consultar: do IGE, INE, EUROSTAT, de organizacións sindicais, organismos
internacionais (PNUD), profesorado de economía (ecomur, ecobachillerato, econolandia, econoaula, EUMED...), Xunta de Galicia, Ministerio de
Economía, de Facenda, concellos, ONGs, etc.

Contribución ao plano de convivencia do centro.

A miúdo traballamos coa idea de que a boa convivencia nos centros se reflicte na ausencia de conflitos disciplinarios. Non é este o planeamento do
departamento de Economía, e é por isto, que se seleccionan aquelas actividades que poidan contribuír a unha educación na que o alumnado tome
conciencia de distintos problemas económicos e sociais (consumismo excesivo, esgotamento de recursos, explotación laboral, deterioro do medio
ambiente,etc.) e que cómpre buscar os medios para conseguir un desenvolvemento económico que garanta a calidade de vida.

Traballarase en proxectos relacionados coa mellora da seguridade e hixiene no centro. Serán traballos feitos en grupo e coa idea de mellorar os
distintos puntos febles que se detecten. Os temas a traballar estarán relacionados cos contidos que se estudan na materia de Economía da Empresa.

Así mesmo, outro proxecto a desenvolver será “o traballo domestico e as persoas”, xa que na medida en que se profundiza nas relacións laborais,
aprendemos a valorar a importancia do traballo e das persoas para lograr o benestar e desenvolvemento social. Neste curso traballaremos máis en
profundidade a conciliación laboral nas empresas.

Con este proxecto búscase tomar conciencia das desigualdades existentes no mundo do traballo por razón de sexo, condición social ou ideolóxica,
contribuíndo activamente nos cambios de actitudes que favorecen a igualdade de oportunidades.

Faranse traballos en grupo sobre distintos aspectos:



• A importancia do traballo domestico no benestar persoal e na economía dun país.

• A importancia do traballo domestico na aprendizaxe de actitudes de trato igualitario respecto ao sexo no reparto de tarefas e responsabilidades
dentro do grupo e respecto por todo tipo de traballo, con independencia da súa cualificación e o seu recoñecemento social.

• Busca de información sobre as distintas posturas do traballo doméstico como actividade económica. Presentación dun resumo e exposición na aula.

• Elaboración dunha pequena enquisa sobre quen realiza as tarefas domesticas nas casas do alumnado do centro.

14. Actividades complementarias e extraescolares programadas.

- Visitar as instalacións portuarias de Vigo, Coruña, ou dalgunha outra localidade de Galicia.

- Visitar unha empresa, co obxectivo de completar a súa formación específica, comprobando cómo se leva adiante a actividade, cómo se organiza,
etc.

- Saídas á rúa para recoller información sobre distintos aspectos dos contidos impartidos ou para asistir a actos e exposicións concretas que se
organicen en A Coruña e que sexan de interese para a mellor comprensión da materia por parte do alumnado.

- Participación do alumnado nas actividades do centro que se organicen como o día das Mulleres, etc.

- Visita ao Instituto Galego de Estatística



15.Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de
mellora.

Procedementos para avaliar a propia programación

1.- Analizar periodicamente a aplicación da programación para ver se a materia impartida se adecúa nos contidos, obxectivos e criterios de avaliación,
ás características do alumnado e se compre facer axustes na mesma.

2.- Elaborar, ao final do curso, cadros estatísticos cos datos correspondentes ao número de alumnas e alumnos que aprobaron e suspenderon as
diferentes materias do departamento.

3.- Analizar, ao final do curso, todos aqueles aspectos diverxentes na práctica respecto da programación, para valorar os cambios oportunos a
introducir na programación do seguinte curso escolar..

4.- Utilizar a memoria de final de curso do departamento para reflectir os problemas detectados así como os cambios a introducir nas diferentes
materias para o vindeiro curso.
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1. Introdución

A administración é un proceso consistente nas actividades de planeamento, organización, execución e control, desempeñadas para determinar
e alcanzar os obxectivos sinalados co uso de recursos produtivos. Como ciencia trata de planificar e organizar as relacións entre as funcións, os
niveis e as actividades, coa finalidade de lograr a máxima eficiencia dentro dos plan e os obxectivos sinalados pola empresa. Por xestión
entendemos a realización de dilixencias enfocadas á obtención dalgún beneficio, empregando os recursos activos da empresa para o logro dos
obxectivos Trátase, xa que logo, de estimular entre o alumnado as destrezas e as habilidades que permitan pór en marcha e manter un
proxecto empresarial a través do estudo das variables que determinan a súa viabilidade.

Constitúe obxecto de estudo desta materia o conxunto de áreas e funcións nas que se divide a actividade da empresa, tanto no nivel de
planificación e definición de obxectivos como no nivel de xestión diaria dos recursos e as actividades da empresa que permitan alcanzar o
obxectivo de consolidación dun proxecto empresarial, todo isto enmarcado dentro da idea de fomentar o espírito emprendedor na educación
secundaria.

Préstase especial atención ao desenvolvemento da creatividade e o espírito de innovación para resolver situacións en diferentes ámbitos, así
como a relevancia de valorar e percibir o erro de xeito positivo. Incentívase a elaboración de reflexións persoais e a toma de decisións
fundamentadas, con independencia do resultado final, promóvese o traballo en equipo, mantendo unha comunicación fluída entre as persoas
autoras do proxecto compartido, e dáselle un especial impulso á utilización de ferramentas informáticas e audiovisuais que axuden á difusión
efectiva do proxecto.

Serán desenvolvidas as capacidades e as habilidades propias da competencia clave de sentido da iniciativa e o espírito emprendedor, ademais
de outras vinculadas coa comunicación lingüística, a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, a
competencia dixital, as competencias sociais e cívicas, e a de aprender a aprender.

A materia estrutúrase en nove bloques: "Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa", "A organización interna da
empresa. Forma xurídica e recursos", "Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa", "O plan de aprovisionamento",
"Xestión comercial e márketing na empresa", "Xestión dos recursos humanos", "Xestión da contabilidade da empresa. Investimento e xestión
financeira", "Viabilidade da empresa" e "Presentación da idea de negocio



2. Contribución da materia de Fundamentos de Administración e Xestión (F.A.X.) ao desenvolvemento das competencias clave.

A materia de F.A.X.contribúe ao desenvolvemento das seguintes competencias: Competencia dixital (CD), Competencia matemática e
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT), Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), Aprender a aprender (CAA),
Comunicación lingüística (CCL), Competencias sociais e cívicas (CSC).

3. Obxectivos da materia neste curso.

Obxectivos xerais do bacharelato:

a.- Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da
Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b.- Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser
quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

c.- Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e
discriminacións existentes e, en particular,a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

d.- Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio
de desenvolvemento persoal.

g.- Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

h.- Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa
evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

i.- Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l.- Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica
a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio
ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.



m.- Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido
crítico.

p.- Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun
mundo globalizado.

Obxectivos da materia neste curso.

A materia de Fundamentos de Administración e Xestión contribuirá a desenvolver nos alumnos as capacidades que permitan ao alumnado:

1. Fomentar a iniciativa emprendedora, desenvolvendo competencias e actitudes persoais: autonomía, creatividade, aprendizaxe continua,
cultura do esforzo e da recompensa, espírito de traballo en equipo, liderado, motivación, ética social e empresarial, pensamento crítico e
responsabilidade social.

2. Obter unha visión práctica do funcionamento dunha organización. Comprender e manexar as técnicas básicas que se utilizan nas diversas
áreas ou departamentos en que se estrutura.

3. Coñecer as distintas formas de constitución dunha organización, lucrativa ou non lucrativa, diferenciando os tipos de sociedades e os
trámites necesarios para a súa posta en marcha.

4. Identificar, utilizar e arquivar os distintos documentos que xera o desenvolvemento da actividade.

5. Comprender o concepto de patrimonio e o seu rexistro contable.

6. Iniciarse no coñecemento e utilización das tecnoloxías da información e a comunicación aplicadas ás funcións de xestión e administración.

7. Coñecer as fontes onde localizar as normas xurídicas e calquera tipo de información que afecte á organización.

8. Ser capaz de elaborar un proxecto de emprendemento social ou empresarial de forma simulada, desde a súa constitución e posta en marcha,
analizando a súa posible viabilidade comercial (estudo de mercado, plan de márketing e análise DAFO), económica (limiar de rendibilidade),
financeira (criterio do VAN, plan de investimento e financiamento e previsión de tesourería) e outros criterios diversos, como a súa viabilidade
tecnolóxica, xurídico-legal, social e ambiental.



9. Expoñer publicamente o proxecto elaborado, que debe incluír a identificación e presentación dos promotores, selección da idea, análise da
contorna, definición da estratexia competitiva, legalización e trámites, nome e logotipo, localización, organización e recursos humanos,
descrición e estudo das distintas áreas de actividade e viabilidade do proxecto nos termos descritos anteriormente.

4. Concreción, por bloques da materia:

A materia estrutúrase en nove bloques:
- "Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa",

- "A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos",

- "Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa",

-"O plan de aprovisionamento",

- "Xestión comercial e márketing na empresa",

- "Xestión dos recursos humanos",

- "Xestión da contabilidade da empresa. Investimento e xestión financeira",

- "Viabilidade da empresa" e

- "Presentación da idea de negocio



Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa

 g
 h
 m

 1.1. Innovación, desenvolvemento econó-
mico e creación de empresas.

 1.2. Idea de negocio.

 1.1. Relacionar os factores da innovación
empresarial coa actividade de creación de
empresas.

 1.1.1. Identifica os aspectos da innovación empresarial e explica a súa
relevancia no desenvolvemento económico e na creación de emprego.

 CSC
 CSIEE

 1.1.2. Recoñece experiencias de innovación empresarial e analiza os
elementos de risco que levan aparelladas.

 CSIEE
 CAA

 1.1.3. Valora a importancia da tecnoloxía e de internet como factores clave
de innovación e relaciona a innovación coa interna-
cionalización da empresa.

 CD
 CSIEE

 i
 l
 m

 1.3. Relación da empresa co contorno.
Análise do sector.

 1.2. Analizar a información económica do
sector de actividade empresarial no que se
situará a empresa.

 1.2.1. Analiza o sector empresarial onde se desenvolve a idea de negocio.  CMCCT
 CSIEE

 1.2.2. Realiza unha análise do mercado e da competencia para a idea de
negocio seleccionada.

 CSIEE
 CAA
 CD

 b
 i
 l
 m

 1.4. Emprendedor e idea de negocio.  1.3. Seleccionar unha idea de negocio, e
valorar e argumentar tecnicamente a elec-
ción.

 1.3.1. Explica desde diferentes perspectivas a figura do/da emprendedor/a
de negocios.

 CCL
 CSIEE
 CSC

 1.3.2. Avalía as repercusións que supón elixir unha idea de negocio.  CSIEE
 CSC
 CAA

 1.3.3. Analiza as vantaxes e os inconvenientes de propostas de ideas de

negocio realizables.

 CAA
 CSIEE
 CMCCT

 1.3.4. Expón os seus puntos de vista, mantén unha actitude proactiva e
desenvolve iniciativa emprendedora.

 CSIEE
 CCL



 1.3.5. Traballa en equipo mantendo unha comunicación fluída cos seus
compañeiros e coas súas compañeiras para o desenvolvemento do proxecto

de empresa.

 CCL
 CSIEE

Bloque 2. A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos

 a
 g
 b
 i
 l
 m

 2.1. Planificación empresarial e obxectivos.

Organización interna. Responsabilidade so-

cial da empresa.

 2.2. Forma xurídica da empresa.

 2.3. Dimensión e localización

 2.1. Analizar a organización interna da

empresa, a forma xurídica, a localización e

os recursos necesarios, e valorar as alterna-

tivas dispoñibles e os obxectivos marcados

co proxecto.

 2.1.1. Recoñece os obxectivos e os fins da empresa, e relaciónaos coa
súa organización.

 CSIEE

 CMCCT
 2.1.2. Reflexiona sobre o papel da responsabilidade social corporativa, e
valora a existencia dunha ética dos negocios.

 CSC

 CSIEE
 2.1.3. Proporciona argumentos que xustifican a elección da forma xurídica
e dalocalización da empresa.

 CCL

 CSC

 CMCCT 2.1.4. Interpreta a información que proporciona o organigrama dunha
empresa e a importancia da descrición de tarefas e funcións para cada
posto de traballo.

 CSIEE

 CMCCT

 CD
 2.1.5. Realiza unha previsión dos recursos necesarios para o
desenvolvemento do proxecto de empresa.

 CSIEE
 CAA

Bloque 3. Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa

 a
 b
 i
 l
 m

 3.1. Trámites para a creación e posta en
marcha dunha empresa.

 3.1. Analizar os trámites legais e as actua-
cións necesarias para crear a empresa.

 3.1.1. Identifica os diferentes trámites legais necesarios para a posta en
marcha dun negocio e recoñece os organismos ante os cales han de

presentarse os trámites.

 CSC
 CMCCT
 CD
 CSIEE

 3.2. Xestionar a documentación necesaria
para a posta en marcha dunha empresa.
.

 3.2.1. Interpreta e sabe realizar os trámites fiscais, laborais, de Seguridade
Social e outros para a posta en marcha.

 CAA
 CMCCT
 CD

 3.2.2. Valora a necesidade do cumprimento dos prazos legais para
efectuar os trámites de creación dun negocio.

 CSC



Bloque 4. O plan de aprovisionamento

 b
 e
 g
 i
 l
 m

 4.1. Plan de aprovisionamento.
 4.2. Xestión de inventarios.

 4.1. Establecer os obxectivos e as necesi-
dades de aprovisionamento.

 4.1.1. Deseña un plan de aprovisionamento da empresa.  CAA
 CMCCT
 CD

 4.1.2. Aplica métodos de valoración de existencias.  CMCCT
 CD

 b
 e
 g

 4.3. Selección de provedores. 4.2. Realizar procesos de selección de
provedores analizando as condicións técni-
cas.

 4.2.1. Identifica os tipos de documentos utilizados para o intercambio de
informacióncon provedores.

 CCL
 CMCCT
 CD

 i
 l
 m

 4.2.2. Utiliza diferentes fontes para a procura de provedores en liña e

offline.

 CD
 CMCCT

 4.2.3. Relaciona e compara as ofertas de provedores, utilizando diversos
criterios de selección, e explica as vantaxes e os inconvenientes de cada

unha.

 CAA
 CMCCT
 CD

 b
 e
 g
 i
 l
 m
 b
 e
 g
 i
 l
 m

 4.4. Xestión de compras.  4.3. Planificar a xestión das relacións con
provedores, aplicando técnicas de negocia-
ción e comunicación.

 4.3.1. Identifica e aplica técnicas de negociación e comunicación.  CCL
 CSIEE

 4.3.2. Recoñece as etapas nun proceso de negociación de condicións de
aprovisionamento.

 CAA
 CSIEE
 CMCCT

Bloque 5. Xestión comercial e márketing na empresa

 b
 e
 g
 h
 i
 l
 m

 5.1. Xestión comercial na empresa. Plan de
márketing. Márketing-mix.

 5.2. Análise do mercado e do comporta-
mento do/da consumidor/a. Atención á clien-
tela.

 5.1. Desenvolver a comercialización dos
produtos ou servizos da empresa e o plan de
márketing.

 5.1.1. Analiza o proceso de comercialización dos produtos ou servizos da
empresa.

 CSIEE
 CMCCT

 5.1.2. Explica as características da clientela potencial da empresa e

identifica o comportamento dos competidores desta.

 CCL
 CMCCT

 5.1.3. Aplica procesos de comunicación e habilidades sociais en situacións

de atención á clientela e operacións comerciais.

 CCL
 CSC
 CMCCT
 CD



 5.1.4. Realiza unha previsión de vendas a curto e a medio prazo,
manexando a folla de cálculo.

 CD
 CMCCT

 g
 h
 i
 l
 m

 5.3. Produto e prezo  5.2. Fixar os prezos de comercialización
dos produtos ou os servizos, e comparalos
cos da competencia.

 5.2.1. Reflexiona sobre as estratexias de prezos tendo en conta as

características do produto ou do servizo, e argumenta sobre a decisión do
establecemento do prezo de venda.

 CAA
 CMCCT
 CSIEE

 a
 e
 g
 h
 i
 l
 m
 p

 5.4. Publicidade e promoción.
 5.5. Distribución dos produtos e dos servi-
zos da empresa.

 5.3. Analizar as políticas de márketing
aplicadas á xestión comercial.

 5.3.1. Elabora un plan de medios onde se describan as accións de

promoción e publicidade para atraer a clientela potencial, facendo especial

fincapé nas aplicadas en internet e dispositivos móbiles.

 CCL
 CCEC
 CMCCT
 CD

 5.3.2. Valora e explica as canles de distribución e venda que pode utilizar
a empresa.

 CSIEE
 CCL
 CMCCT

Bloque 6. Xestión dos recursos humanos

 c
 e
 g
 h
 i
 l
 m

 6.1. Planificación dos recursos humanos.
 6.2. Recrutamento e selección de persoal.
.

 6.1. Planificar a xestión dos recursos hu-
manos.

 6.1.1. Avalía as necesidades da empresa, e analiza e describe os postos
de traballo.

 CSIEE
 CMCCT
 CD

 6.1.2. Identifica as fontes de recrutamento, así como as fases do proceso
de selección de persoal.

 CSIEE
 CMCCT

 a
 c
 e
 g
 h
 i
 l
 m

 6.3. Xestión laboral, contratación, Seguri-
dade Social e nóminas.

 6.2. Xestionar a documentación que xera o
proceso de selección e contratación de per-
soal, aplicando as normas vixentes.

 6.2.1. Analiza e aplica para a empresa as formalidades e as modalidades

documentais de contratación.

 CAA
 CMCCT
 CD

 6.2.2. Identifica as subvencións e os incentivos á contratación.  CMCCT
 CD

 6.2.3. Recoñece as obrigas administrativas do/da empresario/a ante a
Seguridade Social.

 CSC
 CSIEE

 6.2.4. Analiza os documentos do proceso de retribución e cotización do
persoal e de xustificación do pagamento.

 CMCCT
 CD



Bloque 7. Xestión da contabilidade da empresa

 g
 i
 l
 m

 7.1. Fundamentos de contabilidade finan-
ceira.

 7.2. Plan Xeral de Contabilidade.
 7.3. Ciclo contable.
 7.4. Fiscalidade da empresa: liquidación e
rexistro contable.

 7.1. Contabilizar os feitos contables deriva-
dos das operacións da empresa, cumprindo
os criterios establecidos no Plan Xeral de
Contabilidade (PXC).

 7.1.1. Opera cos elementos patrimoniais da empresa, valora a

metodoloxía contable e explica o papel dos libros contables.

 CAA
 CMCCT
 CD

 7.1.2. Analiza e representa os principais feitos contables da empresa.  CSIEE
 CD
 CMCCT

 7.1.3. Identifica o concepto de amortización e procede ao seu rexistro
contable.

 CMCCT
 CD

 7.1.4. Analiza e asigna os gastos e os ingresos ao exercicio

económico ao que correspondan, con independencia das súas da-
tas de pagamento ou cobramento.

 CMCCT
 CD
 CSIEE

 7.1.5. Distingue as fases do ciclo contable, analiza o proceso
contable de pechamento de exercicio e determina o resultado
económico obtido pola empresa.

 CMCCT
 CD

 7.1.6. Analiza as obrigas contables e fiscais, e a documentación

correspondente á declaración-liquidación dos impostos.

 CSC
 CMCCT
 CD

 7.1.7. Manexa a nivel básico unha aplicación informática de
contabilidade, onde realiza todas as operacións necesarias e presenta

o proceso contable correspondente a un ciclo económico.

 CD
 CMCCT



Bloque 8. Investimento e xestión financeira. Viabilidade da empresa

 g
 i

 8.1. Estrutura económica e financeira da
empresa. Equilibrio patrimonial.

 8.1. Determinar o investimento necesario e
as necesidades financeiras para a empresa,
identificando as alternativas de financiamento
posibles.

 8.1.1. Elabora un plan de investimentos
da empresa, que inclúa o activo non corrente
e o corrente.

 CSIEE
 CAA

 l
 m

 8.2. Planificación financeira da empresa.
Novas formas de financiamento.

 CMCCT

8.1.2. Analiza e selecciona as fontes de financiamento da empresa.  CMCCT
 CD

8.1.3. Recoñece as necesidades de financiamento da empresa.  CSIEE

 a
 g
 h
 i
 l
 m

 8.3. Métodos de selección e valoración de
investimentos.

 8.4. Análise da viabilidade da empresa.
 8.5. Solvencia e liquidez na empresa.
Previsións de tesouraría.

.

 8.2. Avaliar a viabilidade da empresa, de
acordo con diferentes tipos de análise.

8.2.1. Determina e explica a viabilidade da empresa, tanto a nivel
económico e financeiro como a nivel comercial e ambiental.

 CSIEE
 CSC
 CCL

 8.2.2. Aplica métodos de selección de investimentos e analiza os

investimentos necesarios para a posta en marcha.

 CSIEE
 CMCCT
 CD

 8.2.3. Elabora estados de previsión de tesouraría e explica
alternativas para a resolución de problemas puntuais de tesouraría.

 CMCCT
 CD

 a
 b
 g
 h
 i
 l
 m
 p

 8.6. Custo e selección de fontes financeiras.
Axudas á creación de empresas en Galicia.

 8.7. Morosidade empresarial.

 8.3. Analizar e verificar o acceso ás fontes
de financiamento para a posta en marcha do
negocio.

 8.3.1. Valora as fontes de financiamento, así como o custo do
financiamento e as axudas financeiras e subvencións.

 CAA
 CMCCT
 CD

 8.3.2. Comprende o papel dos intermediarios financeiros na

actividade cotiá das empresas e na sociedade actual.
 8.3.3. Distingue o papel dos intermediarios financeiros na actividade
cotiá das empresas e na sociedade actual.

 CSC
 CMCCT
 CD

 8.3.4. Valora a importancia, no mundo empresarial, de responder en
prazo aos compromisos de pagamento adquiridos.

 CSC
 CSIEE



Bloque 9. Presentación da idea de negocio

 b
 e
 g
 i
 l
 m

 9.1. Plan de negocio. Técnicas de presen-
tación e edición do plan de negocio.

 9.1. Expor e comunicar publicamente o
proxecto de empresa.

 9.1.1. Utiliza habilidades comunicativas e técnicas para atraer a
atención na exposición pública do proxecto de empresa.

 CCL
 CD
 CSIEE

 b
 d
 e
 g
 i
 l
 m

 9.2. Ferramentas audiovisuais para a pre-
sentación de proxectos.

 9.2. Utilizar ferramentas informáticas que
apoian a comunicación e a presentación do
proxecto.

 9.2.1. Manexa ferramentas informáticas e audiovisuais atractivas que

axudan a unha difusión efectiva do proxecto.

 CD
 CCL
 CMCCT



Temporalización
Avaliación inicial- Na 1ª semana de clase, en
Setembro.

Distintas actividades iniciais, que permitan ver o nivel medio de partida no alumnado que nunca cursou economía e non cursa economía da
empresa, e que permitan ao mesmo tempo ir facendo unha presentación da materia.

1ª aval: 9 semanas Bloque 1. Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa
Bloque 2. A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos
Bloque 3. Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa - Bloque 4. O plan de aprovisionamento

2ª aval: 9 semanas Bloque 5. Xestión comercial e márketing na empresa
Bloque 6. Xestión dos recursos humanos - Bloque 7. Xestión da contabilidade da empresa

3ª aval: 9 semanas Bloque 8. Investimento e xestión financeira. Viabilidade da empresa
Bloque 9. Presentación da idea de negocio

AVALIACIÓNS
Duración

Bloques temáticos Contido sesións Nº
Sesións

Temporalización

1ª Aval.
9 semanas
27
sesions

Bloque 1. Innovación empresarial.
A idea de negocio: o proxecto de
empresa

1.1. Innovación, desenvolvemento económico e creación de empresas. 1.2. Idea de negocio.
1.3. Relación da empresa co contorno. Análise do sector. 1.4. Emprendedor e idea de negocio.

6 Setembro
Outubro

Bloque 2. A organización interna da
empresa. Forma xurídica e recursos

2.1. Planificación empresarial e obxectivos. Organización interna. Responsabilidade social da
empresa.
2.2. Forma xurídica da empresa.
2.3. Dimensión e localización

9 Outubro

Bloque 3. Documentación e
trámites para a posta en marcha da
empresa

3.1. Trámites para a creación e posta en marcha dunha empresa 6 Outubro
Novembro

Bloque 4. O plan de
aprovisionamento

4.1. Plan de aprovisionamento. 4.2. Xestión de inventarios.
4.3. Selección de provedores. Xestión de compras

6 Novembro

2ª Aval
9
Semanas
27
Sesións

Bloque 5. Xestión comercial e
márketing na empresa

5.1. Xestión comercial na empresa. Plan de márketing. Márketing-mix.
5.2. Análise do mercado e do comportamento do/da consumidor/a. Atención á clientela.
5.3. Produto e prezo 5.4. Publicidade e promoción. 5.5. Distribución dos produtos e dos servizos da E.

11 Novembro
Decembro

Bloque 6. Xestión dos recursos
humanos

6.1. Planificación dos recursos humanos. 6.2. Recrutamento e selección de persoal.
6.3. Xestión laboral, contratación, Seguridade Social e nóminas.

6 Xaneiro

Bloque 7. Xestión da contabilidade
da empresa

7.1. Fundamentos de contabilidade financeira. 7.2. Plan Xeral de Contabilidade. 7.3. Ciclo contable.
7.4. Fiscalidade da empresa: liquidación e rexistro contable.

10 Xaneiro
Febreiro

3ª Aval
9
Semanas
27
Sesións

Bloque 8. Investimento e xestión
financeira. Viabilidade da empresa

8.1. Estrutura económica e financeira da empresa. Equilibrio patrimonial.
8.2. Planificación financeira da empresa. Novas formas de financiamento.
8.3. Métodos de selección e valoración de investimentos. 8.4. Análise da viabilidade da empresa.
8.5. Solvencia e liquidez na empresa. Previsións de tesouraría.
8.6. Custo e selección de fontes financeiras. Axudas á creación de empresas en Galicia. Morosidade
empresarial

15 Febreiro
Marzo

Bloque 9. Presentación da idea de
negocio

9.1. Plan de negocio. Técnicas de presentación e edición do plan de negocio.
9.2. Ferramentas audiovisuais para a presentación de proxectos.

12 Abril
Maio



1º EVALUACIÓN (9 Semanas e 27 Sesións)
BLOQUES DE CONTIDOS NUMERO SESIÓNS PESO NA CALIFICACIÓN
Bloque 1. Innovación empresarial. A idea de
negocio: o proxecto de empresa

10 35% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO TRIMESTRE. (MÍNIMO 100 %)

Bloque 2. A organización interna da empresa.
Forma xurídica e recursos

8 30% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO TRIMESTRE (MÍNIMO 50 %)

Bloque 3. Documentación e trámites para a posta
en marcha da empresa

6 25% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO TRIMESTRE (MÍNIMO 50%)

Bloque 4. O plan de aprovisionamento 3 10% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO TRIMESTRE (MÍNIMO 25 %)

2º EVALUACIÓN (9 Semanas e 27 Sesións)
BLOQUES DE CONTIDOS NUMERO SESIÓNS PESO NA CALIFICACIÓN
Bloque 5. Xestión comercial e márketing na
empresa

13 65% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO TRIMESTRE. (MÍNIMO 100 %)

Bloque 6. Xestión dos recursos humanos 6 20% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO TRIMESTRE. (MÍNIMO 50 %)

Bloque 7. Xestión da contabilidade da empresa 8 15% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO TRIMESTRE. (MÍNIMO 20 %)

3º EVALUACIÓN (9 Semanas e 27 Sesións)
BLOQUES DE CONTIDOS NUMERO SESIÓNS PESO NA CALIFICACIÓN
Bloque 8. Investimento e xestión financeira.
Viabilidade da empresa

15 20% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO TRIMESTRE. (MÍNIMO 50 %)

Bloque 9. Presentación da idea de negocio 12 80% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO TRIMESTRE. (MÍNIMO 100 %)



Grao mínimo de consecución para superar a materia.

Para superar a materia o alumnado deberá, como mínimo, en relación aos estándares de aprendizaxe, conseguir:

Bloque 1. Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

1.1.1. Identifica os aspectos da innovación empresarial e explica a súa relevancia no
desenvolvemento económico e na creación de emprego.
1.1.2. Recoñece experiencias de innovación empresarial e analiza os elementos de risco
que levan aparelladas.
1.1.3. Valora a importancia da tecnoloxía e de internet como factores clave de
innovación e relaciona a innovación coa interna-
cionalización da empresa.
1.2.1. Analiza o sector empresarial onde se desenvolve a idea de negocio.
1.2.2. Realiza unha análise do mercado e da competencia para a idea de negocio
seleccionada.
1.3.1. Explica desde diferentes perspectivas a figura do/da emprendedor/a de negocios.
1.3.2. Avalía as repercusións que supón elixir unha idea de negocio.
1.3.3. Analiza as vantaxes e os inconvenientes de propostas de ideas de negocio
realizables.
1.3.4. Expón os seus puntos de vista, mantén unha actitude proactiva e desenvolve
iniciativa emprendedora.
1.3.5. Traballa en equipo mantendo unha comunicación fluída cos seus compañeiros e
coas súas compañeiras para o desenvolvemento do proxecto de empresa.

- Recoñece a importancia da innovación no desenvolvemento
económico.
- Describe exemplos de innovación empresarial.
- Recoñece a importancia das TIC e da internacionalización como

factores de innovación.
- Describe os trazos do sector onde se desenvolve a idea de negocio

escollida para a simulación empresarial.
- Realiza un estudo do mercado e da competencia en relación coa

idea de negocio seleccionada.
- Explica con corrección a figura do emprendedor/a de negocios.
- Reflexiona acerca da importancia de escoller unha idea de negocio

ou outra.
- É quen de madurar unha idea de negocio e de empregar

instrumentos de avaliación.
- Participa activamente no proxecto e desenvolve a súa capacidade

de emprendemento.
- É quen de traballar en equipo e comunicarse correctamente cos

seus compañeiros/as, evitando conflitos.

1,2,3 1, 3



Bloque 2. A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

2.1.1. Recoñece os obxectivos e os fins da empresa, e relaciónaos coa súa organización.
2.1.2. Reflexiona sobre o papel da responsabilidade social corporativa, e valora a
existencia dunha ética dos negocios.
2.1.3. Proporciona argumentos que xustifican a elección da forma xurídica e da
localización da empresa.
2.1.4. Interpreta a información que proporciona o organigrama dunha empresa e a
importancia da descrición de tarefas e funcións para cada posto de traballo.
2.1.5. Realiza unha previsión dos recursos necesarios para o desenvolvemento do
proxecto de empresa.

- Identifica os obxectivos e fins dunha empresa.
- Reflexiona acerca da importancia da RSC e de actuar con ética nos
negocios.
- É quen de identificar os factores que inciden na elección dunha
determinada forma xurídica.
- Interpreta correctamente un organigrama da estrutura organizativa
dunha empresa.
- Identifica e valora os recursos necesarios para acometer o proxecto.

1,2,3 1, 3

Bloque 3. Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

3.1.1. Identifica os diferentes trámites legais necesarios para a posta en marcha dun
negocio e recoñece os organismos ante os cales han de presentarse os trámites.
3.2.1. Interpreta e sabe realizar os trámites fiscais, laborais, de Seguridade Social e
outros para a posta en marcha.
3.2.2. Valora a necesidade do cumprimento dos prazos legais para efectuar os trámites
de creación dun negocio.

- Entende cales son os trámites legais para poñer en marcha unha
empresa e sabe a que organismos hai que acudir a realizalos.
- É quen de realizar os trámites fiscais e laborais e de S. Social máis
importantes para poñer en marcha unha empresa.
- Recoñece a importancia de cumprir os prazos legais na realización
dos distintos trámites.

1,2,3 1, 3



Bloque 4. O plan de aprovisionamento

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

4.1.1. Deseña un plan de aprovisionamento da empresa.
4.1.2. Aplica métodos de valoración de existencias.
4.2.1. Identifica os tipos de documentos utilizados para o intercambio de información
con provedores.
4.2.2. Utiliza diferentes fontes para a procura de provedores en liña e offline.
4.2.3. Relaciona e compara as ofertas de provedores, utilizando diversos criterios de
selección, e explica as vantaxes e os inconvenientes de cada unha.
4.3.1. Identifica e aplica técnicas de negociación e comunicación.
4.3.2. Recoñece as etapas nun proceso de negociación de condicións de
aprovisionamento.

- É quen de perfillar un modelo de aprovisionamento.
- Calcula correctamente o valor das existencias finais dunha empresa
segundo o PXC.
- Comprende a documentación intercambiada cos provedores.
- Emprega diferentes vías para a procura de provedores.
- É quen de comparar distintas ofertas de provedores.
- Desenvolve habilidades de negociación e comunicación.
- Identifica distintas etapas no proceso de negociación.

1,2,3 1, 3

Bloque 5. Xestión comercial e márketing na empresa

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

5.1.1. Analiza o proceso de comercialización dos produtos ou servizos da E.
5.1.2. Explica as características da clientela potencial da empresa e identifica o
comportamento dos competidores desta.
5.1.3. Aplica procesos de comunicación e habilidades sociais en situacións de atención á
clientela e operacións comerciais.
5.1.4. Realiza unha previsión de vendas a curto e a medio prazo, manexando a folla de
cálculo.
5.2.1. Reflexiona sobre as estratexias de prezos tendo en conta as características do
produto ou do servizo, e argumenta sobre a decisión do prezo de venda.
5.3.1. Elabora un plan de medios onde se describan as accións de promoción e
publicidade para atraer a clientela potencial, facendo especial fincapé nas aplicadas en
internet e dispositivos móbiles.
5.3.2. Valora e explica as canles de distribución e venda que pode utilizar a E.

- Comprende a importancia do proceso de comercialización.
- Identifica ao seu público “target” e analiza o papel que están
xogando os competidores no mercado.
- Desenvolve habilidades socias e comunicativas.
- Realiza cálculos conducentes a facer previsións de vendas.
- Explica de forma coherente cal é a estratexia de prezos escollida.
- Utiliza distintas accións de promoción e publicidade para o seu
proxecto.
- Identifica as distintas canles de distribución existentes

1,2,3 1, 3



Bloque 6. Xestión dos recursos humanos

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

6.1.1. Avalía as necesidades da empresa, e analiza e describe os postos de traballo.
6.1.2. Identifica as fontes de recrutamento, así como as fases do proceso de selección de
persoal.
6.2.1. Analiza e aplica para a empresa as formalidades e as modalidades documentais de
contratación.
6.2.2. Identifica as subvencións e os incentivos á contratación.
6.2.3. Recoñece as obrigas administrativas do/da empresario/a ante a Seguridade Social.
6.2.4. Analiza os documentos do proceso de retribución e cotización do persoal e de
xustificación do pagamento.

- É quen de describir as tarefas a realizar na empresa e analizar os
postos de traballo necesarios para realizalas.
- Describe como sería un proceso de recrutamento e selección de
RRHH.
- Interpreta axeitadamente as características dos distintos modelos de
contrato de traballo.
- Consulta posibilidades de obter axudas á contratación de
empregados.
- Entende cales son as obrigas do/a empresario/a coa S. Social.
- Calcula recibos de salarios sinxelos e interpreta a información
contida nos documentos de cotización.

1,2,3 1, 3

Bloque 7. Xestión da contabilidade da empresa

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

7.1.1. Opera cos elementos patrimoniais da empresa, valora a metodoloxía contable e
explica o papel dos libros contables.
7.1.2. Analiza e representa os principais feitos contables da empresa.
7.1.3. Identifica o concepto de amortización e procede ao seu rexistro contable.
7.1.4. Analiza e asigna os gastos e os ingresos ao exercicio económico ao que
correspondan, con independencia das súas datas de pagamento ou cobramento.
7.1.5. Distingue as fases do ciclo contable, analiza o proceso contable de pechamento de
exercicio e determina o resultado económico obtido pola E.
7.1.6. Analiza as obrigas contables e fiscais, e a documentación correspondente á
declaración-liquidación dos impostos.
7.1.7. Manexa a nivel básico unha aplicación informática de contabilidade, onde realiza
todas as operacións necesarias e presenta o proceso contable correspondente a un ciclo
económico.

- Desenvolve os coñecementos básicos do ciclo contable dunha
empresa.
- É quen de realizar anotacións contables non moi complexas.
- Interpreta correctamente o concepto de amortización contable.
- Entende o principio contable do devengo.
- Razoa cal é o proceso de cálculo do resultado.
- Distingue e cumprimenta algúns documentos contables e
documentos fiscais.
- Iníciase na utilización dunha aplicación contable.

1,2,3 1, 3



Bloque 8. Investimento e xestión financeira. Viabilidade da empresa

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

8.1.1. Elabora un plan de investimentos da empresa, que inclúa o activo non corrente e o
corrente.
8.1.2. Analiza e selecciona as fontes de financiamento da empresa.
8.1.3. Recoñece as necesidades de financiamento da empresa.
8.2.1. Determina e explica a viabilidade da empresa, tanto a nivel económico e
financeiro como a nivel comercial e ambiental.
8.2.2. Aplica métodos de selección de investimentos e analiza os investimentos
necesarios para a posta en marcha.
8.2.3. Elabora estados de previsión de tesouraría e explica alternativas para a resolución
de problemas puntuais de tesouraría.
8.3.1. Valora as fontes de financiamento, así como o custo do financiamento e as axudas
financeiras e subvencións.
8.3.2. Comprende o papel dos intermediarios financeiros na actividade cotiá das
empresas e na sociedade actual.
8.3.3. Distingue o papel dos intermediarios financeiros na actividade cotiá das empresas
e na sociedade actual.
8.3.4. Valora a importancia, no mundo empresarial, de responder en prazo aos
compromisos de pagamento adquiridos.

- Describe os investimentos necesarios e clasifícaos en ANC ou AC.
- É quen de analizar diferentes alternativas de financiamento.
- Valora as necesidades de financiamento con criterio.
- Razoa acerca das posibilidades de que o proxecto sexa viable a nivel
económico e financeiro.
- Distingue métodos de selección de investimentos como o VAN
- É quen de realizar unha previsión de tesouraría.
- Relaciona cada fonte de financiamento o seu custo financeiro.
- Reflexiona acerca do papel dos bancos na vida das empresas.
- Valora a importancia de ser solvente.

1,2,3 1, 3

Bloque 9. Presentación da idea de negocio

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos de avaliación

Presencial Non presencial

9.1.1. Utiliza habilidades comunicativas e técnicas para atraer a atención na exposición
pública do proxecto de empresa.
9.2.1. Manexa ferramentas informáticas e audiovisuais atractivas que axudan a unha
difusión efectiva do proxecto.

-Desenvolve habilidades comunicativas.
- É quen de presentar o proxecto empregando correctamente as TIC.

1,2,3 1, 3



Procedementos e instrumentos de avaliación.

A avaliación non ten que se centrar exclusivamente nos resultados finais, senón que debe proporcionar información tanto ao profesorado
como aos alumnos e alumnas sobre o propio proceso da aprendizaxe, servindo de base para iniciativas que sirvan para modificar ou mellorar a
súa práctica. A avaliación non é pois un acto illado ao final dun bloque de contidos, ou do curso, senón un proceso de recollida constante de
información, que nos permitirá emitir xuízos cos que cualificar unha actuación e tomar decisións.

Partirase dunha proba inicial para coñecer ao alumnado, como xa expliquei e a partir desta primeira toma de contacto, e do coñecemento que
nos aporte deste alumnado, levarase a cabo un proceso de avaliación continua dos contidos expostos anteriormente e cos criterios de
avaliación establecidos nesta mesma programación docente.

En cada unha das avaliacións parciais e na avaliación final, terase en conta o traballo desenvolvido polo alumnado ao longo do curso. A nota
final reflectirá a evolución da alumna ou alumno ao longo do curso.

Os instrumentos de avaliación a utilizar serán:

1= Proba escrita (presencial ou telemática) 2= Observación directa 3= Traballos presentados

*A observación directa (OB) recollida en folla de rexistro e que informe, sempre que sexa posible, sobre:

- O interese polo traballo.

- O debido uso e ordenado arquivo de todo o material entregado (fotocopias, apuntes, documentos, etc) .

- A participación activa na planificación e organización das distintas actividades.

- O grao de participación e implicación no desenvolvemento de tarefas concretas.

- O interese pola utilización das fontes de información dispoñíbeis.

- A relación de colaboración e respecto cara os compañeiros e compañeiras.

- O interese pola correcta utilización do ordenador e das distintas aplicacións nel instaladas, no momento que podan ser usadas polo alumnado
de economía.



*Os traballos realizados, a corrección e amplitude dos seus contidos e a correcta presentación e exposición dos mesmos.

*A realización de distintas probas escritas: Proba escrita de resposta aberta (PE), Proba práctica (PP), Proba test) (PT).

*Exposición oral (EO), xa sexa de traballos elaborados polo alumnado ou por preguntas realizadas pola profesora.

Descripción dos procedementos e instrumentos de avaliación.

Nome Descrición

Exposición oral (EO)
Método para medir obxectivos que teñen que ver coa expresión oral. Instrumentarase a través da defensa
dun traballo, unha presentación en grupo, unha entrevista profesor- alumno ou un debate ou posta en
común.

Proba escrita de resposta
aberta (PE)

Control no que o alumno constrúe a súa resposta ao redor dun tema. Pódese conceder o dereito a
consultar material de apoio.

Proba obxectiva (tipo test)
(PT)

Exame escrito estruturado con diversas preguntas nas que o/a alumno/a non elabora a resposta, só ha de
sinalala ou completala, pero que permite avaliar sobre unha ampla base de coñecementos.

Proba práctica (PP) Análise e resolución dunha situación práctica para que se expoña unha solución apropiada.

Traballo académico (TA) Desenvolvemento dun proxecto que pode ir desde traballos breves e sinxelos até traballos amplos e
complexos.

One minute paper (OM) Son preguntas que se realizan durante ou ao finalizar unha clase, útiles para aprender a escoitar e aprender
na mesma clase.

Proxecto (PR) É unha estratexia didáctica na que os estudantes desenvolven un produto novo e único mediante a
realización dunha serie de tarefas e o uso efectivo de diversos recursos.

Observación (OB)
Estratexia baseada na recollida sistemática de datos no propio contexto de aprendizaxe: execución de
tarefas, mapas conceptuais, casos prácticos, … observables a través do caderno, traballo na aula, traballos
realizados na aula virtual, ...



Nas devanditas probas ou traballos observaranse os seguintes aspectos:

 A correcta utilización de conceptos, definicións e características propias do mundo económico e empresarial.

 Xustificacións teóricas axeitadas que se acheguen no desenvolvemento das respostas.

 Claridade, orde e coherencia na exposición.

 Precisión na aplicación práctica dos conceptos teóricos.

 Deberán figurar as operacións de modo que poida reconstruírse a argumentación lóxica e os cálculos do alumno.

 Nun traballo terase en conta o desenvolvemento, a presentación, a expresión, as faltas de ortografía, o uso de conceptos
e a orixinalidade.

Dentro do contexto dun proceso de avaliación continuo, individualizado e integrador, para a cualificación do alumnado que cursa a materia de

Fundamentos de Administración e Xestión serán tidos en conta os seguintes criterios:

1. O desenvolvemento da simulación dun proxecto empresarial (PR) que ocupa a parte máis importante do curso suporá un 65% da

cualificación final. Este apartado inclúe a valoración de todas as tarefas conducentes á realización do proxecto.

 A participación activa na aula, a realización das exposicións e presentacións orais que procedan facendo uso das TIC, a correcta

intervención e argumentación nas distintas fases do proxecto, o interese polas actividades complementarias propostas,... ; de todo

o cal se desprenda o desenvolvemento das competencias e o cumprimento dos mínimos de consecución dos estándares de

aprendizaxe (EO, OB)

 Outros intercambios orais co alumnado: diálogo, entrevistas e postas en común (EO, OB)

 A realización de pequenos traballos de investigación, resumes, comentarios, casos prácticos (exercicios e problemas), ben en

material impreso ou ben en soporte dixital (TA, PP, PR)

 A realización das lecturas obrigatorias que se propoñan ao longo do curso en relación cos temas desenvolvidos (TA, OB).



 A observación sistemática do alumnado a través de preguntas directas na aula, do traballo individual do alumno, da súa actitude

fronte ao traballo en equipo, a posta en común da información solicitada, as súas explicacións e participación en clase ou nas

actividades realizadas fóra do centro, os hábitos de traballo, a súa iniciativa e interese (EO, OB).

 Autoavaliación: que será unha reflexión crítica que cada alumno debe facer sobre a súa propia aprendizaxe (OB).

 Coavaliación: para algunhas tarefas terase en conta a valoración respectuosa sobre o traballo e actitude dos compañeiros (OB).

2. As probas escritas e/ou tipo test (PE, PT, PP) realizadas ao longo do curso suporán o restante 35% da cualficación total. Estas probas

versarán sobre os contidos teórico-prácticos necesarios para a realización posterior do proxecto empresarial.

Sistema de recuperación:

O proceso de avaliación, como xa indiquei é continuo e dado que os estándares de aprendizaxe serán valorados con distintos instrumentos,
non haberá probas específicas de recuperación durante o curso. A medida que avance o curso, os instrumentos de avaliación poderán referirse
a unidades anteriores.

Ao longo da 2ª e 3ª avaliación, abriranse prazos para que o alumnado cunha avaliación negativa poidan entregar as tarefas pendentes, ou
repetilas, no caso de non ter obtido unha puntuación suficiente para aprobar. Ademais de realizar o exame ou os examens propostos.

O obxectivo é o de conseguir que o alumnado sexa constante e manteña un traballo continuado ao longo do curso, que lle permita desenvolver
hábitos de estudo que impidan que se descolgue da materia e que favorezan unha aprendizaxe secuenciada en termos de dificultade e de
integración e interrelación dos novos coñecementos adquiridos cos anteriores.

Aqueles alumnos e alumnas que pola súa evolución ao longo do curso non acaden unha cualificación final de 5 ou superior, deberán realizar
unha proba de recuperación extraordinaria no mes de setembro a fin de acreditar ter alcanzado os estándares de aprendizaxe. Esta proba
extraordinaria do mes de setembro terá o mesmo formato que as probas escritas realizadas ao longo do curso.



5. Concrecións metodolóxicas que require a materia.

Fundamentos de Administración e Xestión require dun enfoque metodolóxico activo, participativo e eminentemente práctico que facilite a
participación e implicación do alumnado e a adquisición e uso de coñecementos en situacións reais, que se apoiarán en estruturas de
aprendizaxe cooperativa, a través da resolución conxunta das tarefas. As metodoloxías que permiten a aprendizaxe por proxectos, o estudo de
casos ou a aprendizaxe baseada en problemas favorecen a participación activa, a experimentación e facilitan o desenvolvemento das
competencias clave.

É conveniente o uso dunha variedade de materiais e recursos, considerando a integración das novas tecnoloxías no proceso de ensino e
aprendizaxe. Hoxe en día o éxito crecente de aplicacións sociais e as denominadas contornas de aprendizaxe persoais (PLE, Persoal Learning
Environments) posibilitan a aprendizaxe por Internet, modifícano e lévannos a novos desafíos. O uso das novas tecnoloxías permite recoñecer
o estilo de aprendizaxe de cada un dos alumnos e alumnas, centrarse nas súas necesidades específicas, contribuír a preparalos para a
aprendizaxe ao longo da vida e o traballo fóra da escola. É necesario secuenciar o ensino de tal modo que se parta de aprendizaxes máis
simples para avanzar gradualmente cara a outros máis complexos.

Os contidos vertébranse na realización dunha simulación dun proxecto de emprendemento social e/ou empresarial, co obxectivo de que o
alumnado adquira o coñecemento das diferentes áreas da empresa e das conexións existentes entre elas e coa contorna. Propiciarase o
traballo en equipo, que permitirá desenvolver habilidades sociais, valorando as ideas dos demais mediante o diálogo e negociación e
desenvolvendo o proxecto de forma cooperativa e flexible.

Para lograr todos os obxectivos da materia, desenvolveranse unhas estratexias básicas: resolución de exercicios e problemas, utilización de
documentos no seu formato orixinal ou elaboración de traballos de investigación. O elemento motivador é esencial en todo proceso educativo,
atraer a atención dos estudantes sobre aspectos relacionados coa organización, xestión e administración de empresas pode ser máis sinxelo se
se apoia coa exposición, por parte dos seus protagonistas, de experiencias de éxito reais de mozos/as emprendedores que poden ser
complementadas coa organización de visitas ás súas empresas ou centros de negocio.

A simulación do proxecto empresarial desenvolverase ao longo do curso, aplicando de forma interdisciplinar e integradora os coñecementos
adquiridos polo alumnado sobre o funcionamento das diferentes áreas da empresa. Os alumnos e alumnas deberán expoñelo en público ante
os seus compañeiros/as, para favorecer a comunicación. Para a realización do devandito traballo recorrerase á utilización de diversas fontes de
información, textos, aplicacións informáticas, redes sociais, Internet, ou prensa diaria como recursos didácticos, así como outras publicacións
alcanzables a este nivel.



A localización e interpretación de información externa é un aspecto fundamental nesta materia e require a colaboración da profesora, sempre
sen anular a iniciativa dos grupos. Séguese o modelo de clase activa no cal a profesora é a directora do proceso educativo e como tal actúa
pero o alumno ou alumna é a protagonista da aprendizaxe. Así, ponse ao estudante ante a necesidade de «saír á rúa» e obter información da
realidade, investigando sobre diferentes aspectos para analizalos e integralos cos propios contidos da materia, na elaboración dun proxecto en
grupo. Haberá unha media de tres ou catro alumnos por grupo para desenvolver os proxectos. Cada grupo deberá realizar todas as actividades
necesarias para a elaboración do seu propio proxecto. É importante que, segundo se vaian realizando estas actividades, se analicen
paralelamente os traballos elaborados, poñendo en común os seus logros ou erros, e sendo o profesor quen os corrixa, achegando en cada
caso a solución correcta e realizando as explicacións que se consideren convenientes. Aínda que internamente se dividan o traballo dentro de
cada grupo, hai que deixar claro que todos os seus compoñentes son responsables e que todos deben coñecer a totalidade das cuestións
relativas a cada unha das diferentes fases do proxecto. Resulta imprescindible que o estudante vaia conservando de forma ordenada os
traballos realizados e a documentación e información utilizada, levando un axeitado control dos mesmos. A documentación en soporte
informático debe ser convenientemente arquivada e controlada polos alumnos. Os procesadores de texto, as follas de cálculo e os programas
de presentación, acceso a internet, constitúen ferramentas imprescindibles para a elaboración dos proxectos. A estes efectos é moi necesario
que os alumnos garden sempre unha copia de seguridade dos seus traballos.

Unha vez concluídos os traballos polo alumnado, os e as alumnas deben presentar este informe xunto cos documentos e a información máis
relevante que obteñan, analizado e manexado como soporte para as decisións tomadas e os argumentos utilizados no desenvolvemento do
seu proxecto. É conveniente que a presentación do informe escrito se complemente coa súa exposición oral, ante a profesora e o resto de
compañeiros e compañeiras. As e os alumnos, nestes casos, deben realizar unha exposición que resuma o traballo realizado na fase, as
decisións tomadas, as dificultades atopadas e a superación das mesmas. Ao finalizar a exposición débese de abrir un pequeno debate co resto
dos grupos sobre os puntos do traballo presentado e a exposición realizada. Esta exposición oral avaliarase mediante unha nota que forme
parte da cualificación final da fase, xunto coa cualificación do informe escrito. Na avaliación da exposición oral que realice cada grupo darase
participación aos compoñentes do resto dos grupos da clase. Esta participación pode ser conveniente para implicar máis ao alumnado nos
proxectos. Neste caso, cada un dos grupos pode valorar a exposición dos seus compañeiros destacando os aspectos positivos e negativos da
intervención. As exposicións orais poden consumir unha parte de tempo adicional que en moitos casos podería necesitarse para poder
completar o desenvolvemento de todas as fases do proxecto coa dedicación e os niveis requiridos. Por este motivo, aínda que a súa realización
en todas as fases sexa moi conveniente, deixarase de realizar nalgunhas para poder dedicar máis tempo á súa elaboración. Para previr estes
casos de escaseza de tempo, pódense realizar soamente as exposicións orais nas primeiras fases do proxecto (nas dúas ou tres primeiras fases)
e suprimilas despois nas demais fases até chegar á última fase de proxecto, onde os estudantes teñen que realizar a presentación, tanto escrita
como oral, do proxecto completo.



5.1.- Metodoloxía de traballo que se seguirá no ensino a distancia. Estratexias e instrumentos

Seguirase unha metodoloxía ecléctica e motivadora baseada fundamentalmente nos recursos dixitais:

- Aprendizaxe por tarefas semanais,

- Aprendizaxe por Proxectos de maior ou menor duración segundo a temática,

- Traballos colaborativos dende diversas aplicacións,

- Vídeos explicativos de materia e de instruccións de tarefas e proxectos,

- Encontros cos grupos a través da aplicación designada pola Consellería,

- Utilización da aula virtual do centro para: a presentación e almacenaxe de materiais, vídeos, entrega de tarefas e probas e para a comunicación co
alumnado.

Modo de prover o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática:

Unha vez detectado ao inicio do curso aquel alumnado con problemas de conectividade, o mecanismo que o profesorado adoptará para asegurar o
seguimento continuo do curso será o seguinte:

Se fará chegar apuntamentos, resumos explicativos e actividades de cada Unidade Didáctica de forma impresa. Os pais ou nais poden, se as circunstancias o
permiten, achegarse o centro educativo para recoller os materiais impresos na Conserxería do centro, ou, se é o caso, se lle fará chegar ao domicilio por
correo ordinario.

O alumnado deberá facer chegar ao docente da materia á súa volta ó centro (se é un período curto) ou semanalmente (de tratarse dun período longo) as
actividades realizadas para ser avaliadas.

A docente tamén utilizará a vía telefónica para o seguimento do alumnado comprobando, deste xeito, non só o seu seguimento académico senón tamén no
eido emocional.



Procedementos e instrumentos de avaliación

Os procedementos a seguir para unha modalidade semipresencial ou a distancia son os previstos no apartado de avaliación na PD de modalidade presencial,
modificándose a parte referida a probas escritas.

Traballo diario reflectido na entrega das tarefas e actividades semanais: 40% da nota de avaliación

Traballo referido a textos: 30% da nota de avaliación

Proxectos ou probas presenciais ou telemáticas deseñadas polo docente: 30%

Instrumentos: fichas, probas, traballos presentados en formato dixital usando aplicacións diversas que amosen os logros adquiridos nas competencias clave.

Aprendizaxes imprescindibles que non se impartiron no curso 2019-20

Esta materia só se imparte en segundo de bacharelato, polo que non ten aprendizaxes imprescindibles propias.

6. Materiais e recursos didácticos.

Para levar adiante o proceso de ensinanza e aprendizaxe precisaremos apoiarnos nuns recursos que na maioría das veces se basean en
soportes escritos (artigos, revistas, xornais, gráficos,...) ou visuais. Así resaltaremos o uso do material do repositorio abalar e a proxección de
diapositivas de PowerPoint, utilización de libros ou material de actividades propostas pola profesora, vídeos, películas, etc.

Incorporarase ao alumnado, de xeito regular, ao manexo, obtención, e interpretación, de datos vía internet, visitando páxinas web de
organismos oficiais ( IGE, INE,...) e outras entidades ( PNUD-ONU, ONGs,...)



PÁXINAS WEB:
 Portal de Economía para o Bacharelato: www.ecobachillerato.com
 Web do Instituto das PEMES: www.ipyme.org
 Web sobre o mundo das PEMES: www.pymesonline.com
 Confederación Española de Organizacións Empresariais: www.ceoe.es
 Para consultar datos importantes da economía española: www.ine.es
 Revista especializada no mundo da empresa: www.emprendedores.es
 Instituto de Crédito Oficial: www.ico.es
 Instituto de Contabilidade e Auditoría de contas: www.icac.meh.es
 Páxina especializada na análise financeira: www.fef.es
 Para analizar as ofertas de traballo, o recrutamento de persoal e a selección de persoal: www.infoempleo.com
 Páxina referida ao mercado de traballo: www.infojobs.com
 Páxina para a axuda na creación de empresas: www.ventanillaempresarial.org
 Portal de franquías: www.franquicias-negocios.co
 Portal das Cámaras de Comercio: www.camerdata.es

http://www.ecobachillerato.com/
http://www.ipyme.org/
http://www.pymesonline.com/
http://www.ceoe.es/
http://www.ine.es/
http://www.emprendedores.es/
http://www.ico.es/
http://www.icac.meh.es/
http://www.fef.es/
http://www.infoempleo.com/
http://www.infojobs.com/
http://www.ventanillaempresarial.org/
http://www.franquicias-negocios.co/
http://www.camerdata.es/


REVISTAS:

 Revista de Actualización Empresarial, CEF
 Actualidad económica: http://www.expansion.com/actualidadeconomica.html
 Emprendedores www.emprendedores.es
 Forbes: http://www.forbes.es/

PRENSA:

 5 DÍAS: http://www.cincodias.com/
 Expansión: http://www.expansion.com/
 El Economista: http://www.eleconomista.es/
 El País: http://www.elpais.com/
 La Voz de Galicia: http://www.lavozdegalicia.es/portada/index.htm?idioma=galego

VIDEOS / PELÍCULAS:

• Videos de Emprendedores (Banespyme)
• Tempos Modernos
• Pisando forte
• Os piratas de Silicon Valley. Historia de emprendedores.
• O Método
• Recursos humanos
• O Informador
• WallStreet

http://www.emprendedores.es/
http://www.forbes.es/
http://www.cincodias.com/
http://www.expansion.com/
http://www.eleconomista.es/
http://www.elpais.com/
http://www.lavozdegalicia.es/portada/index.htm?idioma=galego


7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos nas avaliacións continua e final das materias,
serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe que figuran no apartado 4 desta mesma programación.

En canto á cualificación e promoción do alumnado, aplicaranse as normas que se establecen no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño da Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación universitaria.

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.

Sinálanse a continuación algúns indicadores posibles clasificados por competencias

Competencia: planear o curso da materia

- Domina os saberes da súa materia.

- Estrutura os saberes para facilitar experiencias de aprendizaxe significativas.

- Selecciona ou desenvolve materiais didácticos.

- Organiza e distribúe correctamente o tempo da instrución.

- Establece claramente e en acordo co alumnado, as regras de convivencia, sustentadas en valores universais de respecto aos dereitos humanos.

- Incorpora o uso de tecnoloxías da información e a comunicación para apoiar os procesos de ensino, aprendizaxe e avaliación.

- Establece estratexias alternativas para apoiar aos, de acordo coas súas necesidades de formación.



Competencia: xestionar a progresión das aprendizaxes (plan de clase)

- Establece unha secuencia de apropiación dos diferentes tipos de contidos incluídos no curso.

- Deseña actividades para a aprendizaxe autónoma e colaborativa.

- Selecciona ou constrúe materiais didácticos e de avaliación.

- Inclúe o uso de estratexias de ensino apoiadas en diversas tecnoloxías.

- Prevé espazos de traballo máis amplos de relacións con outros profesionais e institucións.

Competencia: levar a cabo a interacción didáctica no aula

- Fai fronte a situacións problema que xorden de forma imprevista durante a clase.

- Traballa con estudantes que presentan dificultades.

- Promove formas cooperativas de traballo entre os estudantes.

- Prové oportunidades equitativas de participación no aula.

- Involucra aos estudantes nos procesos de avaliación

- Contribúe á xeración dun clima social no aula que facilite o desenvolvemento integral dos estudantes.

Competencia: utilizar formas de comunicación adecuadas para apoiar o traballo académico

- Estrutura loxicamente a presentación das súas ideas, tanto en presentacións orais como escritas.



- Exprésase con claridade e complementa a súa exposición mediante a linguaxe corporal, o uso axeitado do ton de voz e os medios audiovisuales de
apoio.

- Elixe vocábulos, exemplos ou ilustracións, así como estruturas sintácticas adecuadas para a comunicación escrita.

Competencia: utilizar formas adecuadas para valorar o proceso ensino aprendizaxe, así como o seu impacto

- Avalía o logro dos estándares de aprendizaxe da materia de Economía, plasmados nesta programación, utilizando estratexias e instrumentos
diversificados e acordes cos propósitos educativos da materia.

- Dá seguimento ás traxectorias persoais dos estudantes.

- Utiliza estratexias de autoavaliación da seu desempeño e cuestionarios de avaliación da súa práctica profesional por parte do alumnado.

9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.

Esta materia non existe en cursos anteriores.

10. Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios.

Observación do traballo do alumnado na clase

Na avaliación continua poderanse tomar como referencia diferentes aspectos relacionados coa observación do alumno no desenvolvemento da clase:

- Participación do alumno no desenvolvemento da clase.



- Aprendizaxe de destrezas diversas: técnicas de traballo...

- Desenvolvemento de actitudes relativas ao traballo en grupo, exposición de opinións.

- Formulación de problemas, formulación de hipóteses, traballo individual...

- Atención, Interese, actitude...

- Intervencións orais en clase

Revisión e análise das tarefas e traballos do alumnado

Inclúe todos os procedementos utilizados para o control periódico das tarefas e os materiais elaborados polo alumnado:

- Revisión das tarefas cotiás.

- Revisión de tarefas específicas de carácter non periódico: exercicios de reforzo, traballos monográficos, comentarios de textos, análises de traballos
escritos e de pequenas investigacións, lecturas complementarias, proxectos, murais, baterías de actividades, cadernos de recuperación, traballos
voluntarios...

- Comprobación da capacidade para a expresión escrita, a organización de ideas e conceptos, a claridade na exposición, a capacidade de síntese
manifestada na realización de resumos e esquemas...

Probas escritas

Modalidades: Probas de interpretación de datos, de comprensión e análise de textos, artigos de prensa, viñetas..., probas de control de fin de
unidade, bloque ou avaliación, probas mixtas, etc.



11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados.

Coa actividade de avaliación inicial preténdese detectar os coñecementos previos dos noso alumnado á vez que motivar e presentar de xeito
introdutoria a planificación elaborada da materia (avaliacións, materiais, obxectivos, metodoloxía, etc.) para o curso lectivo.

Coa información obtida da actividade realizarase un diagnóstico sobre os coñecementos previos do alumnado, que servirá de punto de partida para
o proceso de ensino-aprendizaxe da materia de FAX de 2º curso de bacharelato.

Para a avaliación inicial poden utilizarse diversos instrumentos tales como cuestionarios con preguntas abertas ou pechadas sobre a actualidade
económica de Galicia, de conceptos de economía da empresa xa estudiados no curso anterior, cuestionarios mixtos, e comentarios de textos
económicos que nos permitirán a súa vez detectar posibles problemas de comunicación escrita, etc.

En canto ás medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos resultados negativos do alumnado, o primeiro que se
fará será realizar un pequeno diagnóstico sobre as causas dese resultado: lectura non comprensiva, falla de motivación, falla de tempo para estudar,
escasa ou nula capacidade para concentrarse nas aulas, inmadurez, etc.

Segundo o diagnóstico que se teña adoptaranse medidas diferentes, como falar coa alumna ou alumno en cuestión, recomendarlle lecturas de
determinadas textos, partes de novelas onde se traten aqueles aspectos menos comprendidos, falar coa orientadora ou orientador para establecer
un plan concreto, etc.

12. Medidas de atención á diversidade.

Que o sistema educativo ofreza a cada estudiante a axuda pedagóxica que este ou esta necesite en función das súas motivacións, intereses e
capacidades de aprendizaxe sería un obxectivo principal no desenvolvimento das clases de calquer materia. A necesidade de atender esta
diversidade no Bacherelato, etapa na que as diferencias personales en capacidades específicas, motivación e intereses amosan estar bastante
definidas, a organización do ensino permite que o propio alumnado resolva esta diversidade mediante a elección de modalidades e optativas. Non
obstante, é conveniente dar resposta, xa dende as mesmas asignaturas, a un feito constatable: a diversidade de intereses, motivacións, capacidades



e estilos de aprendizaxe que o alumnado manifesta. É preciso, entonces, ter en conta os diferentes ritmos de aprendizaje das alumnas e alumnos e
adoptar as medidas oportunas para afrontar esta diversidade.

Hai personas reflexivas (deteñense na análise dun problema) e personas impulsivas (responden moi rápidamente); estudiantes analíticos (pasan
lentamente das partes ao todo) e estudiantes sintéticos (abordan o tema dende a globalidade); uns traballan durante períodos longos e outras
necesitan descansos; alguns necesitan ser reforzados continuamente y outras non; hainas que prefiren traballar soas e as que prefiren trabllar en
pequeno ou gran grupo.

Dar resposta a ista diversidade non é tarefa sinxela, pero sí necesaria, pois a intención última de todo proceso educativo é lograr que as alumnas e
alumnos alcancen os obxectivos propostos.

Como actividades de detección de coñecimentos previos proponse:

- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido pola docente, co fin de facilitar unha idea precisa sobre de ónde se parte.

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión da unidade, tomando nota das lagoas ou dificultades
detectadas.

- Introducción de cada aspecto lingüístico, sempre que sexa posible, mediante as semellanzas ca lingua propia do alumnado.

Como actividades de consolidación suxirense:

- Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin de afianzar os contidos lingüísticos, culturales e léxicos
traballados nos distintos bloques temáticos.
Con as actividades de recuperación-ampliación, atendemos non so ao alumnado que presenta problemas no proceso de aprendizaxe, senon tamen a
aqueles que alcanzaron no tempo previsto os obxectivos propostos.



Entendendo o proceso educativo como un desenvolvimento comunicativo, é de gran importancia ter en conta o traballo en grupo, recurso que se
aplicará en función das actividades que se fagan concretamente, por exemplo, nos pequenos traballos de investigación, ou nos debates propostos,
pois consideramos que a posta en común de conceptos e ideas individuales xera unha dinámica creativa e de interés no alumnado.

Concederase, sen embargo, gran importancia noutras actividades ao traballo personal e individual; en concreto, aplicarase nas actividades de
síntesis/resumen e nas de consolidación, así como nas de recuperación e ampliación.

Acometeremos, pois, o tratamento da diversidade no Bacherelato dende dúas vías:

1. A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: a información xeral e a información básica, que se tratará
mediante esquemas, resúmenes, glosarios, etc.
2. A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades constitúen un excelente instrumento de atención ás diferencias
individuales do alumnado. A variedade e a abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a adaptación, como se dixo, ás
diversas capacidades, intereses e motivacións.

13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso.

Contribución ao proxecto lingüístico

Un dos problemas co que nos atopamos sempre, o profesorado que impartimos este tipo de contidos, é o dos escasos –ou case nulos- recursos que
temos en galego. Atopamos moi pouco material nosa lingua, que nos sexa útil para empregar na aula, De aí a necesidade de elaborar materiais
propios, que sirvan de contrapunto á cantidade de información, non en galego, á que o noso alumnado terá acceso.

De cara a contribuír á normalización do galego utilizaranse:

• Materiais curriculares de FAX, elaborados pola profesora, en lingua galega.

• Uso do galego na aula, tanto nas exposicións, nos traballos, nas probas,…



• Emprego do galego na elaboración de materiais, tarefas… coas ferramentas que nos proporciona a tecnoloxía multimedia.

• Na rede: Uso da páxina do Instituto Galego de Estatística e do seu Portal Educativo.

• Dous dicionarios de galego para consulta na aula.

Colaborarase ademais coas actividades que se deseñen para o conxunto do centro de cara á normalización lingüística.

Contribución ao proxecto lector.

A concreción do proxecto lector na materia de FAX de 2º de Bacharelato pretende articular as actuacións destinadas á consecución dos obxectivos
pedagóxicos referentes á adquisición da competencia lingüística e das habilidades non uso da información, así como á adquisición e consolidación do
hábito da lectura.

A actividade da aula debe facilitar a adquisición por parte dos alumnos e das alumnas de estratexias mentais que melloren a súa capacidade de
pensar e aprender, como poden ser as actividades de repaso, elaboración de esquemas, cálculo, redacción de textos, etc. O obxectivo metodolóxico
último debe ser lograr unha aprendizaxe comprensiva e con posibilidades de ser aplicada en diferentes contextos. Con iso estarían expostos dous dos
obxectivos do programa de lectura a contemplar na materia.

Respecto aos contidos procedimentais, o saber facer en FAX consiste en saber operar con información. Ter adquirido un procedemento significa
posuír a capacidade de utilizalo en diversas situacións. A sociedade actual xera grandes cantidades de información e require, á vez, o seu uso
constante. Por iso a adquisición dos instrumentos e das capacidades necesarias para poder traballar co fluxo informativo resultará, cada vez máis,
indispensábel. O uso “correcto” das fontes de información é de vital importancia para o noso alumnado que se vai a mover precisamente nunha
sociedade que xa se etiqueta como “a sociedade da información”

No traballo de comprensión de moitos problemas económicos estudados é preciso o emprego de índices ou indicadores. Este nivel de traballo e
abstracción precisa do dominio das fontes de información: ónde están, cómo utilizalas, qué datos son máis fiábeis, etc., ás que se lle deberá dar unha
atención especial para adquirir a destreza necesaria no seu uso.



O planeamento transversal do programa lectura e uso de fontes de información na materia plasmarase así mesmo na concreción de moitas das
actividades que se levarán adiante: exercicios prácticos de redacción de pequenos informes, elaboración de mapas conceptuais, valoracións e xuízos
propios sobre problemas económicos, lectura de artigos de prensa, busca de datos en internet, etc.

Actividades e recursos para o proxecto lector

A biblioteca escolar do centro constituirá un recurso imprescindible na aplicación dás propostas deseñadas.

Realizarase lectura silenciosa na aula cada certo tempo, lecturas individuais nas súas casas, lecturas en voz alta, etc.

Lectura de libros, cómics, selección de artigos de libros que se atopan na biblioteca do centro:

“El financiero”. Dreiser, Theodore. Capitán Swing; 2012

“Con el agua al cuello” Márkaris, Petro. Tusquets editores, S.A. 2011

Asterix: “Obelix e compañía”, de A. Uderzo.

Asterix: “A residencia dos deuses” de A. Uderzo

“ El negocio de los negocios”.(4 vols: 1. El dinero invisible; 2. La investigación; 3. Manipulación; 4. Justicia), de Denis Robert y Laurent Astier. Ed.
Astiberri. 2012

“El hombre de negocios”. Edgar Allan Poe.

Neste curso 2017/2018 constituirase un club de lectura arredor de libros que teñan algún tipo de contido económico. Como primeira lectura proporei
“Economía sin corbata” de Yanis Varoufakis

Lectura de artigos de revistas relacionados co mundo da empresa



Uso dos xornais: seguimento das noticias sobre a evolución do emprego/desemprego, sobre a evolución da econmía en xeral,….

Utilización de páxinas de internet, tal como se especifica na contribución ás TIC.

Traballo con películas e documentais, entre eles:

• Tempos Modernos (1936): Depresión económica, produción en cadea, alienación, condicións laborais, desemprego, pobreza.

• Ciudadano Kane (1941): Ética empresarial, competencia desleal, poder das grandes empresas, éxito eos negocios e fracaso persoal,

• Bienvenido Mr Marshall de L Garcia Berlanga

• Documentais sobre comercio xusto, deslocalización,…

Contribución ao proxecto de tecnoloxías da información e comunicación

Na sociedade da información na que actualmente nos atopamos, o uso cada vez máis xeneralizado das novas Tecnoloxías da Información e
Comunicación (TIC) leva consigo cambios en practicamente tódalas actividades realizadas, e os seus efectos maniféstanse de modo especial nas
actividades laborais e no mundo educativo.

Na sociedade da información as novas tecnoloxías inflúen en calquera actividade económica e concretamente no mundo da empresa, resultan
imprescindíbeis. Xa que logo a utilización das TIC no ensino desta materia cobra unha especial relevancia.

Existen, ademais, outras razóns para aproveitar as posibilidades que proporcionan as TIC de cara a integrar as achegas destes canais formativos nos
procesos de ensinanza e aprendizaxe, da materia:

- A motivación, xa que os novos medios son máis atractivos para o alumnado e conséguese a súa motivación, que constitúe un dos motores da
aprendizaxe.

- Unha maior interacción, xa que permanecen máis activos ao interactuar co ordenador, entre eles e coa profesora a través da rede.



- Aprendizaxe cooperativa, xa que se facilita o traballo en grupo, o intercambio de ideas e a participación.

- Supón un acceso a múltiples recursos educativos e contornos de aprendizaxe, poñendo ao seu alcance todo tipo de información a través dos medios
dixitais e internet.

- Atención á diversidade. Pódense personalizar os procesos de ensinanza-aprendizaxe ó existir múltiples materiais e recursos educativos que
permiten achegar a cada alumno os máis axeitados ao seu plano de aprendizaxe e ás súas circunstancias persoais.

Os recursos que se poderían empregar:

Visita guiada a páxinas web, Xornais dixitais, Dicionarios dixitais, Presentacións multimedia/powerpoint, Vídeos, Gráficos multimedia interactivos,
Tests de autoavaliación interactivos, Webquest, Blogs, Memorias USB, Enciclopedia virtual de economía, Follas de cálculo, Procesadores de texto,
Ordenadores portátil, PCs, Tablets, Proxector, Etc.

O uso de páxinas web concretas relacionadas coa materia para consultar: do IGE, INE, EUROSTAT, de organizacións sindicais, organismos
internacionais (PNUD), profesorado de economía (ecomur, ecobachillerato, econolandia, econoaula, EUMED...), Xunta de Galicia, Ministerio de
Economía, de Facenda, concellos, ONGs, etc.

Contribución ao plano de convivencia do centro.

A miúdo traballamos coa idea de que a boa convivencia nos centros se reflicte na ausencia de conflitos disciplinarios. Non é este o planeamento do
departamento de Economía, e é por isto, que se seleccionan aquelas actividades que poidan contribuír a unha educación na que o alumnado tome
conciencia de distintos problemas económicos e sociais (consumismo excesivo, esgotamento de recursos, explotación laboral, deterioro do medio
ambiente,etc.) e que cómpre buscar os medios para conseguir un desenvolvemento económico que garanta a calidade de vida.

Traballarase en proxectos relacionados coa mellora da seguridade e hixiene no centro. Serán traballos feitos en grupo e coa idea de mellorar os
distintos puntos febles que se detecten. Os temas a traballar estarán relacionados cos contidos que se estudan nesta materia.



Así mesmo, outro proxecto a desenvolver será “o traballo domestico e as persoas”, xa que na medida en que se profundiza nas relacións laborais,
aprendemos a valorar a importancia do traballo e das persoas para lograr o benestar e desenvolvemento social. Neste curso traballaremos máis en
profundidade a conciliación laboral nas empresas.

Con este proxecto búscase tomar conciencia das desigualdades existentes no mundo do traballo por razón de sexo, condición social ou ideolóxica,
contribuíndo activamente nos cambios de actitudes que favorecen a igualdade de oportunidades.

Faranse traballos sobre distintos aspectos:

• A importancia do traballo domestico no benestar persoal e na economía dun país.

• A importancia do traballo domestico na aprendizaxe de actitudes de trato igualitario respecto ao sexo no reparto de tarefas e responsabilidades
dentro do grupo e respecto por todo tipo de traballo, con independencia da súa cualificación e o seu recoñecemento social.

• Busca de información sobre as distintas posturas do traballo doméstico como actividade económica. Presentación dun resumo e exposición na aula.

• Elaboración dunha pequena enquisa sobre quen realiza as tarefas domesticas nas casas do alumnado do centro.

14. Actividades complementarias e extraescolares programadas.

- Visitar as instalacións portuarias de Vigo, Coruña, ou dalgunha outra localidade de Galicia.

- Visitar unha empresa, co obxectivo de completar a súa formación específica, comprobando cómo se leva adiante a actividade, cómo se organiza,etc.

- Saídas á rúa para recoller información sobre distintos aspectos dos contidos impartidos ou para asistir a actos e exposicións concretas que se
organicen en A Coruña e que sexan de interese para a mellor comprensión da materia por parte do alumnado.

- Participación do alumnado nas actividades do centro que se organicen como o día das Mulleres, etc.

- Visita ao Instituto Galego de Estatística



15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de
mellora.

Procedementos para avaliar a propia programación

1.- Analizar periodicamente a aplicación da programación para ver se a materia impartida se adecúa nos contidos, obxectivos e criterios de avaliación,
ás características do alumnado e se compre facer axustes na mesma.

2.- Elaborar, ao final do curso, cadros estatísticos cos datos correspondentes ao número de alumnas e alumnos que aprobaron e suspenderon as
diferentes materias do departamento.

3.- Analizar, ao final do curso, todos aqueles aspectos diverxentes na práctica respecto da programación, para valorar os cambios oportunos a
introducir na programación do seguinte curso escolar..

4.- Utilizar a memoria de final de curso do departamento para reflectir os problemas detectados así como os cambios a introducir nas diferentes
materias para o vindeiro curso.
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