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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
1.1. Explicar a economía como ciencia social e valorar o impacto permanente das decisións económicas 

na vida das persoas. 

1.2. Identificar a terminoloxía económica básica e familiarizarse con ela.  

1.3. Tomar conciencia dos principios da economía para aplicar nas relacións económicas básicas cos 

condicionantes de recursos e as necesidades. 

 

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. 

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

1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía normativa. 

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

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. 

2.2. Analizar as características principais do proceso produtivo. 

2.3. Identificar as fontes de financiamento das empresas. 

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

beneficio. 

 

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.  

2.1.3. 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 implicacións na marcha da empresa.  

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 

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.  

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

propio e social.  

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

diversos obxectivos. 

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.  

 

3.1.1. 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. 

3.2.1. Comprende as necesidades de planificación e do manexo de asuntos financeiros ao longo da vida.  

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, así como a importancia 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 

 

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 .  

 

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.  

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

economía.  

 
 



 
 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Repaso, mediante actividades variadas, que animen ao alumnado ao 
traballo diario. 

- Lecturas sinxelas de artigos de prensa actuales e respostar as cuestións 
propostas. 

- Desenvolvemento por escrito das reflexións oportunas despois de 

visualizar algún video sobre aspectos da materia. 
- Realización de videoconferencias para explicar e atender as dúbidas 
que o alumnado plantea. 
 

Instrumentos: 
*A observación recollida en folla de rexistro e que informe, sempre que 

sexa posible, sobre:  

- O interese polo traballo. 

- O grao de implicación no desenvolvemento das tarefas.  

- O interese pola utilización das fontes de información dispoñíbeis. 

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

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
O alumnado con avaliacións suspensas fará actividades de recuperación 
específicas para aprobar a materia.  
A nota final do curso obterase a partir da media das dúas primeiras 
avaliacións. Deste modo, o traballo do terceiro trimestre será avaliado 
exclusivamente de forma positiva, permitindo sumar ate un máximo de 
dous puntos a media final que dependerá do traballo do alumno durante 
este período.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro farase sobre os contidos desenvoltos na aula de 
forma presencial e que responden aos mínimos reseñados nesta 
adaptación da programación.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non procede 

Criterios de cualificación:Non procede 

Procedementos e instrumentos de avaliación:Non procede 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Actividades de repaso variadas, que animasen ao alumnado ao 
traballo diario: entrega de cuestións e resolución de actividades do 
libro , artigos de prensa actuales e videos para relacionar co 
estudiado na materia e comentar por escrito. 
- Realización de videoconferencias para explicar e atender as 
dúbidas que o alumnado plantea. 
- Actividades de recuperación específicas (test, problemas,...) para as 

alumnas e alumnos que tiñan algunha avaliación suspensa. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- A principal plataforma de traballo co alumnado será Google 

Classroom. A través desta ferramenta subiranse os materias de 

traballo e tamén representará a vía de comunicación fundamental 

entre a docente e o alumnado. Aínda que poden existir problemas 

puntuais de conectividade ou dispoñibilidade dos medios electró

nicos , cabe dicir, que neste caso a metodoloxía flexibilizarase o má

ximo para atender as necesidades do alumnado ampliándose, deste 
xeito, por exemplo, os prazos de entrega das tarefas. Reforzada polas 
videoconferencias e pola constante comunicación vía e-mail. 

 

Materiais e recursos 
 - Libro de texto da materia e a maiores, debido a situación, 
traballarase cunha ampla gama de fontes de información existentes 
na rede.  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  

O medio de contacto co alumnado e as familias será a plataforma de 
Google Classroom así como o correo institucional do profesorado: 
marta.veiguela@edu.xunta.es 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.1. Describir as calidades persoais e as destrezas asociadas á iniciativa 

emprendedora, analizando os requisitos de distintos postos de traballo e 

actividades empresariais.  

1.2. Tomar decisións sobre o itinerario vital propio comprendendo as 

posibilidades de emprego, o autoemprego e a carreira profesional, en relación 

coas habilidades persoais e as alternativas de formación e aprendizaxe ao 

longo da vida.  

1.3. Actuar como futuro/a traballador/a responsable coñecendo os seus dereitos 

e deberes como tal, valorando a acción do Estado e da Seguridade Social na 

protección da persoa empregada, e comprendendo a necesidade de protección 

dos riscos laborais.  

 

 

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. 

2.1. Crear un proxecto de empresa na aula e describir as características 

internas e a súa relación co contorno, así como a súa función social, 

identificando os elementos que constitúen a súa rede loxística como 

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 
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provedores/as, clientela, sistemas de produción e comercialización, redes de 

almacenaxe, etc. 

 

como os elementos que constitúen o contono específico desta (mercado, 

provedores/as, clientela, sistemas de produción e/ou comercialización, 

almacenaxe,etc) 

.  

 

  



 
 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Dada a situación excepcional e tal e como se indica na adaptación dos 
criterios e estándares de aprendizaxe, levaranse a cabo actividades de 
repaso dos contidos traballados previamente ao confinamento.  

 

Instrumentos: 

O principal instrumento de avaliación a ter en conta será a entrega das 
tarefas propostas. Non obstante, a calidade coa que se entreguen ditos 
traballos tamén suporá unha parte da avaliación. 

 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A nota final do curso obterase a a partir da media das dúas primeiras 
avaliacións. Deste modo, o traballo do terceiro trimestre será avaliado 
exclusivamente de forma positiva, permitindo sumar ate un máximo de 
dous puntos a media final que dependerá do traballo do alumno durante 
este período.  

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na data de entrega da adaptación desta programación o profesorado 
descoñece se as circunstancias permitirán realizar dita proba e polo tanto 
non procede. En calquera caso, poderase preparar un caderno de 
actividades cos contidos mínimos da programación didáctica que o 
alumno terá que realizar e entregar nos prazos que se indiquen. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non procede. 

Criterios de cualificación:Non procede. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:Non procede. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Tal e como se indicou no proceso de avaliación levaranse a cabo 
actividades de repaso da 1º e 2º avaliación.  

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A principal plataforma de traballo co alumnado será Google 
Classroom. A través desta ferramenta subiranse os materias de 
traballo e tamén representará a vía de comunicación fundamental 
entre o docente e o alumnado. Aínda que poden existir problemas 
puntuais de conectividade ou dispoñibilidade dos medios 
electrónicos , cabe dicir, que neste caso a metodoloxía flexibilizarase 
o máximo para atender as necesidades do alumnado ampliándose, 
deste xeito, por exemplo, os prazos de entrega das tarefas.  

 

Materiais e recursos 

Libro de texto da materia, caderno de clase do alumno e apuntes 
pasados ofrecidos durante o período de clases presenciais. A maiores, 
debido a situación, traballarase cunha ampla gama de fontes de 
información existentes na rede.  

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  

O medio de contacto co alumnado e as familias será a plataforma de 
Google Classroom así como a correo institucional do profesorado:  

andres.rodriguez.pazos@iesafonsoxcambre.com 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.1. Explicar o problema da escaseza: recursos escasos e necesidades ilimitadas.  

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.  

1.3. 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.  

 

1.1.1. Recoñece a escaseza e a correspondente necesidade de elixir entre decisións alternativas, como problema 

máis determinante para afrontar en todo sistema económico.  

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

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.  

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

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

 

2.1. Analizar as características principais do proceso produtivo.  

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

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

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. 

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

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

eses conceptos. 

 

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.  

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

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

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

ámbito internacional.  

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.  

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

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. 

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

período.  

 

3.1. Interpretar, a partir do funcionamento do mercado, as variacións en cantidades demandadas e 

ofertadas de bens e servizos en función de distintas variables.  

3.2. Analizar o funcionamento de mercados reais e observar as súas diferenzas cos modelos, así como as 

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

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

3.2.2. Aplica a análise dos tipos de mercados a casos reais identificados a partir da observación do ámbito máis 
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súas consecuencias para os/as consumidores/as, as empresas ou os estados. 

 

inmediato.  

 

4.1. Distinguir as principais magnitudes macroeconómicas, valorando os inconvenientes e as limitacións 
que presentan como indicadores da calidade de vida.  

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

de xeito especial o desemprego. 

4.4. Estudar as opcións de políticas macroeconómicas para facer fronte ao desemprego.  

 

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

económica dun país. 

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 calidade de vida.  

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

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

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

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

 

 



 
 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Repaso, mediante actividades variadas, que animen ao alumnado ao 
traballo diario. 

- Lecturas sinxelas de artigos de prensa actuales e respostar as cuestións 
propostas. 

- Desenvolvemento por escrito das reflexións oportunas despois de 

visualizar algún video sobre aspectos da materia. 
- Realización de videoconferencias para explicar e atender as dúbidas 
que o alumnado plantea. 

Instrumentos: 
*A observación recollida en folla de rexistro e que informe, sempre que 

sexa posible, sobre:  

- O interese polo traballo. 

- O grao de implicación no desenvolvemento das tarefas.  

- O interese pola utilización das fontes de información dispoñíbeis. 

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

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
O alumnado con avaliacións suspensas fará actividades de recuperación 
específicas para aprobar a materia.  
A nota final do curso obterase a partir da media das dúas primeiras 
avaliacións. Deste modo, o traballo do terceiro trimestre será avaliado 
exclusivamente de forma positiva, permitindo sumar ate un máximo de 
dous puntos a media final que dependerá do traballo do alumno durante 
este período.  
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro farase sobre os contidos desenvoltos na aula de 
forma presencial e que responden aos mínimos reseñados nesta 
adaptación da programación.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:Non procede 
 

Criterios de cualificación:Non procede 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:Non procede 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Actividades de repaso variadas, que animasen ao alumnado ao 
traballo diario: entrega de cuestións e resolución de actividades do 
libro , artigos de prensa actuales e videos para relacionar co 
estudiado na materia e comentar por escrito. 
- Realización de videoconferencias para explicar e atender as 
dúbidas que o alumnado plantea. 
- Actividades de recuperación específicas (test, problemas,...) para as 

alumnas e alumnos que tiñan algunha avaliación suspensa. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 A principal plataforma de traballo co alumnado será Google 

Classroom. A través desta ferramenta subiranse os materias de 

traballo e tamén representará a vía de comunicación fundamental 

entre a docente e o alumnado. Aínda que poden existir problemas 

puntuais de conectividade ou dispoñibilidade dos medios electró

nicos , cabe dicir, que neste caso a metodoloxía flexibilizarase o má

ximo para atender as necesidades do alumnado ampliándose, deste 
xeito, por exemplo, os prazos de entrega das tarefas. Reforzada polas 
videoconferencias e pola constante comunicación vía e-mail. 

 

Materiais e recursos 
- Libro de texto da materia e a maiores, debido a situación, 
traballarase cunha ampla gama de fontes de información existentes 
na rede.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  

O medio de contacto co alumnado e as familias será a plataforma de 
Google Classroom así como o correo institucional do profesorado: 
marta.veiguela@edu.xunta.es 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
1.1. Describir e interpretar os elementos da empresa, as clases de empresas e as súas funcións na 
economía, así como as formas xurídIcas 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 capital e coas 
responsabilidades para cada tipo. 

1.2. Identificar e analizar os trazos principais do contorno en que a empresa desenvolve a súa actividade e 

explicar, a partir deles, as estratexias e as decisións adoptadas, e as posibles 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.  

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.  

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. 

2.1.3. Identifica e explica as estratexias de especialización e diversificación.  

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.  

2.1.6. Describe as características e as estratexias de desenvolvemento da empresa multinacional, e valora a 
importancia da responsabilidade social e ambiental.  

4.1. Analizar procesos produtivos desde a perspectiva da eficiencia e a produtividade, e recoñecer a 

importancia da I+D+i. 

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. 

4.3. Describir os conceptos fundamentais do ciclo de inventario e manexar os modelos de xestión.  

 

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. 

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. 

4.2.3. Calcula o limiar de vendas (de rendibilidade) necesario para a supervivencia da E. 

4.3.1. Identifica os custos de almacén e resolve casos prácticos sobre o ciclo de inventario.   

4.3.2. Valora as existencias en almacén mediante diferentes métodos.  
5.1. Analizar as características do mercado e explicar, de acordo con elas, as políticas de márketing 
aplicadas por unha empresa ante diferentes 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.  

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.  

6.2. Recoñecer a importancia do cumprimento das obrigas fiscais e explicar os impostos que afectan as 
empresas.  

 

6.1.2. Identifica, valora e clasifica os bens, os dereitos e as obrigas da empresa en masas patrimoniais.  

6.1.3. Interpreta a correspondencia entre os investimentos e o seu financiamento.  

6.1.9. Calcula o resultado do exercicio económico da empresa, empregando os criterios de imputación aplicables.  

6.1.10. Identifica, interpreta e clasifica os elementos do resultado da empresa. 

6.2.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas. 
7.1. Valorar proxectos de investimento, xustificar razoadamente a selección da alternativa máis vantaxosa, 7.1.2. Aplica métodos estáticos (prazo de recuperación) e dinámicos (valor actual neto), nun suposto concreto de 
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diferenciar as posibles fontes de financiamento nun determinado suposto e razoar a elección máis 
axeitada. 

selección de alternativas de investimento para unha empresa.  

7.1.6. Valora as fontes externas e internas de financiamento da empresa.  
  

  
  

  

  

  
  

  
 

 



 
 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Repaso, mediante actividades variadas, que animen ao alumnado ao 
traballo diario: esquemas, cuestións e problemas similares aos exames 
de ABAU. 

- Lecturas sinxelas de artigos de prensa actuales e respostar as cuestións 
propostas. 

- Desenvolvemento por escrito das reflexións oportunas despois de 

visualizar algún video sobre aspectos da materia. 
- Realización de videoconferencias para explicar e atender as dúbidas 
que o alumnado plantea. 

Instrumentos: 
*A observación recollida en folla de rexistro e que informe, sempre que 

sexa posible, sobre:  

- O interese polo traballo. 

- O grao de implicación no desenvolvemento das tarefas.  

- O interese pola utilización das fontes de información dispoñíbeis. 

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

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
- O alumnado con avaliacións suspensas fará actividades de recuperación 
específicas para aprobar a materia.  

A nota final do curso obterase a partir da media das dúas primeiras 
avaliacións. Deste modo, o traballo do terceiro trimestre será avaliado 
exclusivamente de forma positiva, permitindo sumar ate un máximo de 
dous puntos a media final que dependerá do traballo do alumno durante 
este período.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro farase sobre os contidos desenvoltos na aula de 
forma presencial e que responden aos mínimos reseñados nesta 
adaptación da programación.  

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:Non procede 
 

Criterios de cualificación:Non procede 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:Non procede 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Actividades de repaso variadas, que animasen ao alumnado ao 
traballo diario: entrega de cuestións e problemas similares aos 
exames de ABAU, artigos de prensa actuales e videos para relacionar 
co estudiado na materia e comentar por escrito. 
- Realización de videoconferencias para explicar e atender as 
dúbidas que o alumnado plantea. 
- Actividades de recuperación específicas (test, problemas,...) para as 

alumnas e alumnos que tiñan algunha avaliación suspensa. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 - A principal plataforma de traballo co alumnado será Google 

Classroom. A través desta ferramenta subiranse os materias de 

traballo e tamén representará a vía de comunicación fundamental 

entre a docente e o alumnado. Aínda que poden existir problemas 

puntuais de conectividade ou dispoñibilidade dos medios electró

nicos , cabe dicir, que neste caso a metodoloxía flexibilizarase o má

ximo para atender as necesidades do alumnado ampliándose, deste 
xeito, por exemplo, os prazos de entrega das tarefas. Reforzada polas 
videoconferencias e pola constante comunicación vía e-mail. 

 

Materiais e recursos 

 Libro de texto da materia, esquemas e textos entregados durante o 
período de clases presenciais. A maiores, debido a situación, 
propúxoselles na plataforma de traballo resúmenes de dous temas 
que se estaban traballando na aula e de outros dous que aínda non se 
chegaran a estudiar.  

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  

O medio de contacto co alumnado e as familias será a plataforma de 
Google Classroom así como o correo institucional do profesorado: 
marta.veiguela@edu.xunta.es 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.2. Analizar a información económica do sector de actividade empresarial no que se situará a empresa  

1.3. Seleccionar unha idea de negocio, e valorar e argumentar tecnicamente a elección.  

 

1.2.1. Analiza o sector empresarial onde se desenvolve a idea de negocio. 

1.3.1. Explica desde diferentes perspectivas a figura do/da emprendedor/a de negocios.  

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. 

 

 

2.1. Analizar a organización interna da empresa, a forma xurídica, a localización e os recursos necesarios, 

e valorar as alternativas dispoñibles e os obxectivos marcados co proxecto. 

 

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.  

 

3.1. Analizar os trámites legais e as actuacións necesarias para crear a empresa. 

3.2. Xestionar a documentación necesaria para a posta en marcha dunha 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.  

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.  

 

  

5.1. Desenvolver a comercialización dos produtos ou servizos da empresa e o plan de márketing.  

5.3. Analizar as políticas de márketing aplicadas á xestión comercial. 

 

5.1.1. Analiza o proceso de comercialización dos produtos ou servizos da empresa.  

5.1.2. Explica as características da clientela potencial da empresa e identifica o comportamento dos competidores 

desta. 

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.  
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5.3.2. Valora e explica as canles de distribución e venda  que pode utilizar a empresa.  

 

7.1. Contabilizar os feitos contables derivados 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. 

7.1.2. Analiza e representa os principais feitos contables da empresa.   

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.  

 

8.1. Determinar o investimento necesario e as necesidades financeiras para a empresa, identificando as 
alternativas de financiamento posibles. 

8.3. Analizar e verificar o acceso ás fontes de financiamento para a posta en marcha do negocio. 

 

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.  

8.3.1. Valora as fontes de financiamento, así como o custo do financiamento e as axudas financeiras e 

subvencións. 

 

8.3.2. Comprende e 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. 

 

9.1. Expor e comunicar publicamente o proxecto de empresa. 

9.2. Utilizar ferramentas informáticas que apoian a comunicación e a presentación do proxecto.  

 

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.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Continuar cos traballos cooperativos que xa se estaban realizando nas 
clases presenciais mediante as ferramentas informáticas. 

- Desenvolvemento por escrito das reflexións oportunas despois de 

visualizar algún video sobre aspectos da materia. 
- Realización de videoconferencias para explicar e atender as dúbidas 
que o alumnado plantea, e a exposición dos traballos rematados. 

Instrumentos: 

-O principal instrumento de avaliación a ter en conta será a entrega das 
tarefas propostas. Non obstante, a calidade coa que se entreguen ditos 
traballos tamén suporá unha parte da avaliación. 
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

A nota final do curso obterase a partir da media das dúas primeiras 
avaliacións. Deste modo, o traballo do terceiro trimestre será avaliado 
exclusivamente de forma positiva, permitindo sumar ate un máximo de 
dous puntos a media final que dependerá do traballo do alumno durante 
este período.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O bo traballo realizado nesta materia durante o curso presencial non fai 
necesario ningún tipo de proba en setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:Non procede. 
 

Criterios de cualificación:Non procede. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:Non procede. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

-Elaborar 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. 

-Presentar e expor, mediante videoconferencias, o proxecto de 

empresa. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A principal plataforma de traballo co alumnado será Google 
Classroom. A través desta ferramenta subiranse os materias de 
traballo e tamén representará a vía de comunicación fundamental 
entre o docente e o alumnado. Aínda que poden existir problemas 
puntuais de conectividade ou dispoñibilidade dos medios 
electrónicos , cabe dicir, que neste caso a metodoloxía flexibilizarase 
o máximo para atender as necesidades do alumnado ampliándose, 
deste xeito, por exemplo, os prazos de entrega das tarefas.  

 

Materiais e recursos 
-Unha ampla gama de fontes de información existentes na rede. 
Tamén dispoñían dos materiais da materia de economía da empresa.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  

O medio de contacto co alumnado e as familias será a plataforma de 
Google Classroom así como o correo institucional do profesorado: 
marta.veiguela@edu.xunta.es 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


