
INICIACION A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL DE 4º CURSO DE E.S.O. 

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 

 

 

 

 

 

 

 



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,  abordaranse 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.  
PRIMEIRA AVALIACIÓN:  
Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e innovación  
SEGUNDA AVALIACIÓN: 
Bloque 2. Proxecto de empresa 
TERCEIRA AVALIACIÓN: 
Bloque 3. Finanzas 

Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

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

 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

-  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. 

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



- 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 ac-ción protectora ante as continxencias cubertas. 

- 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. 

- Determina a oportunidade dun proxecto de empresa, identificando as características e tomando parte na actividade que a empresa desenvolve. 

- 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.). 

-  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. 

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

-  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 de persoal, para a organización da información da empresa proxectada (se disponemos 

posibilidades de traballar na aula de informática ). 

- 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. 

- 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. 

-  Desenvolve tarefas de producción 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 tanto do contorno próximo como do territorial, estatal ou europeo, e selecciona as posibilidades que se 

axusten ao proxecto de empresa formulado. 



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

- 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 (se dispoñemos posibilidades de traballar na aula de informática ). 

- 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. 

- 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. 

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

- 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. 

- 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. 

- 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. 

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

 

 

 

 



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: 

*A observación directa, que informe 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, e o grao de participación e implicación no desenvolvemento de tarefas concretas. 

- 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. 

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

*A realización de distintas probas escritas. 



A valoración do alumnado obterase a partir de: 

Probas escritas que suporán o 70% da valoración de cada avaliación. O número de probas escritas serán dúas por avaliación, ou as necesarias para atender ao 

proceso de avaliación, e deben ter unha calificación mínima de 4 puntos para facer media.  

O 30% restante estará en función da realización das tarefas planeadas para o grupo ou individualmente:  presentación nas datas acordadas de traballos e tarefas, 

participación na aula, etc. Tamén se observará, por parte da profesora, o respecto e colaboración das alumnas e alumnos  co resto das e dos compañeiros e coa 

marcha da clase en xeral. 

Farase una avaliación extraordinaria cando as circunstancias do alumnado non permitan facer un seguimento habitual na aula. Consistirá, basicamente, nunha 

proba escrita en base aos contidos mínimos. 

 

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. 

 

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 o uso do libro da editorial Santillana “Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial” para 

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”  



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. 
 

 

 

 


